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Veletrh ndpadJ! u[iteM fyziky 

Úvod 
Před dvěma roky, ve dnech 12.-14. září 1995, se v Plzni konala konference Fyzikální učební pomůcky, 
jejich tvorba a využit(, na které vysokoškolští učitelé fyziky z České republiky a Německa předváděli 
na výstavě i ve vystoupeních originální učební pomůcky a pokusy vhodné pro učitelskou praxi. 
Tehdy vznikl nápad využít aktivity učitelů středních i základních škol v oblasti školských experi
mentů. První takovou akci s názvem Veletrh nápadů učitelů fyziky se rozhodli uspořádat pracovníci 
katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze s tím, že se takový seminář bu
de opakovat každoročně. Vždy v sudých letech by se mělo setkání učitelti fyziky všech stupňů škol 
mělo konat na MFP UK v Praze, v lichých letech na Pedagogické fakultě zrn v Plzni. 

S trochou napětí se tedy na počátku loňského roku pustili kolegové z Prahy do přípravy prvního 
Veletrhu. Ohlas byl obrovský. Ukázalo se, že učitelů s originálními náměty na školské pokusy je ne
čekaně mnoho a pro organizátory to bylo milé překvapenL Přineslo to však i nemalé starosti 
s hledáním vhodné místnosti k předvádění pokusů pro téměř 150 přihlášených účastníků, 
s přípravou programu pro 54 vystupujících, s ubytováním, finančním zajištěním atd. atd. Vše se na
konec úspěšně podařilo vyřešit a ve dnech 29.-30. srpna 1996 jste mohli být svědky toho, že nadše~í 
a invence učitelů fyziky jsou stále na velmi vysoké úrovni. Na celé akci panovala vynikající atmo
sféra a zkušenosti si učitelé vyměňovali nejen prostřednictvím plánovaných vystoupení, ale i pn 
prohlídkách expozic výrobců a distributorů učebních pomů"ek a pn neformálních debatách mimo 
oficiální program. O značném zájmu učitelů svědčí i to, že sborník, který zpracoval redakční kolek
tiv časopisu Školská fyzika a vydala ZČU v Plzni musel být pro velký zájem dotiskován a 
k dnešnímu dni se distribuovalo téměř 400 výtisků. 

Snad sještě většími obavami jsme se na počátku letošního roku pustili do přípravy Veletrhu nápadů 
učitelů fyziky} v Plzni. Bylo jen přirozené očekávat, že zatímco v roce 1996 mohli učitelé prezento
vat svoje nápady ze všech minulých let, nyní budou moci využít pouze námětů z posledního roku. 
Protože se nám nepodařilo získat žádné finanční prostředky na podporu akce ani z MŠMT, ani 
z JČMF, byla situace napjatá i v rozpočtu semináře a museli jsme proti minulému roku zvýšit vlož
né. Po počátečním váhání a po prodlouženi terminu přihlášek se však přihlásilo na 170 účastníků 
semináře. Snad to způsobila i naše chyba v pozdním odeslání materiálů, které umožňovaly zaplace
ní vložného, snad to způsobily i škrty v rozpočtu, že na Veletrh 2 přijelo "jen" 140 z původně ptíhlá
šených, na poslední chvili však o akci projevilo zájem dalšíCh 15 učitelů a letošního Veletrhu se tedy 
zúčastnilo 155 zájemců. Posluchárna pro tak velký počet není v budově, ve které je lokalizována 
katedra obecné fyziky, proto jsme museli využít auly, která však pro prezentaci pokusů není příliš 
vhodná. Viditelnost jsme se proto snažili zlepšit použitím CCD kamery ve spojení s televizorem 
s velkou obrazovkou. Použiti projekční televize jsme museli vyloučit pro nutnost pntemnění míst
nosti, které by zvláště v horkém čtvrtku nebylo příjemné. Můžeme jen vyjádřít obdiv a poděkování 
všem těm, kteří o své práci přemýšlejí, snaží se ji vylepšit a dokážou své myšlenky a nápady nezišt
ně předávat ostatním. Děkujeme i všem ostatním, kteří vydrželi pokusy sledovat až do pátečního 
odpoledne. Poděkování patří i výrobcům a distributorům učebních pomůcek, kteří umožnili Se
známení učitelů s novýnů učebními pomůckami a kteří přispěli finančně i věcnými dary 
kpříjemnějšímu průběhu Veletrhu. Překvapivý zájem o Veletrh projevily i sdělovací prostředky 
(Český rozhlas, televize Nova a Premiéra, Plzeňský deník) a můžeme jen doufat, že nám tyto pro
středky pomohou v propagaci fyziky. Úspěšnost akce mohou posoudit všichni účastníci, ostatní si 
mohou udělat představu podle tohoto sborníku. Věříme, že tento sborník, který má proti minulému 
upravené písmo a formát stránky tak, aby při prakticky stejném rozsahu měl méně stránek a tím i 
při zvýšených cenách tisku obdobnou cenu, najde místo ve Vašich příručních knihovničkách a že ho 
budete doporučovat svým kolegům, kteří si jej mohou objednat za režijní cenu. Objednávky mohou 
posílat na adresu: Jitka Štychová, KOP, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, Klatovská 51, 320 13 Plzeň. 

Nemůžeme posuzovat organizační zabezpečení semináře. Věřte nám, že my všichni na katedře 
obecné fyziky, na které je pouze 7 učitelů a 2 nepedagogičti pracovníci, jsme pro hladký průběh ak
ce udělali, co bylo v našich možnostech. Protože v budově není možnost občerstvení, museli jsme i 
tuto potřebu účastníků zajistit vlastnimi silami v provizorních prostorách. Poděkování patří kolegy-
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ním RNDr. Jitce Prokšové a Jitce Štychové, které proměnily tyto nehostinné posluchárny ve vyhle
dávané místo k načerpání nových sil. Významnou pomocí byli i studenti (Nekola, Šmídová, Blažek, 
Fúlín, Sauer, Andrliková a několik dalších, často dojíždějících ze vzdálených míst), kteří se na orga
nizaci ve svém volném čase podíleli. Všechny požadované pomůcky jsme museli stěhovat z katedry 
vzdálené asi 2 km, tak se mnohdy stalo, že jsme jíž nemohli sehnat pomůcky, jejíž potřeba vyvstala 
těsně před vystoupením. Snažili jsme se však dát celé akci charaktér konference, snad alespoň ně
kteří z Vás ocení naši snahu a inovaci v některých oblastech (jmenovky, konferenční desky, exkurze, 
společenský večer). 

V Plzni 16. 9.1997 kolektiv katedry obecné fyziky, FPE zrn Plzeň 

Poznómko editora: Ve sborníku jsou zařazeny i příspěvky autorů, kteří se nemohli veletrhu z různých 
důvodů zúčastnit. Jednotlivé příspěvky nebyly recenzovány a neprošly jazykovou úpravou. 

Seznam sponzorů Veletrhu nápadů ulitelů fyzilcy 2 
DIDAKTIK, s.r.o., Revoluční 1, 696 01 Rohatec, 
ARIANE SCHOLA, Třanovského 173, 163 04 Praha 6-Řepy 
RNDr. P. Lustig, CSc., KDP MFF UK, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2 
RNDr. Pavel Pešat, KFY TU, Hálkova 6, 46117 Uberec 
ČEZ Praha, Jungmannova 29, 111 48 Praha 1 
Dr. Jití Týř - DTS, Didakticko-technický servis, Žitavská 673, 463 34 Hrádek nad Nisou 
RUETSCHI, spol. s. r. o., Na Třebešíně 37, 100 00 Praha 10 
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Před dvěma roky, ve dnech 12.-14. září 1995, se v Plzni konala konference Fyzikální učební 
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mohou udělat představu podle tohoto sborníku. Věříme, že tento sbomLk., který má proti minulému 
upravené písmo a formát stránky tak, aby při stejném rozsahu měl méně stránek a tím i 
při zvýšených cenách tisku obdobnou cenu, místo ve Vašich příručních knLho'Y<Íčkách a že ho 
budete doporučovat svým kolegům, kteří si jej mohou objednat za režijní cenu. Objednávky mohou 
posílat na adresu: Jitka :";tychová, KOF, Pedagogická fakuita ZČU Plzei't, Klatovská 51, 320 13 Plzeň. 

Nemůžeme posuzovat organizační zabezpečení semináře" Věřte nám, že my všichni na katedře 
obecné fyziky, na které je pouze 7 učitelů a 2 nepedagogičtí pracovníci, jsme pro hladký průběh ak
ce udělali, co bylo v našich možnostech" Protože v budově není možnost občerstvení, museli jsme i 
tuto potřebu účastnfků zajistit vlastními silami v provizorních prostorách. Poděkování patří kolegy-
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ním Rt'\fDr, Jitce Prokšové a Jitce Štychové, které proměnily tyto nehostinné posluchárny ve vyhle
dávané ITÚsto k načerpání nových siL Významnou pomocí byli i studenti (Nekola, Šmídová, Blažek, 
Fulin, Sauer, Andrlíková a několik dalších, často dojíždějících ze vzdálených míst), kteří se na orga
nizaci ve svém volném čase podíleli. Všech.ny požadované pomůcky jsme museli stěhovat z katedry 
vzdálené asi 2 km, tak se mnohdy stalo, Že již nemohli sehnat pomůcky, jejíž potřeba vyvstala 
těsně před vystoupením. Snažili jsme se dát celé akci charakter konference, snad aíespoň ně-
kten z Vás ocení naši snahu inovaci některých oblastech (jmenovky, konferenční desky, exkurze, 
společenský večer), 

V Plzni 16. 9.1997 kolektiv katedry obecné fyziky, FPE ZČU Plzeň 

PoznlÍmko @di!@ro: Ve sborniku jsou zařazeny i př'lSpěvky autoru, kten se nemohli veletrhu z různých 
důvodů zúčastnit. Jednotlivé příspěvky nebyly recenzovány a neprošly jazykovou úpravou. 

Seznam Sp01110r!.Í 

DIDAKTIK, 5.r.0., Revoluční 1, 696 01 Rohalec, 
ARlANE SCHOLA, Třanovského 173, 163 04 Praha 
RNDr. F. Lustig, CSc., KDF MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 2 
RNDr. Pavel Pešat, KFY TU, Hálkova 6, 46117 Uberec 
ČEZ Praha, Jungmannova 29, 111 48 Praha 1 
Dr. Jiří Týř - DTS, Didaktid.(~technický servis, Žitavská 673, 463 34 Hrádek nad Nisou 
RUETSCHI, spot s. f, o., Na Třebešíně 37, 100 00 Praha 10 
PHYWE, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 
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Veletrh 

Sit"~!I!ll.!'v ~ 

Věra Bdinková 

Kelímek od jogurtu 
tekutý škrob (napt, Alba 

Danone - lze ho snadno propíchnout), černá temperová barva, 
sv;~či)"O\rv papír, gumič",,!, svíčka, připináček nebo jehla, 

Vnitřní část kelímku natřeme černo" lernnerc)Vr)U barvou sTIÚChanOU s tekutým škrobem, Po 
zaschnuti do dna dírku pomocí nebo Na horní část kelímku vytvo-
říme stěnu z prusvih'lého papíru, který guTIÚčkami, 

P1~vedellí: Pracujeme raději ve !tmě, Kelímek o!očLme dnem k 
20 cm, Na promítací stěně se vytvoří obraz plamene svíčky, 

ze špičky plamene dírkou a dopadá na 
Paprsek Ze části plamene vnkt,odiu dírkou dopadá na horní 

se prolo vylvon obrilz výškově přE'vr"rený, 

mm, trubka o asi 
Hoslalen - pruměr lnm ve silnější drát asi 150 mm, 

gumička, hadice staršího vroubkovaného !'I/pu, režná nit, větší samolepky, izo!epa, tužka, 
pravítko, nůžky, barevné papíry, lepidlo, malá pilka, 

pn.ar:WJ"rnle levou 

vvs!f.ihn.el'r,e obdélník o rozměrech 120,,140 mm, 
stran o délce 120 mm uděláme zářezy délky 

strany o mm ve vzdálenosti si 2 cm od okraje na rubu nalepíme pomocí sa-
molepek nebo izolepy drál. Na každém konci necháme asi 5 mm drátu, který ohneme na lícovou 
silanu jako očko, Na tuto stranu o délce 140 mm přes drál z rubu nalepíme složené tělo housenky 
(téměř celým skladem asi 23 mm), Až lepidlo zaschne, ohneme pomocí drátu obdélník do oblouku a 
dotvarujeme hlavu následovně - papír v obou zářezech překřížinJe (asi 5 mm) a sešijeme sešívač
kou, špičku hlavy tvoří střed strany obdélníku O délce 140 mm naproti tělu, konce této silany 
ohneme dolů, překřížíme a opět sešijeme sešívačkou, 



........ 
----=_=l~'.::;ii---+ 
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OBR. 2 



asi 20 mln uřízneme asi 52-55 Imn. 
Z vroubkované hadice staršího !ypu uřízneme 2 o asi 2 mm. Gumičku navlečeme po dél-
ce na trubičku a na konec natáJmeme kolečka. Gumičku vytáhneme tak, aby na každé straně 
vznikla "ouška". asi 1,5 m režné rritě a jedrúrn koncem ji izolepou přilepíme do středu 
trubičky. Pak natočíme část nitě na trubičku-asi 6-10 závitů. Poháněcí mechanismus dán',e dovnill' 

a "oušlea" navlečeme do oček z drálu na hlavě. Do hlavy uděláme dírku (viz obr. 4) a 
niť dírkou vnější s!Tanu. 

Provedení: Zatáhneme rychle za ni! směrem nahoru a pomalu uvolňujeme. Housenka popoleze do
předu. Děj opakujeme. 

Zatáhneme-li za niť, konáme práci. Váleček se začne otáčet, získává kinetickou energii. Zá
vity z nitě na válečku se lOzmotávaji a zároveň se zamotává gumička na obou koncích válečku. Ki
netická energie se přeměnila na potenciální energii pružnosti. Uvoiníme-li niť, váleček se otáčí na 
druhou slr"'"1uo Potenciální energie se přeměř.uje na kinetickou energii válečku, která se předává 
celému tělu housenky. 

0,251 
plastová láhev, nůž, 

koncentrátu jaru, 3 lžičky potravinářského oleje, 4 lžičky cukru, 

Směs Foukačku vyrobíme Z plastové láhve, ze 
které odřízneme s dnem. Na odříznutém konci uděláme dokola zářezy (asi 
5 nun). Tento konec namočíme do roztoku 11 vyndáme. Zůstane na něm pružná blána. Vhodným 
foukáním vytváříme velké bubliny. Pokud chceme bublinu oddělil, foukačku plynule pootočíme o 
pravý úhel vzhůru a lehkým trhnutím bublinu odděl.í:me. 

Chceme-li vytvořil bublinu v bublině, je třeba spolupráce alespoň dvou. Na foukačce vytvořL'U€ 
velkou bublinu, kterou jeden drží. Druhý nabere n~ slámku roztok tak, že ji ponoří asi do dvou tře-
tin. (Velká bublina je-li slámka dobře namočená v roztoku). Takto namočenou slámkou 
m"nilchl1p'mp velkou a uvnitř" ní vyfoukneme menší bublinu. Pak slámku vytáhneme a 

bublinu uvolníme od foukačky. 

Vysvěllení: Bubliny vznikají dlky povrchovému napěti kapaliny. Molekuly v povrchové vrstvě ka
paliny zatlačuji vnitřní molekuly zpět do kapaliny, protože jsou přitahovány jen zevnitř, nikoli 
zvnějšku. Vně kapaliny je vzduch, který obsahuje poměrně málo molekul, jejichž působení povr
chové molekuly téměř nepocifují. Povrchové napětí tak vytváří "blánu", která vyvolává tlak smě
rem dovnitř a snaží se uvést kapalné těleso do tvaru 5 nejmenšlm povrchem, ij. koule. 

Poznámka: 
1. Na bublinách můžeme sledoval i interferenci světla. 

2. Praskají-Ii bubliny, přidáme trochu saponátu. 

3. Chceme-li vytvořit rnaxibubllny či bublinové tunely pomocí kruhu, uděláme si následující roztok 
ve vaničce nebo nafukovacím bazénku:l0 1 vody, 3 koncentráty jaru nebo 5 lahví obyčejného ja
ru, II glycerolu. 
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plechovka od konzervy, nafukovací balónek, gumičky, malý trychtýř, hrubá mouka, rádio 
(magnetofon), 

Na horní otevřenou část Dl"chovkv natáhneme membránu Z nafukovacího balónku a při-
pevníme gUIničkamL Do boku konzervy otvor a strčíme do něj tryc.iol}'Ť, Na membránu na-
sypeme tenkou vrstvu hrubé ,,",ouky, 

Provedení: Celou dáme otočenou hvrhilVř"m k reproduktoru rádi,,, Na membráně se utváří 
více či méně IH"Vluell'" obrazce, které se se změnou melodie, 

Zvuk z reproduktoru je soustředován dovniti' plechovky, zvuková vlna se šíří 
YZ,uucmJY"/In sloupcem v plechovce, Knútáni se přenáší na membránu a z 

kleré v různých mlstecn membrány rú:mě do vzduchu a 
m"mlbráiny tak různé obraz.ce i nepravi-

mouk<! se osvědčila nejlépe. 

Poznámko: Do Hezké obrazce se získávají li mužského hbsu, klasické 
hudby a jedr.od\lché 

Výkres, slámka, jehlice na pleten! č. 4, velké" malé nůžky, izolepa, plastelína, fén, špejle, 

Příprava: z výkresu vystřihneme obdélník 150x50 mrrL Papír přeložíme 80 mm od okraje (nejdříve 
obtáhneme obrácenou stranou nužek, aby se lépe ohýbalo). 

Obdélník opět rozložíme, Ve středu šířky ve vzclálenos!:l15 mm a 22 mm od přeložení uděláme dír
ky v šířce slámky. Dírky Se nejlépe dělají pomocí malých nužek tak, že propíchneme špičku a krou
živým pohybem zvětšujeme dírku do potřebné velikostL Klenutí kňdla vytváříme z delší části ob
délníku natáčením na kulatou tužku. Pak slepíme pomocí ízolepy konce obdélníku. Do dírek 
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vzniklého modelu křídla zastrčíme kousek slámky - asi 4 cm. Do slámky vložíme pletací jehlici, kte
rou zapíchneme do stojanu z plastelíny. Těsně vedle jehlice zapíchneme kousek špejle - 7-8 cm na 
podepření křídla ve startovací poloze 

Provedeni: Vzduch z fénu, nejlépe studený, pouštíme do místa ohybu. Křídlo se pohybuje nahoru po 
jehlici. 

Profil křídla slouží k vyvolání vztlakové síly. Horní strana křídla je zakřivená a dolní 
prakticky rovná, aby vzduch kolem horní strany musel urazit delší vzdálenost. Proudnice vzduchu 
narážejí na křídlo a začínají ho obtékat. Ty, které obtékají horní stranu křídla, musí být rychlejší než 
ty, které obtékají jeho dolní stranu. Tlak vzduchu je tím menší, čím je vzduch rychlejší. Nad horní 
stranou křídla tedy vzniká podtlak. Výsledkem toho je síla, směřující nahoru, která se nazývá vztla
ková síla (vztlak). 

Polřeby: Krabička s průhledným víkem (lze sehnat v galanterii, např. krabička od kapesníků), izole
pa, železné piliny, různé magnety. 

Dno krabičky posypeme železnými pilinami. Průhledné víko po uzavření přilepíme izolepou. 

Provedeni: Pod dno krabičky dáme magnet. Želemé piliny vytváří řetězce podle typu magnetického 
pole daného magnetu či magnetů. 

Před zkoumáním nového magnetu opatrným klepáním a pofukáváním rozmístíme železné piliny 
opět po celém dnu krabičky. 

Poznámko: Použití krabičky urychlí zkoumání, šetří železné piliny a zabraňuje ušpinění od železných 
pilin. 
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Jednll\du~h' pokusy I: bal6nkem 
Josef Bolek 

A) II PROUDícíM VZIIUCHU 

Veletrh nápadu učitelů fyziky 

Polřeby: balónek, režná nit, závaží (matka), vysavač (generátor vzduchového proudu) 

Přípravo: Nafouknutý balónek zaváže-
me režnou nití, necháme asi 15 cm 
dlouhý konec, na jehož konci vytvo
říme malé očko. Do očka zavěsíme zá
važí (matku). Nachystáme vysavač. 

Provedení: Po spuštění vysavače namí
říme proud vzduchu asi pod úhlem 
45°. Balónek uchytLme v úvazu a 
umístíme jej do proudu vzduchu tak, 
aby by! v rovnovážné poloze. 

Vysvěllení: Proud vzduchu vytváří 
vztlakové síly, které vyrovnávají 
ostatní síly působící na těleso (tíhovou 
sílu, odporovou sílu vznikající 
v důsledku proudu vzduchu). Baló
nek je v rovnováze. 

pWlld 
"~d,,dm 

Poznámko: Pokus je natolik jednoduchý na přípravu a pomůcky, že jej mohou žáci provádět doma. 

Polleby: prasklý balónek, zkumavka s pruměrem menším než průměr hrdla plastové láhve, gumička, 
dvě plastové láhve s uzávěry, hadička 2-3 m, sekundové lepidlo, voda 

Příprava: Do obou zátek vyvrtáme otvor, který odpoví
dá průměru hadičky. Do těchto otvoru zasuneme ha
dičku, případné netěsnosti zalepíme sekundovým le
pidlem. Zhotovíme karteziánka ze zkumavky, vody, 
gumičky II prasklého balónku. Uřízneme dno jedné 
plastové láhvi. 

ProvedenI: Sestavíme pokus podle obrázku. Karteziánek 
v dolní plastové láhvi stoupá a klesá podle toho, jaký 
je výškový rozdll mezi oběma láhvemi. 

VysvětlenI: Změnou výšky horní láhve nad dolrd mění
me ve spodní láhvi hydrostatický tlak, který působí na 
pružný balónek uzavírající zkumavku (karteziánka). 
Tím se mění objem karteziánku, na kterém závisí veli
kost vztlakové sily. 
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Poznámky k přlpravě: 
1. Nejprve vyrovnáme hustotu karteziánku ve větší nádobě (v umyvadle) tak, že naplníme zku

mavku vodou do potřebné výšky. Zkumavku uzavřeme kouskem balónku, který upevníme gu
mičkou. Pro další pokusy si tuto hladffiu poznamenáme lihovým fixem. 

2. Zcela naplníme dolní láhev, dovnitř umístíme karteziánka. Potom našroubujeme jeden uzávěr 
s hadičkou na horní láhev, do níž nalijeme vodu. Počkáme, až začne voda vytékat z dolního uzá
věru a nad umyvadlem jej zašroubujeme do dolní láhve. Při šroubování točíme láhví. 

3. V závěru pokusu můžeme vyšroubovat horní láhev. Dokážeme tím, že hydrostatický tlak nezá
visí na množství (hmotnosti) vody, ale na výškovém rozdílu hladin. Nepatrné množství vody 
v hadičce vyvolá stejný hydrostatický tlak jako mnohem větší množství vody v láhvi. 

C) KONDENZACE SYTÝCH PAR 

Potřeby: prasklý balónek, baňka, voda, lihový kahan, držák na baňku 

Příprava: Do baňky nalijeme asi 0,5 cm vody a uvedeme ji nad lihovým kahanem do varu. Připravíme 
si kousek balónku. 

Provedeni: Jakmile začne voda vařit, počkáme jednu až dvě minuty, aby pára vyplnila vnitřní prostor 
baňky. Sundáme ji z plamene, uzavřeme kouskem balónku a ochladíme pod proudem studené V1)

dy. Balónek je vtažen do baňky, někdy dokonce praskne. 

Vysvětleni: Ochlazením baňky dojde ke kondenzaci par uvnitř baňky, vzniká zde podtlak. Atmosfé
rický tlak potom vtlačí pružný balónek do baňky, někdy dokonce praskne. 

Poznámky: 
1. Tento pokus je vhodné provádět současně se známým pokusem, kterým demonstrujeme var vo

dy v baňce při nižším tlaku. 

2. Pokus lze nepatrně obměnit tak, že ve varné konvici uvedeme do varu asi 0,5 litru vody. Vařiti 
vodou vymyjeme několikrát baňku, aby se stěny ohřály. Pak do baňky nalijeme 2-3 cm vařiti 
vody, chvíli počkáme až se voda vypařl, baňku uzavřeme balónkem a ponořime do větší nádoby 
se studenou vodou. 
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Poezie a fyzika 
!ifina Cvachová 

Veletrh nápadrl učítelrl fyzíky 

Uvádím ula1zky z /xIsniM svých žáků. Omlouvám se autorům, protože jsem si k /xIsnifk4m nepoznamenala, kdo je složil. 

FYZIKA BÁSEŇ 

Já sedím vám tak potichu 

a před sebou mám fyziku, 

až molekuly obživly 

a skočili mi na židli. 

Začali tam rejdit, 

po všech koutech šmejdit. 

Nebylo tu však absolutní nuly, 

aby rázem všechny ztuhly. 

Přitažlivost zemská, 

rozkatila se jak ženská. 

Věci v celé míře rozlétly se -

to je k nevíte. 

Elektrony svůj obal jádra opustily, 

kořeny v mém pokoji rázem zapustily. 

Neutrony a protony za nimi se vrhaly 

a strašné koniny při tom tropily. 

Galvanometr otočným magnetem zabubnoval. 

Magnety se zbJáznily, 

póly svoje úplně zvrátily, 

a uprostřed toho svinčfku, 

já se pracně učím fyziku. 

Pom.: Všimněte si obživnutí molekul - začali rejdit. 

FYZIKA 

Copak je to fyzika? 

Je to věda veliká. 

Říká nám, co je to síla, 

kolik stupňů úhel svírá. 

K čemu slouží siloměr, 

ložiska či tlakoměr. 

Gravitační síla na Zemi působí, 

přihlaste se všichni, kdo to zná a kdo to ví. 

Fyzika je těžká věda, 

nikomu z nás to však nedá. 

Chceme ji dobře ovládnout, 

před všemi se vytáhnout. 

Že se nám to nedaři, 

není naše chyba, 

komu nejde do hlavy, plave v tom jak ryba. 

My mu ale pomůžeme, 

vždyf jsme jedna parta, 

Ifcem se pak otočí, 

k nám jen šťastná karta. 

Nakonec ji zvládnem všichni 

a jedno je jisté, 

že jsme všichni kamarádi, 

přátelství je čisté. 

FYZIKA 

Fyzika je věda hrozná, 
má však svoje zákony, 
kdo je ani trochu nezná, 
může mít I problémy. 

Vteřina, minuta, hodina, 
to jsou jednotky času, 
kdo je ani trochu nezná, 
dostane se do trapasu. 

Pozor na elektrický proud, 
ten dělá všude divy, 
nesahejte do zásuvky, 
je lepší opatřit si kryty. 

Magnet to je vynález, 
přitáhne a odpudí 
každou věc. 
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Neviditelné ruce elektrick6ho pole 
Miroslava Černá 

POSLUŠNÝ HÁDEK 

Zaiím6 tě elektrostatiko? 
Zkus ověřit svoje dovednosti, znalosti a svůj důvtip 

na následujících pokusech: 

Potřeby: dřeň z keře černého bezu, jehla, ni!, núž, umělohmotná mísa na těsto, hliníkové dno z formy 
na dort, tyč od vysavače, kožešina nebo bavlněná látka 

Přrpravo: 

• z větvičky černého bezu ořež kúru, nožem vyřež z dřeně větvičky útvary podobné korálkÚID 

• bezové kousky usuš 

• navleč je na nit asi 0,5 cm od sebe do délky asi 6 cm, tún vznikne tzv. bezový hádek 

• na stúl polož uměIohmotnou mísu na těsto dnem vzhúru, na ni polož hliníkové dno z fonny na dort 

Provedenr: 
• třením tyče o kožešinu tyč nabij 

• náboj z tyče pi'enákj do hliníkového kotouče (tím, že tyč postupně táhneš o okraj hliníkového 
kotouče) 

• hliníkový kotouč nabfjej tak dlouho, dokud hádek nezačne od podložky zvedat "hlavičku" nebo 
dokonce z podložky skákat na stúl 

• když přiblížfš nabitou tyč ke zvednuté hlavičce bezového hádka, hádek ji poslušně sklopí 

• když přiblfžfš k hádkovi ruku, hádek se k ní při~uje 

Otázky: 
1. Proč bezový hádek zvedá z podložky hlavičku nebo dokonce odskakuje? 

2. Proč hlavičku sklápí, když k němu přiblížíme nabitou tyč z vysavače? 

3. Proč hádek za nenabitou rukou skáče? 

Poznámka: pokud chceme hliníkovou podložku nabit ještě více, dáme do její blízkosti jiný vodivý předmět 

l-S d 1-=====--+---====== .... -.-

~~ 
---"-'-'" .... -.-------1f----------j 
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Veletrh nápadi1. učiteli1. fyziky 

Vysvětleni: 

• třenfm tyče o kožešinu vzniká na tyči záporný náboj 

• záporný náboj přenášíme do hJinlkového kotouče 

• hliník je vodič, proto se na něm náboj rovnoměrně rozmisťuje, přidáváním daIšfuo náboje se na
bíjí kotouč vice 

• suché dfevo z bezového kefe je vodivé, proto se náboj z kotouče dostane i do jednotlivých článkú 
hádka, hádek se proto nabíjí stejným nábojem jako má jeho podložka 

• jakmile je kotouč i hádek dostatečně nabitý, začnou se od sebe odpuzovat - hádek zvedá hlavičku 

• tyč i hádek je nabitý stejným nábojem, proto se od nabité tyče hádek odpuzuje 

• lidská ruka je navenek elektricky neutrání, má stejný počet záporných a stejný počet kladných 
nábojů 

• přiblížím-Ii elektricky neutrální ruku k záporně nabitému hádkovi, záporné náboje v ruce pře
jdou co nejdále, zatímco v prstu okolo hádka ptevažují kladné náboje 

• kladné a záporné náboje se přitahují - hádek je lehký, proto k ruce přiskočí 

NAFUKOVAcí BALÓNEK JAKO PŘILEPENÝ 

Situace: Nafouknutý nafukovací balónek je u stropu. 

Možné odpovědi žóko: 

Otllzka: Proč tam drží? 

• je nafouknutý plynem lehčím než je vzduch 

• je přilepený 
• drží ho tam jiná síla, třeba elektrostatická 

• Ke správné odpovědí dojdeme diskusi se žáky. 

Potřeby: nafukovací balónek, provázek 

Pllprava: nafukovací balónek nafoukni a zavaž 

Provedent 
• balónek přilož ke stěně nebo stropu - balónek padá 

• tři balónkem o vlasy (nejlépe umyté - nemastné, suché) 

• přilož ho ke stropu - balónek u stropu drží 

Vysvillent 
• balónek je elektricky neutrální, je 

v něm stejný počet kladných a 
stejný počet záporných nábojů, 
proto se elektrický náboj balónku 
navenek neprojevuje 

Q 
• jestliže budeme tfít balónkem o 

vlasy, vlasy se budou nabíjet 
kladným nábojem a balónek ná
bojem záporným 

..:. - ..;; -:: • i • '; t 

• zeď je elektricky vodivá 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
• když pruo:l'.íme záporně nabitý balónek ke stropu, v místě dotyku záporný náboj z b.lónku se 

přesune do stropu, avšak záporné náboje balónku v okoll místa dotyku odpudí záporné náboje 
ve stropě 

• ve stropě převažuje v okolí mista dotyku balónku ldadný náboj 

~ kladný náboj ve stropě a záporný náboj na balónku se přitahují 

~ toto elektrostatické phta,l)ováni je větší než gravitační síla balónku, proto balónek na stropě drží 

Silu~(e: Na stole leží pingpongový míček Otázka: Jak uvedeš pingpongový míček do pohybu? 

Možné žilků: 

+ foukrmtim, proudem vzduchu z vysavače 

• proudem vody 

~ rukou 

* na!-Joněním podložky 

bouchnutím do stolu 

$ připevněním magnetu k míčku, přitáhnutím železem nebo dalším magnetem 

* nabitou tyčí 

1: předved', jak uvedeš miCek do pohybu pomocí nobilé !yCG 

tyč od vysavače, kožešina nebo bavlněná látka, pingpongový míček, tužka 

Připmvo II provedeni: 

.. nabij tyč třením o kožešinu 

• ruto nabitou tyč přibliž k pingpongovému míčku 

Otdzka: Proč se míček k nabité tyči přitahuje? 

Vysviillenlllkolu: 

~ třením tyče o kožešinu nabijeme tyč 

záporným nábojem 

.. pingpongový mlček je navenek elek
tricky neutrální, má stejný počet zá
porných a kladných nábojů 

• jestliže přiblížíme záporně nabitou tyč 

0"'''-- --::; , 
, 

. ,..::.+ 

k míčku, náboje v míčku se uspořádají - kladné náboje v mlčku se natočí k záporně nabité tyči, 
záporné náboje se naločí co nejdále mohou od záporných nábojů na tyči 

Úkol 2: co bys udělal pro 10, aby se mlček k Iyď přitahoval ještě vice? 

Možné odpovědi žáků: 

• omotal bych ho vodičem 

,. obaW ho alobalem 

• začerni! tuhou z ružky 

Provedení: pokus opakuj, ale tentokrát s pingpongovým míčkem, který jsi načernil tužkou 
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Vysviíllenf: 

., záporné náboje na tyči v blízkosti 
míčku působily na záporné náboje 
v tuze - odpudily je co nejdále 

;) v blízkosti záporně nabité tyče je 
míček nabitý kladným nábojem, 
proto se celý balónek k tyči přitahuje (je lehký) 

3: 
;) uspořádej závody s oběma míčky 

~ uspořádej překážkovou dráhu, závod s kamarádem na čas 

kelímek od pomazánkového másla, plechovka na zavařování masa, alobalový proužek 
1,5 cm x II cm, 2 kancelářské sponky, tyč od vysavače, kožešina nebo bavlněná látka 

<) na kelímek obrácený d"em vzhůru polož plechovku 

" alobalový lístek asi lem od okraje přehni přes prst a takto zahnutý jej navolno zavěs na okraj plechovky 

• na protější okraj plechovky zavěs kancelářskou sponku, a to tak, že nejdříve její vnější zahnutý 
konec narovnej - tím vytvoříš hrot na plechovce (viz obrázek) 

ProvedenI: 
• třením tyče o kožešinu nabij tyč záporným nábojem 

• nabitou tyčí dělej kruhy nad hrotem plechovky 

• lístek na plechovce se postupně zvedá, plechovka se tedy nabíjí 

• když oddálíš tyč od hrotu, plechovka zůstane nabitá 

Úkol: 
1. zjisti, jakým nábojem se plechovka nabila 

2. vyzkoušej, jestli se tímto způsobem nabije plechovka, jestliže z ni odstraníme hrot 

3. uvažuj, zda-Ii se toholo principu někde nevyužívá 

VysvěJleni: 

• plechovka se nabila stejným nábojem jako je na tyči, poněvadž lístek na plechovce se od nabité 
tyče odpuzuje 
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Veletrh nápadu učíte/a fyzíky 
• kroužením nabité tyče nad plechovkou 

bez hrotu se plechovka nenabije 

• za nabití plechovky stejným nábojem 
tedy múže hrot a též i vzduch kolem něj, 
hrot doslova "vysává" náboje 

• púvodně je kancelářská sponka elektric
ky neutrální, ale přibližime-li k ní zá
porně nabitou tyč, hromadí se na hrotu 
velké množství kladného náboje (nejvíce 
náboje se hromad! vždy na hrotech) 

• kladné náboje na hrotu tak přitahují zá
porné náboje ze vzduchu, zbylé kladné 
částice vzduchu odpuzuj! 

• říkáme, že hroty "sají" elektrický náboj 

princip hromosvodu - hroty hromosvodú 
při bouřce postupně sají stejný náboj ja
ko je v mraku 

ELEKTROSTATICKÉ KYVADÉLKO 

d . . 

Polfeby: (1) dvě konzervy na zavařování masa, (2) dva kelímky od pomazánkového másla, (3) aloba
lový lístek o rozměrech 2 x 8 cm k uzemnění jedné plechovky ,(4) brčko, (5) nit, (6) tužkou pomalo
vaný pingpongový mlček, tyč z vysavače, kožešina 

Přlpravu: 

• pokus sestav z uvedených pomúcek 
podle nákresu 

• nit k míčku připevni pomocí kousíčku 
izolepy 

Provedeni: 
• jestliže přibližíš nabitou tyč k neu

zemněné plechovce, pingpongový ml

4 

1 

ček se začne postupně dotýkat obou plechovek - pravidelně "cinká" o obě plechovky 

• po určité době jeho pohyb ustane 

• když okamžitě nabitou tyč oddálíš - znovu se obnovi uvedený pohyb mlčku 

• za určitou dobu pohyb přestává, nabitou tyč múžeš opět k plechovce pňbližit 

• děj se neustále opakuje 

• pokud budeš šikovný(á), kyvadélko ti bude vyzvánět dost dlouhou dobu 

Přemýšlej: 

• Proč má být pingpongový míček načerněný tuhou? 

1 

• Jaký jiný předmět bys mohl místo tohoto balónku použít? (Vyzkoušej např. kancelářskou sponku 
nebo matičku) 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

~ na řešení celého pokusu asi jen lak lehce nepřijdeš, proto si vyzkoušej, promysli a postupně za
kresli následující jednodušší pokusy, které ti jistě pomohou 

1. Co se stane, když k nabité plechovce přiblížím kancelářskou sponku zavěšenou na niti? Proč? 

Vysvěilení: 

0--- 1 
- - - I 
- - - I 
- - I 
- - I 

I 
2. Co se stane, když k nenabité plechovce s lístkem přiblížím nabitou tyč. A co potom, když na

bitou tyč oddálím? Proč? 

3. Můžeš nabit uzemněný předmět? Proč? 

Vysvětlení: 
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Veletrh 

.. nyní se pokus vysvětlit a rozkreslit celý pokus s elektrostatickým kyvadélkem 

'=mll 
+ 

- ! :: i,: ~ : ~ ~~!Ld, ~ ~ "'L=3 

(j) 

(JJ 

• Hans Backe: Fyzika z vlasmích pozorováni, SPN Praha 1973 

• Józef ÚVeges: Fyzikální kratodwfle, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1965 
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Veletrh nápadů 

Libor 

korková zátka a tvrdý 

s rozměry asi 200)(30 mm, z kterého 
hřebíkem otvor pro a model 

r,l',~rl"'.",,;{.,1 můžeme upevrjt do 
podle obrázku šPE:ndlíkl,m, 

je nutné vyvážit rameno protizávažím 

Pmu~dení: Foukáme-Ii na celní-náběžnou hranu křídla, vzniká vztlaková aerodynamická síla, 
rovnováha je porušena - model křídla stoupá vzhůru -letadlo letL 

Letadla mohou létat, protože 
jeho Hak klesá. Pod 

letadlo ve vzduchu. 
proudí 

U konců kiídel pFOudí vzduch svisle vzhmu, 10 "V'tlo:zOl'o1l'ali 

křídl", musí nad křídlem 
jeho tlak je vyšší " tento 

za sebou v šipce, První z tohoto efektu nezíská ostatní v 
Sm,el11j!{'1ffi vzhůru, proto se unavL Vedoucí plák se občas §tfldá. Podobný 

za sebou, 

lJier@!uro: kol. pracovníků UNESCO: Základy pmodních věd pokusech. SPN, Praha 1971. 
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Veletrh 

Karel LeJner 

Cílem 1'01<11511 je názorně a jednoduše ověřit platnost Archimedova zákona pro kapaliny. 

plastu, vázad drát o prfuněm 1 mm, těleso zcela 
vvnl,i\lliící ke!í.~ek z betonu), siloměr s rozsahem do 5 N, gumička, širší nádoba 

a kádinka s obarvenou vodou. 

Prázdný kelímek upravíme tak, že núžkami odsth1meme lem tvořící 
aby pti ponoření nevznikala dole vzduchová bublina. U horního 

uděláme závěs z drátu (18 cm). Těleso vyplňující kelímek zhotov'ill!e 
z betonové směsi smícháním 1 dilu cementu s 4 díly a rozmícháme 
s vodou. Směs do kelímku, vložíme oko a ponecháme 3 
dny, až beton ztuhne. Potom těleso vyjmeme a natřeme vodostálou 
barvou, 

floved®ní: Nejprve necháme ověřit, že těleso spol.u s kelímkem má 
nepatrně větší než samotné a tak můžeme zvětšení objemu ""n";llD"L 

Pak známým způsobem s použitím siloměru vyvodíme platnost 
i'.rchimedova zákona. Určíme gravitační sílu působící na těleso s kelímkem 
nejprve na vzduchu a zcela ponořené v kapalině a z rozdílu si! 
vypočítáme velikost síly. Těleso z kelímku vyjmeme, nehradíme 
obarvenou vodou a siloměrem určíme gravitační sílu působící na kapalné 
těleso. Kelímek má hmotnost zanedbatelnou vzhledem k hmotnosti kapahl1Y. Rovnost velikosti sil 
plynoucí z Archimedova zákona lento pokus bezpečně prokáže. V další fázi pokusu ověříme, že 
Archimedův zákon platí i pro těleso ponořené jen zčásti. Navléknutím gumičky na kelímek 
z tělesem si označíme čáru ponoru tělesa. Těleso ponoříme jen zčásti po úroveň gumičky, určíme 
opět vztlakovou sílu, těleso vyjmeme a do prázdného kelímku nalijeme obarvenou vodu jen po 
gumičku. Siloměrem určíme gravitační sílu působící na kapalné těleso. Tak dokážeme platnost 
zákona i v tomto případě. 

Poznámka: Beton, ze klerého je zhotoveno těleso je vhodný pro svoji hustotu 1,5 + 2,0 g I cm 3 • Změny 

prodloužení siloměru jsou velké. 
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Veletrh nápadů učitelů 

Milan Macek 

GeNeK I (generátor netlumených kmitU, verse I) je unikátní přístroj, který umožňuje realizovat řadu 
demonst1ad z oblasti eleklromagnetickýd1 kmitU a vlnění [1] a z oblasti akustLl<y. Při školní",'! de
monsrradch může nahradil i často chybějící tónový generátor. GeNeK I lze používat i např. jako vy-
sílač jednopovelové krátkého dosahu [2]. GeNeK I ke své činnosti využívá další pHstroje a 
pomúcky, které jsou běžně k školnkh kabi.'f1etech fyziky. 

Základem GeNeKu I (obr. 1) je dvojitý operační zesilovač, například MA1458, v poněkud nezvyk
lém zapojení. Pro objasnění funkce GeNeKu ! vhodné si výstupní odpor toholo operačního zesi-
lovače, který je řádově stovky ohmů, rezistor téhož k výstupu kle-
álního operačního zesilovače. Oba !von který se pře-
kláp!, když mezi svorkami A, B je nulové napětí. Po připojení ke napětí U se klopný 
obvod překlopí do jedné z obou Obvod LC se chová tak, jako připojen ke zdroji napětí 
přes rezistor o odporu, který roven součtu výstupních odporú operačních zesilovačú 

(přiblLJ'Jlě 500 Q až 1 k.Cl). V LC vzniknou elektromagnetické kmity. Po ukončení každé 
půlperiody dojde k pleklopení bistabilnfr'.O klopného obvodu do druhé polohy a celý děj se opaku
je. Obvod tak generuje ne!lumené elektromagnetické kmity, jejichž frekvenci f lze přibližně vyjádří! 

vztahem f = [2 . 1f JL.Cr 1 . Vzhledem k parametrům operačního zesilovače je generátor schopen 

generovat kmity o frekvenci řádově jednotek Hz až tisíců Hz. 

GeNeK I pracuje při napětí zdroje 5 Važ 30 V. Pokud při demonsrraci kmity vysadí, obnovíme je 
krátkým odpojením od zdroje napětí. 

Obr. 1: Schema GeNeKu I 

V paralelním obvodu LC se generujl netlumené elektromagnetické kmity. Frekvence těchto kmitů se 
pozoruje opticky na demonstračním měřidle nebo akusticky jako tón. Kvalitativně se demonstruje 
závislosl frekvence kmitU na kapacitě kondenzátoru a na indukčnosti cívky. 

Pomůcky: GeNeK 1; rozkladný transformátor; 2 cívky se 600 závity a 1 cívka se 300 závity (Ll; demon
strační měřidlo s rozsahem 3-D-3 mA; reproduktor s impedancí 4 n (Re); kondenzátory O,221JF, 
0,47 !!F, 1 IJF, 10 jlF, 471JF, 220 ~F (C); zdroj napětí 15 V (ll). 

Ke svorkám A, B GeNeKu I připojíme obvod sestavený podle obr. 2. Obě cívky se 600 závity nasu
neme na jádro transformátoru a jádro uzavřeme. Kapacita kondenzátoru je 220 flF. Po připojení ke 
zdroji napětí vzniknou v obvodu LC kmity velmi nízké frekvence a ukazatel rniliarnpérmetru začne 
kmitat s frekvencí přibližně 3 Hz. 
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Závislost frekvence kmitl, na indukčnosti 
Otevíráním transformátoru nebo zálpojiením 

počtu zmenšujeme indukčnost 
demonstračním měřidle zvětšovánl frekvence 
kmitů. Se zmenšující se """''''UllU,,, roste frekvence ne
tlumených .k.'Ilitú. 

Závislost frekvence kmit1~ na konderu:áton" 
Uzavřeme jádro tr"".-,sformáloru. kapacitu 
kondenzátoru (47 ).tF, ).!.F). Na demonsrračnh"n měridle 
o07.o1rui,ern,,' zvětšován, frekvence kmiti1. Se zmenšující se 
Kalaa"1"'>1' roste frekvence netlumených kmihl. 

L 

Ke svorkám A, fl 
rátoru n.etlum€:ny'c..h. 

sun ováním jádra z 
zmenšujeme indukčnost 

L 

Obr. 2: Demonstrace pomallv,:n netlu
mených kmitů. 

trekvlem:e a z re-

šujíd se indukčností roste frekv,em:e ".""Uil""'Y'!! 
Obr. 3: Demonstrace netlu- Závislost frekvence kmihl na bpacitě kondenzátoru. Zmenšujeme 

kapacitu kondenzátoru (0,47 J,IF, 0,1 J,IF). Pozorujeme tónu. 
Se zl1Jemujiicí se ~padtou .:roste frekvffi.ce netlillllených 

Cívku se 300 závity naviékneme na transformátoru a uzavřeme ho a 
obvodu nadále vznikají kmity frekvence. Clvka má mimo in-

QUKo:m,,,, též jistou kapadtu. 

Elektrické obvodu LC je možné pozorovat I na obrazovce osciloskGpu [31. Osciloskop při-
pojfme k obvodu LC. 

tJemC)fistru.je se vznik rezonance mezi dvěma osdlačnfmi obvody LC. Amplituda napéti vynuce
elektrického napětí se zjišťuje akusticky. 

PiJmŮlcky: GeNeK aktivnl reproduklorová soustava (ARe); kapacitní dekáda 0,1 IJ.F až 1,0 J,IF (C2 J; 
kondenzátor 0,471lF (Cl); 2 dvky se 300 z~vity 

s krátkým jádrem (l.j, [2); zdroj napě!! 15 V. 

Ke zdITJ.<lÍ.\'n B GeNeKu I oscila.ční ob-
vod podle obr. 4. Obě dvky II nasuneme na 

jádra. Na kapacitní dekádě nilStavÍIDe 
notu OA7 J,IF. Sad obvod ke vsiluplMnu 

zesilovači ak!ivniho "'k"U"""'''''''''' Obr. 4: Oscilační a sad obvod. 
víme na mayJmum. na demon-
strační slill do 0,5 m od sebe tak, aby jejich osy ležely v jedné pl'ímce. Po připoje-
ní GeNeKu I ke zdroji napě!! se v reproduktoru začne ozývat tón o frekvend přibližně 1 kHz. 

l1e!l1mldriliAlfII~' Nastavení rezonance změnou indukčnosti. Indukčnost cívky sacího obvodu měnfme 
no:,\H\ov'ánim jádra v cívce. V okamžiku, kdy nastane rezonance, se hlasitost tónu výrazně zvýší. 
Opak\ljeJllle pro kapacity kondenzátoru 0,22 iJ.F a 1 J,IF. 
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Veletrh nápadů ulitelů fyziky 

Nastavení rezonance změnou kapacity. Kapacitu kondenzátoru sacího obvodu měníme otáčením 
přepínače na kapacitní dekádě. Demonstraci zopakujeme pro jinou indukčnost cívky sacíhoobvo
du, kterou nastavíme mírným povytažením jádra z cívky. Tuto demonstraci lze pozorovat i na obra
zovce osciloskopu [4], který připojíme para1elně k sacímu obvodu. 

DEMONSTRACE Č. 3: VAlBA REZONANČNlcH OBvoDů 

Demonstruje se vazba dvou rezonančních obvodů v závislosti na vzájemné poloze obou cívek. Am
plituda napětí vynucených kmitů elektrického napětí se zjišťuje akusticky. 

Pomůcky: Viz demonstrace č. 2. 

Zapojení a rozmístění jednotlivých prvků na demonstračním stole je shodné s demonstrací č. 2, viz 
obr. 4. Posunováním jádra cívky sacího obvodu naladíme oba obvody do rezonance. 

Demonstrujeme: Závislost vazby na vzájemné poloze obou cívek. Oba obvody LC umístíme do vzdále
nosti přibližně 50 cm od sebe. Cívkou sacího obvodu otáčíme ve vodorovné rovině. Největší am
plituda kmitů, tedy největší hlasitost zvuku je, jsou-li osy cívek rovnoběžné (obecně: siločáry vytvo
řené oscilačním obvodem procházejí jádrem cívky sacího obvodu), nejmenší, jsou-li osy cívek kolmé 
(obecně: siločáry vytvořené oscilačním obvodem jsou kolmé k jádru cívky sacího obvodu). 

Závislost vazby na vzdálenosti obou cívek. Sací obvod přesuneme do dvojnásobné vzdálenosti od 
sacího obvodu. Amplituda kmitů elektrického napětí, a tím i hlasitost tónu, se zmenší. 

Závislost vazby na vzájemné poloze obou cívek. Cívkou sacího obvodu opisujeme kružnici kolem 
oscilačního obvodu tak, aby osy obou cívek zůstávaly rovnoběžné. Pozorujeme změny hlasitosti tó
nu, tedy změny amplitudy kmitů elektrického napětí. 

Tuto demonstraci lze pozorovat i na obrazovceosci1oskopu [4J, který připojíme paralelně k sacímu 
obvodu. Na obrazovce osciloskopu se pozorují kmity elektrického napětí. 

DEMONsmCE Č. 4: JEDNODUCHÝ vysllAČ 

Demonstruje se dálkový přenos informace pomocí modulace (klíčování) nosné vlny. 

Pom6cky: GeNeK I; aktivní reproduktorová soustava (ARe); 2 kondenzátory 0,471-1F (Cl' C2 ); 2 cívky 
se 300 závity s krátkým jádrem (Ll, Lz); tlačítkový spínač; zdroj napětí 15 V. 

Zapojení je shodné s demonstrad č. 3. Tlačítkový spínač zapojíme mezi zdroj napětí a GeNeK I. Re
zonanční a sad obvod naladíme do rezonance tak. aby rezonanční frekvence byla přibližně 1 kHz. 

Demonstrujeme: Klíčování (připojování a odpojování napětí) umožňuje dálkově přenášet informaci, 
například pomocí Morseovy abecedy. 

Tento způsob modulace je velmi jednoduchý, v praxi se ale používá jen výjimečně. Pomocí GeNe
Ku 1 ze vytvořit, a na obrazovce osciloskopu zobrazit, amplitudově modulovaný signál [5). 

LITERATURA 

(1) Macek, M.: Hromadná informace ve vysokoěkolských fyzikálních demonstraclch. Disertační prá-
ce. MFF UK, Praha, 1989. . 

[2] Macek, M.: Vysílač pro indukční přenos. ln: Amatérské radio 2, 1988, str. 71. 

[3) Macek, M.: Demonstrace netlumených elektromagnetických kmitů. In: MFvŠ 1, 1989/90, str. 54. 

[4) Macek, M.: Demonstrace vazby a rezonance oscilačních obvodů. In: MFvŠ 18, 1987/88, str. 266. 

[5) Macek. M.: Demonstrace amplitudově modulovaného signálu. MFvS 18,1987/88, str. 484. 
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Veletrh 

fIl'llili!!!U!'IIV S w .... , .. "', .. 

Václav Mařík 

vývěva, vejce, jablka, papriky, budík, kádinky, teploměr 

Provedení: 
aj Jablka, papriky (nejlépe mírně seschlé) pn snížení tlaku zvětšují objem, při opětném zvýšeni 

tlaku objem zmenšují. 

b) Ve skořápce slepičího vejce uděláme na méně oblém konci opatrně otvor o průměru mezi 5 a 
10 milimetry, abychom neporušili blánu pod skořápkou. Při snížení tlaku se pod recipientem 
uvolní vaječný obsah, pn zvýšení Ilaku se může větší část vaječného obsahu vrátil do skořáp
ky. 

zelenině či ovoci je vyschlá voda nahrazena v rostlinném pletivu vzduchem. 
Při snížení v okolí se vzduch v rostlinném pletivu rozpíná - zvětšuje svůj objem. 

Poznámka: Pokus je vhodný při probírání učiva o tlaku v plynech k pochopení pojmů přetlak a pod
tlak. 

c) Na vhodnou, zvuk tlumící podložku, postavíme pod recipient budík, nařídíme zvonění a vy
čerpáme vzduch. Jakmile je vidět pohyb paličky zvonku, napouštíme vzduch pod recipient, 
zpočátku není zvonek slyšet, postupně se zvuk zesiluje. 

Poznámka: Pokus je vhodný k výuce akustiky, šíření zvuku. 

d) Do kádinky nalijeme vodu o vhodné teplotě - stačí teplota 40 oe až 50 oe. Kádinku dáme pod 
recipient. Při dostatečném snížení tlaku voda vře. Změříme teplotu před pokusem i po jeho 
ukončen!. Je možné dát žákům zdůvodnit, která teplota bude vyšší, ještě před změřením obou 
teplol. 

Pozoomka: Pokus je vhodný k učivu o teplotě varu. 

Potřeby: plastová láhev, větší plechovka, vařič, pájedlo, pájka, kádinka 

Provedení: 
aj Plastovou láhev vypláchneme horkou vodou a ihned dobře uzavřeme. Po ochlazení bude 

plastová láhev zdeformována atmosférickým tlakem. 

b) Všechny otvory v plechovce dobře utěsníme (nejlépe zaletováním). Předtím nalejeme do ple
chovky malé množství vody. Na vhodném místě prorazíme nebo provrtáme co nejmenší ot
vor. Plechovku umístíme nad vařič (plynový kahan) a necháme vodu v plechovce chvíli vařit. 
Přestaneme zahřívat a otvor co nejrychleji uzavřeme pájkou. Po ochlazení plechovky je přetla
kem okolního vzduchu plechovka zdeformována. Čím větší je její velikost, tím je pokus efekt
nější. 
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1"ít!\1!I:m!§I!V S lildlmcl~lIJlfJ;hýwrd p~!!iml~d(l,mi 

Vojtěch Ondrušek 

POlfeby: sklenice, zkumavka, stolní olej, voda 

viz obrázek č. 1 

Provedení: Sklenici naplníme do dvou třetin vodou a 
vlijeme do ní polovinu zkumavky rostlinného oleje. 
Jak seberete olej nazpět do zkumavky, aniž byste se 
dotkli sklenice? 

Namažete okraje libovolným 
mazac'.m tukem a nalijete do ní Hrdlo zku-
mavky zakryjete prstem, převrátíte a vpravíte 
dnem vzhůru do sklenice. Okraj zkumavky přisu
nete hla.dině vody. Olej, který má menší hustotu 
jak voda, plave na jejím povrchu a je vytlačován do 
zkumavky. Podobným způsobem se sbírá nafta, 
rozlitá po hladině vodních nádrží. 

Veletrh nápadii učitelii fyziky 

Cerpání 

dvě stejné plastikové láhve, kovová nebo plastíková trubičková spojka, voda 

Přípravo: Jednu láhev naplníme do dvou třetin vodou. Do hrdla této láhve zatlačíme do poloviny tru
bičkovou spojku. Druhou láhev opět hrdlem zatlačíme do vyčnívající poloviny trubičkové spojky. A 
nyní obě láhve postavíme do svislé polohy tak, aby láhev s vodou byla nahoře. Pozor, spojení lahví 
musí být vzduchotěsné. Jak co nejrychleji dostaneme vodu 
s horní do dolní láhve? 

Vysvěllení: V klidové svislé poloze lahví voda clo spodni ne
vleče, protože tomu brání vzduch (není-li ucpávka vzdu
chotěsná, pak jen nepatrné množství). Jestliže však uve
deme krouživým pohybem lahví vodu do pohybu, vytvoří 
se vír a tím otvor ve vodě, tlaky v obou lahvích se vyrov
nají a voda protéká, přitom se vytvoří "vodní tornádo". 
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dvě stejné (nejlépe dvoulitrové) plastikové láhve, korková zátka, kompletní automobilový du
šoV'í ventil, hustilka (nejlépe s manometrem), tenký polystyren, lepidlo, 3 kovové tyče, písek, voda 

Jednu láhev přeřízneme na polovinu a její horní část nasuneme na spodní část celé láhve 
(tím jsme vytvořili hlavici). Zátku, která musl jít těsně vsunout do hrdla celé láhve, provrtáme a do 
otvoru vsuneme rozmontovaný ventil. Zátku fezem zkrátíme na polovinu, aby šla lépe zasunout 
hustilka. Dokončíme montáž ventilu. Den před startem rakety přilepíme 3 vyříznutá polystyrénová 
kormidla a necháme řádně zaschnout. Pak naplníme hlavici asi 200 g suchého písku a uzávěrem za
šroubujeme. Do celé láhve (trup rakety) nalejeme asi do dvou třetin vodu a zasuneme na hustilce 
upevněnou korkovou zátku s ventilkem. Jsme-li šikovní, mužeme ještě zajistil zátku jednoduchou 
závlačkou, kterou uvážeme na pevný motouz. Místo odpalovací rampy bude stačit natlouci do ze
mě 3 ks kulatých tyčí, mezi něž vložíme připravenou raketu. Hustíme maximálně do 10 atmosfér. 

Lacillá r a k e t a 

ProvedenI: Po natlakování buď samovolně nebo po vytržení závlačky raketa odstartuje. Je třeba dbát 
na bezpečnost a volit pro start dostatečně velký proslor. 

Vysvětlení: Hnacím médiem rakety je voda, kterou uvede do pohybu stlačený vzduch. Pohyb rakety je 
založen na principu akce 11 reakce. 
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Vele.trh ndpadů učitelů fyziky 

Pokusy s kyvadly 
Bfetislav Patč 

VLIV SILOVÉHO POLE NA FREKVENCI KYVADLA 

1. 

2. 

Potřeby: Fyzické kyvadlo s dvoustranným hrotovým závěSem, opatřené ve
spod feritovým magnetem, řada souhlasně orientovaných spojených 
magnetú délky 0,25 m, stativ (obr. č. 1). 

Provedeni: Kyvadlo rozkmitáme a pozorujeme jeho frekvenci v gravitačním 
poli. Pak pod něj (3-4 cm) umístíme řadu magnetú tak, aby jej! orientace 
souhlasila s orientaci magnetu kyvadla. To bude kmitat s vyšší frekvencí 
než p1Ívodní, při obrácení řady se frekvence sníží. Značného snížení frek
vence dosáhneme přiblížením řady na několik mm, při opačné orientaci 
nebude kyvadlo kmitat. 

Vysvětleni: Účinek gravitačního pole na kyvadlo mtížeme posílit nebo zesla
bit přítomností magnetického pole. Výsledný silový účinek obou polí je 
bud větší nebo menší a v posledním případě má orientaci vzh1Íru. Proto 
kyvadlo nebude kmitat a zůstane vychýleno na kraji magnetického pole. 

Poznámko: Magnetické pole řady není homogenní a magnetické pole kyva
dla se během kmitu natáčí. Proto kmity kyvadla nejsou přesně hannoníc
ké. 

obr. I 

Potřeby: Těleso o hmotnosti 0,75 kg s dlouhým vláknovým závěsem, na tělese připevněný model 

obr. 2 

krátkého matematického kyvadla s hmotností 7,5 g, stativ výšky 2 m opat
řený kladkami, aretací a třeci brzdou (obr. č. 2). 

Provedení: Těleso zvedneme do nejvyšší polohy a zaaretujeme. Rozkmitáme 
kyvadlo a po několika vteřinách uvolníme soustavy tělesa s kyvadlem do 
volného pádu. Během pádu nebude kyvadlo kmitat. 

Vysvětlení: Při volném pádu je silový účinek gravitačního pole na kyvadlo v 
rámci soustavy nulový a to během pádu nekmitá. Při provedení hraje roli 
poloha kyvadla v okamžiku uvolnění soustavy k pádu (obr. č. 2). V poloze 
a je uvolněna při amplitudě kyvadla, jeho kinetická energie je nulová, po
tenciální se v rámci soustavy neuvolňuje a vzájemná poloha tělesa a kyva
dla se během pádu nemění. V polohách !Hl má kyvadlo jistou kinetickou 
energii, která nen! při pádu blokována. Na počátku pádu je využita částeč
ně k ovlivnění směru pohybu a rychlosti tělesa (proto je vhodné, aby těleso 
mělo mnohonásobně větší hmotnost než kyvadlo), částečně k dosažení jisté 
výchylky kyvadla. V tomto okamžiku se přestane kyvadlo v rámci sousta
vy pohybovat. Po zabrždění pádu se opět rozkmitá. 
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1. 

2. 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Model matematického kyvadla, stativ opatřený kladkami 
(obr. Č. 3). 

ProvedenI: Kyvadlo rozkmitáme s malou amplitudou. Změnami délky 
kyvadla vyvoláme resonanci, která se projeví růstem amplitudy. 

VysvětlenI: Pro vznik parametrické resonance je nutné splnit následující 
podmínky: 

a) Kyvadlo (resonátor) musí být předem uvedeno do kmitavého po
hybu. 

b) Změny parametru (délky) kyvadla musí mít dvojnásobnou frekven
cí než kyvadlo. 

c) Průběh kmitů kyvadla a změn jeho délky musí mít příslušný fázo
vý posun, odpovídající i těsnosti vazby. 

Pokud nejsou všecn.'1y uvedené podmínky splněny, k resonanci ne
dojde. 

I 

I 
I 
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J, 

obr. 3 

\ 

Pružina s tuhosti 20 N· m -1, závaží 0,1 a 0,2 kg, vláknový závěs délky 0,13 m, stativ 
(obr. 4). 

I 
f 
I 
I 
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I 
I 
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Ó \ 

obr. 4 

Provedení: Pružinu zatížíme závažím 0,1 kg. Toto kyvadlo může 
kmitat jako pružinové i fyzické. Pak jej rozkmitáme v souladu 
s podmínkami resonance a amplituda fyzického kyvadla vzrůstá. 
Vlivem ne zcela přesného nastavení poměru frekvencí 2:1 dojde ke 
změně časového průběhu fyzického a pružínového kyvadla, vymě
ní se role oscilátoru a resonátoru a vzmstá amplituda kyvadla pru
žinového. Při použití závaží 0,2 kg a prodloužení kyvadla o 0,13 m 
resonance probíhá při nižších frekvencích. 

Vysvětlení: Ke zvyšování amplitudy fyzického kyvadla je využívána 
energie kyvadla pružinového a naopak. 

Poznómka: Uvedené číselné hodnoty jsou pouze informativní, k dané 
pružině je nutno je doladit. 
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3. 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Fyzické kyvadlo s možností časově řízených změn jeho redu
kované délky, feritový magnet vyznačující nulovou polohu kyvadla, 
stativ (obr. č. 5). 

Provedeni: Kyvadlo rozkmitáme a pozorujeme zvyšování amplitudy 
kmitťL 

Změny délky uvnitř kyvadla jsou zajištěny elektromagne
tem včetně elektrického zdroje a časově řízeny vzhledem k jeho nu
lové poloze. I 

I 
i 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

POHYB VZDUCHOVÉ 1llllll.lNY II KAPALNÉM l"iWSmllli. I 
I 

Potřeby: Vysoký odměrný válec, inj,ekční stříkačka, trubička (0 2 mm), 
spojovací hadička, prohledná kapalina s vyšší viskozitou (obr. č. 6). cD 
Provedení: Tlakem ve stříkačce vytvoříme u dna válce vzduchovou 
bublinu o 0 1-1,5 cm. Ta stoupá vzhůru téměř konstantní rychlostí, 
přičemž se deformuje do kapkovitého tvaru. 

Nejprve vytvoříme bublinu menšího objemu a když vystoupí do 
poloviny výšky válce, vytvoříme bublinu s větším objemem. Ta 

obr. 5 

stoupá vyšší rychlostí a první dohání. 

Vysvi!!lení: Bublina představuje málo hmotné těleso s nízkou hustotou, které je snadno tvarově de
formovatelné. Pokud by se v kapalině nepohybovala, měla by vlivem povrchového napětí kapaliny 
kulový tvar, Při dostatečné rychlosti pohybu s laminárním obtékáním je nestejným tlakem v roz
ných místech povrchu deformována do kapkovitého tvaru, 

Na rychlost bubliny mají rozhodující vliv vztlaková sila, která je přímo úměrná jejímu objemu, tedy 
třeli mocnině rozměru, a odpor prostředí, který je závislý na čelním prořezu, tedy na druhé mocni
ně rozměru. Tato rozdílná závislost způsobuje, že větší bublina stoupá rychleji. 

obr. 6 

Poznámky: Pokud má bublina velice malý objem, nebo kapalina vysokou 
viskozitu (med), stoupá bublina lak pomalu, že se nedeformuje zřetel
ně do kapkovitél:to tvaru. 

V prostředí s nízkou viskozitou (voda) stoupá větší bublina tak rychle, 
že je obtékána turbulentně, mění svůj tvar během pohybu, což vyvolá
vá průběžné zakřivování její dráhy. 

Vlivem většího hydrostatického tlaku u dna má bublina zpočátku 
nejmenší objem a tedy i nejmenší rychlost, pod hladinou stoupá nao
pak nejrychleji. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

1I1i1'@ljieme ~d J f\\f'l!U!'óilIU 

Milan Slabý 

Měkké (napt. borové) a tvrdé (např. bukové) dřevo, dřevoobráběcí nářadí, svěrák 

Z tvrdého dřeva vyrobíme díl s otvorem, z měkkého díl s výřezem. Otvor je asi o 4 mm šir
ší, ale o 2 mm nižší než dll s výřezem, takže tento do něj nelze zasunout. Výřez je o něco delší než 
šířka dílu s otvorem. 

Provedení: Díl z měkkého dřeva povaříme 15 minut ve vodě, zmáčkneme ve svěráku a postupně na 
něj nasuneme dll s otvorem.. Po uvolnění se zmáčklé dřevo vrátí do původního tvaru. 

Vysvětlení: Napařené dřevo změkne. 

Pomámka: Pokud se zmáčklý dll po uvolnění nevrát! zcela do původního tvaru, stačí celý hlavolam 
ještě 5 minut povařil. 

PlšfALM 

Potřeby: Víčko od zavařovací sklenice OMNIA nebo jiný tenký plech, nůžky. 

Příprava: Z plechu vystl'ihneme polotovar ve tvaru písmene L o šířce 10 mm a délkách: kratší 30 mm 
a delší 40 až 50 mm. Z kratšího dílu vytvoříme stočením štěrbinu a z delšího vytvarujeme tělo píš
ťalky. 

Provedeni: Foukáním do štěrbiny pískáme. 

Vysviíllenl: Píšťalka píská pouze tehdy, když ji uchopením mezi palec" ukazováček ze stran uzavřeme 
a tím dokončíme. Na délce delšího dílu, tedy na velikosti píšťalky, závis! výška tónu. 
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Veletrh nápadu učitelů fyziky 

ZKOUŠKA JISTOTY I 

Potřeby: Libovolná krabička nejlépe s odnímatelným vlčkem, baterie, žárovka, izolovaný a holý vo
dič, páječka. 

Přípravo: Do víčka krabičky vyvrtáme dva otvory pro upevněni prohýbaného dráiu, uprostřed otvor 
pro žárovku. Ses!a'vime zapojení podle schémaiu. 

Provedení: Protahujeme očko po drátu lak, abychom se ho nedotkli. 

Vysvěllení: Při dotyku očka s drátem se uzavře elektrický obvod a rozsvítí se žárovka. 

Poznómku: Jestliže na místa upevnění prohýbaného drátu připevníme zdířky pro banánky, můžeme 
si připravit dráty ruzných tvaru. 

ZKOUŠKA JISTOTY II 

Potřeby: Kovová krabička (lépe 
plastová S kovovým víčkem - např. 

od mycí pasty SOLVEX), izolova
ný, holý vodič, zdroj, žárovka, pá
ječka, vrtačka a několik vrtáků 

ruzných pruměru. 

Přípravu: Do vlčka vyvrtáme po ob
vodu několik otvoru od největšího 
po nejmenší průměr a otvor pro žá
rovku. Zapojíme podle schématu. 
Baterii na dně překryjeme karto
nem. 

Provedeni: Holý rovný vodič zasouváme posiupně do otvoru až se dotkne dna. Nesmíme se-dotknout 
okraje otvoru. 

Vysvětlení: Při dotyku drátu okraje otvoru se uzavře elektrický obvod a rozsvítí se žárovka. 

Poznámky: 
1. Lze doplnit o další obvod - signalizace druhou žárovkou jiné barvy při dotyku dna. 

2. Pro zpestření může mit nejmenší otvor ve víčku menší průměr než zasouvaný vodič. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Od 
Marek Veselý 

JOJO I KNoníKŮ 

Dva velké knofliky, drátek, nit. 

Kdo z nás by neznal jojo, ale nač ho kupovat, když nám stačl dva knofliky, ni! a 
ruce. Knofííky přitlačíme k sobě zadnl oblou stranou a pomocí drátku spojíme (můžeme je 

také k sobě sešít). Pak uvážeme oba knofliky ve spoji na nil a tu namotáme mezí knofliky. Volný 
konec nitě a knoflLi<ové jojo pusllme dolů. Pohybem ruky nahoru II dolů bude i jojo po-
slušně běhat a zase dolů. 

Energii potřebnou k otáčeni získaly knoflíky spuštěním z určité výšky (změna polohové 
v energii otáčivého pohybu). Setrvačnost nul! knofliky, aby se otáčely dál, i když už jsou na 

nitě, proto "šplhají" opět nahoru. 

POlmímko: Název této hračky vznikl z továrního jména ya-yo. 

slabý papír (tzv. pruk1epák), režná nit, jehla, dvě židle, pravítko z plastu. 

Vystřihneme si postavičku akrobata z papíru a navlékneme označeným místem 
na nit, kterou zavěsíme mezi opěradia dvou židli. Hezké je, pokud si každé vystřihne vlastní 
postavičku akrobata a všechny se navlečou na jednu společnou nit. Potom vezmeme do ruky pra
vítko, které zelektrujeme třením. Takto nabité pravítko přiblížíme k akrobatovi a pozorujeme, jak se 
začne houpal a točit kolem niti. Místnost doporučujeme vyvětrat a postavičku akrobata případně 
předem zahřát nad radiátorem či svíčkou. 

\ly!vě!lení: Zelektrované pravítko se v důsledku elektrické polarizace vzájemně přitahuje s nezelek
trovaným papírem. V blízkosti nabllého pravítka působí elektrická sila, která pohybuje s papírovou 
postavičkou akrobata. 

Polřeby: nafukovací balónky (lépe podlouhlého tvaru), několik kroužků na záclony, sponky na papír, 
lepící páska (např. kobercová) a provázek. 

Příprava g provedeni: Nejdříve si připravíme "provázkovou dráhu" s mírným stoupánim, po které se 
balónky budou pohybovat. Nezapomeneme také navléknout na tuto dráhu kroužky. Na tyto 
kroužky pomocí lepenky připevníme nafouknuté a na konci sponkou uzavřené balónky. Každý 
balónek uchytíme pomocí dvou kroužků (při krajích). Uvolníme sponku a pozorujeme, jak balónek 
rychle jede po provázkové dráze. Drah mŮžeme připravit více a nechat děti soutěžit, komu dojede 
balónek k cíli jako první. 

VysvětlenI: Pohyb balónku je způsoben silou, která vzniká jako reakce na prudce unikající vzduch 
z balónku. 

literaturo: 1. 45 lehkých pokusů pro malé debrujáry. AMD ČR 1993. 

2. Disney, W.: 2. příručka mladých svišťů. EGMONT, Praha 1994. 

3. Oveges, J.: Fyzikální kratochvíle. SPN, Praha 1965. 
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Veletrh nápadu učitelů fyziky 

Alex Bezděk 

K pozorování tepeL'1é roztažnosti tyčí a k měření součinitele teplotní délkové roztažnosti je vhodný 
dilatometr Edelmannův~ založený na zrcátkové metodě. 

Měřená tyč délky 50 cm spočivá na dvou válečcích ve vodní nebo olejové lázni, opírajíc se levým 
koncem o pevný doraz, pravým o hrot vodorovné páčky, otáčivé kolem svislé Tato osa je pro-
dloužena vzhůru do prostoru nad lázní, kde je opatřena zrcátkem. lázní je vhodný 
ohřívač, např. spirála. Teplotu lázně měříme dvěma jejichž teploměrné nádobky 
jsou těsně li tyče. zrcátku je postaven laboratorní laser. 

Ohřáti_In lázně se prodlouží o veL'1li malou 
délku a páčka I' = 2,5 cm se otočí o malý 
úhel 'fY. Protože se i rovinné zrcátko otočí o stej

ný úhel 'fY, otočí se odražený paprsek o úhel 

2'1' . 

Jelikož měření teploty a od-
raženého paprsku na 
provádíme ve stejných časových interval.ech, 
můžeme zpravidla vhodně využít aktivity a 
zájmu žáků. 

Zahřejeme-li tyč o teplotu t, -to, prodlouží se 
tyč o délku I, -10 a páčka délky I se otočí 

I -1 
o úhel 'I' tak malý, že 'P:= tg'l' = _' __ '1... Tento 

r 

zrcátková metoda -- Pl -. ", 

I 
1 11 1-U O 

j - no 

úhel měříme změnou n, - no (obL), kterou odečteme na stupnici. Protože 2'1' '= tg2<p = n, - no, 
. r 

platí I, -10 =..2......{n, --
2R 

IX = L .!.L~ , dostá
lo t, -10 

váme 

Pozorovánh'll teplotní 
roztažnosti užitím Edel
mannova dila!ometru 
zpestříme hodinu fyziky 
na nižším gymnáziu. Se 
staršími žáky můžeme 
naměřené veličiny po
užit k vlastnímu zjištění 
hodnoty součinitele tep
lotní délkové roztaž
nosti IX. 

Dosadíme-li do vztahu pro součinitel teplotní délkové roztažnosti 
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podkovový magnet (5 výrazně označeným severním pólem), stativový materiál, zdroj stej
nosměrného napětí 0-10 V, spojovací vodiče, dvě krokosvorky, uhlíková tyčinka 15-20 cm dlouhá, 
spínač, smirkový papír. 

Ortogonální základnu pro pokus tvoří dva stojany a dvě vodorovně upevněné ocelové tyčinky. 
Přičně, pfes obě tyčinky přeložíme tyčinku uhlIKOVOU a to tak, aby byla mezi oběma póly magnetu. 
Po sestavení jednoduchého elektrického obvodu a po spínače pozorujeme pohyb uhlíkové-
ho vodiče. Žáky zaujme a pohyb !yčirlky, souvislost mezi směrem pohybu proudu 
v tyčince a směrem čar magnetického pole. Snadno pak potvrdíme správnost Flemingo-
va pravidla levé ruky. 

Otáčením až do polohy, kdy je vodič rovnoběžný se směrem indukěních čar a kdy bude 
pohybový magnetické síly nulový, přesvědčíme studenty o platností vztahu 

F=B·I,I·sinIX. 

P~1.mímka: Máme-Ii k dispozici stavebnici rozkladného katodového osciloskopu, múžeme pozorovat 
chování elektricky nabité částice v magnetickém Časovou základnu nejprve převedeme na bo-
dovou stopu a tu pak tyčovým magnetem dle vychylujeme. Vzhledem k zápornému charak-
leru elektronového paprsku, obezřetně ověrujeme platnost pravidla pro určení směru působení Lo
rentzovy síly. 
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Mod~1 pr~:isk'ho crl@je 
Eliška Čapková 

Veletrh nápadu učitelů fyziky 

Tato pomůcka má sloužit k objasnění f1fikce ciferníku pražského orloje. Popis orloje jsem zařadila 
jako rozšiřujíd učivo z astronomie v kvartách. 

/ :/;- AIs=;:;ii§J1'~"'; 

L / -~~,~~~- . 
""«-_ . ....J'_._-_. 

~--. _._- .-_.'-------+--_._---_.----_. 
obr. 1 - stereografická projekce ze severního pólu 

a - obratník raka 
b - rovník 
c - obratník kozoroha 
d - obzorník (pro naši zeměpisnou šítku) 
e - soumraková kružnice 
f - ekliptika 

Si _ průmět severního pólu 

obr.3 ciferník orloje (pro přehlednost zatím bez 
ručiček) 

obr. 2 - ještě jednou obrazy kružnic Ve stereografické projekci 
- označení jako na obr. 1 
- šipka naznačuje směr zdánlivého denního pohybu ekliptiky 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
Ciferník funguje stejně jako astroláb (popř. otočná mapka hvězdné oblohy, kterou asi každý student 
zná). Jedná se o stereografickou projekci - na orloji ze severního, na astrolábu z jižního 
zemského pólu roviny zemského rovníku. V projekci se všechny kružnice zobrazí opět jako 
kružnice (viz. obr. 1). 

Středem naší vztažné soustavy je tedy severní zemský póL Na obrázku vidíine projekce obou 
obratníků, zemského rovníku (zobrazí se sám na sebe), dále obzorníku pro naši zeměpisnou šířku 
(asi 50° s.š.) a soumrakové kružnice (doba, kdy je pro mís Slunce alespoň 18° pod obzorem - tzv. 
astronomický soumrak). Pro da."1Ý okamžik můžeme zobrazit také ekliptiku - zdánlivou ročni dráhu 
Slunce kolem Země. 

Poněvadž Země se za den jednou otočí kolem své osy, v naší vztažné soustavě se zdárJivě otočí 
ekliptíka kolem severního pólu. 

Jak je patrno z obr. 3, na ciferníku orloje jsou vyznačeny všechny výše popsané kružnice. 
Čas na ciferníku orloje ukazuje sluneční rafije. Její pomocí můžeme odečítat: 

1. staročeský ča" 
2. středoevropský čas, 
3. sluneční čas. 

Hvězdička připojená k ekliptice ukazuje 
4. hvězdný čas. 

1) Staročeský čas 

Na orloji se odečítá na vnější stupnici (viz obr. 3). 

Staročeský čas se dělí na 24 stejně dlouhých hodin. Nový den podle staročeského času začínal 
západem Slunce. Z toho vyplývá, 24. hodina začínala každý den jínak (v zimě krátce po dnešní 16. 
hodíně, v létě kolem 20. hodíny SEČ). Ciferník sloužící k odečítání tohoto času je tedy otočný. 
(Zpočátku jej orlojník nastavoval rukou, později byl napojen na hodinový stroj přes klikovou hřídel, 
asi Janem z Růže.) 

2) Středoevropský čas 

Původně na orloji nebyl, poněvadž se v tehdejší době (15. stol.) u nás neužíval. Tento ciferník 
doplnil až Jan Táborský - jsou to římské číslice po obvodu astrolábu (viz obr. 3). Poněvadž sluneční 
rafije znázorňuje zároveň pohyb Slunce po obloze, oběhne za den ciferník jen jednou. Proto se 
stupmce I až XI! na ciferníku opakuje 2". 

3) Sluneční čas 

Dělí Se na 6 denních a 6 nočních hodin - opět různě dlouhých podle ročního období. Na ciferníku je 
znázorněn arabskými číslicemi (obr. 3). 

(Pozn. - orloj vlastně ukazuje tzv. druhé střední Slunce) 

4)Hvězdný čas 

Je důležitý pro astronomy. Hvězdným časem rozumíme hodinový úhel jarního bodu - bodu, do 
nějž se promítá Slunce při jarní rovnodennosti. Hvězdný čas se začíná počítat od okamžiku, kdy 
jarní bod prochází místním poledmkem. Tento čas neukazuje sluneční rafije, ale hvězdička 

připevněná ke kolu ekliptiky v místě jarního bodu (obr.3). O hodin hvězdného času nastává, 
ukazuje-Ii tato hvězdička na horní římskou XII. 

Vlivem ročního pohybu Země kolem Slunce se Slunce zdánlivě posouvá po ekliptice. Tento pohyb 
znázorňuje orloj tím, že kolo ekliptiky nepatrně "předbíhá" sluneční rafii. Slunce se tak (počítáme-Ii 
od jarnlho bodu) dostává výš nad obzor a na ciferníku se promítá do dalších zvířetníkových 
znamem. 

Měsíční rafije znázorňuje pohyb Měsíce a jeho fáze. 
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obr. 4 - odečítání časů na ciferníku 

Veletrh nápadú učite!ú fyziky 

Na obr. 4 je znázorněna ekliptika se sluneční i měsíční 
rafií. Je zhruba 13 h staročeského času, 8 h SEČ, 3 h 
slunečního času a 22 h hvězdného času. Slunce 
přechází ze znamení Skopce do znamení Býka. Měsíc je 
momentálně pod obzorem, ve znamení Lva. Je zhruba 
v první čtvrti. 

Svůj model odoje pro škoL.-ú výuku jsem zhotovila 
z průhledných fólil, takže je možno pomocí Melolaru 
promítat studentú.m obraz na stěnu. Znovu opakuji, že 
se jedná pouze o rozšiřující učivo, na které je podle 
mne v kvartě poměrně dost času. 
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Veletrh nápadu učiteítl fyziky 

Jednodlj,h6 Ifltrvainiky 
Dagmar Kaštilová 

POlřeby: Šest stejných dřevěných dutých válečků (vnější průměr 3 cm, vnitřní průměr 0,5 cm, výška 
2 cm), dvě dřevěné tyčinky o délce 10 cm a průměru 0,5 cm, čtyři dřevěné tyčinky o délce 5 cm a 
průměru 0,5 cm, dvě dřevěné tyčinky o délce 2 cm a průměru 0,5 cm, vodové barvy, nůž. 

Pllpmvo a provedení: Deseticentimetrové a pěticentLmetrové tyčinky na obou koncích nařízneme a na
suneme do válečků tak, abychom vyrobily dva různé setrvačníky (obr. 1, obr. 2). Na plášť prostřed
ního válečku u obou setrvačníků připevnime dvoucentimetrovou tyčinku. Válečky prvního setrvač
níku nabarvíme červeně a válečky druhého setrvačníku nabarvíme modře. Vyrobené setrvačníky 
položíme na hladkou podložku tak, aby místem dotyku byly dvoucentimetrové tyčinky. Oba setr
vačníky současně roztočíme a pozorujeme, že červený se točí déle než modrý. 

Vysvětlení: Červené válečky jsou dále od osy otáčení než modré, mají větší moment setrvačnosti, a 
proto se červený setrvačník točí plynuleji a déle než modrý. 

Poznámka: Setrvačníky je možné vyrobit i z dřevěné dětské stavebnice nebo pomocí stavebnice SEV A. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Kluiber, Z .. Matějka, F. - Mikeš, r 
Ranque-Hilschova trubice sestrojená podle obrázku, kompresor s v}islupním tlakem 2-10 atrn, 

měřící zařízeni pro vslupni tlak do 
trubice, měřící zařízeni pro výslupni 
teploty z trubice. 

Příprava: S užitim stojanu, svorek a 
hadiček (přívod vzduchu) sestavíme 
stabilní experimentální soustavu. 

Siovoo !wbke: Stlačený vzduch je vhá
něn do trubice vslupni tryskou, která 

snmENÝ VZDUCH 

je umístěna v tečném směru na plášť STLAČENÝ VZDUCH 
trubice. Na jedné slnmě od tohoto 

je trubice přehrazena přepážkou se středovým otvorem. Na opačné straně je trubice zakončena 
P"~",j{)ValelnVlIl škrtícím kohoutkem umožňujícím únik vzduchu pouze v blizkosti stěn. 

Provade~í: Kompresor vhání do trubice vzduch vslupni 
vatelným kohoutkem měníme hmotnostní poměr na 
Středovým otvorem uniká vzduch značně zchlazený, zatimco na druhém 
vyšší. Tyto hodnoty jsou závislé na vstupních parametrech. 

Parametry závislosti: 
1. vlastnosti užitého plynu (molární 

hmotnost, měrná tepelná kapacita, 
kinematická viskozita, teplola, ... ), 

2. parametry trubice (rozměry trubi
ce, poloha škrtícího kohoutku ... ), 

::;;,~r~orky vzduch 

350 

s teplotou v-ýrazně 

" 

3. vstupni tlak. 

Vysvětlení: Tečným vstupem je vzduch 
uváděn do rolačního pohybu kolem 

I • @ @ 

300~ _________ """"" 

osy trubice. Podle zákona zachování 
momenlu hybnosti je úhlová rychlost 250 ~ I 
plynu v daném místě plllřezu ne-
přimo úměrná vzdálenosti od osy. studeny vzduch 
Působením viskozity (vnitřního tře- 200 '------------4--.----.---> 

ni) má rolující plyn tendenci dosáh
nout stavu víru vynuceného 
s jednotnou úhlovou rychlostí. Při 

přechodu mezi těmito stavy nastává 
přeměna části kinetické energie ply-

0.5 

nu na tepelnou. To způsobuje zvýšení lep loty plynu ve větší vzdáleností od osy. 

Umístěn! vstupu rovněž způsobuje vysoký tlak tl stěn a naopak velmi nízký tlak plynu v oblasti 
osy. V této části trubice plyn expanduje, což způsobuje snížení jeho teploty. 

1. Středovým otvorem uniká vzduch z oblasti osy - sludený. 
2. Otvorem kolem škrtícího kohoutku uniká vzduch z blízkosti stěn - horký. 

lileralura: Hilsch, R.: The use oj expansion goses ill a centrifugal fteld os cooling process, Rev. Scientific 
Instruments, 18, 108 (1947). 
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Julius KOLÍN 

V tomto příspěvku se chci pokusit přiblížit projekt, kterí je dílem tří autoru: Mgr. Julia Kolina, Mgr. 
Martina Segeta a Marka Veselého. 

ke vz.niku tohoto dal Mariin Seget v roce 1995. Kořeny projektu však sahaji do kon-
ce let kdy se několik kladenského gymnázia rozhodlo postavit balón-montgolfiéru. 

naplr\er.!m montgolfiéry skončily neúspěšně. Přítomní byli nakonec rádi, že nedošlo 
"p'J11.JlZaKd, Pod vlivem toholo zážitku se rozhodli uložit balón na půdu domu, ve kterém 

Tam strávila montgolfiéra bezmála sedm let. 

V roce 1995 vznikl tři z bJ~val};ch tvůrcú Zl Julius 
Kolin s Markem drobných opravách pláště balónu byl tento úspěšně vypuštěn 
31. prosince 1995. Přestože dosáhl pouze necelých 2.5 metru, poskytl zúčastněným nezapo-
menutelný zážitek pod jehož dojmem se realizDvat ten 10 projekt. 

Gle 

lnforrna,:Í o balóno-

se skládá ze tří částí. První část listy k tématu "Balón" základl!í 
Druhá je souborem pracovních listů studenrum a učitelům škol, Třetí 

částí sloužící pro balónu. doplňkem jsou přílUčky 
(pro pro učitele či vedoucího týmu. 

Věnujme se podrobněji jednotlivým částem. 

pr.ac'JVloíc'h lis!ů pro základní i střední nám podává informace z historie balónového 
hádankami, otázkami či Studenti mají například určit ne-

dtál Leonarda da nebo složit oslavnou báseň. nás lento 
letu balónů a vzducholodí. Tyto pasáže jsou dopro

případně experimenty. 

slouží k okopírování a rozdání žákum či studentům, kten si je ponechají. Žáci či s!:u-
veškere poznámky, řešení úloh, obrázků apod, na kopiích. Při 

obvyklé pomůcky je kalkulačka, MF011', a jiné. Některé z 
však vyžadují řešitelé naleznou v knihovnách. Proto si řešení vyžádá jistou domá-

Pracovní listy nemají závazné že budou použity způsobem, 
učitelům či vedoucím nejvíce použít listy všechny nebo pouze někte-

ré z nich. Doufáme, že si učitelé soubor rozšíří i o listy vlastní. 

Jako příklad uveďme ukázky z několika pracovních listů s jejich stručnou charakteristikou. 
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slunce Ra měl kňdia, na 
Hermés mě) podle Homéra 

horarni a údolímI, 

vmTtnlno'ii a později i. v 110,ýtech Jižní Ameriky. Byl 

chladný den zastihne Josepha na obchodní cestě v Avignonu. Lezavá zima, pUslamice. Do vyhřátého ho
pokoje dorazf !ostph promrzlý, štůček hedvábí - právě zakoupený dárek pro ženu - se dá ždímal. 
jej tedy u krbu a řádně přiloží. 

Znavený usedne do křesla, v zadumání hledí do plamenů, když tu náhle ... Ovšem: horký vzduch vnikne do 
záhybů látky, nadnese ji, pohraje si s ní a.,. A [osepk pochop{, 

"JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE" 

- list je určen k základnímu fyzikálnímu rozboru principů balónového létání. 

a Zakreslete do balónu vztlakovou Fvz a gravitační Fg sílu. Dále napište, jakým způsobem vy

počtete jejich velikost. 

a Dříve jste často počítali příklady, ve kterých jSle zanedbávali hmotnost plynu, kterým je balón 
naplněn. Odvoďte obecný vztah pro nosnost balónu a uvažujte i hmotnost náplně. 
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"což TAKHLE DÁT SI VODÍK?" 

- tento pracovní list je věnován Alexandru Charlesovi. Studenti jsou v něm seznámeni s další 
možnou náplní balónu - vodíkem. 

jak funguje bGlón plněný plynem? 

Plášť (4) je vyroben z lehké a husté nepro
makavé látky. Ve spodní části je rukáv (5), 

se balón plní plynem. Proutěný koš 
je zavěšen na zatěžovací kruh (6), který 

díky konopné síti (3) rozloží veškerou váhu 
na celý povrch pláště. 

Před vzlétnutím se shazuje zátěž -- pytle 
s pískem (9) a chce-li posádka klesnout, 
musí pomocí lana otevřít ventil, kterým se 
uvolňuje plyn (2). Když je balón blízko ze
mě, určí se vlečným lanem (7) jeho vzdále
nost od púdy. Při přistávání se otevře 5tr
hovad záklopka (1), aby mohl plyn rychle 
uniknout. Jinak by hrozilo, že vítr povleče 
balón o zemi. 

Stavbo modelu bolónu 
Přejděme k části týkající se stavby a provozování balónu, která je bezpochyby nejnáročnější, ale také 
nejkrásnější. Je praktickým zhodnocením nabytých vědomostí o fyzikálních principech letu balónu. 

Vlastní návod na stavbu a provozování balónu obsahuje příru~ka pro učitele a vedouCÍ. Pomůckami 
při stavbě jsou přiložené listy. Žáci či studenti sami navrhnou tvar balónu, vypočítají rozměry jed
notlivých dílů, tyto díly vystřihnou z hedvábného papíru a slepí je, aby získali funkční model 
montgolfiéry. Tento model mohou provozovat pomocí startovacího zařízení, jehož konstrukce je 
rovněž popsána v příručce. Funkční model umožňuje nácvik obsluhy při startování montgolfiéry, 
propagační lety i účast v soutěžích. Práce na modelu vyžaduje jak osobni aktivitu a iniciativu kaž
dého studenta, tak i vzájemnou kooperaci. 

Realizace 
Celý projekt "Balón" je př11iš rozsáhlý na to, aby se stal součástí běžného vyučování. Je však možné 
využít pracovních !islú v hodinách fyziky nebo matematiky a stavbu balónu přesunout do školního 
klubu či nějakého kroužku. Propojení s výukou tak stále zůstává, a pti dobrém načasování je stavba 
balónu vhodnou motivací, nebo odměnou za získané vědomosti. 

Jsme si vědomi toho, Že náš projekt není dokonalý. Proto se neustále snažíme o jeho další vylepšo
vání a zdokonalování za účelem, pro který jsme jej vytvořili. Budeme rádi, pokud nám sdělíte své 
zkušenosti, upozorníte na případné nedostatky či chyby a navrhnete vylepšení. Věříme, že náš pro
jekt vám pomůže přiblížit tuto část vědy vašim žákům a studentům. 

V tomto duchu chceme vyzvat všechny učitele a vedoucí zájmových kroužkú, aby se zapojili do to
hoto projektu a postavili si s žáky nebo studenty svůj model montgolfiéry. Jejich počinání budeme 
se zájmem sledovat a koordinovat. Hodláme lotíž uspořádal přehlídku a "soutěž" takto zkonstruo
vaných modelů montgolfiér. 

lilerolura 
1. Flyeberk, J. : Joseph a Jacques Montgolfierové - Přemožitelé času 2, Praha, MON 1987, s. 106-108. 

2. Prunier, J. : Malá kronika letectví - o létajících bláznech. Bratislava, Mladé Jetá 1994.77 s. 
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o lovu pafhů (čti pafů; patch for horse) 

Libor Lepfk 
Doufdm, že jsi schopným a vytrvalým fyzikem nebo se k nim přiddš. 

Začni s lovem pafha ještě dnes. 

sádra, forma na výrobu sádrových odlitků, barvy 

Přípmva: pro každého žáka třídy sádrového koně (nebo cokoli jiného) 

Provedení: žák po splnění pafha dostává skvrnu příslušné barvy na sádrového koně, učitel vede 
přehled o splněných pafhech v záznamovém archu 

Mrštnosti 

Síly 

Odvahy 

Plavce 

Květin 

Hladu 

Osamělosti 

Záchrany 

Míření 

Dobrých činů 

Mlčení 

Zručnosti 

Ušlech tilosti 

Hmatu 

Paměti 

Žízně 

Hvězd 

Ohně 

Času 

Barev 

Slepoty 

Hbitosti 

Akta F 

Věrnosti 

Osobností 

Krále 

Žlutá 

Světle modrá 

Světle hnědá 

Červená 

Tmavě zelená 

Tmavě hnědá 

Růžová 

Černá 

Světle zelená 

Tmavě modrá 

Oranžová 

Fialová 

Bílá 

ŽlutáP 

ZelenáP kruh 

Světle modráP 

Tyrkysová 

Tmavě modráP 

FialováP 

OraflŽováP 

šedá 

ČervenáP 

Světle zelenáP 

Tmavě zelenáP 

ČemáP 

Zlatá 

Vytvoř ze sbírek, učebnic o fyzice překážku vysokou 1 m a tu 
přeskoč s bankovkou nebo mincí, na níž je vyobrazen známý fyzik 

Přečti knihy o fyzice těžší než 10 N 

Pozoruj po setmění noční oblohu do hodiny duchů 

Získej v průběhu matematických chvil alespoň jednu nedostatečnou 
a dokaž učiteli fyziky, že v něčem teda plavat umíš 

Přines panu učiteli květinu a fyzikální fór 

Vydrž bez počítání a řešení úloh víkend - není nk horšího než hladový fyzik 

Sám celý den řeš fyzikální problémy 

Podej návrh vynálezu, který může zachránit lidský živo! 

Zamiř do správných míst, nejlépe koutu s knihou nebo 
k internetovské síti, a najdi paradox, správný výsledek, který 

neznáme dosti dobře a který je proto neznámý 

AIe;pOO jednou nabídni pomoc svým učiIelům a přiIcm nic neznič anineprnkod 

Alespoň jednu vyučovací hodinu fyziky vydrž mlčel (plnění předem 
oznam svým spolužákům) 

Vyrob nějakou pomůcku, hru, která ostatní obohatí 

Mluv slušně, a to nejen o matematice. Nebuď hrubý, nebuď nečestný, 
neubliž silnějšímu ve fyzice 

Poznej po hmatu se zavázanýma očima busty matematiků a fyziků 

Znej alespoň kopu fyzikálních veličin a značek 

Žízni po korespondenčních seminářfch a řeš úlohy FO 

Znej jména alespoň deseti fyziků, kteří se v če:hách narodili nebo zde pobývali 

Rozdělej oheň lupou nebo jinak 

Připrav si desetiminutový výstup a v jeho průběhu zaujmi ostatní 

Namaluj portrét fyzika libovolnou technikou 

Se zavázanýma očima recituj cizí nebo vlastni báseň s fyzikální tématikou 

Třikrát správně a co nejrychleji odpověz ve fyzikálním kvizu 

Znej důležitá data zemské astronautiky, pnpravuj se na setkání s UFO 

Zúčastni se přírodovědecké výpravy s učitelem delší než tři dny 

Vytvoř si miniknihovnu jmen vynálezců a jejích objevů 

Zvítěz ve fyzikální soutěži netřídního charakteru - zlatá hlava 
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Veletrh 

Eva Miillerová, Josef Zahrádka 

Příspěvek je popisem práce žáků 8. třídy ZŠ a Gymnázia Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. 

Celá pomůcka byla původně umístěna v jedh"1é krabičce. Žáky inspirovala stavebnicová pomůcka 
od Dr. Ing. Otty Jandy. Protože fotorezistor byl umfulěn ve víku krabičky, reagoval na světlo ze 
všech stran a výsledný tón byl vysoký. 

Je-li fotorezistor v ochranném pouzdru (krabička od filmu, případně pouzdro na mapu válcového 
tvaru), pomůcka pracuje jako citlivý indikátor světelné energie. Při malém osvětlení - hluboký tón a 

KFY16 r -=- 3V 

schéma zapojení světelné píšťaly 

Vf 

naopak. 

Fotorezistor je umístěn do víčka krabičky od 
filmu, vstupní otvor je ve dně krabičky. 

Stejným způsobem se použije trubka od 
mapy, do které se zasouvá světelná sonda. 

Světelná sonda se zasouvá do pouzdra od 
mapy z druhé strany proti fotorezistoru. 
Změna vzdálenosti mezi oběma objekty je 
slyšel na výšce tónu reproduktoru. Stejné 
efekty lze docílit výměnou víček s různými 
otvory, případně uzavíránim krabičky jlným 
barevným filtrem, 

vlčka s otvorem 

konstrukce obou částí světelné píšťaly 



lal!er@d Uk,~lll~'illffilt~rlill 

Vlastll Podlahová 

Veletrh nápadů učitelů 

Toto ukazovátko jsem si oblibila, jeho použití je velmi jednoduché, je rychle připraveno k práci. Sta
čí vyjmout z pouzdra naplnit bateriemi a ihned používat. Bylo mi dodáno podle objednávky i s pří
slušenstvím a brožurkou s návodem. Ten obsahuje i popis jednoduchých pokuslt Další skutečností, 
která usnadňuje práci, je možnost použil! a využití pomůcek z optických soustav. Ukazovátko lze 
užíval k demonstračním pokusum, ale i k zajímavým pokusůr,., motivačním. 

Uvedu několik možností: - průchod světla různým prostředím 

- odraz a lom světla 

- interference světla na optické mřížce 

- určení vlnové délky světla 

l'ruchod světla 

- barevnými fi!lry a zjistit, klerá barva červené světlo laseru propouštějí, které nepropouštějí 

- ruznými materiály: sklo čiré, sklo matné, sklo barevné, sklo broušené, plastové láhve napl-
něné různými tekutinami, k zviditelnění paprsku ve vodě stačí přidat třeba trošku sušené
ho mléka nebo i nečistotu, paprsek je vidět, prochází-li zakouřeným proslŤedím 

Odraz" lom světla 

- porovnat odraz světla na zrcadle, na jiné hladké ploše, na hrubé ploše 

- na vodnj hladině, úplný odraz na hladině vody 

- ověření zákona odrazu a lomu pomocí optické soustavy 

- úplný odraz na odrazném hranolu 

Interference světla 

- je možno ukázat i na malé mezeře mezi žiletkami 

- na optické mřížce z jiných optických soustav 

PRŮCHOD LASEROVÉHO PAPRSKU 

V příslušenství ukazovátka jsou tii filtry: červený, modrý a zelený, Zjistíte, že modrým filtrem je 
světlo pohlcováno. Ověřit to pak lze na předmětech denní potřeby. 

Velice pěkně je vidět rozdíl mezi průchodem paprsku čirým prostředím, např sklo, plastové láhve 
od nápojů, a mléčným sklem. Zde je efektní rozptyl světla, světlo pak prosvítí celý předmět. 

Může se osvítit předmět z broušeného skla. Vznikají zajímavé efekty rozptylem světla a mnohoná
sobnými odrazy na broušených hranách. 

Paprsek není běžně vidět, jsou-li v prostředí jemně rozptýlené částečky prachu, kouře, světeiný pa
prsek je zviditelněný. Přidáme-li do vody jemné částice, např sušené mléko, můžeme chod paprsku 
vidět 

Pak lze zkoušet jak paprsek prochází různými tekutinami. Můžeme použít známé nápoje: mléko, 
džus, limonády, sifon. 
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ODRAZ A LOM SVĚTLA 

Paprsek je velice 
málo rozbíhavý, 
vytváří i na vzdálené 
ploše jen malou 
plošku. Je tedy mož
no porovnat odraz 
na zrcadle, na hlad
ké ploše a na ploše 
méně hladké. Po od
razu vytváří paprsek 
skvrnku. 

vzduch 

ostrou nebo rozostřenou 

Průhledná nádoba je uzavřena 
průhlednou deskou, je naplněna 

vodou s rozptýlenými částečkami 
např. mléka. Nad ní je zakouřený 
vzduch. Paprsek je potom v obou 

prostředích viditelný. 

Bude-li paprsek ve vodě vidět, vlivem přítomnosti -__. ...... ....;:11..,.-----... ---_
rozptýlených částic, je možno ukázat odraz na hla
dině. Svítíme zespodu na hladinu (obr. 1). 

Bude-li vzduch nad hladinou obsahovat kouř, je 
v něm paprsek vidět a pokus lze provádět i nad 
hladinou (obr. 2). 

Pak lze na hladině zviditelnit lom od kolmice i ke 
kolmici. Je možno ukázat i úplný odraz (obr. 3). 

Na odrazném hranolu z jakékoliv optické soupravy se 
dobře předvede chod paprsku při úplných odrazech. 

Také jakoukoliv optickou soustavu je možno použít na 
ukázky lomu od kolmice, ke kolmici i úplný odraz 90 o 

(obrA). 
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Laserový paprsek je nejlépe využitelný na ukázku interference světla. Stačí mezera mezi dvěma ži
letkami (nejlépe, když se mezera mírně rozšiřuje) a můžete předvést celou řadu interferenčních ma
xim. K doplňkům je dodávána interferenční mřížka s velkou vzdáleností maxim. V soupravě 
"Apolda", kterou škola před léty pondila, jsou další dvě mřížky a tak mohu ukázat další závislosti. 

- k ukazovátku je dodávaná mřížka, která má vzdálenost mezi štěrbinami d = 1,33.10-6 m, 

a tudíž vzdálenosl maxima nultého a prvního řádu je dostatečně velká a lze ji dobře měřit. 

Vlnovou délku vypočítáme podle vztahu A = ~ , kde 1 je vzdálenost mřížky od stinítka a 
I 

x je vzdálenost maxima 1. řádu od maxima O. řádu (obr. 5). 

maximum 1. řádu 

laserové ukazovátko 

maximum O. řádu 

stinilko 

v našem měření bylo x = 0,4 m, 1= 0,8 m, takže vlnová délka je 665 nrn. 

Poufllll lit@raturo: 
Pokusy a demonstrace s laserovým ukazovátkem (návod firmy ARKUS) 
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Lenka SiaM 

Plastová krabička od filmu, 2 slámky, vrták. 

Do víčka plastové krabičky vyvrtáme dva otvory o průměru shodném s průměrem slámky. 
Sestavíme fixírku podle obrázku. 

Provedení: Foukáme do delší slámky ve směru šipky na obrázku. 

Vysvětlení: Foukáme do vodorovné slámky a při určité rychlosti proudícího vzduchu dojde k tomu, že 
tlak ve svislé slámce je nižší než atmosférický tlak a voda jí začne stoupal vzhůru. Proudícím vzdu· 
chem je potom rozprašována. 

Poznámky: 
1. Pokus je vhodný pro demonstraci Bemoulliovy rovnice. Můžeme také připomenout, že Ber· 

noulliova rovnice pro plyny je složitější, prolože s tlakem se mění i hustota plynu. 

2. Lze doplnit problémovou otázkou: Proč je ve víčku druhý otvor? 
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Elektronický elektroskop 
Zdeněk Drozd 

V tomto příspěvku je popsán jednoduchý detektor elektrického náboje. K detekci použijeme unipo
lární, tzv. polem řízený tranzistor (FET - Field Effect Transis
tor). Popíšeme dva způsoby - jednodušší a trochu složitější. 
V obou případech je užit tranzistor BF 245, můžeme však pra
covat i s jinými typy. 

Obr.l ukazuje jednodušší verzi elektroskopu. Hradlo tranzis
toru není zapojeno. Je "ve vzduchu". Miliampérmetr měří 
proud tranzistorem. Vhodný rezistor nám zajistí jeho správnou 
velikost, konkrétně u tranzistoru BF 245B je povolen proud 
(I D5S) ~l5 mA. Přiblížíme-Ii k tranzistoru elektricky nabité 

obr. 1 jednodušší verze elektroskopu těleso, proud se mění. Stačí pohybovat rukou. Vhodná plastová 
propisovad tužka způsobí již velmi výrazný efekt. Pokus nám 

také názorně ukazuje, proč je tento typ tranzistoru nazýván "polem řízený". 

Malé změny proudu procházejídho tranzistorem 
můžeme zesílit a tím je patřičně zviditehůt. Jeden 
z možných způsobů je znázorněn na obr. 2. Na pří
tomnost elektrického náboje v blízkosti hradla tran
zistoru zde reaguje LED dioda změnou svého svitu. 
K hradlu je připojen kousek drátu a trimrem P je na
staven slabý svit diody, LED dioda se plně rozsvítí 
při přiblížení záporného tělesa k hradlu (k drátu 
k němu připojenému) a zhasne za přítomnosti klad
ného náboje. 

Na toto téma jsou možné různé variace. Např. vyr0-
bit zvukový detelctor apod. 

Uteratura: 

4k7 

obr. 2: složitější verze 

1. Malina, V.: Poznáváme elektroniku, KOPP, České Budějovice 1996 

2. Součástky pro elektroniku, katalog GM Electronic, S.l.O., Praha 1995 

+ 
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Václav Havel 

Současná školská fyzika má k dispozici různé lypy de
monstračních hodin a stopek. Tato zařízení postačují pro 

v hodinách fyziky. 
jejichž !rvání nelze 

zmíněných zařízeni měřit. Pro žáky je 
zjistit, jak dlouho hvá klepnuti kladiva na 

rychlostí se konec prutu při u 
neho jakou opouští šíp indián-

foukačku. Současná umožňuje měřit 

krátké časové intervaly řadou způsobu. Lze je rozdělit na 
analogové a digitální. 

R 

Jeden ze způsobu analogového měřeni 
intervalů Millerova L'ltegrátoru. Vtlve,lerne··.I! obr. 1 
vstup Lrttegrátoru (obr. 1) stálé napětí 

Ua ~ 10 V a časová konstanta RC ~ 0,1 s, bude na výstupu napětí ve voltech 

kde t je čas integrace v sekundách, 

A 

C 
D 

I 

1 I 
U =--~-fudt =-100·1, 

RC a 

8 

Integrace probíhá jen když je spínač rozepnut. Napěti 
1 V na výstupu představuje 0,01 s. Jako ukázku užití 
tohoto zapojení můžeme změřit rychlost, se kterou se 
pohybuje konec prutu při úderu. Pru! při pohybu 
přetne dva kovové proužky (např, z alobalu), z nichž 
jeden přemosťuje integrační kondenzátor, druhý spojuje 
vstup operačního zesilovače se zdrojem (obr. 2). 

je přerušen proužek natažený mezi body A, B, 
znamená začátek integrace. Potom se přeruší prou

žek mezi body C D 11 integrace se zastavL Voltmetr 
ukáže napětí, přičemž] vol! představuje setinu sekun-

Při maximálním výstupním napětí 10 V je měřitelná 
0,1 s. 

Řada fyzikálních procesů (v mechanice jsou to např. rá
zy) probíhá v ještě kratších časových intervalech. Často 
jsme nuceni měřit v mikrosekundách. Zde se naskýtá 

velmi jednoduchý postup. Vyžaduje generátor přesné frekvence (alespoň 1 MHz) a čítač. Propojení 
nastane jen po dobu sledovaného děje. takovým způsobem můžeme měřit dobu úderu kladívka na 
kovadlinku (obr. 3). 
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Obvod se uzavře jen na dobu dotyku kovad1.L~ky a kladívka, Po tuJo dobu přicházeji časové impul-

generátor 

f=lMHz 

sy do čítače. Údaj čítače je potom měře
ná doba v mikrosekundách, Na 

lze m~řit dobu rázu 

V nabídce firem, vyrábějících školní 
pomucky, se můžeme seznánůt se svě
telnými závorami. Tato elektronická za
řízení umožňuji měřit časové li'ltervaly 
mezi dvěma impulsy, při-

obr. 3 cházejícimí postupně první a druhé 
závory. Tento postup dává možnost mě
řit rychlosti, pňpadně zrychlení mecha

nických pohybů. Světelnou závoru si lze snadno zhotovit. J.;jí jednoduché zapojeni je na obr. 4. 

Vlastnim aktivnim 
fotorranzistor KP 
snímaný z kolektoru 
Z:1storu je 
tranzis!m"'j 
nastalo 
když se světlo dopadají
cí na fototranzistor. K měření 
časového intervalu je opět užito 
soustavy generátor přesné frek
vence - čítač. Přenos vysokofre
kvenčního signálu mezi 
rá torem a čítačem je 
hradlem NAND. Tento prvek 
digitální elektroniky (obr. 5) má 
následující pravdivostní tabul
ku. 

A B Q 
A 

1 1 o 
1 o 1 

o 1 1 obr. 5 

KY130 

+5V 

aUT 

obr. 4 

u 

Q 

obr. 6 

o o 1 Z tabulky je patrno, že když je na vstupu A logická jed
nička, je výstup určen stavem vstupu B. V tomto stavu vstupu A hradlo pro

pouští signál S obdélníkovým průběhem (obr, 6), pnváděný na vstup B. 

51 



Veletrh nápadu učitelů fyziky 

3 
MH7400 

4 

obr. 7 

čítač 

Naopak při logické flule na vstupu A je 
na výstupu trvale logická jednička -
hradlo signál nepropouští. Celkové za-
pojení sestává ze čtyř hradel NAND, tvo
fících integrovaný obvod MH7400. (obr. 
7). Hradlo 1 slouží ke zlepšení pravoúh
losti vstupního signálu. Hradla 2 a 3 jsou 
zapojena jako tzv. RS klopný obvod, za
braňující zakmitávání při přepinání. 

Vlastním časoměrným hradlem je Č. 4. 
generátor Pomocí popsaného zapojení a dvou svě

teiných závor lze velmi dobře měřit 

rychlosti. Na obr. 8 je sestava pro měření 
rychlosti šipky, která opouští indiánskou 
foukačku. V obrázku jsou Z, a Z;, dvě 
světelné závory. Šipka při svém pohybu 
postupně přeruší světehlý paprsek v 

první a druhé závoře, čímž je vymezen počátek a konec měřeného intervalu. Ze vzdálenosti 1 a 
naměřeného časového intervalu t se snadno vypočte hledaná rychlost. 

obr. 8 

litorlllum 
1. Recknagel, A.: Physik (Mechanik), VVT, Berlin 1958 

2. Stach, J. a kol.: Čs. integrované obvody, SNTL, Praha 1975 

3. Havel, V.: Měření krátkých časových intervalů voltmetrem, Školská fyzika, rJV., č.2, 5.15-16 
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Jan Hrdý 

Příspěvek popisuje využíH amatérsky zhotovených panelů k demonstraci spínacích vlastnosll tran
zistoru a nmkce bistabilního klopného obvodu s tranzistory stejného typu vodivosti včetně jeho vy
užiti k realizaci funkčního modelu rozvodu elektrické energie ve fyzikální laboratoři řízeného dvoji
cemi tlačítek (sroP /sr ART). 

al použi!ých panelů 
Použité panely jsou tvořeny dvěma rovnoběžnými pertinaxovými deskami rozměru 240x200 mm a 
tloušťky 5 mm. Horní deska je doplněna schématem zapojení a krytem z plexiskla zelené barvy 
o tloušťce 4 mm. Celá sestava je sešroubována 4 šrouby M6x60 rnm. Vzdálenost mezi pertinaxovými 
deskami je vymezena gumovými nárazníky 0 28x21 mm a spodní deska spočívá na gumových 
nožkách 0 3Ox19 mm. Takto řešený panel je dostatečně tuhý a stabilní. Po odmontování gumových 
nožek lze panely svisle zasouvat do univerzálních školních demonstračních stojanů. 

~------------4~---o 

R=1K5 R'=18 

OS, Sb 

=~r(~) 
~ 

Sn + Sn 

Sr 

Se 

Se Se 

+ 

Se 
0"' 

Se 

Obr: 1.: Zapojeni panelu (modulu) s tranzisto
rem IIIPN a zjednodušené schematické značky 
použitých modulu. 

Sr .. ,.Sb 
0Xhmit :,y", 
1IOiboo1r\., .... 

0136 ' Se 

Se 

Se 
+ 

Obr.2.: Zapojllnl panelu (modulu) s tranzisto
rem PiliP a zjednodušené schematické značka 
použitého modulu. 

V principu je na každém panelu zapojen jednoduchý tranzistorový zesilovač podle schématu na 
obr. 1 pro tranzistor NPN a na obr. 2 pro tranzistor PNP. Jako tranzistor vyhoví jakýkoliv výkonový 
typ (PC> lOW), spínací i nízkofrekvenční, křemíkový i germaniový. Přístrojové svorky jsou ve 
schématu označeny podle elektrody tranzistoru, se klerou jsou spojeny (S" s" , S,), podle připojené
ho napájení (Sn ) nebo podle připojeni ke vstupnímu odporu (5,). Ochranný odpor R' = 18 U má 
vzhledem k vstupnímu odporu R = 1,5 kU zanedbatelnou velikost, při vlastní činnosti obvodu se 
téměř neuplatní a není proto ani zakreslen na předním panelu. Žárovka je sulfitová 24 V /5 W II je 
určena pro obrysová světla nákladních automobilů. Panely s tranzistory NPN mají kryt žárovky bílé 
barvy, s tranzistory PNP kryt barvy oranžové. Pro zpřehlednění textu jsou v rámci tohoto příspěvku 
využívány zjednodušené schematické značky použitého panelu, pouze s uvedením &la tranzistoru 
(Tll, T12oo. u tranzistorů NPN a T21... u tranzistoru PNP), druhu tranzistoru (NPN a PNP) a typu 
tranzistoru (spínací nebo nízkofrekvenční). Je připojena také identifikace jednotlivých svorek pane
lu. Použité žárovky 24 V /5 W zajišťují dostatečnou viditelnost experimentu i při napájecím napětí 
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sníženém na 18--20 V. Odběr z napájecí no zdroje je polom méně než 200 mA na jeden panel. Vhod
ným zdrojem je např. stejnosměrný zdroj TESLA BK127. 

bl demonstrace principu ďnnosti lronzislDfOVého spínače 

Demonstraci funkce jednostupřlového tranzistorového spínače provádíme podle schématu na obr. 3. 

T12 

Obr.3.: Využití 1\1"'-;"",,,<,,, modulů ve funkci 
jednosiUpnového tranzistcm:rvéllo splnai:e. 

Tranzistorový spínač s tranzistorem NPN sepne 
(žárovka se rozsvítí), jestliže na jeho vstup sel při
vedeme log 1 (spojíme jej s kladnou svorkou zdroje). 
Po odpojení lohoto signálu Se tranzistorový spínač 
zase sám vypne. Spínač však můžeme vypnout ještě 
jiným způsobem, který má navíc vyšší prioritu, a 10 

přivedením log O na reset (spojíme jej se zá
pornou svorkou zdroje). po odpojení tohoto další
ho signálu se spínač sám vrátí do předchozího (se
pnutého) stavu. Pokud jsou oba vstupy set a reset 
nezapojeny, je tranzistorový spinač rozepnut, neboř 
proud procházející v tomto případě tranzistorem 

můžeme z hlediska zde popisovaných experilnenru zarledbal. Toto tvrzení platí i pro použití ger
maniových tranzistorů .. Tento případ obou nezapojených vstupů je ekvivalentní připojení log O na 
vstup sel (při nezapojeném vstupu resetl. Další důležitou vlastností popisovaného obvodu je sku
tečnost, že signál na vstupu se! jednostupňového tranzistorového spínače a na jeho výstupu /lul má 
vždy opačnou logickou hodnotu (samozřejmě při nezapojeném vstupu resetl. Jestliže tedy tranzis
torový spínač má na vstupu set log 1, je sepnut a má na výstupu <lut log o. Má-li naopak na vstupu 
set log O, je rozepnul a má na výstupu Gut log 1. 

Spínač s tranzistorem PNP se chová obdobně, pouze 
přiváděné signály na vstupy set a resel a signál na 
výstupu out mají opačnou logickou hodnotu. Jedno
stupňové tranzistorové spínače můžeme fadi! za sebe. 
Schéma dvoustupřlového spínače (5 tranzistory stej
ného typu vodivosti) je na obr. 4. Jestliže je vstup set 
prvního spínače nezapojen (log O), spínač není sepnut 
(Tll nevede, Žll nesvítí) a na jeho výstupu out a te
dy i na vstupu set dalšího spínače je log 1. Tento dru
hý spínač tedy sepne (T12 vede, Ž12 svítí) a na jeho 
výstupu <lut se objeví log O. Dochází tedy k pravidel
nému střídání vypnutých (Tll) a zapnutých (T12) 
tranzistoru a nesvítícich (ŽU) a svítících (ŽI2) žáro

ObrA.: Využiti uvedených modulů Ve funkci 
dvoustupňového tranzistorového spínače 
(5 tranzistory stejného typu vodivosti). 

vek. Toto pravidlo platí i pro chování většího počtu spínačů, kdy by se rovněž pravidelně střídaly 
vypnuté a zapnuté spínače (nesvítící a svítící žárovky). Přivedením ovládacího signálu (log 1) na 
vstup se! prvního spínače dojde k jeho sepnuli (Tll vede, Žll svítí), potom na jeho výstupu ou! a 
tedy i na vstupu set dalšího spínače se objeví log O. Druhý spínač tedy rozepne (T12 nevede, Ž12 

T12 

Obr.5.: Využiti uvedených modulů ve funkci 
dvoustupňového tranzistorového spínače 
(s tranzistory opačného typu vodivosti). 

nesvíh) a na jeho výstupu ou! se objeví log 1. Při 
vě!líím počtu stupňů by se opět pravidelně střídaly 
tentokráte však zapnuté a vypnuté spínače (svítící 
a nesvítící žárovky). 

Při řazení spínačů s tranzistory s opačným typem 
vodivosti je situace jiná. Schéma dvoustupňového 
spínače (s tranzistory s opačným typem vodivosti) 
je na obr. 5. Jestliže první spínač (s tranzistorem 
NPN) není sepnut (Tll nevede, Z11 nesvíh), je na 
jeho výstupu out a na vstupu set dalšího spínače (s 
tranzistorem PNP) log 1. Potom tento druhý stupeřl 
rovněž není sepnut (T21 nevede, Ž21 nesvítí) a na 
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jeho výstupu out je log O. Připojením dalMho spínače (s tranzistorem NPN) podle obr. 6 se situace 
opakuje, tŤetí spínač rovněž nevede (T12 neve
de, Ž12 nesvítí). Přivedením log 1 na vstup set 

prvního spí."1ače dojde k jeho sepnuti (Tll ve
de, Žll svítil, na jeho výstupu 01.11 a na vstupu 
set dalšího spínače se objeví 10& O. Druhý spí- Cir-
nač tedy laké sepne (T2I vede, Z21 svítil a l?ří
padný třetí spínač sepne rovněž (T12 vede, Z12 
svítí). Při větším počtu stupňů jsou tedy sou
časně sepnuté všechny spínače (svítí všechny 
žárovky) a nebo není sepnut žádný spínač 
(nesvítí žádná žárovka). 

demonsírace 1innosti bis!abilniho klopného ODvodu 

Všechny doposud popsané obvody měly dva 

Obr.6.: Využiti uvedených modulů ve funkci 
třístupňového tranzistorového spínače 
(5 tranzistory opačného tiPU vodivosti). 

ruzné stavy, jeden klidový při nepřítomnosti řídícího signálu a druhý funkční po dobu jeho přítom
nosti. Logická hodno!a řídícího signálu i stav jednotlivých spínačů závisel na způsobu zapojení a 

+) 

Obr.T.: Vznik bistabilního klopného obvodu 
úpra\lou zapojení dvoustupňového tranzisto
rového spínače podle obrA. 

použitém druhu tranzistoru. Zapojení podle obr. 7 
má však kvalitativně nové vlastnosti. Jedná se o bi
stabilní klopný obvod, který je odvozen ze zapoje
ní na obr. 4 zavedením (kladné) zpětné vazby vzni
kající propojením výstupu out druhého spínače se 
vstupem set prvního. Tento obvod má dva stabilní 
stavy, ve kterých může setrvával neomezeně dlou
hou dobu bez trvalé přítomnosti řídícího signálu. 
Klopný obvod mění svůj stav (překlápí se) přive
dením krátkého řídícího signálu s hodnotou log O 
(spojení se zápornou svorkou zdroje) na některý 
z obou vstupů leset. 

Signál přivádíme vždy na vstup resel sepnutého spínače, jedná se o situaci popsanou již dříve 
podle obr. 3. Přivedeme-li řídící signál opakovaně na tentýž vstup reset, nemá to již žádný smysl, 
protože se uplatní pouze první ímpuls. Těchto vlastností bistabilního klopného obvodu se využívá 
při konstrukci dvojtJačítkového ovládání elektrických spotřebičů. Zapojení jedné dvojice tlačítek a 
odpovídajíd pomocná schematická značka jsou na obr. 8. Celkové zapojení pro čtyři dvojice tlačítek 
je na obr. 9. Třetí spínač (T21,Ž21) představuje jen užitečnou zátěž (ovládané zařízení) a je vždy ve 
stejném stavu jako spínač druhý (T12,Ž12). Užitečnou zátěž je možné zapnout kterýmkoliv tlačít
kem START a vypnout opět kterýmkoliv tlačít

kem STOP. Opakované stisknutí tlačítka stejné 
funkce nemá význam, protože se nijak neprojeví, 
ale také se nic nestane. Tohoto principu se použí
vá při zapínání některých elektrických spotřebičů 
(stolní vrtačka), ovládání elektrického rozvodu v 
laboratořích a dílnách II řízení výrobních linek v 
továrnách. Uvedené zapojení má ještě jednu dů
ležitou vlastnost, která se projevuje při přerušení 
napájen! (výpadek elektrického proudu). Po ob
novení napájení sepne vždy první spínač (Tll, 
ŽIl), druhý spínač (Tl 2, Z12) i užitečná zátěž 

Vv 

Vz 

START 
VY 

vz Vz 

Obr.8.: Zapojeni a pomocná schematická 
značka obvodu k dvojtlačltkovému ovládáni 
bistabilniho klopného obvodu (STOP-START). 

(T21, Ž21) jsou tedy vypnuty a zapnou se až po stisknutí některého tlačitka START. Tato vlastnost 
bistabilního klopného obvodu je dána použitím tranzistoru s různou rychlostí sepnutí (spínací tran
zistor Tll je rychlejší než nízkofrekvenční tranzistor Tl2). V praxi to potom znamená, že skutečné 
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zařízení je po přerušení dodávky elektrického proudu vypnuto a v tomto stavu setrvává i po jejím 
obnovení tak dlouho, dokud jej obsluha znovu nezapne. 

Obr.9.: Bistabilní klopný obvod s užlteenou 
zátěží (žárovka ž21) ffzený etyi'mí dvojicemi 
tlačítek (STOP-START). 
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Oldřich Lepil 

Současné tendence školní experimentální techniky charakterizuje na jedné straně všestranné uplat
nění prostředků výpočetní techniky a na druhé straně využíváni nejrůznějšich předměpj a pro
středků, které žák zná Z denního života. Do této skupirlY demonsrračnítJ'1 i žákovských pokusů patří 
i někohl jednoduchých experimentů, při nichž se využívá žákům dobře známý zdroj osvětlení jízd
ního kola, označovaný jako "dynamo". 

POKUS 1 

Prvnim pokusem ukážeme, že "dynamo" je vlastně alternátor. Jeho konstrukce je taková., že rotor 
tohoto malého alternátoru tvoří vícepólový permanentní magnet a indukované napětí vzniká v cív
ce statoru. Výstupní svorky alternátoru připojíme k demonstrai:.'1.ímu měřicímu přístroji s nulou 
uprostřed a zvolna otáčíme rolorem. Sledujeme kmitání ručky měřidla (obr. 1). 

obr.l 

Právě možnost demonstrovat vznik střídavého napětí s nízkou frekvencí je hlavní přednosti této de
monstrace, která je vhodným doplňkem pokusů se střídavým proudem síťové frekvence. Použitý al
ternátor dával při frekvenci otáčení přibližně 1 Hz střídavé napětí o amplitudě přibližně 100 m V. Po
malým otáčením rotoru o jednu otáčku snadno určíme počet period indukovaného napětí a tím i počet 
pólů rotoru. 

Jestliže otáčení zrychlíme, nestačí již ručka sledovat změny polarity indukovaného napětí a vibruje 
s malou výchylkou kolem nulové polohy. Tím vysvětlíme, proč není možné přímé měření střída
vých proudů a napětí měřidlem s magnetoelektrickým měřicím systémem a je nutné doplnit ho 
usměrňovačem. 

POKIIS 2 

Vlastní průběh indtlkovaného napětí lze ukázat osciloskopem. Při ručním otáčení rotorem by ovšem 
použití klasického osciloskopu bylo obtížné vz.lUedem k požadavkům na synchronizaci časové zá
k1adny, Bez problémů však tuto demonstraci realizujeme pomocí analogově digitálního převodníku 
v některém systému pro podporu fyzikálního experimentu počítačem, Na obr. 2 je časový diagram 
střídavého napětí pořízený pomocí převodníku ADDA Juníor a programu ZAPISOVAČ. Z průběhu 
časového diagramu je dobře patrná výrazná odchylka střídavého napětí tohoto jednoduchého alter
nátoru od harmoníckého prúběhu. 

Pro dosažení optimální amplitudy střídavého napětí bylo nutné otáčel rolorem rychleji, tzn. s větší 
frekvencí otáčení. Toho lze dosáhnout jednoduše např. tak, že na hřídel rotoru vystupující z pouzd
ra alternátoru navineme provázek a tahem za provázek rotor roztočíme. Ještě lepší průběh bude míl 
demonstrace, když použijeme motorový pohon alternátoru popsaný u pokusu 5. 
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obr. 2 

Na obr. 2 je časový diagram napětí na zátěži alternátoru v podobě žárovky. Z diagramu můžeme 
určil dosaženou periodu otáčení T = 20 ms, tzn. frekvence otáčení byla přibližně 50 Hz. 

POKUS 3 

V návaznosti na předcházející demonstraci ukážeme princip jednocestného usměrňovače s polovo
dičovou diodou. Diodu zařadíme do přívodu k jedné ze svorek demonstračního měřidla s nulou 
uprostfed, přičemž zařadíme nejmenší napěťový nebo proudový rozsah měřidla (v našem případě 
100 mV nebo 6 mA). 

<1 I 
, 

1-

obr. 3 

Ideální by bylo, kdybychom mohli otáčet pomalu rotorem a ukázat, že ručka měřidla opisuje časový 
průběh pulzů usměrněného napětí. Při pomalém otáčení se však indukuje napětí přibližně 0,1 V, 
které je menši než prahové napětí U FO diody v propustném směru (U FO > 0,2 V ), při němž pře

chodem PN diody začíná procházet proud. Při rychlejším otáčení je napětí alternátoru větší, avšak 
nemůžeme již ukázat jednotlivé pulzy napět! a ručka měřidla jen vibruje kolem hodnoty odpovída
jící přibližně amplitudě půlperiod jednocestně usměrněného napětí. 

Pulzaci usměrněného napětí však dobře ukážeme na časovém diagramu pořízeném pomocÍ počíta
če. Ke svorkám alternátoru připojíme žárovku sériově spojenou s diodou. Žárovka v tomto případě 
svítí méně, než když jí procházel smdavý proud, a časový diagram jednocestně usměrněného sm
davého proudu je na obr. 3a. Jestliže paralelně k žárovce připojíme kondenzátor (v našem případě 
elektrolytický kondenzátor 220 pF), můžeme sledova! částečné vyhlazenl pulzace (obr. 3b). 
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POKUS 4 

Pomocí "dynama" také žákům přiblížíme děj přeměny mechanické energie na energii elektrickou. De
monstraci můžeme zařadit do výuky jako problémovou úlohu (viz [1], s. 53). Dynamo upevníme na vyš
ší stojan podle obr. 4 a na jeho hřídel navineme dostatečně dlouhý provázek. Na konec provázku zavě
síme závaží a mírným tahem (po překonání odporu, který klade rotor) uvedeme závaží do pohybu. Na 
hmotnosti závaží závisí zrychlení, s nimž se závaží pohybuje směrem dolů. Nejlépe však experiment 
probíhal se závažím, jehož tahová síla uvedla rotor po počátečním impulsu do rovnoměrného pohybu. 
Jestliže potom spojíme svorky alternátoru nakrátko, pohyb závaží se zastaví, popř. výrazně zpomalí. 

Vysvětlení můžeme provést jednak z hlediska přeměn energie 
(mechanická energie závaží se přeměnila na elektrickou energii 
proudu v cívce spojené nakrátko), jednak z hlediska platnosti 
Lenzova zákona (indukovaný proud v cívce je příčinou vzniku 
magnetického pole, které svými účinky na rotor působí proti jeho 
pohybu). 

Je samozřejmé, že rotor můžeme uvádět do pohybu i řadou ji
ných způsobů, třeba přímo na kole. Při postupném zvětšování 
zátěže "dynama" až do zkratu se ptesv~dčíme, že je třeba k udr-
žení pohybu rotoru zvětšit také sílu, kterou je rotor uváděn do 
pohybu. Jestliže dynamo poháníme motorem, pozorujeme při 
zkratu svorek výrazné zpomalení otáčivého pohybu. 

POKUS 5 

S ději demonstrovanými předcházejícím pokusem souvisí labo
ratorní úloha vhodná pro střední školu, při níž provádíme měření 

4 

na "dynamu" uváděném do pohybu vhodným elektromotorem. Pro tato měření byl z hřídele 
"dynama" sejmut vroubkovaný nástavec, který byl nahrazen řemeníčkou o průměru cca 30 mm. 
K pohonu byl použit malý elektromotor na stejnosměrný proud 12 V /14 W opatřený převodovkou 
(elektromotor najde zájemce v nabídce MFI roč. 4 (1994), Č. 3, s. 144, převodní poměr 3250/160 
ot./min). Pohon byl proveden gumovým řeminkem používaným v projektorech KP8 Super. 

Uspořádání pokusu je patrné z obr. 5. Jako zátěž byla k výstupním svorkám dynama připojena od
porová dekáda, která umožňuje postupné nastavení odporu zatěžovacího rezistoru. Odpor byl mě
něn po 2 n v intervalu od O do 50 n . Pti každém nastavení byl změřen proud procházející zatěžo-

vacím rezistorem a svorkové napětí. Současně bylo měřeno napájecí napětí elektromotoru (bylo 
udržováno na stálé hodnotě 12 V) a proud elektromotoru. 

obr. 5 

Naměřené hodnoty byly zpracovány tabulkovým kalkulátorem a výsledky měření byly vyhodnoce
ny graficky. K tomuto účelu se ukázal jako vhodnější modelovací systém FAMULUS a jednotlivé 
grafy (P = f(U), P = f(R) , 1= f(R) , U = f(R), U = f(l) jsou na obr. 6. 
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obr. 6 

Řešení této zajímavé můžeme rozšířit o vytvoření teoretického modelu "dynama" jako zdroje 
elektrického napNI. Z P = frR) určíme vnitřní odpor R;, při němž je výkon maximální 

(Ri =14 Q) azgrafu P =f(U) určíme elektromotorické napětí Ue (U e =2·UPmax =4,4 Vl. Tuto 

hodnotu můžeme ovšem určÍ! také experimentálně napěti naprázdno (při odpojené odporové 
dekádě). Experimentální měření je ve shodě s vyplývající z teorie. Na základě těchto 

programu FAMULUS vytvol"ill1e teoretický model (viz také [2], s.92), 
"hladší" křivky. 

Pro srovnání můžeme určil vnitřní odpor alternátoru také experimentálně. V našem případě byl 
odpor cívky přibližně 7 tl a s ohledem na zapojení byl do vnitřního odporu zahrnut i odpor am-

pérmetru (na daném rozsah 300 mA to byl odpor 3 tl). K tomu je třeba připočítat ještě lnduktanci 

cívky altemátonl. Měřením byla zjištěna indukčnost cívky (L = 8 mH), což znamená, že při frek

venci příbližně 70 Hz je induktance XL = 3,5 tl . Takto zjištěný vnitřní odpor (13,5 tl) je v dobré 

shodě s hodnotou určenou z grafu. 

Bez zajímavosti není ani účinnost přenosu energie ze zdroje stejnosměrného napětí přes elektromotor, 
mechanický převod, "dynamo" až k zátěži. Při optimálním přenosu měl proud ze stejnosměrného 
zdroje při napětí 12 V hodnotu přibližně 0,6 A, což odpovídá příkonu přibližně 7,2 Vll, "'ístupní výkon 
najdeme v grafech a je příbližně 0,35 W. Z toho vyplývá, že přenos se uskutečnil S ú.činností příbližně 

5 %. Rozbor pnčin tak malé účinnosti přenosu může být dalším námětem k diskusi se žáky. 

Okolo dynama na kolo bychom jistě našli i další podněty pro zpestření výuky, ale zatím si vyzkou
šejte alespoň tyto vyzkoušené. 

liTERATURA: 

1. Lepil, O.: Doplněk k učivu fyziky pro 8. a 9. ročník tříd s rozšířeným vyučováním matematice 
a pfuodovědných předmětů, Prometheus, Praha 1997. 

2. Lepil, O., Ikdivý, P.: Fyzika pro gymnázia. Elekffina a magnetismus, Prometheus, Praha 1994. 
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František Lustig 

kondenzátor 10 F 12,2 V, motorek O,2V II mA, souprava solární energie (obsahuje 2 ks so
lárních panelů a 1 ks solární motorek 0,15V 13mA) 

Solární energie, alternativní zdroje energie, ekologie atd. jsou časté kteriÍ nejsou podloženy 
hmatatelnými poznatky natož pomůckami. Solámi souprava a motorek jsou nové po-
můcky, kleré poskytnou mnoho radosti a poučenl nejenom dětem, ale i dospělým. V přfspěvku je na
zlU1čelUl též dramaturgie š'Ko/nflw experimeniu. 

Základem pro práci se sluneční energii jsou solární panel a tzv. solámi motorek. Jsou upevněny na 
plexisklovém stojánku o opatřeny svorkami pro standardní školní kabely. Solární panel přeměňuje 
sluneční energii v elektrickou energii. Jedná se o panel s monokrystalickou strukturou, který má do

statečnou účinnost i při menším slunečním svitu. Plocha solárního panelu je cca 25 cm 2 . Solární 

jsou dva, aby bylo možno experimentovat se sériovým a panelů. Další 
tradiční součást solárních tzv. solární motorek, který 

V, který má velice malý odběr Na motorku je vrtu!-
do:statečn,,!n osvětlení připojeného solárního panelu točl a točí, dokud nám 

slunce nezapadne. 

V podání lze předvést stanici MIR, která je správné natočena ke Slunci, a které má špat-
nou polohu Slunci. 

Jak akumulovat sluneční aby hyla k dispozici i v době, 
střádat ji do solámiho o kapacitě lIJ faradů!! Ano, 

zhruba 10x větší než samotná zeměkoule, je již k 
pohání solární motorek po dobu 40 minut! Pro tzv. 

hy, vystačí energie nabitého kondenzátoru po dobu 6 hodin! 

slunce nesvití? Což takhle na
kondenzátor, který má ka-

Energie v tomto konden-
který je popsán zá-

S kondenzátorem lze proníkl10Ul též do lajů nabíjení a vybíjení kondenzátoru, lze pood-
časová konstanta aj. Vše lze proměřovat ručkovým měfícím přístrojem, neboť tyto děje 

ísou pomalé. Tento kondenzátor též dlouhodobě rozsvllí běžnou žárovičku 2,2 V. Vyzkoušejte 
si tento experiment např. s kondenzátorem velikosti cca 10 000 mikrofaradů, větší asi běžně neseže
nete. S tímto kondenzátorem žárovička sotva blikne. Nabití našeho kondenzátoru 10 F není též bez 
zajímavosti, nebo! kondenzátor má v sobě zabudován ochranný odpor 100 ohmů. Ten však s kapa
citou 10 F dává časovou konstantu 1000 s. A tudiž plné nabití je dlouhodobou záležitosti. 

Velice atraktivní je speciální motorek s velice malým příkonem, který jsme nazvali .. ltrasoláml mo
torek. Tomuto motorku stačí tak málo energie, že se roztočí nejenom ze solárních panelu (i když je 
pod mrakem), ale stačí mu energie z citrónu, jablka, či brambory, do kterých jsou zapíchnuty dvě 
elektrody (jedna z mědi a druhá ze zinku). K činnosti mu dokonce postačí pouhá voda z vodovodu. 
Motorek je pomaloběžný, komutátorový. Jeho rotor je tvořen nikoliv železnou kotvou, ale pouze 
dutou cívkou. 

V dramaturgii lze napffklad pokračovat následovně. Na stanici MJR nenf potřebná energie, a tak se snaží 
kosmolUluti pomoci si všemi prostředky. Budou vyrábět energii pomocf dvou elektrod zapíchnutých do jabl
ka, které si jeden z kosmonautů přivezl ze Zemé, a majf vyhráno. Záhy se kolega kosmonaut přizná, že mu 
jablko snědl. A tak zase nic, pouze svit hvězd. Na stanici už zbývá jenom kyslík a voda. Ano, obyčejná voda 
se u/aíže jako živá voda, která za pomoc{ dvou elektrod roz/oa potfebné agregáty (motorek). 
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Součásti Solární soupravy je dopmvodný text s navrženými polmsy: 

1, Jaké napěti dává solární článek. 

2. Jak se rn.ění naFětí solárního článku .závislosti TIR vzdálenosti světelného zdrcje. 

3, Jak se mění napětí solámh"1o článku y závislosti na v;lkonu světelného zdroje. 

4, Závislost na směru dopadu světelných paprsků (úhlová charakteristil<;J\), 

5, Asi nebudeme mod jednoduše změřit soekltráilnídtlivost fotočlánku. Vy'Zk:Otllšejme různé barev' 
né SolárrJ článek př2měňuje délek 4DO až 1100 run, dtJivosl je 

mn, Na okrajích spektra je cca 10" 

6. Paralelni a sériové zapojování solárních článků. 

7. Zatěžovací charakteristL~a solárního článku (lze vyzkoušet i paralelní kombinaci), Měříme napětí 
a proud článku při postupně rostouCÍ zátěži. 

8, Se solámím kondenzátorem demclnstrc,jelne akumulaci energie, Kondenzátor necháme nabit na 
slu.1'lci ze solámilio článku a potom motorek běžet pouze z kondenzátoru o 

9, Středoškolská úloha může znít - ověřte kapacitu kondenzátoru. Takovouto hodnotu zřejmě ne
naměříte žádným měřicím přístrojem, Proto ji budeme měřit z poklesu napěti při vybíjení přes 
známý odpor 

Přijenmou výuku i zábavu se solární soupravou. 

Bližší informace lze obdržet na adrese RNDr. F, Lustig, KDF, MFF-UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 
Praha 2, tel.: 02-21911286, 2431 45 87, e-mail: FL@PLKMFF.CUNLCZ. 
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Vladimír Lysenko 

Potřeby: Indukční (Wímshurstova) elektrika, demonstrační deskový kondenzátor, stojan pro chemic
ké pokusy, špejle, nit, kulička s dírkou, alobal. 

Rotor elektrostatického motoru sestavíme podle obr. 1a. Vzdálenost desek kondenzátoru 
nastavíme tak, aby se rotor mezi deskami mohl otáče!, viz obr. lb. 

Uchycení nitě 

Závěsná nit 

Špejle 
Desky kondenzátoru 

UCHYCENÍ ROTORU 

a) 

POHLED SHORA 
bl 

Obr. 1 Elektrostatický motor 2-pólový 

Provedeni: Desky kondenzátoru vodiči připojíme k indukční elektrice. Stojan se zavěšeným rotorem 
přisul .. eme mezi desky kondenzátoru. Po nabití kondenzátoru pozorujeme otáčení rotoru v elektric
kém poli kondenzátoru. 

Vysvětlení: Vlivem elektrostatické indukce v elek!ri.ckém poli nastane nejdříve na vodivých koncích 
rotoru přesun elektronů a elektrostatická síla vlivem výsledné nerovnováhy sil způsobí pootočení 
rotoru do směru vektoru intenzity elektrického pole E. V poloze, kdy jsou vodivé poJepy rotoru nej
blíže desek kondenzátoru,dojde k přenosu náboje. Od této chvíle začne působit již odpudivá elek
trostatická síla na póly rotoru tak dlouho, až se přetočí k opačně pólovaným deskám kondenzátoru. 
V poloze, kdy opět bude rotor rovnoběžný s vektorem intenzity elektrického pole, dojde k přenosu 
náboje a začne působit odpudivá síla. Vlivem setrvačnosti rotoru se lento v elektrickém poli bude v 
ldeáinin1 případě otáčel tak dlouho, až odčerpá veškerý náboj z desek kondenzátoru. 

Poznámky: Na této pomůcce lze demonstrovat elektrostatickou indukci, nabíjení a vybíjení konden
zátoru a silové působení na náboj v elektrostatickém poli. Nasunutím další špejle s vodivými konci 
lze demonstrovat funkci 4-pólového motoru. 

literalura 
[IJ Lysenko, V.: Elektrostatický motor, Matematika, fyzika, informatika, 1997 (v tisku). 
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Zařízení pro demonstraci základních optických jevů 
Šárka Němcová 

Na kovovém rámu (obr. 1) je uložena dřevěná deska (odpružení zajišťují 4 tenisové míčky), na které 
stojí laser a kovová kruhová deska. Na tuto desku se dávají magnetické stojánky s pomůckami. 

I 

Obr. 1 
Návrhy pokusů: 

1. Demonstrace odrazu, lomu a totálního odrazu v trojhranné kyvetě naplněné vodou. Laserový 
svazek zviditelníme ve vzduchu křídovým prachem nebo kouřem, do vody kápneme mléko. 

2. Demonstrace lomu světla na spojce, rozptylce, hranolu. Svazek rozšíříme beam-expanderem, za 
který umístíme clonku s vodorovnými štěrbinami (obr. 2), čímž vzniknou "rovnoběžné paprsky". 
Zviditelníme je např. vložením bílého kartonu mírně šikmo do chodu paprsků. Na karton při
kládáme válcové čočky (spojku, rozptylku) nebo hranol. Pozorujeme chod paprsků (lze ukázat i 
otvorovou vadu spojky). 

Obr. 2 

3. Ohyb na kruhovém otvoru a YoungťJ.v pokus. Do nerozšířeného svazku vložíme stojánek s des
tičkou s jedním resp. dvěma otvory (doporučuji průměr 0,3 mm, vzdálenost 1,5 mm). Ohybový 
obrazec sledujeme na stínítku (např. stěně třídy) ve vzdálenosti min. 1,5 m. Obrazec lze fotogra
fovat aparátem bez objektivu. 

4. Ohyb na mřížce. Jako odraznou mřížku můžeme použít rytou stupnici posuvného měřítka. Mě
řítko vložíme šikmo do nerozšířeného laserového svazku. 

Obr. 3 

5. Holografie (Denisjukovo uspořádání - obr. 3). Nutnou pomůckou je prostorový filtr (Meopta). 
Jako předmět jsou vhodné pouze lesklé předměty (mince, klíč), které umístíme těsně za hologra
fickou desku (Agfu Scientia 8E75), aby rozdíl optických drah předmětové a referenční vlny byl co 
nejmenší a dosáhli jsme tak vysokého kontrastu. Čas expozice se pohybuje okolo 5 s, řídíme jej 
např. fotoaparátem bez objektivu. Holografickou desku vyvoláme v negativní vývojce a ustalo
vači (Foma) při ochranném zeleném světle. Rekonstruujeme v bllém světle (na odraz), např. od 
zpětného projektoru. 
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Coach Junior pro mlad' badatele 
Pavel PEŠAT 

Mikropočitačová laboratof ,,MBL" se již stala běžnou 
pomůckou středoškolského učitele fyziky. Proč však jen 
stfedoškolského a proč jen učitele? Především, MBL patří 
mezi dražší pomůcky a ať se vývojáři a výrobci snaží, jak 
chtějí- práce s MBL vyžaduje alespoň malou průpravu 
jak v užívání systému samotného, tak i v používání po
čítače. Jen málo středních škol má dostatek prostředků 
na to, aby si vybavila MBL učebnu a dala studentům do 
rukou tento atraktivní nástroj přírodovědného poznává
ní. 

Mikropoi!ítačovd laboratof je však pro výuku natolik 
přitažlivá a užitečná, že CMA při univerzitě 

v Amsterodamu stálo za to navrlmout a uvést na trh 
MBL pro věkovou skupinu od 10 do 16 let. Navázali 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

přitom na bohaté zkušenosti se soupravou IP-Coach, která se v různých variantách a přlbližně šesti ti
sících instalacích používá ve školách většiny evropských zenú. Výsledkem je souprava CoachLllb. 

CoachLab je výchozí souprava pro základní školy. Obsahuje čidlo světla, 
teploty a mikrofon, interfejs s převodnflcy a další elektronikou a také kabe
láž, kterou se interfejs připojuje k paralelnímu portu počítače. Ke kabeláži 
patří také přechodka umožňující připojit ostatní čidla "dospě/é" soupravy 
IP-Coach. lnterfejs s čidly se ovládají z programového prostředí Coach Ju
nior, které je přímo navrženo jak pro ndvrh experimentů, tak pro jejich uživatelské provedení. Ukazuje se, 
že je výhodné, pokud interfejsy umožňuji také ovládat jednoduchá periferní zařízení jako jsou motor
ky, žárovičky atd. K těmto účelům má CoachLab čtyři digitální výstupy. Při měření je napájení Coa
chLabu zajišťováno z počítače a není k němu zapotřebí žádný napáječ. Ten však musí být použit pro 
napájení periferií. Důležitými parametry jsou také rychlost a přesnost měření. lnterfejs CoachLabu ob
sahuje 12bitový převodník pracující se vzorkovací frekvencí 10 kHz, což bohatě postačuje např. na 
zkoumání zvuků. 

Programové prostředí Coach Junior je určeno pro Windows 3.xx, resp. Windows 95. Jeho výchozí kon
figurace je ryze aplikační a obsahuje pouze předem navržené tématické projekty zahrnující několik 
experimentálních úloh (např. projekt Měfení teploty zahrnuje úlohy Pokojovll teplota, Tep/ota čaje, OchIa
zovllní čaje, Jak nejrychleji ochladit čaj?). Dodává se jen jako součást určitého projektu a s výjimkou ome
zeného počtu parametrů nelze nastavení úloh měnít. Běžná konfigurace pak má dvě varianty, Coach 
Junior pro 'ldky a Coach Junior pro učitele, které se také samostatně spouštějí poklepáním na různé 
ikony ve Windows. 

Coach Junior pro 'ldky je navržen tak, aby jeho ovládání bylo pro žáky jednoduché a přesto jim po
skytoval vše, co pro řešení určitého projektu potřebují. Zkušeného uživatele překvapí např. úplné vy
nechání tzv. rolovacích nabídek, při měření žáci postupují podle vysvětlujícího textu zobrazovaného 
do okna Návod a program ovládají pouze pomocí ikon. 

Obrazovka je rozdělena do čtvrtin na okna, do kterých si žáci pomocí ikon umístěných vpravo nahoře 
zobrazují podle potřeby ndpovědný text,obr4zek pokusu nebo schéma jeho zapojen!, analogový či digitl11nf 
zobrazovač měřených hodnot, graf nebo tabulku naměřených hodnot a případně také poznámkový blok, 
do kterého si zapisují komentáře k provedenému měření. Velikost jednotlivých oken mohou měnít 
způsobem pro Windows běžným. Naměřená data si žáci mohou prohlížet, zvětšovat a samozřejmě 
uložit na disk. 

Projekty pro 'ldky je možno budto zakoupit jako součást tématických souprav, nebo navrhovat v pro
středí Coach Junior pro učitele. To je vývojové a měřicí prostředí, ve kterém lze při provádění expe-
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Veletrh nápCidú učíte/u fyziky 

rimentu bez omezení měnit parametry měření. Možnosti ovládáni jsou zde odpovídajícím způsobem 
rozšířeny a je aktivován běžný mechanismus rolovacích nabídek 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
Při návrhu jednotlivých úloh žákovských projektů se používá editoru projektů a editoru úloh, ve kte
rých se voll např. čidla použitelná 
pro dané měření, nastavuji se jejich 
kalibrace, délky měření II další pod
mínky. Nastavování parametrů. se 
provádí obdobně jako v jiných pro
gramech pro Windows a je zřejmé 
z obrázku, na kterém je ukázka okna 
pro definování vlastnosti čidla. Zají
mavá je také možnost nastavení pro
filu Coach Juniora podle zkušenosti 
uživatele na úroveň začátečníka,. 

učitele fyziky nebo vývojáře projektů. 

Jako pl'ík.lad projektu pro žáky jsme 
zvolili měření teploty čaje v hrnečku 
II určení rychlosti jeho chladnutí. Žák 
musí nejpnre sestavit pokus podle 

SST{"C] 

" OJ 

" 
" os 

1250.29; 5 •• 30 

návodu § obrázkem, vyzkoušet si, jak celé zaňzem pracuje a pak provést jednotlivé úkoly: změřit 
ochlazování čaje bez mfchání, ochlazováni s mfchánfm a ochlazováni s přelévánfm čaje do chladného hrnečku 
v přibliž"" padesátisekUluiových intervalech. Výsledek je na následujícím obrázku. 

Pro podrobnější fyzikální zkoumání jevu ochlazování je vhodné graf zvětšit a doplnit tabulkou, ze 
které se průběžně vypisuje okolí těch hodnot, které jsou označeny ukazovátkem. 

27.00; 84.90 

! ... (.) 

o 300 

Žáci tak mohou pomocí atraktivního, technicky vyspělého II ry-chlého měřicího přístroje nejen po
drobně zkoumal průběh fyzikálního jevu, ale zbývá jim. také dostatek prostoru pro možné vlastru 
aktivity. V uvedeném případě to může být napl'ík.lad soutěž, kdo nejrychleji ochladí čaj o určitou 
teplotu, jak se zrnění teplota po přidání kostek cukru nebo odměrky mléka apod. 

COllchLab s programovým prostředím Coach Junior je moderní souprava MBL určená pro základní 
školy. Podmínkám základní školy odpovídá nejen koncepcí a provedením, ale také cenou, která ne
přesahuje desetitisícovou hranici. Možnosti soupravy jsou však dostatečné i pro středoškolské pou
žití, zejména s ohledem na nízkou cenu II možnost vybavit měřicí počítačovou ul'ebnu více soupra
vanri pro frontální použiti nebo pro běžné laboratom! práce využívající MBL. Soupravu CoachLab 
je však možno využívat také ve výuce ostatních přírodovědných předmětů, chemie a biologie, a ani 
informatici nepřijdou zkrátka. Jím je napl'ík.lad určena souprava modelu kl'ižovaťky ovládaná z pro
středí Coach Juniora, která je vhodná pro výuku logiky a programování. 

Výrobce: CMA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterclam, lbe Netherlands 

Distributor: Pepeko, Olbrachtova 620, 460 15 Liberec )01, tel. (048) 516 32 90 

Další informoce: RNDr. Pavel PEŠAT, katedra fyziky TU Liberec,Hálkova 6, 461 17 Liberec 
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Veletrh nápadů učite/u fyziky 

iM1t~i'f.ll'erilc~ Vlill li\illl i!i;iiii!l@'!Ir~ řadě 

Josef Petřík 

Výklad problematiky interference vlnění v mnoha učebnicích. fyziky začiná slovy: Nechť touž bo-
dovou řadou se šili směrem, stejnou fázovou rychlostí, současně dvě vlny stejných vlnových 
délek i amplitud. co mne když jsem se začal s touto problematikou zabývat napadlo, jak se 
na touž bodovou řadu takové dvě vlny současně opravdu fyzicky dostanou? 

bylo, že se touž bodovou řadou šíří např. vlna původni a vlna odra
konci bodové řady. V tomto případě by ale spolu interferovaly dvě 

směrech, což odporuje obvyklým obrázkům a předpoklad um. 
vytvářeno složeným kmitem vytvořeným podle principu 

superpozice z Toto vysvětlení je ale nenázorné. Lepší vysvětlení je ta
kové, že bodová řada na které se odehrává interferenční děj je nI! počátku připojena k dílčím bodo-
vým řadám (v našem na obr.l ke dvěma), jimiž se šíří každou jen jedna vlna. Každá 
z těchto vln je vytvořena zdrojem harmonických kmitů pro jednoduchost týchž dob periody a 
stejných amplitud bez posuvu. 

Na prvním obrázku levé části zobrazen průběh okamžité výchylky prvního bodu každé řady na 
čase II stav na bodových řadách po uplynutí jedné periody, kdy obě dvě vlny dospěly 
k prvnímu hodu výsledné bodové řady, na které se odehraje za další časový okamžik požadovaný 
interferenční děj, jak je vidět z obrázku dva. 

Oba obrázky demonstrující interferenční děj jsou kopie obrazovek ze simulačního dynamického 
programu vytvořeného posluchačkou pátého ročníku aprobace MF Lenkou Lukešovou v rámci jejl 
diplomové práce. 

ob,. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

obr. 2 

simulace ale reálný experiment je přece jen lepší a názornější. Proto reálnou de-
"jogurtový telefon" principiálně zobrazený na následujícím Dva zpěváci 

možno udrží alespoň po nějakou dobu dvojhlas, jsou každý zdrojem dílčích vlnění. Po
pak ve sluchátku slyší oba dva současně. 

na:wrn"J"' demonstraci mohou býl jak každý ze zpěváků, lak i posluchač v jiné místnosti. 

posluchač 

LilemlurQ 

[1 J Lepil, O. II kol,; Fyzika pro ll. ročník gymnázií. 
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Veletrh nápadll učitelll fyziky 

Skákaiící prstenec trochu iinak 
Miroslav Randa 

Potřeby: dvka 300 závitů/6 A, I-jádro, pólový nástavec (vše ze soupravy rozkladného transformáto
ru), hliníkový prstenec, elektrolytický kondenzátor zhruba 800 jJF /500 V, zdroj stejnosměrného 
napětí 250--500 V (např. k rozkladnému osciloskopu), rezistor přibližně 100 0, spojovací .vodiče, 
voltmetr, přepínač 

Motivalnl úvod: Jde o modifikaci notoricky známého pokusu k demonstraci elektromagnetické induk
ce, při níž se cívka připojila nakrátko do zásuvky 220V. Výhodou pokusu s kondenzátorem, který 
navrhl Doc. Václav Houdek z MFF UK (článek jsem kdysi četl v časopisu Matematika a fyzika ve 
§kole) je větší bezpečnost a prů.kaznost experimentu. S kolegou Raunerem jsme experiment jětě 
vylepšili zužujícím se pólovým nástavcem z plného železa, díky čemuž jsme dosáhli výrazně větší 
výšky dosažené prstencem při výskoku. 

Přlpravu a provedení: Zapojíme obvod podle obr. 1, cívku postavíme na stůl, vsuneme do ní I-jádro, na 
něj postavíme pólový nástavec a na jádro navlečeme hliníkový prstenec. Protože se při nabíjení déle 
nepoužívaného elektrolytického kondenzátoru odehrávají regenerační pochody, je dobré konden
zátor nabqet několik minut, případně měřit napětí na kondenzátoru. 

obr. 1 

V poloze přepínače I dochází k nabití kondenzátoru. Po přepnutí do polohy II dojde k vybití kon
denzátoru cívkou. Tím dojde k odpuzování hliníkového prstence a prstenec vyskočí do výše několi
kametrů.. 

Vysvětlení: Při vybití kondenzátoru se rychle zvětšuje proud cívkou a v hliníkovém prstenci se podle 
Lenzova zákona indukuje proud opačným směrem než v cívce. Prstenec je odpuzován od dvky a 
začíná se pohybovat svisle vzhůru. Vířivé proudy v pólovém nástavci pohyb jětě více urychlí, a tak 
prstenec vyskočí do výše několika metrů.. 
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Ruther'ordův rozptyl částic a 
Karel Rauner 

Veletrh nápadll učítelll fyziky 

Obtížná detekce radioaktivního záření je příčinou toho, že výuku jaderné fyziky na středních ško
lách obvykle nedoprovází tolik pokusů jako v jiných oblastech fyziky. V poslední době sice situaci 
značně zlepšila souprava kufříku GAMABETA, málokdo však ví, že si podobný detektor pro záření 
a může vyrobit amatérsky s minimálními náklady. 

Hrotový Geiger-Miillerů.v detektor plněný vzduchem s atmosférickým tlakem jsem poprvé uviděl 
na semináři univerzity v Er1angenu. Na přednášce věnované experimentům z jaderné fyziky jej 
v praxi předváděl prof. Werner Schneider. Jeho konstrukce je tak jednoduchá, že si jej může pořídit 
doslova každý. Trochu náročnější je napájení a zpracování sigt;tálu. 

Vlastním detektorem je válcová kovová trubice (napf. mosazná) délky asi 6 cm a průměru 1,5 až 
2 cm. Jeden konec trubice je uzavřen gumovou zátkou, kterou je prostrčena krejčovská jehla v ose 
válce tak, že hrot je asi 0,5 cm od otevřeného konce válce. Trubice a jehla se připojují přes rezistor 
s vysokým odporem k zdroji vysokého napětí (obr. 1). 

cca 5000 V 

obr.l 

Proletí-li vzduchem v blízkosti hrotu ionizující částice, sníží se dielektrická pevnost a dojde k jiskro
vému výboji. Proud protékající přes rezistor sníží napětí mezi elektrodami detektoru a výboj zhasí
ná. Změna napětí na anodě detektoru (na jehle) se přivádí kondenzátorem na vysoké napětí na 
vstup běžného nízkofrekvenčního zesilovače s připojeným reproduktorem. Každá ionizující částice, 
která proletí v blízkosti hrotu je tak detekována prasknutím v reproduktoru. 

Při určitém napětí je jediným druhem částic radioaktivního záření, který je schopen vyvolat zřetelný 
výboj, záření ll. Částice tJ ani záření r ani jiné částice kosmického záření nejsou detekovány. Tato 
vlastnost hrotového detektoru (nulové pozadí) mne inspirovala pro použití při detekci extrémně 
nízkého počtu částic a při školském experimentu, který může dokázat existenci atomového jádra. 

Historický experiment, který probíhal v roce 1910 (Geiger, Marsden) a který byl interpretován 
E. Rutherfordem v roce 1911 jako objev atomového jádra, probíhal v podstatně jiném uspořádání. 
Částice a se pružně rozptylovaly na tenké zlaté fólli, pokus probíhal ve vakuu a trval řadu měsíců. 
Částice a se detekovaly scintilacemi - spintariskopem. 

Ve vzduchu, kde jsou rozptylujícími jádry jádra atomů dusíku a kyslílfu jde při použití radioaktiv
ního nuklidu Am 241 o anomální rozptyl (nepružné srážky). Nicméně typické pro interakci letící 
částice a a relativně klidného jádra je zalomení trajektorie částice a o úhel O' až 180'. Toto zalo
mení svědčí o tom, že částice a interaguje s elektricky nabitým objektem velmi malých rozměrů. a 
značné hmotnosti. Tímto objektem je atomové jádro. 

Aby bylo možné zjišťovat popsaným detektorem pouze a částice, jejichž trajektorie se zalomila 
o úhel z jistého intervalu, byl zářič Am 241 páskového typu vybaven kolimátorem, který tvoří sou
stava slepených papírových trubiček průměru asi 2,5 mm (z lepicí pásky) do voštiny s výškou asi 
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Skňkolfd p!!"ste~~c trl!!lchru! 
Miroslav Randa 

Polř~by: cívka 300 závitů/6 A, I-jádro, pólový nástavec (vše ze soupravy rozkladného transformáto
ru), hlirúkový prstenec, elektrolytický kondenzátor zhruba 800 pF /500 V, zdroj stejnosměrného 
napětí 250--500 V (např. k rozkladnému osciloskopu), rezistor přibližně 100 Q, spojovací vodiče, 
voltmetr, přepinač 

MOlivocní úvod: Jde o modifikaci notoricky známého pokusu k demonstraci elektromagnetické induk
ce, při níž se cívka připojila nakrátko do zásuvky 220V. Výhodou pokusu s kondenzátorem, který 
navrhl Doc. Václav Houdek z MFF UK (článek jsem kdysi četl v časopisu Matematika a fyzika ve 
škole) je větší bezpečnost a průkaznost experimentu. S kolegou Raunerem jsme experiment ještě 
vylepšili zužujícím se pó!oYlJm nástavcem z plného železa, díky čemuž jsme dosáhli výrazně větší 
výšky dosažené prstencem pfi výskoku. 

Zapojíme obvod podle obr. 1, cívku postavíme na stůl, vSUKleme do ní I-jádro, na 
něj postavíme pólový nástavec a na jádro navlečeme hliníkový prstenec. Protože se při nabíjení déle 
nepoužívaného elektrolytického kondenzátoru odehrávají regenerační pochody, je dobré konden
zátor nabíjet několik minut. přfpad.'1ě měřit napětí na kondenzátoru. 

+ 

obLl 

V poloze přepínače I dochází k nabití kondenzátoru. Po přepnutí do polohy II dojde k vybití kon
denzátoru cívkou. Tím dojde k odpuzován! hliníkového prstence a prstenec vyskočí do výše něJwU
kamelrÚ. 

Vy;vělleni: Při vybití kondenzátoru se rychle zvětšuje proud cívkou a v hliníkovém prstenci se podle 
Lenzova zákona indukuje proud opačným směrem než v cívce. Prstenec je odpuzován od cívky a 
začíná se pohybovat svisle vzhůru. Vířivé proudy v pólovém nástavci pohyb ještě více urychlí, a tak 
prstenec vyskočí do výše několika metrů. 
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Veletrh nápadll učitelll fyziky 

Skákaiící prstenec trochu iinak 
Miroslav Randa 

Potřeby: dvka 300 závitů/6 A, I-jádro, pólový nástavec (vše ze soupravy rozkladného transformáto
ru), hliníkový prstenec, elektrolytický kondenzátor zhruba 800 jJF /500 V, zdroj stejnosměrného 
napětí 250--500 V (např. k rozkladnému osciloskopu), rezistor přibližně 100 0, spojovací .vodiče, 
voltmetr, přepínač 

Motivalnl úvod: Jde o modifikaci notoricky známého pokusu k demonstraci elektromagnetické induk
ce, při níž se cívka připojila nakrátko do zásuvky 220V. Výhodou pokusu s kondenzátorem, který 
navrhl Doc. Václav Houdek z MFF UK (článek jsem kdysi četl v časopisu Matematika a fyzika ve 
§kole) je větší bezpečnost a prů.kaznost experimentu. S kolegou Raunerem jsme experiment jětě 
vylepšili zužujícím se pólovým nástavcem z plného železa, díky čemuž jsme dosáhli výrazně větší 
výšky dosažené prstencem při výskoku. 

Přlpravu a provedení: Zapojíme obvod podle obr. 1, cívku postavíme na stůl, vsuneme do ní I-jádro, na 
něj postavíme pólový nástavec a na jádro navlečeme hliníkový prstenec. Protože se při nabíjení déle 
nepoužívaného elektrolytického kondenzátoru odehrávají regenerační pochody, je dobré konden
zátor nabqet několik minut, případně měřit napětí na kondenzátoru. 

obr. 1 

V poloze přepínače I dochází k nabití kondenzátoru. Po přepnutí do polohy II dojde k vybití kon
denzátoru cívkou. Tím dojde k odpuzování hliníkového prstence a prstenec vyskočí do výše několi
kametrů.. 

Vysvětlení: Při vybití kondenzátoru se rychle zvětšuje proud cívkou a v hliníkovém prstenci se podle 
Lenzova zákona indukuje proud opačným směrem než v cívce. Prstenec je odpuzován od dvky a 
začíná se pohybovat svisle vzhůru. Vířivé proudy v pólovém nástavci pohyb jětě více urychlí, a tak 
prstenec vyskočí do výše několika metrů.. 
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Ruther'ordův rozptyl částic a 
Karel Rauner 

Veletrh nápadll učítelll fyziky 

Obtížná detekce radioaktivního záření je příčinou toho, že výuku jaderné fyziky na středních ško
lách obvykle nedoprovází tolik pokusů jako v jiných oblastech fyziky. V poslední době sice situaci 
značně zlepšila souprava kufříku GAMABETA, málokdo však ví, že si podobný detektor pro záření 
a může vyrobit amatérsky s minimálními náklady. 

Hrotový Geiger-Miillerů.v detektor plněný vzduchem s atmosférickým tlakem jsem poprvé uviděl 
na semináři univerzity v Er1angenu. Na přednášce věnované experimentům z jaderné fyziky jej 
v praxi předváděl prof. Werner Schneider. Jeho konstrukce je tak jednoduchá, že si jej může pořídit 
doslova každý. Trochu náročnější je napájení a zpracování sigt;tálu. 

Vlastním detektorem je válcová kovová trubice (napf. mosazná) délky asi 6 cm a průměru 1,5 až 
2 cm. Jeden konec trubice je uzavřen gumovou zátkou, kterou je prostrčena krejčovská jehla v ose 
válce tak, že hrot je asi 0,5 cm od otevřeného konce válce. Trubice a jehla se připojují přes rezistor 
s vysokým odporem k zdroji vysokého napětí (obr. 1). 

cca 5000 V 

obr.l 

Proletí-li vzduchem v blízkosti hrotu ionizující částice, sníží se dielektrická pevnost a dojde k jiskro
vému výboji. Proud protékající přes rezistor sníží napětí mezi elektrodami detektoru a výboj zhasí
ná. Změna napětí na anodě detektoru (na jehle) se přivádí kondenzátorem na vysoké napětí na 
vstup běžného nízkofrekvenčního zesilovače s připojeným reproduktorem. Každá ionizující částice, 
která proletí v blízkosti hrotu je tak detekována prasknutím v reproduktoru. 

Při určitém napětí je jediným druhem částic radioaktivního záření, který je schopen vyvolat zřetelný 
výboj, záření ll. Částice tJ ani záření r ani jiné částice kosmického záření nejsou detekovány. Tato 
vlastnost hrotového detektoru (nulové pozadí) mne inspirovala pro použití při detekci extrémně 
nízkého počtu částic a při školském experimentu, který může dokázat existenci atomového jádra. 

Historický experiment, který probíhal v roce 1910 (Geiger, Marsden) a který byl interpretován 
E. Rutherfordem v roce 1911 jako objev atomového jádra, probíhal v podstatně jiném uspořádání. 
Částice a se pružně rozptylovaly na tenké zlaté fólli, pokus probíhal ve vakuu a trval řadu měsíců. 
Částice a se detekovaly scintilacemi - spintariskopem. 

Ve vzduchu, kde jsou rozptylujícími jádry jádra atomů dusíku a kyslílfu jde při použití radioaktiv
ního nuklidu Am 241 o anomální rozptyl (nepružné srážky). Nicméně typické pro interakci letící 
částice a a relativně klidného jádra je zalomení trajektorie částice a o úhel O' až 180'. Toto zalo
mení svědčí o tom, že částice a interaguje s elektricky nabitým objektem velmi malých rozměrů. a 
značné hmotnosti. Tímto objektem je atomové jádro. 

Aby bylo možné zjišťovat popsaným detektorem pouze a částice, jejichž trajektorie se zalomila 
o úhel z jistého intervalu, byl zářič Am 241 páskového typu vybaven kolimátorem, který tvoří sou
stava slepených papírových trubiček průměru asi 2,5 mm (z lepicí pásky) do voštiny s výškou asi 
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RllIIth~dordův rO:ll:ptyl ij~lh II 

Karel Rauner 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Obtížná detekce radioaktivního záření je příčh,ou toho, že výuku jaderné fyziky na středních ško
lách obvykle nedoprovází tolik pokusu jako v jiných oblastech fyziky. V poslední době ske situaci 
značně zlepšila souprava kufříku GAMABEfA, málokdo však vf, že si podobný detektor pro záření 
a může vyrobit amatérsky s minimálními náklady. 

Hrotový Geiger-Mullerův detektor piněný vzduchem s atmosférickýln tlakem jsem poprvé uviděl 
na semináři univerzity v Erlangenu. Na přednášce věnované experimentům z jaderné fyziky jej 
v praxi předváděj prof. Werner Schneider. Jeho konstrukce je tak jednoduchá, že si jej může pondit 
doslova každý. Trochu náročnější je napájení a zpracováxIÍ signálu. 

Vlastním detektorem je válcová kovová tmmce (např. mosazná) délky a.i 6 cm a průměru 1,5 až 
2 cm. Jeden konec trubice je uzavřen gumovou zátkou, kterou je prostrčena krejčovská jehla vose 
válce tak, že hrot je asi 0,5 cm od otevřeného konce válce. Trubice a jehla se připojují pfes rezistor 
s vysokým odporem k zdroji vysokého napětí (obr. 1). 

cca 5000 V 

ObI.l 

Proletí-Ii vzduchem v blízkosti hrotu ionízující částice, snížl se dielektrická pevnost a dojde k jiskro
vému výboji. Proud protékající přes rezistor sníží napěti mezi elektrodami detektoru a výboj zhasí
ná. Změna napětí na anodě detektoru (na jehle) se přivádí kondenzátorem na vysoké napěti na 
vstup běžného nízkofrekvenčního zesilovače s připojeným reproduktorem, Každá ionizující částice, 
která proletí v blízkosti hrotu je tak detekována prasknutím v reproduktoru. 

Při určitém napětí je jediným druhem částic mdioaktivního záření, který je schopen vyvolat zřetelný 
výboj, záření Ol. Částice tJ ani záření r ani jiné částice kosmického záření nejsou detekovány. Tato 
vlastnost hrotového detektoru (nulové pozadí) mne inspirovala pro použiti při detekci extrémně 
nízkého počtu částic Ol při školském experimentu, který může dokázal existenci atomového jádra. 

Historický experiment, který probíhal v roce 1910 (Geiger, Marsden) a který byl interpretován 
E. Rutherfordem v roce 1911 jako objev atomového jádra, probíhal v podstatně jiném uspořádání. 
Částice ll: se pružně rozptylovaly na tenké zlaté fólii, pokus probíhal ve vakuu a trval řadu měsÍCů. 
Částice a se detekovaly scinlilacemi - spintariskopem. 

Ve vzduchu, kde jsou rozptylujícími jádry jádra atomů dusíku a kyslíku jde při použití radioaktiv
ního nuklldu Am 241 O anomální rozptyl (nepružné srážky). Nicméně typické pro interakci letící 
částice oe a relativně klidného jádra je zalomení trajektorie částice oe o úhel 00 až 1800 • Toto zalo
mení svědčí O tom, že částice 0/ interaguje S elektricky nabitým objektem velmi malých rozměru a 
značné hmotnosti. Tímto objektem je atomové jádro. 

Aby bylo možné zjišťovat popsaným detektorem pouze oe částice, jejichž trajektorie se zalomila 
O úhel z jistého intervalu, byl zářič Am 241 páskového typu vybaven kolim.átorem, který tvoří sou
stava slepených papírových trubiček průměru asi 2,5 mm (z lepicí pásky) do voštiny S výškou asi 
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Veletrh náplldll učitelll fyziky 
5 mm. Rovněž detektor byl opatřen kolimátorem vyrobeným z nízkého novodurového válce (výška 
5 mm) provrtaného hustou soustavou otvorů o průměru 2,5 mm. Na obr. 2 je nákres možných tra
jektorií a částic, které jsou detekovány při natočení zářiče a detektoru o 90°. 

obr. 2 

Pravděpodobnost Rutherfordova rozptylu o úhel kolem 90° je samozřejmě velmi malá. Navíc je do
let částic a ve vzduchu (asi 5 cm) snížen tím, že většina částic nevyletuje z povrchu zářiče, ale 
z nižších vrstev. Takové částice ztratí část své energie při interakcich ve vlastní materiálu zářiče, 
vyletují s nižší energií, než je energie rozpadu (5,4 MeV) a mají proto menší dolet (samoabsorpce). 
Aby bylo možno pokus předvést jako demonstrační, musí být použito poměrně silného zářiče. I při 

aktivitě zářiče řádově 10' Bq čekáme na registraci rozptýlené částice průměrně kolem 30 s při úhlu 
mezi detektorem a zářičem 90°. 

Při provedení pokusu je vhodné demonstrovat nejprve velmi vysokou aktivitu zářiče jeho přiblíže
ním k detektoru (obě části bez kolimátorů). Výrazné snížení aktivity při nasazení ko1imátorů se de
monstruje v druhé části pokusu. Třetí částí je natočení zářiče a detektoru o zvolený úhel, který-však 
musí být tak velký, aby zabránil přímému průletu částice do detektoru. V této části poku~u sledu
jeme částice, které výrazně interagovaly s některým jádrem. Čtvrtou částí pokusu je pak dÍ!kaz, že 
detektor má nulové pozadí: mezi detektor a zářič vložíme list kancelářského papíru, impulsy zcela 
ustanou. 

Poznámka: při experimentech se zářiči je nutné splnit všechny podmínky povolujídho pracoviště a 
schváleného pracovního řádu. 
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Stffdavý proud 
Milan Rojko 

Veletrh náplldll učitelll fyziky 

Výklad o střídavém proudu je na základní škole limitován tím, jak dobře žáci chápou problematiku 
grafického zobrazování časových závislostí střídavého proudu a napětí. Protože zvládnutí této do
vednosti, kterou je tvorba grafÍ! a čtení informaci z grafU, je nepochybně jedním z velmi závažných 
výukových cílÍ! fyziky, pokusím se v tomto příspěvku popsat způsob výkladu, který je možno pře
nášet i do dalších fyzikálních témat. 

Všechny naše zkušenosti potvrzují, že vytváření a čtení informaci z grafů nečiní potíže tehdy, je-li 
důsledně oddělen vlastní fyzikální děj, záznam jeho průběhu do tabulky a následné grafické zná
zornění. Ph1dadem může být zaznamenávání průběhu teploty a jeho zaznamenávání do grafu, které 
zvládá většina žáků již v přírodovědě ve 3. třídě prvního stupně základní školy. Potíž zde nečiní ani 
čtení těchto grafů, např. hledání nejvyšší a nejnižší teploty v průběhu zkoumaného časového inter
valu, přiřazování teploty určitému časovému okamžiku a další podobné úkoly. 

Proč nejsou výsledky při používání 
grafů v mechanice či elektřině stej
ně úspěšné spatřuji v tom, že zde 
není reálný proces a popis jeho 
průběhu grafem ostře oddělen. V 
kinematice je to většinou proto, že 
se nesleduje reálný pohyb způso
bem analogickým, jakým se regis
truje průběh teploty (viz návrh na 
sledování a registraci pohybu hle
mýždě v článku 2. Kdy a kde? v 
[1)). 

Obr. 1 Měření průběhu pomalého sinusového průběhu 
napětí 

V nauce o střídavých proudech zase obráceně grafické zobrazení průběhu napětí a proudu zpravi
dla získáváme elektronicky oscilografem a je zde tedy fyzikální realita modelována jinou fyzikální 
realitou. Není divu, že část žáků obě tyto reality ztotožňuje. 
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Obr. 2a, b, c Pruběhy střídavých proudů získané čtením napětí na ručkovém přístroji 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
5 mm. Rovněž detektor byl opatřen kolimátorem vyrobeným z nízkého novodurového válce (výška 
5 mm) provrtaného hustou soustavou otvorů o průměru 2,5 mm. Na obr. 2 je nákres možných tra
jektorií ex částic, které jsou detekovány při natočení zářiče a detektoru o 90°. 

obr. 2 

Pravděpodobnost Rutherfordova rozptylu o úhel kolem 90° je samozřejmě velmi malá. Navlc je do
let částic a ve vzduchu (asi 5 cm) snížen tím, že většina částic nevyletuje z povrchu zářiče, ale 
z nížšlch vrstev. Takové částice ztratí část své energie pti interakcích ve vlastní materiálu zářiče, 

s nižší energií, než je energie rozpadu (5,4 MeV) a mají proto menší dolet (samoabsorpce). 
možno pokus předvést jako demonstrační, musí být použilo poměrně silného zářiče. r při 

aktivitě zářiče řádově 107 čekáme na registraci rozptýlené částice pruměrně kolem 30 s při úhlu 
mezi detektorem II zářičem 

pr()vede:ní pokusu je v hodné demonstrovat velmi aktivitu zářiče jeho přiblíže-
detektoru (obě části bez ko!imátorů). pn nasazení kolimátol'ů se de-

mr,nsl:ru;e \f druhé části pokusu_ Třetí části je natočení zářiče <Ii o úhel, kte!ývšak 
tak velký, aby zabránil přímému částice do detektoru, V této pokusu s!edu-

které výrazně Čtvrtou Msti je pak důkaz, že 
má nulové pozadí: list papíru, impulsy zcela 

ustanou. 

experimentech se zářiči je nutné splnit všechny podminky povolujícího pracoviště a 
sdlválerléh.o pracovního řádu. 



Veletrh náplldll učitelll fyziky 
5 mm. Rovněž detektor byl opatřen kolimátorem vyrobeným z nízkého novodurového válce (výška 
5 mm) provrtaného hustou soustavou otvorů o průměru 2,5 mm. Na obr. 2 je nákres možných tra
jektorií a částic, které jsou detekovány při natočení zářiče a detektoru o 90°. 

obr. 2 

Pravděpodobnost Rutherfordova rozptylu o úhel kolem 90° je samozřejmě velmi malá. Navíc je do
let částic a ve vzduchu (asi 5 cm) snížen tím, že většina částic nevyletuje z povrchu zářiče, ale 
z nižších vrstev. Takové částice ztratí část své energie při interakcich ve vlastní materiálu zářiče, 
vyletují s nižší energií, než je energie rozpadu (5,4 MeV) a mají proto menší dolet (samoabsorpce). 
Aby bylo možno pokus předvést jako demonstrační, musí být použito poměrně silného zářiče. I při 

aktivitě zářiče řádově 10' Bq čekáme na registraci rozptýlené částice průměrně kolem 30 s při úhlu 
mezi detektorem a zářičem 90°. 

Při provedení pokusu je vhodné demonstrovat nejprve velmi vysokou aktivitu zářiče jeho přiblíže
ním k detektoru (obě části bez kolimátorů). Výrazné snížení aktivity při nasazení ko1imátorů se de
monstruje v druhé části pokusu. Třetí částí je natočení zářiče a detektoru o zvolený úhel, který-však 
musí být tak velký, aby zabránil přímému průletu částice do detektoru. V této části poku~u sledu
jeme částice, které výrazně interagovaly s některým jádrem. Čtvrtou částí pokusu je pak dÍ!kaz, že 
detektor má nulové pozadí: mezi detektor a zářič vložíme list kancelářského papíru, impulsy zcela 
ustanou. 

Poznámka: při experimentech se zářiči je nutné splnit všechny podmínky povolujídho pracoviště a 
schváleného pracovního řádu. 
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Stffdavý proud 
Milan Rojko 

Veletrh náplldll učitelll fyziky 

Výklad o střídavém proudu je na základní škole limitován tím, jak dobře žáci chápou problematiku 
grafického zobrazování časových závislostí střídavého proudu a napětí. Protože zvládnutí této do
vednosti, kterou je tvorba grafÍ! a čtení informaci z grafU, je nepochybně jedním z velmi závažných 
výukových cílÍ! fyziky, pokusím se v tomto příspěvku popsat způsob výkladu, který je možno pře
nášet i do dalších fyzikálních témat. 

Všechny naše zkušenosti potvrzují, že vytváření a čtení informaci z grafů nečiní potíže tehdy, je-li 
důsledně oddělen vlastní fyzikální děj, záznam jeho průběhu do tabulky a následné grafické zná
zornění. Ph1dadem může být zaznamenávání průběhu teploty a jeho zaznamenávání do grafu, které 
zvládá většina žáků již v přírodovědě ve 3. třídě prvního stupně základní školy. Potíž zde nečiní ani 
čtení těchto grafů, např. hledání nejvyšší a nejnižší teploty v průběhu zkoumaného časového inter
valu, přiřazování teploty určitému časovému okamžiku a další podobné úkoly. 

Proč nejsou výsledky při používání 
grafů v mechanice či elektřině stej
ně úspěšné spatřuji v tom, že zde 
není reálný proces a popis jeho 
průběhu grafem ostře oddělen. V 
kinematice je to většinou proto, že 
se nesleduje reálný pohyb způso
bem analogickým, jakým se regis
truje průběh teploty (viz návrh na 
sledování a registraci pohybu hle
mýždě v článku 2. Kdy a kde? v 
[1)). 

Obr. 1 Měření průběhu pomalého sinusového průběhu 
napětí 

V nauce o střídavých proudech zase obráceně grafické zobrazení průběhu napětí a proudu zpravi
dla získáváme elektronicky oscilografem a je zde tedy fyzikální realita modelována jinou fyzikální 
realitou. Není divu, že část žáků obě tyto reality ztotožňuje. 

v M -tf (b) 

+5 

Q rl 
I t 
T 

(GI 

O 
t 

-.. 

Obr. 2a, b, c Pruběhy střídavých proudů získané čtením napětí na ručkovém přístroji 
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Veletrh nápadů učiteZú fyziky 

Milan Rajko 

Výklad o s!ňdllvém proudu je na základní škole !imitován tím, jak dobře žáci chápou problematLJ,;u 
grafického zobrazování časových závi510stí s!ňdavého proudu a napětí. Protože zviádl1utí této do
vednosti, kterou je tvorba grafů a čten, informací z gram, je nepochybně jedním z velmi závažných 
výukových cílů fyziky, pokusím se v tomto příspěvku popsat způsob výkladu, který je možno pře
nášel i do dalších fyzikálních témat. 

Všechny naše zkušenosti potvrzují, že vvw"iř"'lÍ 
důsledné oddělen vlashú fyzikální děj, 
zoměn!. Pffkladem může být zaznamenávání 
zvládá většina žáků již v přírodovědě ve 3. 
čteni těchto grafů, hledání nejvyšší II 

nečiní potíže tehdy, je-li 
prúběhu do a následné grafické zné-
teploty a jeho zaznamenávání do kleré 
stupně základní školy. Potíž ani 

valu, přifazování určitému časovému U"'''llI'''-'.'' 
zkoumaného časového inter

úkoly. 

V nauce o střldE,~1ch 
dIa získáváme """KHCUH.IC',y osciloQTalem 

Obr, 1 Měření pr:"běhu poma.lého sinusového pruběhu 
napětí 

a proudu zpraví
mClde,lmrál1la jinou fyzikální 

Obr. 2a, b, c P:lŮběhy střídavých proudů získané čtením napětí na ručkovém přístroji 
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Obr. 4 Průběhy

a) vstupního napětí b) proudu usměrněnéhodiodou

c) proudu usměrněnéhočtveřicídíod v Craetzově zapojení
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 
Návrh, který zde předkládám pro výklad střídavého proudu na základní škole, vychází ze snahy 
použít postup, který se nepochybně osvědčil při práci s termografem. Prvním krokem tedy bude 
záznam průběhu střídavého proudu do 
tabulky. To ovšem vyžaduje zvolit zdroj 
střídavého napětf dostatečně nízké frek
vence. Vhodný je např. signální generátor 
NTL, nastavený na nejnižší možnou frek
venci f = 0,1 Hz. r v tomto případě je 
ovšem nutno číst hodnoty napětí na ruč
kovém přístroji poměrně rychle, mini
málně po 1 sekundě. To jsme vyřešili při 
výuce tak, že se skupina 10 žáků shro
máždila před voltmetrem připojeným ke 
idroji, vedle kterého rytmicky ťukal met
ronom (obr. 1). Každý ze žáku pak dostal 
za úkol přečíst na voltmetru jednu hod
notu napětí, příslušnou určité sekundě. 
Po jednom pokusu na zkoušku byly 
údaje z druhého pokusu zapsány do ta-

Obr. 3 Proměření usměrněného proudu diodou 

bulky, každý z žáků ve třídě si pak údaje opsal a zakreslil příslušný graf do sítě, kterou dostal 
k dispozici (víz obr. 2a). Aby si žáci uvědomili, že harmonický průběh střídavého napětí je jen jed
ním z mnoha možných, zaregistrovali jsme stejným postupem i další dva průběhy, které signální 
generátor poskytuje (viz obr. 2b a 2c). ) 

Jak se projevuje různý průběh střídavého proudu na silovém pťtsobení na vodič, jsme potom ná
sledně demonstrovali na staniolovém proužku, který volně visel v poli podkovovitého magnetu. Na 
pohybu proužku bylo možné při pozorném sledování zřetelně odlišit, zda jím prochází střídavý 
proud se sinusovým trojúhelníkovým či obdélníkovým průběhem. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Při nízkých frekvencích lze zřetelně ukázat i usměrnění střídavého proudu diodou (viz obr. 3), nebo 
čtveřicí diod v Graetzově zapojení i s vyhlazovací funkcí kondenzátoru. Vliv tlumivky je ovšem 
vzhledem k nízké frekvenci nezřetelný. 

r v tomto případě v prvním kroku demonstrujeme jev pomocí voltmetru, kterým registrujeme 

Obr. 5 Demonstrace pomalého točivého pole trojfázového 
proudu 

vstupní střídavé napětí a. miliampér
metrem, kterým zaznamenáváme prů
běh proudu. Na základní škole se asi 
můžeme spokojit jen s pohledem žáků 
na rozdilné kmitání ruček těchto dvou 
měřidel. Vhodné jsou frekvence od 
0,3 Hz. Použijeme-li nejnižší dosažitel
nou frekvenci 0,1 Hz, lze opět průběh 
proudu zaznamenávat výše popsaným 
způsobem do tabulky a graficky zná
zorňovat. Máme-li k dispozici systém 
ISES, můžeme navázat člením hodnot i 
grafickým znázorněním do dvojice 
oken a udělat tak další krok směrem k 
oscilografickému záznamu. 

Zdroj nízké frekvence trojfázového 
proudu umožňuje další, velmi ilustra
tivní experíment, modelující točivé 

magnetické pole v trojfázovém elek
tromotoru (obr. 4). Stačí přivést příslušná napětf na trojici cívek modelu trojfázového elektromotoru 
a bud malými magnetkami, ocelovými pilinami nebo jednou větší magnetkou zviditelnit magnetic
ké pole v oblasti, v nÍŽ je uložen rotor. Natáčení pole je zřetelné a vylučuje nesprávné představy o 
siločárách, jako soustředných, kroužících kružnicích. 

K demonstraci tohoto efektu jsme na Veletrhu nápadů použili dvojici systémů ISES se třemi booste
ry a jednoduchý jednoúčelový program v jazyce PASCAL. Protože je tento způsob na základních 
školách prakticky nepoužitelný, chceme pro tuto demonstraci vyvinout jednoúčelový zdroj a na
bídnout ho některému z výrobců učebních pomůcek. Věříme, že to učitelé fyziky na základní ěkole, 
ktetí se nespokojí jen s křídou a tabulí, uvítají. 

Literatura: 
[ll Rojko, M. a kol. :Fyzika kolem nás II, Praha, Scientia, 1996 

[2] Lustig, F., Lustigová, Z., Vlášek, P.: rSES Příručka k soupravě, 1994 
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Při nízkých frekvencích lze zřetelně ukázat i usměrnění střidavého proudu diodou (viz obr. 3), nebo 
čtveřicí diod v Graetzově zapojení i s vyhlazovací funkcí kondenzátoru. Vliv tlumivky je ovšem 
vzhledem k nízké frekvenci nezřetelný. 

I v tomto případě v prvním kroku demonstrujeme jev pomocí voltmetru, kterým registrujeme 

Obr. 5 Demonstrace pomalého točivého pole trojfázového 
proudu 

vstupní střidavé napěti a miliampér
metrem, kterým zaznamenáváme prů
běh proudu. Na základní škole se asi 
můžeme spokojit jen s pohledem žáků 
na rozdílné kmitání ruček těchto dvou 
měřidel. Vhodné jsou frekvence od 
0,3 Hz. Použijeme-li nejnižší dosažitel
nou frekvenci 0,1 Hz, lze opět plŮběh 
proudu zaznamenávat výše popsaným 
způsobem do tabulky a graficky zná
zorňovat. Máme-li k dispozici systém 
ISES, můžeme navázat Člením hodnot i 
grafickým znázorněním do dvojice 
oken a udělat tak další krok směrem k 
oscilografickému záznamu. 

Zdroj nízké frekvence trojfázového 
proudu umožňuje další, velmi ilustra
tivní experiment, modelující točivé 

magnetické pole v trojfázovém elek
tromotoru (obr. 4). Stačí přivést příslušná napětí na trojici cívek modelu trojfázového elektromotoru 
a bud malými magnetkami, ocelovými pilinami nebo jednou větší magnetkou zviditelnít magnetic
ké pole v oblasti, v níž je uložen rotor. Natáčení pole je zřetelné a vylučuje nesprávné představy O 

siločárách, jako soustředných, kroužících kružnicích. . 

K demonstraci tohoto efektu jsme na Veletrhu nápadů použili dvojici systémů ISES se třemi booste
ry a jednoduchý jednoúčelový program v jazyce PASCAL. Protože je tento způsob na základních 
školách prakticky nepoužitelný, chceme pro tuto demonstraci vyvinout jednoúčelový zdroj a na
bídnout ho některému z výrobců učebních pomůcek. Věříme, že to učitelé fyziky na základní škole, 
kteří se nespokojí jen s křídou a tabulí, uvítají. 

Literatura: 
ll] Rojko, M. a kol. :Fyzika kolem nás II, Praha, Scientia, 1996 

[2] Lustig, F., Lustigová, Z., Vlášek, P.: !SES Příručka k soupravě, 1994 

75 



Emanuel Svoboda 

Velká a malá průhledná plastová láhev (2 1 a 0,5 1), zavafovad víčko, dvě špejle, pevná nit, 
nůžky, potravináfská barva, Chemoprén, dvě větší kádinky 

U velké láhve odsmlmeme hrdlo včetně zúžené části a II malé láhve dno. Ze zavařovacfuo 
vystfíhneme nůžkami destičku kruhového tvaru o průměru 3 cm. Při této úpravě dáváme po-

zor, abychom víčko nedefonnovali. Doprostřed hladší obrazce přilepíme Che-
moprénem nH asi 0,5 m dlouhou. Po zaschnuti lepidla 
neme nit úsnm malé láhve. Tuto malou láhev pak 
upravené velké láhve hrdlem dolů připevníme ji (obr. 1). 
K připevnění postačí dvě špejle, které prostrčíme připravenými 

v obou !á.r.vích. Je vhodné, aby hrdlo láhve bylo asi 8 cm 
velké láhve. 

otitátmeme desHčkll k hrdlu malé láhve a do vel
čistou vodu až na úroveň .si 3 cm pod rovi

Povolíme-li nit, destičko. neodpadne. Do malé láhve 
přiléváme obarJenou vodu (obr. 1), destička stále drží 

1.1 Dosáhne-Ii hladina přilévané téměř úrovně hla-
diny vody v širší láhvi, destička a pozorujeme po-
stupné zabarvení veškeré vody. 

mm. ! 

Na počátku děje kolmo na destičku svisle vzhůru tlaková síla neobaIVené vody. 
Velikost této sily je větší tfua destičky, proto víčko držl na hrdle. Když do malé láhve přiléváme 
obaiFVenou vodu, na destičku ještě hydrostatická tlaková síla při1évané vody. V okamžiku, 
kdy nastane všemi působícími silami rovnováha, destička odpadne. To n'astává v okamžiku, 
kdy jsou obě hladiny na téměř stejné úrovní. 

1. Pokus je vhodný k učivu o hydrostatické tlakové slle, pomůcky nahrazují běžně používanou 
skleněnou nádobu a skleněný válec s volným dnem. Pokus si může připravit a provést žák i do
ma. 

2. K úspěchu pokusu je třeba zajisti! dobrou přilnavost destičky k hrdlu malé láhve. 

3. Pokusem laké demonstrujeme skutečnost, že tlak ve směru vzhůru je roven hydrostatickému tla
ku v příslušné hloubce. 

4. Při detailnější bilanci působících sil je třeba vzlt v úvahu působení atmosférické tlakové síly a 
kohéznich si!. 

Potřeby: zdroj vysokého napětí (např. van de Graaffúv generátor, indukčni elektrika, vysokonapěťový 
zdroj 10 kV apod.), plastová láhev 0,5 I se zátkou, hrotový banánek nebo běžný banánek a silnější 
hřebík, alobal nebo staniol, cigareta, zápalky, dva vysokonapěťové kabely, Hollzova svorka, kroko
svorka, Otemoprén 
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Menší plastovou láhev upravíme podle obl'o 20 Slfedem dna prochází hrot speciálního ba
nánkuo Pokud takový hrot nemáme (bývá v 
některých soupravách pro elektrostatiku), 
robíme si ho lehce samL Stačí přiletovat 
vičku silnějšího hřebíku k běžnému banánku, 
jak ukazuje obro 30 Pruchodové misto dnem 

OBR. ) 

láhve zalepíme Chemoprénem o Láhev 
níme cigaretovým kouřem, přes hrdlo 

přesahující proužek alobalu 
II láhev rychle zazátkujeme o Proužek by měl 

mu připnout krokosvorkuo Tím jsme získali těleso se 
plynyo Láhev zasuneme banánkem do Holtzovy svorkyo 

Provedení: Elektrody láhve připojíme vysokonapěťovými 
hro! byl připojen k záporné svorce a uzávěr na zemnicí 
elektrické pole, kouř zmizL Celý děj je možno zopakovaL 

elel(uodarni a kouřovými 

mezi ,,,e''''''UU'''ll:n 

Částečky cigaretového se záporně nabíjejí od hrotu o záloornéJn pote,nciáhlo Nabité 
částečky se hromadí na proužku což se časem projeví jeho kouře se 
také usazují na vnil:fní stěnách láhve a podstatně tak zhoršuji její izolační vlastnostL 

L Pokusem se modeluje funkce elektrostatického filtru kouřových plynůo Pokus je vhodný jednak 
pro motivaci učiva z elektrostatiky, jednak při výkladu aplikací poznatků z lohoto obonlo 

2. Vzhledem k tomu, že kouřové částice se usazujl na vnitřku nádoby, je vhodné je suchým hadří
kem nebo papírovým ubrouskem očistit po každém provedeném pokusu o 

LITERATURA: 

10 Kubásek, Zo: Jednoduché pokusy s plastOvými láhvemL Diplomová práceo MFF UK Praha, 19960 

20 Bohuněk, jo: Fyzika pro 70 ročník základní školy, studijní část A SPN Praha, 19910 

30 Kašpar, K, Vachek, Jo: Pokusy z fyziky na sti'edních školách, L díl. SPN Praha, 19670 

40 Přibík, Do: Fyzíkální experiment ve školské praxL Diplomová práceo MFF UK Praha, 1997. 

50 Lepil, 00, šedivý, Po: Fyzika pro gymnáziao Elekti'ina a magnetismus o Prometheus Praha, 19920 
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Veletrh 

Miroslav S1)oboda 

Plastová lá.hevt tři dřevěné indukční e~ektr1..kaj polystyrénové desky. 

strí.L"1ě u'lávěrtl otvor 
}-IoltzoV11IKl svorkárrt 
;; hrotem pro''lléJll"'1.ern.e otvoreUl ve 

1ahve. Hl"eb:lnky umistin1e sVlue;mc:kv 
náběžná s hrot~m. Vzdálenost 
pojíme indukční elektriku. 

P!OV2d~~í: Otáčíme kličkou indukční elektriky. Láhev se začne 
zvětšuje až do určité hodnoty a dále se láhev 
se zpomaluje a zastaví se. 

která prochází dnem 
podéhlá osa rov-

asi 1 cm. Na pfi-

roztáčet. Frekvence otáčení se 

korona, ve které se nacházejí kladné II zá-
V důsledku elektrostatické indukce k přitahování kladných a záporných ionru 

a ten se nabíjí. Působením odpudivých Coulombovských sil se láhev začne otáčet 
dvojice sil). 

L Směr otáčení lahve dán nesymelrií v uspořádáni 
patrném posunu ve směru tečném k povrchu 
elektrostatického napětí otáčel na opačnou stranu. 

láhev+hřebínky. Pti záměrném ne
se láhev mŮŽe začit po připojení 

2. Pokud se láhev neroztočí sama (větší tření mezi hrotem a ložiskem), je potřeba ji (např. fouknu
tím ve směru tečném k povrchu lahve) uvést do pohybu. 

Měřič náboje, dvě polystyrénové desky, vinidurová nebo skleněná tyč. 

Pokus je analogický běžně prováděnému pokusu při výkladu elektrostatické indukce s ku
lovými konduktory. Je netradiční v tom, že konduktory nahradí žácI. Dva žáci se postaví na poly
styrenové desky a uchopí se za ruce. Na okamžik se uzemní, aby se odstranil náboj, který vzniká 
třením o různé části oděvu nebo botami o podlahu. Střední vývod koaxiálního kabelu měřiče náboje 
připojíme ke kulovému konduktoru umístěnému na izolačním stojánku. 

Provedeni: K hlavě jednoho žáka se přiblížíme zelektrovanou vinidurovou tyčí. Pak si žáci pustí ruce 
a oddálíme zelektrovanou tyč. Žák, který byl blíže zelektrované tyči, se dotkne kulového kondukto
ru. Měřič náboje ukáže opačný náboj než náboj na tyči (v našem uspořádání náboj kladný). Měřič 

78 



Veletrh ndpadfl učitelfl fyziky 

náboje vybijeme a kulového konduktoru se dotkne druhý žák. Měřič náboje ukáže náboj souhlasný 
s nábojem tyče (tj. náboj záporný). 

ZELEKTROVÁNí VODla TŘENíM 

Potřeby: Měřič náboje, kovová deska, polystyrénová deska 

Na školách se většinou provádí zelektrovánl nevodivých těles. Dá se však také ukázat, že i kovová 
tělesa se mohou zelektrovat. 

Přlprovo: K pokusu použijeme měřič náboje a to buď typ Ql nebo měřič Q U, I. Oba měřiče jsou tu
zernské výroby. Pokus popíšeme s měřičem Q, U, I. Zapojení měřiče Ql je obdobné. 

Přístroj zapneme síťovým vypínačem. Koaxiální kabel zapojíme do konektoru označeného Q. Střed
ni vývod koaxiálního kabelu připojíme ke kulovému konduktoru na izolovaném stojánku. Soustavu 
vybijeme stisknutím tlačítka na přední stěně panelu. Knoflíkem potenciometru s označením 
"jemně" nastavíme na měřidle elektrickou nulu. Nastavíme vhodný rozsah. 

Provedeni: Kovovou desku s izolačním držadlem upevníme ve stativu. Polystyrénovou deskou třeme 
kovovou desku. Středním vývodem koaxiálního kabelu se dotkneme kovové desky. Indikátor na 
měřiči ukáže kladný náboj. Měřič vybijeme. Pak se dotkneme polystyrénové desky. Indikátor ukáže 
záporný náboj. 

Závěr: Z pokusu vyplývá, že kovová deska se dá také zelektrovat třením. Kovová deska i polystyré
nová deska jsou nabity opačnými náboji. Kovová deska je nabita kladně a polystyrénová desky zá
porně. 

Poznámka 
Místo měřiče náboje můžeme použít elektrometr. Skutečnost, že náboje na desce kovové a polysty
rénové jsou opačné, poznáme podle toho, že při přiblížení polystyrénové desky k elektrometru na
bitému kovovou deskou výchylka lístků elektrometru poklesne. 

LntRATURA: 

1. Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů I, Univerzita Karlova 1996 

2. Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů ID, Univerzita Karlova 1995 
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Nikolik pokusů Z mechaniky kapalin a plynu 
Jose/Trna 

1. PASCALŮV ZÁKON PRO KAPALINY A PLYNY 

Polfeby: plastová láhev s různě zahnutými skleněnými trubičkami vedenými víčkem (např. Ariane 
Schola), obarvená voda, deska se stejnými U-trubicemi a přívodními plastovými hadičkami (např. 
Ariane Schola), plastová stříkačka s hadičkou. 

PHprova: Láhev s trubičkami naplnfme obarvenou vodou (obr. 1) nebo naplněnou vzduchem spojfme 
s U-trubicemi, do kterých předem stříkačkou vpravfme obarvenou vodu (obr. 2). 

010>0.1 

Provedeni: Rukou stlačfme obsah láhve (vodu nebo vzduch) a pozorujeme stejnou výšku hladiny ka
paliny v trubičkách nebo v U-trubicích. 

Vysvětlení: Změna tlaku zpúsobená vnější silou v kapalině nebo plynu je v nádobě (v láhvi) ve všech 
místech stejná - Pascalův zákon. 

Poznámky: Kapalinou je možno naplnit láhev částečně i úplně. V případě plné láhve odpadá problém 
s vysvětlováním chování vzduchu v láhvi. U vzduchu je třeba "vynulovať' tlak v U-trubicích od
šroubováním víčka. 

2. FYzIKÁlNí ZÁKlADY LÉTÁNí 

Potřeby: páka na stojanu, jezdec s vyrovnávacím závažfm, držák modelů těles, vysoušeč vlasů 
s nástavcem ve stativu, přívodní šňůra s vypínačem, modely těles (deska, válec, půlválec, křídlo). 

Přfpravu: Sestavfme páku na stojanu (obr. 3), a to tak, že na jednom rameni páky je umístěn jezdec 
s vyrovnávacfm závažím a na druhém rameni je připevněn otočný držák modelů (obr. 4) (např. 
"krokosvorka"). Do dalšího stojanu upevnúne vysoušeč vlasů s nástavcem. Vysoušeč připojfme do 
elektrické sítě. 

Provedeni: Postupně upevňujeme do držáku modely desky, válce, půlváke a křídla, které vyvážúne 
jezdcem do rovnováhy. Spínačem zapojfme vysoušeč a jfm foukáme vzduch vodorovně na modely. 
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Měníme sklon desky (vodorovně, nahoru, dolů), 
k porušení rovnováhy na páce, 

Demonstrujerne fyzikálnl principy létání: 

pomoc! složky odporové sily - vodorovná a nakloněná deska, 

Do skleněného válce nalejem,e 
rénový válec s kovovou podstavou (obro 5), 

ve skleněném, váki ""mynuw lll,oh!S!'v-rÉ'noivif 

pods!ilv'ou urnís!ěnou 
vyčnívá podstava, Pak válec 
ponotlnle, Paradoxně se vynoří část Dolvs'lvl:én'u 

půlválec a 

lná kovová podstava. 

Podle Archimédova zákona ",biem ponořené části i1'les<I nezávis, poloze lělesa, 

Vysvětlení může mít podobu výpočluo 

skleněný válec, obarvená voda, zkumavka (o málo menšího vnějšího 
průměru než je vnitřní průměr válce), 

Do zkumavky nalejerne trochu vody a pfelejeme ji do skleněného válce. 

ProvedenI: Do vody ve skleněném válci ponorune prázdnou zkumavku (obr. 6). 
Zkumavka paradoxně plove ve vodě menšího objemu, než je její objem. 

Vysviillení: V souladu s Archimédovým zákonem může těleso plovat i v kapalině 
menšího objemu. než má samo těleso. 

fomómky: Plování zkumavky prokažte opakovaným zamáčknutím a puštěním 
zkumavky ve válci. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky 

boti~k" kmmlíllv' Il!ÍIlt~V'y 
Ivan Banfk 

pás galantérskej gumy (asi 1 ml, závažíe (jabíčko), nožnice 

Príprovrn: Na dolný koniec gumového pásu uviažeme závažie, horný ko
nlec pásu uvjažeme o prst (obr. 1). 

Experimentátor pohybuje prstom vo zvislom smeTe v rozme
cizí, aké mu dovoluje otvor na nožnidach. Nožnice sú jednou svojou 
častou oprelé o bočnú stenu skrine. Jeh "oká" však prečnievajú za okraj. 
Pri perioclickom prsta v rámci "oka" nožnÍC sa rozkmitá v tom 
lstom rytme pričom ampli!úda jeho vynútených kmitov vý-
raZIle závisí frekvencie pohybov prsta. K velkému rozkmitaniu clójde 
len pn rezonančnej frekvenci!. 

Ide o jednoduchý, poučný II ptitom aj trochu humorný expe-
klomm experimentátor pozoruje kmity závažia, 

za,reslené'ho na kúsku galantérskej gumy, pod periodickej vy-
nucujúcej sily, vyvolmei pohybom prsti!. 

Obr. 1 

rez:on,mč'nej krivke. Pti pomeme 
POve<lZ~t'le, okolo 3 mm. Pri 

závažia napr. 1 cm. ak skusrno nájdeme re-
zOllarlčn.ú frekvendu, rozkmitáme z1Ívažie podstatne "lac, tak, že amplilúda jeho vy-

kmltov bude 6 cm. Tri-štyri body poskytni! informádu o priebehu rezomm-

2. Experiment .!úži na lepšie pochopeni" podstaty rezonanCÍ". 

!im<>-trubičkll, ihla, dva štipce na prádlo 

lhlu prebodneme cez !im<>-trubičku kolmo ,,,, trubičku (ObL 2). Potom na 
tak, aby kh osi holi rovnobežné 

podmlier!ok sa dajťl no;v~~:m".1 

vadlo !!'eba 

VY1DočII",me perlódu najprv teoreticky a výsledok 
overíme eXIJerlmenl:3lrle .. tctmI3tn,osl zanedbávame. Obdobné konfrontačné 
lneranie VV1<unam,,, 

ihlu (os). 

1/ysvetlenie: Ide O dvojbodové fyzikálne kyvadlo. Je to v Mom zmysle najjednoduchšie 
možné fyzikálne kyvadlo (ak odhliadneme od jednobodového 11 teda od matematic
kého kyvadla). Je 10 dvojbodové kyvadlo, tvorené dvoma hmotnými "bodmi" a 
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"nehmolnou" limo-trubičkou. Hmolnosť ]jmo-trubičky je totiž o rád menš1a, ako hmotnosť bežného 
štipca. (Trubička má napr. hrnolnos! 0,6 g, zatia1 čo dva štipce spolu hmotnosť okolo 12 g). 

1. Opísané dvojbodové štipcové kyvadlo umožňuje lepšie pochopil' fyzikálne súvislosti okolo fyzi
kálneho kyvadla. 

2. Obdobnou lechnL1<ou sa dá zhotovit aj štipeové reverzné kyvadlo, ktorého nosnou častou je diliá 
dvojitá Ilmo-trubička. SÚ to vl.slne dve pozdÍžne spojené trubičky. Spoj sa dá realizovať 
CGU spofa-piísky. Obidve osl 01 a O, kyvadla sú tvorené dvoma navzájom rovnobel'..."'ými 
prepidmutými rez limo-trubičku, kolmo na hu. 

limo-trubička, niť, dva štipce na prádlo 

Kyvadlo zhotovíme z Ilmo-tmbičky, na kloru uchytíme dva štipce (obr. 3). Sústavu zavesí
ml" na clve rovnobežné nite. Tie fixujeme o trubičku tak, že ni! prevlečieme pomocou ih!y dvakrát 
cez trubičku. Horné konce nití fixujeme prostredníctvom knihy. 

Prllvedenie: Pre clanú polohu šlipcov vypočílame periódu teoreticky" výsledok overíme expe
rimentáme. Hmotnosť trubičky zanedbáv"me. Obdobné "UIUl1Jm.liU'" meranie vykonáme pre rozne 
polohy štipcov. 

!.Je zanedbáme hmotnosť trubičky (čo je pnpuslné), 
možno naše štipcové kyvadlo považovať za dvojbodové. Máme 
pritom na mysli !"kú polohu štipcov, prl ktorej sú rovno-
bežné s osou kmitanla. Teoretický výpočet periódy sústavy 
je jednoduchý, no poumý. Direkčný moment kyvadla vzni!<,1 v 
dosledku dvojice síl, ktorými na kmitajúce !eleso posobla obe ni· 
te. Te6ria vedle k nasledovnému VZtahu pre periódu 

T = 21/:,/ 41l 
V mgd2 

. " 

Obi'.3 

kde I je moment zohvačnosti kmitajúceho telesa, I - dÍžka nití, d - vzdialenosť niti, m - hmotnosť 
zavesenéhů telesa (tentoraz dvoch štipcův). 

UVU]('UUlUVt! štipcové kyvadlo umožňuje lepšie pochopiť fyzikáme súvislostl okolo tor~ 

2. Lákavú možnosť pre experimentovaníe poskytuje aj bežné, plastové vedierko, aké 5a nájde 
prakticky v každej domácnosti. Vedierko zavesíme na dve nite o rukovat tak, aby 
rolam" os vedierka !ežala v slrede medzi nimi. Hmotnosť vedierka vážením. Al< zrn'" 
riame periódu T kmitov, ako aj vzdialenosť d nití a kh dÍžku /, mažeme vypočítať moment zorr
vačnos!i I vedierka padla hore uvedeného všeobecného vztahu pre dvojniťové kyvadlo. 
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Prázdna flaša od mir,erá!ky, niť, malá injekčná smekačka. 

Flašu od zavesíme na dve rovnobežné nite tak, Že 
os vodorovná (obr. predstavuje oscilátor, može 

že Baša koná len postupný pohyb. Do s[Iiekačky 

natiahneme napf. ml vody. 

Prevedenis: Vodnú strelu vystre!ujeme pIi zo striekať],(y 
venej ústím oproti otvoru flaše v smeTe Haše. VybudEmé 
majú relativne malý útlm. Kmit"n;e pokračuje dllišiu dobu, postačí 

nl! pohodl11é určenie amplittldy A. Za hmotnosti m flaše, hmot-
nosti ms vodnej strely a z nameranej A a perlódy T kmHov, 

vieme určil rýchlost u vodnej strely". 

Zo zákona zachovanía hybnosti pre rýchlost strely Vs vychádza 

Vs;;;;m+msv, 
m, 

OiJr.4 

pričom okamžitá rýchlosť v flaše po "výslrele" je daná maxi.málnol.l rýchlosťou oscilátora, takže 

v=Aro= 2?1:!1. 
T 

1. Hmotnosť vodnej strely, určená objemom vystrleknutej vody, je v porovnaní s hmotnosťQU m fla
še vel'mi malá. 

2. Pti našom meraní sme obdržali napr. výsledolc v. = 15 ms -1. 

[1] Bacile,!. a kol: Fyzika netradične 1 - Mechanika, druhé prepracované a rozš!rené vydanie, STU 
Bratislava, Bratislava 1997, 469 s. 

[2J Baník, t, Baník, R: Kaleidoskop učitela hJziky 1-6, Me Bratislava, Bratislava 1992-1997 



Veletrh 

;Bifll ~o 

Rastislav Banfk, Ivan Banfk 

nil, spofa-páska, hmotnostný normál - závažíe (mMe to byť aj tabulka čokolády z!támej 

hmotnosti), dÍžkové merad!o, predmet, ktorý chceme vážiť 

PravedG~ie: Pti váženi potrebujeme dosialmuť taký slav, pIi 

ktorom je stredný úsek CD hlavnej nite vodorovný. To sa 

dá dosiahnuť presúvanlm závaží. Po nastavení takého sta

vu (po "naladenf' váh) pre neznámu hmotnosf ml platí 

kde X II Y sll. znázomené vzclialenosti. Tie zmename. 

Pti domádch memniach možno ako hmotnostný normál 

použiť aj tabulku čokolády, na ktorej je hmotnosť uvedená. 

1/ysv~lIenie: Pti analýze sil, kloré Sll. pn nilkových v<!had! 
Obr. 1 

uplalňujú, si treba v pIVom ,adeuvedomiť, že sily Fe a FD (obr. 2), ktorými posobi vodorovná na

nil: n" uzly C, resp. D, sll. navzájom rovnako velké, ale opačne orientované (akcia-reakcia). Pre 

Fe =FD· 

V dalšom sa zamyslime nad mOIDen1:m.i sil, ktoTé na úsek nite AC vzhladom na bod A, resp. 

na úsek BD, vzhladom na bod B. V pnpade AC ide jednak o moment sily Fe, jednak o mo-

c 
s;, F. 

G, 10, 

"', 
Obr. :2 

ffl, 

ment tiaže Cl = mg. Prvý sa - čo do velkosu - rovná súčinu 

......... El Fe· r, kde r je rameno sily Fe, Druhý je daný súčinom G1 . x, 

Y 

kde x je rameno neže G1 . Tielo momenty sú orientované o

pačne. Keaže ide o rovnovážny stav, leh velkosti musia byť 

rovnaké, takže Cl . x = Fe . r . 

Rameno je vlastne kolmá vzdialenosf bodu A, resp. B od 

ptiamky CD. Pti vodorovnej niti CD sú obidve uvedené 

vzdialenosn rovnaké. 

Podobne, z podmienky rovnováhy momentov, ktoTé posobia 

na úsek DB rule (vzhladom na bod B), plyn!e 

G2·y=FD ·r, 

pričom rameno sily FD vzhladom na bod B je tiež r. Z 

posledných dvoch vzťahov a z toho, že sily Fe a FD SÚ 

rovn"ko velké, vyplýva G:t . x '" C2 . Y , 

odml po rozpisaní iiaží a vykrMení dostávame 

ml =m2 JL · 
x 

Nitkové váhy možno v domácich podmienkach vytworif 

aj na okraji stola (obr. 3). V tomto prípade má nit podobu 

uzavretej slučky. 
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Velet1'h nápadů učitelll fyziky 

Poznámky 

1. Milkově dvomo knih~mi 
Nítkové váhy si mMeme lahko zhotovit aj na stole (obr. 4). K lomu použijeme dve rovnako vysoké 
knihy, kloré postavíme na stol vo zvislej polohe do tej istej zvislej roviny a do vzájomnej vzdiale
nosti napriklad 0,7 m. Konce nití, kloré 511 5ÚČasťOU váh, 5Ú fixované zovretím nití Vo vnútri knm. 
Ako závažia pre experimenty použijeme kovové mince, patentné kIúče, kovové matice, gumy a pod. 

Gelom meraní" može byť naprikllld určif, koIkokrát je mirlca 10 Sk ťažšia, ako minea 5 Sk (pre 
podmienky SR). Na zavesenie mince možno použit úzky pásik spofa-pásky, kúsok etikety, alebo 
lahkú dr6tenú kancelársku sponku. Mince můžu 
slúžiť aj za hmotnostné no:rmály. 

V. tejto slÍvislosti m6že byť užitočná informáda 
o hmotnosti nieklorých slovenských minci (údaje o 
českých minciach - žial- nemáme): 

lOSk 6,60 g 
2 Sk 4,37 g 
5 Sk 5,41 g 
1 Sk 3,84 g 

TwiríGmenlné nilkoVíÍ 

D~/ 
Obr. 4 

lslou modifikádou nilkových váh je zariadenie znázomené na obr. 5. Ide o akési trojra-
memu'! nitkové ""hy, tie klasické by sme mohli nazvat dvojramen.'1é. 

nášho trojramenného nitkového však mel'aiÚe hmotnosti, ale o niečo iné. 
ho použiť na skúmanie Všetky trl závažia budú mať !eraz rovnaké 

hmotnosti m. Premiestnlme jch do lakých poloh, a· 
by všetky hi nile, vychádzajúce zo spoločného mla 
ll, boli vodorovné. V uzle U Sál skladajú trl sily, klcr 
ré vytvárajú rovnovážnu silovú sústavu. Smel' 
no!:livých sil je smelOm niti. Ak do:ká2:err", 
:listl! aj síl, sa možnost 
ovenť si " s tým 5Ú-

Velkosť lej-klofej danou vodorovnou 
nilou na uzol je ÚIDemá dÍžke prilahlého 

šikmej nite na vodorovnú podložku. Pii 

m 

m 

Obr. 5 

si treba uvedomiť skutOCnosf, že šikmý úsek nile je v rovnováhe a že leda celkový moment síl 
naň p6sobiacich (vzhJadom na bod záve
sul je nulový. 

Z uvedeného 
mierke možno pó;sotli"u:e 
jednotlivými 
braziť aj tak, ako to 
dý z týchlo troch "vektorov - pneme
tov" sa dá posunúť do uzla. V 
správneho postupu sa ukáže, že 
!'líca týchto troch vektorov je nulová. 

Literalúra: Obr. 6 

[1] Baník, R, Baník,!.: Fyzikálny experiment ako motivačný faktor II., Me Banská Bystrica, B. Bys
trica 1995, 100 s. 
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Kí.1uzl@!! II fJl:iko 
Martin Bel/uš 

ROVNOi'liEIUlIÝ I'RIAMOČI1RY POHn 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pomolky: sklenená (plexi) trubka", 1-2 cm, 1-1 m, stopky (metron6m), pravítko 

Základné pojmy kinematiky - dráha, rýchlosř, zrýchlenie - nerobía žíakom na prvý pohlad problé
my. V praktickom živote sa s ními často stretávajú. Často však tiež zislíme, že nesprávne určujú 
rýchlosf prlamočiareho rovnomemého pohybu z grafickej závislosti dráhy od času v pripade, kecl' 
graf nezačma od nulovej dráhy. Chyba vzniká nesprávnou interpretáciou praxou zafixovanej sku
točnosti, že rýchlosf je prejdená dráha za určitý čas. Zaviesť rýchlosť ako podiel prfrastku dráhy Cl prírast
ku času, čo v d'alšom zjednoduší rozlfšiť jej okamžitú a prlememú hodnotu, je najjednoduchšie a naj
efektívnejšie priamym meraním prlslušných 45 a Lit. Jednoduchá realizáda rovnomemého priamo
čiareho pohybu využíVá prudenie kvapallny (vody), resp. vzduchovej bubliny v známej Mikolovej 
trubici. Pohyb bubliny má konštantmí. rýchlosl'. V najjednoduchšom pripade, pre malý sklon trubi
ce, to možno zdóvodniť !Jim, že pruderue je lamináme, platí rovnic" kontlnuily pSv = konsl., kde p 
je hustota kvapallny, S pnerez trubice a v rýchlosf pruderua. Pre nestla"itefuú kvapalinu plaU jed
noduchší tvar Sv = konet. 

RoolizádG: Trubku napL"'Úme vodou a za"átlkujemle 
V lubovofuej šikmej polohe trubice bude 
kv,ap,\lirkv opačným smerom. Pohyb je dostatDČne 

označenými bodm; na trubici, lak ako kh 
počítaf rýchlost. 

zostala< vzduchová bublina (1-2 cm). 
lm:nš!anltnou nlch,!osliou vďaka prudeniu 
na to, aby mohli merať časové úseky 

a následne kreslil' príslušné grafy a 

Poznómko: vzduchovej možné vrátiť sa 1'0 výMoru ročníku p 

zomíť na majú naň laminám,," Na 
linu sa móžeme pozera! ako na t"lese na kloré prostredia (Stokesova 
sila), Irenle o steny trubice, sila. maŽu žiad hlbšie 

zložitosť na jednoduchého deja. inej móžeme 
s napr. pojmu diera, dkrová vodivost modelova i pohyb kvtlzii'aslke 
trickom poli. 

plE'Ch,ovlca od piva (ak Sll pokus realizuje v Plzni), coly a pod., varič, vedro s vodou. 

flašu vypláchneme vodou II uzavneme zátkou, o králky 
"''''UU,llUJ''' Chladnúd vzduch vo znižuje svoj tlak. Vdaka atmosféric-

defommjúci Hašu. Efektnejšia je realizácm tohto pokusu pomocou 
piva, nealko a pod. Tento je pomeme Prezentovaná modi-

n€1>V2:a<lme uzavrene plastelínou napr. E. {Pokusy z i1f-
jednodu,:hý'mi pomťlckamli, Promelheus, Praha 

Reolili!da: Na dno plechovky nalejeme trochu vody a necháme ju na vanč; zovrief. Potom jl.! rýchlo 
ponorime hore dnom (otvorom dolu) do vedra s vodou. Plechovka sa okamžite zdeformuje, čo do
prevádzi!. aj zvukový efekt. 

Vysvellenie: Pary vriacej vody vytlačia molekuly vzduchu z plechovky. Ochladením vo vedre vodné 
paty skondenzujú na kvapalinu, kloTá má daleko menší objem, prudko klesne tlak a pretlak okolitej 
atmosféry nádobu deformuje. Dej je taký rýchly, že Sll. tlaky nestač;a vyrovnat vnikaním vody cez 
!elativne malý otvor v plechovke a nie je potrebné ju inak uzatváraf. 
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JIi~r.i€lld~~~~é w"""'",,,,'" ťJlI 
Jitka fjrt)cki'ne!lerlJvá, 

dida.kticky účinné, mít vliv na učení a myšlenl žáků, Pokud jsou 
mohou provádět sami, s prosttedim, které 
Přlnášlrne návrh i pro jejich 

dicia,;tjc:ké zDra;:mrarn těchto pokusil se využití 
Jeden z hlav:!1ich celou fadou 
výkladu pftJ,lu;inél,o 

O1::'ak:o'O áni. pn 

Využití navržených pokusů by mělo vždy probíhat ve třech krocích, 

plec provederum pokusu žáci 
í1z:monstrovaného Některé však 

potom jistě 

Kdy zame p"'pn' hořet? 

Do zk"m'hvl,v 
podržíme v spiše 

I'lIÓI!,C: Roztaje led, když se voda vaří? 

ve vodě) 

mlček naplrume vodou a postavime nad zapálený plyno-

kovové kuličky a doplnime ji vodou. Zkumavku pak 
plalmer,em kahanu, 

nr;'.7.U1n<1<U paplrm'ou krabičku, zame hořet téměř okamžitě. Teplo dodávané 
kahanem není téměř odváděno a teplota papíru rychle vystoupí nad jeho 

leplotu. Jiná situace nastane když krabičku z n"pinime vodou, která je asi 30krá! 
lepší vodič tepla než vzduch, Voda odvádí dodávané ohřívá se, teplá voda stoupá nahoru, až 
v celém svém objemu dosáhne teploty varu. Ta leží pod zápalnou teplotou papíru. Při varu 
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vody zůstává teplota vody f oko!rlfho papinl stálá, dodávanou tepelnou energií se voda vypařuje. 
Teprve po vypaření vody se teplota papinl rychle zvýší a papír začne hořet. 

Voda je sice lepší vodič tepla než vzduch, zdaleka však není skutečně dobrým vodičem tepla. Její 
vodivost je napt. 700krát horší než vodivost mědi. Odvádění tepla vodou je podporováno také jejím 
koloběhem, stoupáním teplé vody nad vodu studenou. V případě ohřívané zkumavky však k to
muto koloběhu nedochází. Ve spodní části zkumavky se voda od kousků ledu ochlazuje a nestoupá 
nahoru. V homl části ohi1eje plamen vodu až k bodu varu. Takže dojde k tomu, že led neroztaje, i 
když se nad ním voda vaří. 

Na stůl položíme prkénko, které má uprostřed háček II na ně rozprostřeme dvojlist novin. Háček 
protáhneme novinami a přivážeme k němu provázek. 

Co se stane s novinami, když provázkem jednou rychle trhneme vzhůru a podruhé jím pr
kénko zvedáme pomalu? Co se stane s provázkem, můžeme jej přetrhnout? 

Na dva stejně vysoké podstavce postavíme dvě stejné skleničky (např. na vlno) a přes ně položíme 
dřevěnou laťku. Načás! jaťky mezi skleničkami prudce udeříme zúženou stranou kladiva. 

Rozbijeme laťku nebo skleničky? Můžeme kladivem rozbít laiku vyhozenou do vzduchu? 

Představme si volně stojící skleněnou tabuli otevřeného okna. Okno chceme zavřít a máme si vybrat 
ze třl možností. Buď přiložíme na tabuli skla jeden prst a mírně ji tlačíme do roviny okna. Nebo ve 
stejném místě uhodíme do tabule širší části kladiva. Nebo na tabuli skla vystřelíme. 

Otázky: V kterém z uvedených případů okno nejlépe zavřeme? Jaké sily a s jakým výsledkem působí 
v uvedených případech? Čím se tyto sily liší? Posunete nepojízdné aulo lépe, když se do něj zezadu 
opřete a pomalu je roztlačujete, nebo když do něj velkou silou prudce narážíte? 

(Impuls síly, časový pl'írůstek hybnosti) 

Při rychlém trhnuti provázkem směrem vzhůru vznikne změnou hybnosti v krátké době velká ná
razová síla, jejíž působení se nemůže roziíířit po celé ploše parinl. Okraje novin zůstanou leže! na 
stole a pod novinami vznikne podtlak. Na noviny pak působí velká tlaková síla shora (pn rozměru 
novin 50x50 cm, je nad nimi zhruba 2,5 tuny vzduchu). Proto můžeme provázek přetrhnout. Při po
malém tahu za provázek se působení sily rozloží na celé noviny, může pod nč proudit vzduch, do
chází k vyrovnání tlaku a my můžeme noviny lehce zvednout. Provázek tak nepřetrhneme. 

Při rychlém úderu na tyčku na ní působí velká síla, která se však za krátký časový okamžik nerozšÍ
ft až ke skleničkám. Proto rozbijeme pouze laťku. I lat'ku 1lyhozenou do vzduchu můžeme kladivem 
rozbit tak, jako by její konce byly upevněny. 

Okno zavřeme nejlépe a bez poškození !lakem prstu. Pti ráně kladivem se okno trochu pohne a sklo 
se celé rozbije. Při výstřelu se okno vůbec nepohne a ve skle zbyde jen malý prostřelený otvor. Roz
díl hlavně v různé době působení síly. Při výstřelu se působení síly na další části okna vůbec ne-

Nepojizdné auto roztlačíme nejlépe dlouho působící silou. 

Na dvě stejné otevřené krabičky položíme dva stejné kusy papíru, např. kancelářského. Jeden paplr 
necháme rovný, druhý však složíme do tvaru, kterému říkáme tahací harmonika. 

OIÍlzky: Jak budou oba papíry reagovat, když na ně položíme dva stejné předměty? Ktelý papir une
se větší zatížení? Kde můžeme vídat využití tohoto jevu? 

Dvě upevněné dřevěné destičky snadno prorazíme kladivem, cvičení lidé to dokáží i pěsti. 
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Prorazíme tytéž destičky, když mezi ně vlepíme kartón ve tvaru !ahad harmoniky? Kde lze 
lakové zpe'mění využít? 

(Pevnost II deformace tělesa) 

Můžeme najít "",važí nebo jiný předmět, pod nímž se rovný pap,r výrazně prohne a papír složený 
asi do 2 cm širokých záhybů je unese, V prvním případě působí stejná síla na menší plochu papíru. 
Při s!ože,ú papíru se púsobení stejné sily rozkládá na několik šikmých podpor, které jsou proti pů
sobící síle otočeny úzkou hranou, rozloženy však mají větší plochu. Důkladnější výklad je možno 
provésE na oboustranně upevněném trámu s pravoúhlým prúřezem, jehož deformace závislá na 
momentech setrvačnosti pruřezu trámu vzhledem k jeho neutrální ohybové ose. platí, že 
trám se vice má velkou základnu a malou výšku, než když je tomu naopak. PoložIe 

přes okraj stolu, na jednom konci jej ke stolu pi'it!aNe a na jeho přečnívají
zatlačte ze shora. Opakujte totéž lak, že pravítko pouze obrátite na jeho užší str<Lnu, 

případě pravítko jistě pml:me!e, ve druhém se vám to nepodaří. 

se využívá při všech stavbách. Nejlépe je konstrukce vidět u staveb mosru, zvláště želez-

nepflJra,zúne. Jevu se využívá při zpevnění mnohých materiálů. Podobně působí 
plech. 

ve škole často předváděny tak, aby 
těles a íejich deforma

zcela vyložit. 

Na drát navlečeme sněhovou kouli a umístíme ji v teplé misinosti tak, aby byla ohřívána Ze všech 
stran stejně a budeme ji pozorova!. 

Jak se bude koule sněhu měnit a kdy z ní začne odkapávat voda? 

Představte si, že slunce svítl na sníh na stráni a na zamrzlý rybník. 

OIózky: Jaký je rozdil v tání sněhu a ledu? Co to vypovídá o jejich složeni? 

Kvádr sněhu umístíme do mrazivého pmstředí a ovineme kole.m něj drátěnou smyčku, na níž zavě
síme velké ZiÍvaží. 

Kde bude závaží za několik hodin a jak bude vypadat led? Taje led jen při zvýšení teploty? 
Kdo nejčastěji využívá uvedeného jevu? 

(Změna skuper'tstvi) 

Koule sněhu se bude zmenšovat a ve své spodní části, kde se hromadí voda, bude 
tmavnout. Tmavá čás! pomst". PlVrIí kapka vody odpadne od koule až když bude celá nasy-
cena vodou. Pak koule rychle roztaje. 

Sníh na stráni pod vlivem slunečního záření na povrchu, sněhu ubývá, sníh tmavne a vzniklá 
voda odtéká sněhem pryč. Sníh se skládá z malých krystalických útvaru, ze sněhových vloček 
Ty vytvářejí ve sněhu konstrukci, v níž je mnoho volného prostoru a tedy volné pruchody pro vo
du. Voda vzniklá táním na povrchu sněhu je do těchto průchodů vtahována kapilárními silami. Při 
zaplnění pruchodů začne voda pod sněhem odtékat. Také led taje na povrchu, vzniklá voda však 
zůstává nad ním. Led v němž nejsou žádné vločky má pevnou krystalickou strukturu. Tato struktu
ra je vlivem tepla na jeho povrchu porušena. Molekuly vody se v ledu pohybují jen kolem pevné 
polohy v krystalické mřížce, při dodání tepla se z ní začnou uvolňovat a volně se pohybují. Vzniklá 
voda však strukturou ledu neproniká, 
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Pod zatíženým drátem led taje a drát se pohybuje stále níže, až z ledu vypadne. Vzniklá vod~ však 
zůstává nad drátem a ochlazena okolním ledem opět zmrzne, většinou tak, že průchod drátu není 
vůbec znatelný. Led ledy taje nejenom vlivem zvýšené teploty, ale i pod tlakem. Také pod tlakem se 
rozruší krystalická struktura ledu a mclekuly se začnou volně pohybovat. Vznikne voda. Jevu vyu
žívají všichni bruslaři a mimořádně úspěšně krasobruslaři. Prolože ostří brusli mají malou plochu, je 
působením těla bruslaře mezi bruslemi a ledem velký tlak. Pod bruslemi proto led taje a vzniklá 
vrstva vody, tzv. vodní film, zmenšuje odpor proti pohybu bruslaře. Působí jako mazadlo ve stroji. 

Některé z uvedených experimentů může čtenář najít v poněkud jiném podání v různých příručkách 
a knihách, např.: 

[1] Jitka Fenclová: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984. 

[2J Joachim Bublath: 100x knoff-hoff. W. Heyne Verlag, Miinchen 1996. 

[3] Jearl Walker: Der ffiegende Zirkus der Physik. R. Oldenbourg Vedag, Miinchen-Wien 1977. 

[41 Hans Jiirgen Press: Spiel das Wissen Schafft. Ravensburger Verlag 1995. 

[51 R. Muller-Fonfara; W. SchoU: Physikalische Deukspiele. l3echter-Mi.inz, Eltville am Rh. 1993. 
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Helmut Dittmann, Wemer B. Schneider 

[lit: prachtig€1l Interferenzversud1e:n !!'it weillem Lic...~t rJ.hren .zu ;' dle nm 
dann errug!ernnrusen beJtrlE,oilrd1ď beanlvmrtet werden kannen, wenn m2L'1 die engeren Grenzen der 

zumind,est kurz - aui die der eingeht. Wie 
kmm '111'111 ,leh dabei YOlmg und srutze11 und die 

Blldscru.mte Ífu eine Computerslmulation hernnzlehen. 

Zwei bekru",'1te, eindrucksvolle Interlerenzversuche, di" llehtslark, ohne grii&ren Justieraufwand aueh 
Zuschauerkreis vorgefillrrt werden kiinnen, machen unser ArJiegen besonders deullich. 

(He Interle"'~I'!Zen, dle an emer dfumen Seifen1amelle (Keilpla!te) im reílektierten Ucht auflre-
ten unci die Interterf'J1Z'''' ar. Lkht. Belde Versu-
che en;cheinen ,mf den e!Sten zwar rech! verschieden; forma] sie jedoch auf die 
Weise beha....,del! werden, und auch dle auftretenden Farbe!Scheinungen komten durc..I, das 
p",ermodell geď",,'''! werden. 

U,:ht'iulilleXi laS5en ,ieh einfach durchfilluen, wenn die in der je
PhaB(m.v'ei~;chieb!1L'1.g 50 lcle;n isl, daJS Interterenzen niediigster 

aurtreten kČimen. in der 
darin, di" Ampl:irude einer emfallen,:len 

durch Reílexioo an aufeinander folgenden Grenzfl1jchen und Aufspa\!ung von linear 
Glertem Licht in zwei zueinander senkrecht Anteilen enekhen, deren Schwmgtmgsrich-

zu den Achsen eine, geric.~!et ist. In den lm Folgen-
den bel3Chr:ieiberlel1 einfaehen beziehen wir uns auf die beiden zmetzt 
genannten Mefhoden. 

2.1 Inlerfemnzen an @imer duftn$n Seif@nlom~lIe 
Bel diesem handelt es ,ich um eine "Zweistrahiinterlerenz" > Die Aufspaltung der einfallen-
den Welle durch Reflexion an der Vorder- lllId !Ul der Rikkseite einer dfumen SeiienJrunelle. 
Dle Phasenverschieblmg wird durch den unterschiedlíchen Weg unddurrh den bei der 
Reflexion beim Ubergang mm dkhteren Medium hervorgerufen. Bei dieser Aufspaltung Ampli-
rude der beiden refleklie!i:en Wellen nahezu gleich [2]. 

Lange, der zm Befesli
gellchloi>5en werden, cla die Sei

Fellen und Sdmtirgeln an 
:>elLte>:tlO1>UI,g mJscht man sirn aus destilliertem Wasser, dem 

me Ztlgabe von etwa 30% Glyzerin ergibt Sei
fenlamellen, die oft Glyzerinzugaben verlih"1gem zwar die Halt
barkeil der Lamellen wei!er, vergrolkm aber "uch die Dieke der Lamelle, 50 daB darm die Farben aus
bleiben oder nur selu blaB werden (siehe auch 12J, [4J). 

I Erschein! in dem Band 4 der Reihe Wege in der Physikdidaktik (Erscheinunssjahr 1998) 

2 Warum siehl man z.B. hier Farben, die im normalen Spektrum nich! vorkommen? Warum werden die Farben 
bei hoherer lnterferenzor<ÍnWlg blasser? Warum Irel"n auf der Seifenhaut Bereiche auf, die .cheinbar 
iiberhaupl nich! reflek!ieren? 
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Zur Projektion leuch!>!! man die in vertikaler Ebene gehaltene Seiferuamelle mit eineT Experimentie";' 
!euchte (GlU.'1- oder Bogenlampenlicht!) vDll aus, stem sie dabei aber etwas sclu-~g, so dajs das reflektierte 
Uchl durch das Projektionsobjektiv (z.ll. f = 15 cm) ralit. Mit dem Kondensor bilde! man wie ublich die 

Wendel der Lampe uber die Seifenlamelle auf die Eingangsebene des Abbildungobjektivs ab, 50 dag die 
Lamelle gul ausgeleuchtel, vergroBert aUT einem in ca. 3 m entfemt aufgestellten Sdúrm abgebildet wlrd. 

in die LOsung zeigen si"' ... meist nor.n keine Parben; die Sch.leht ist 
zu dkk. Die dillir, daB die Sehichl diinner wlrd und zwar so, daB ale die Form 
eines Kci!s annirc.mt. Da:l rode beíindet sich untm. Es zeigen sich bald Intenerenz-
s!reifen (Strei.fen gleicher Dicke) mi! un!erschiedlicher Farbe, Die den Strei.fen 
konnen kontinuierlich oder auch sein, &harl" darauf hiTI, daB dle 
Schichi an den Dicke auch iinden. Man beobacl1tei solche 

haupitsii,,:h]Jich rul den lliindem in der Náhe de5 skh Il.1nerhalb mancher 
m~~ i:rruTler wiede.r 

DIllUl1Cn--S1![I€j}'l mi! einem schm:fen Rand 
zu einet schwarz erscheinenden z,one, díe den Eindruck erweckt, als sei dort die Schieht uberhaupt nich! 
meh:r vorhanden. Tatsik.hllch ilit sie dort mu so diinn geworden, daB der im dlchteren Me-
dium samil nu,. noch der Ph"sen~prung bei Reflexion an der 
Vorderseite eine daB Ausloschung auftritt. 

I:lei dlesem In.terferenzversuch wiId die fU. das Auftreten der In.1:erl:el1E=,el~:ch,ein.un.g 1110DNeirldJige Pha" 
serlveJrscl:liel)u.r'g mi! Hrue KlmStstoffolkn (z.B. in Bl1Jtm,~gesc:haften als 

Blumen erreicht, die zwischen Polarisa!oren 
Versuch ilit in den giing;gen fur Kristalle be-

(z.B. (2), [4], (5)). Wir rmtzen in der dort beE;du1ebenen .,.,,,urummg die V0l1eile 
eines Overheadprojektors aus. Der Versuch !ag~ sich ohne Justieraufwand leknt du.rcliliil'rren. 
Der Vorteil Wlserer Anordm.mg besteh! darin, daB Folien zur Polarisation und zar Dop-
peíb"octltll"lg verwenden k6nnen, 50 daí5 es zu emer vergroJ5ert darstellbaren Inteneren.zer-

Polarisator und Analysa!or sind aus einer 0,8 mm starken Polin'isationsfolie (Bezugs-
quelle in helrgeste.Ut unci werden uberein,mder aul' die Schreibfliiche Damit kein direkles Licht 
auf die lXJU1"'''''',U fant, sollten die Folien dle Sduelbflllche ausfiillen einem fomtatfuJlenden 
PaJpPl,ahmen so gehaltert werden, daí5 kein Lichl "uf die Leinwand fant. Damit die 
Jn!erflerenZl,!'S<:.~einlmg groflfliichig efocheint, die Folien mindestens eine Fliiche von 15xl5cm' 
besítzen. 
Der Versuch wlrd folgendermaBen durchgefiilirt: Man deckt die Schreibfliiche des Projektors mil dem 
Polarisator ab, Legt man den Analysalor - unler 90 o - uber den erstm, so wlrd das Gesichtsfeld 
in der Projektion dunkel. Schiebl man aber zwischen ein Sruck Kunststoffoli.e 
(z.B. Folle zum Einpacken von Blumen), 50 nelll es sleh farblg auf. Die davon ah, wle dle 

der Folie ZUf Richtung des Polarisa!ors stent. man die Ku.roslstoff-
schicht, man dle Folie mehrfach ubereirumdeilegt, so man jedesmal eine andere Farbe. Be-
50nders lehrrelch wlrd der V"rsuch, we."lu man auf einen Karton, der ein Penster 
aut weist, meruere Stilcke der Kunststoffolle 50 aufldebt, daí5 nebeneirumder Hach"", 
2fachen, ... , 8fachen Follendicke entstehen. Die Foli"" miissen auf dem (z.B. mit einem. Klebe-
streifen) 50 befestigt werden, daB mre oplischen sind. Bei. Folien, die von 
emer Rolle abgewickelt WIL"Clen, kann man sieh zu diesem art Schnittkante orientieren. Die 
eine Hauptach5e der Doppelbrechung ist zu dieser, die andere senkrecht dazu (Hinweise zm 
Herstellung solcher Foli.enanordnungen in 
Die folgenden Iletrach!1.lngen gelten rur den Fall, ďas ďas Fenster mi! den Follensd:ůchten 50 zwischen 
PoJarisator und Analysator geschoben wild, daB die Schnittkante "Ilet aufgeldehten Kunststoffolien 
einen Winkel von 45 o gegen den PoJarisator bUde!. In. der Projektion zeigt sích dann eine fl.eme von 
8 versclůedenfarblgen Feldem, die spater daru dient, dle Hypothesen ZUT Farbwahrnehmung Zll testen 
und zu bestatigen. Sind Polarisator und Analysalor in Parallelstellung, 50 beobachtet man die ZUl ersten 
komplementiire Farberscheinung. 
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3. Deutung der Inlerferenzerscheinungen 
Obwohl die Phasenverschiebung bei den beiden oben beschriebenen Versuchen aut recht unter
schiedliche Weise zustande konunt, liiHt sie sich fůr den FaU des senkrechten Lichteinfalls durch 
den gleichen mathematischen Formalismus beschreiben, und ftihrt daher zu den gleichen quantita
tiven Ergebnissen. In einer guten Naherung gilt der Formalismus auch noch fUr Eintallswinkel 
kleiner als 10 ., wie sie bei unseren Experimenten inuner gegeben sind. 

2 
3 

a) 

Polarisator o ao 

AnaJ}'5IItor 
----~~~--~----

Abb. I: Bezeichnungen zur ErUiuterung des Zustandekommens eines Phasenunterschieds in al rur die Interfe
renz hei einer Seifenhaut (1: einfalJende, 2 u. 3 : reflektierte WeUe, d: Dicke der Seifenhaut) und in bl 
filr die Interierenz hei polarisiertem Ucht und einem doppelbrechenden Medium (o, ao: Richtung 
der zwei optischen Achsen des linear doppelbrechenden Materials, 1: Amplitude der einfallenden 
Welle,2: und 3: Amplitude des in Richtung von a bzw. ao schwingenden Anteils der WeUe, 4: und 
5: Projektion der Amplituden 2 und 3 auf die Richtung des Analysators. 

In Abb. la ist der Seifenhautversuch (s. Kap. 2.1) skizziert. Die eintallende Welle 1 wird in den di
rekt reflektierten Anteil 2 und in den nach Eindringen in die Haut an deren Ruckseite reflektierten 
Anteil 3 aufgespa1ten. Die Haut hat die Dicke d und die Brechzahl n. Die WeUe 1 soU nahezu 
senkrecht auf die Haut auftreffen. Der optische Weg in der Seifenhaut betragt dann fůr die Welle 3 
insgesamt 2dn. Durch die Reflexion beim Obergang ins dichtere Medium erfahrt die Welle 2 einen 
Phasensprung von fr (),./2). Insgesamt ergibt sich zwischen Welle 2 und 3 der Gangunterschied 
2dn + ),./2 mit dem zugehorigen Phasenwinkel tp: 

tp=2fr2dn/),.+fr. (1) 

In Abb. lb ist erlautert, wie der Gangunterschied im zweiten Interferenzversuch (s. 2.2) durch die 
VeIWendung von polarisiertem Licht und einem doppelbrechenden Material zustande kommt. 

Der Polarisator laBt nur Licht der Schwingungsrichtung 1 durch. lm línear doppelbrechenden Me
dium kann man sich dieses Licht in zwei zueinander senkrecht sthwingende Anteile mit den 
Schwingungsrichtungen der Achsen o und ao zerlegt vorsteUen, wobei diese Achsen wegen der 
oben beschriebenen besonderen Lage der Folien mit dem Polarisator den Winkel von 45 o einschlie
Ber! und die Amplituden daher gleich sind. 

Beim Eintritt ins doppelbrechende Medium schwingen beide Wellen noch phasengleich; wegen der 
unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten des Lichtes, die zu den Richtungen o und ao ge
horen, haben aber beim Austritt beide Schwingungsanteile einen zur Dicke d der doppelbrechenden 
Schicht proportionalen optischen Wegunterschied nod - naod = I1nd. Der zum Polarisator gekreuzte 
Analysator liigt von diesen Anteilen nur die Komponenten 4 und 5 mit gleichen Amplituden durch. 
Aus den entgegengesetzten Richtungen der Pfeile 4 und 5 in Abb. lb erkennt man, dag bereits ohne 
den durch die Doppelbrechung verursachten Wegunterschied schon ein solcher von ),,/2 besteht 

(Polarisator und Analysator gekreuzt!). lnsgesamt ergibt sich a1so ein Gangunterschied I1nd + A.f2 
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zwischen den beiden in der Schwingungsebene des Analysators interferierenden Anteilen. Der Pha
senwinkel betragt daher: 

rp=21fAnd/A+7t. (2) 

Die Formeln (1) und (2) fUr den Phasenwinke1 werden identisch, wenn man in der ersten den Term 
2dn und in der zweiten And durch Ó ersetzt. Sie \auten dann 

(3) 

ln beiden Fallen ist o zur Schichtdicke proportiona\; wir wollen o deswegen hier der Einfachheit 
halber als effektive Schichtdicke bezeichnen. 

Abb. 2: Superposition von hannoni
seben Schwingungen durch 
Vektoraddition 

Es mÍÍSsen jetzt zwel paralle\e harmonische Schwingungen g1ei
'cher Frequenz und glelcher Amplltude (wir konnen sie gleich 1/2 
setzen), aber mit der Phasenverschiebung rp addiert werden. 
Oabei entsteht wieder eine harmonische Schwingung der gleichen 
Frequenz, wobei r1ie Amplltude A der ůberlagerung zwischen den 
Extremwerten O (Ausloschung) und 1 (maximale Verstiirkung) 

liegt. Oas Quadrat der Amplltude, also A 2 , gibt r1ie Intensitat I ano 
Am e1nfachsten laBt sich die Berechnung von A durch 
Vektoraddition der Zeiger beider Schwingungen durchfiihren (s. 
Abb. 2). Die beiden Zeiger haben hier die Ungen 1/2 und 

schlieBen den Winkel rp ein. Nach dem Cosinus-Satz ergibt sich dann fUr I(A): 

I(A)=A 2 = {1/2)2 + (1/2)2 -2'1/2'1/2.cos(7t-rp)=1/2(1-cos{27tó/A)). (4) 

ln Abb. 3 ist der Verlauf von I(A) nach Gl. 4 als Funktion der Wellenliinge dargestellt, wobei die 

effektive Schichtdicke als jeweils konstanter Parameter in die Rechnung eingeht. 

I(A) 

M-:r=::: 
500 lOOO ). in 11m 

Abb. 3: Verlauf von I als Funktion der Wellenliinge nach GI. 4 fUr die effektive Sclúchtdicke von li = 500 run . 

Fili wachsendes li bleibt die typische sin(l/x) Form der Kurve erhalten. Sie wird jedoch von O ausge
hend nach rechls gestreckt, fUr li = I 000 run z.B. um den Faktor 2, 50 daS dann mehr Minima in den 
sichtbaren Bereich fallen. Entsprechend wird z.B. tur li = 250 nm die Kurve um den Faktor 1/2 ge
staucht, 50 dal! dann kein scharfes Minimum mehr im Sichtbaren Iiegt. Zur Deutung der Farbwahmeh
mung geniigt es hler den im sichtbaren Iiegenden Wellen1iingenbereich 400--700 nm zu betrachten. 

Der Ver\auf der Kurve in Abb. 3 bestimmt wesent1ich r1ie Farberscheinung, r1ie fUr beide lnterfe
renzversuche zu erwarten sind. Die Kurve stellt im ubertragenen Sinn die Transmissionskurve eines 
Filters dar, das mit weiBem Licht durchstrahlt wird. Sie gibt an, welche Frequenzbereiche bei einer 
vorgegebenen effektiven Schichtr1icke herausgefiltert werden. Der Verlauf ist durch unendllch viele 
Minima gekennzeichnet, die bei A = Ii/q, q = 1, 2, 3 ... llegen, sich also mr groBe lnterferenzordnun

gen gegen O hiiufen. Je nach Wahl der effektiven Schichtr1ikke o fallen O bis bellebig viele Minima· 
in den sichtbaren Bereich; fiir 6 = 2 000 nrn sind es z.B. drei, niimlich 667 nrn, 500 nm, 400 nm, was 

zu drei farbigen Streifen fiihrt. lnsgesamt kann man bel beiden Anordnungen Interferenzen niedrig
ster Ordnung beobachten, so daB sie selbst noch mit Gliihllcht auftreten. 
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Der Ver1auf der Kurve in Abb. 3 bestimmt nun wesentlich die Farberscheinung und Struktur der In
terferenzerscheinungen. Zur Deutung der sich jewei1s insgesamt ergebenden Farberscheinung muB 
man allerdings auf die Besonderheiten der Farbwahrnehmung durch unser Auge genauer eingehen. 

4. (ompUlersimulotion zur Forbwahrnehmung 
Nach der Dreifarbentheorie, die schon auf Young und Helmholtz [4] zurUckgeht, únd die heute durch 
physiologische Untersuchungen weitestgehend gesichert ist, kommt die Farbwahrnehmung durch die 
Erregung von Farbrezeptoren (sog. Ziipfchen) auf der Netzhaut unseres Auges zustande. Von diesen 
Rezeptoren gibt es drei verschiedene Sorten nůt unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit. 

Abb. 4: Zur Erliiuterung der Computersimulation zur Farbwahmehmung nach der Dteifarbentheorie: 
Oben: Die drei Kurven stellen von links nach rechts die relativen Empfindlichkeiten tb (..t), Eg (..t) 

und e,.(..t) fUr die drei Rezeptorarten des Auges dar, im Original in den entsprechenden Farben. Die 
tiefschwarze Kurve stellt den Verlauf von I hei der vorgegebenen Schichtdicke von 500 nm dar und 
gibt an, welcher Frequenzbereich dem Auge angebolen wird. In den Fenstem links unten sind die 
Erregungszustiinde der drei Rezeptorarten dargestellt, in den Fenslem rechts daneben der sich daraus 
ergebende Farbindruck in zwei verschiedenen Helligkeitsstufen. 

Die Abbildungen 4 und 5 zeigen exemplarisch Ergebnisse der Computersimulation, die die Farb
wahmehmung nach der Dreifarbentheorie veranschaulichen sollen. Oas breite Fenster oben zeigt 
die relativen Empfindlichkeiten Eb{A), Eg{A) und E,(A) der drei Rezeptorarten (es sind die drei 

glockenftirnůgen niedrigeren Kurven, die im Original entsprechende Farben haben). Sie sind Uber 
der Wellenliinge des erregenden Lichtes aufgetragen. Die Maxima der Erregungskurven Iiegen bei 
Wellenliingen, die dem blauen, dem griinen und dem roten Licht entsprechen, etwa jenen Farben, 
die auch von den Farbmonitoren zur Oarstellung dé'r Farben durch additive Mischung verwendet 
werden. 

Weiter sieht man im oberen Fenster eine Uber den sichtbaren Bereich hinausgehende Kurve, die 50-

genannte "Filterkurve" [(A) nach Gl. 4. Sie gilt rur die effektive Schichtdicke 6 = 500 nm. Mit Hilfe 

eines Schiebereglers, der unter dem Fenster zu sehen ist, kann man auch andere effektlve Schicht
dicken einstellen, z.B. 6 = 2000 nm (vgl. Abb. 5). Oas einfallende Licht erregt die drei Rezeptorarten 
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mehr oder weniger stark, je nach dem, ob ein gr6Berer oder "in k1einerer Flachenanteil der Intensi
tiitskurve aut die Kurve der relativen Empfindlichkeit des entsprechenden Rezeptors fiillt. Oas 

Programm errechnet die jeweiligen Erregungszustande b, g unci r der Rezeptoren durch Integration 
uber die Produkte aus relativer Empflndlichkeit und Intensita! des elnfal1encien Lichtes: 

Die lntegration erstreckt sieh dabei uber den sichtbaren Teil des Spektrums. Die Faktoren cl' eg 

und cb dienen der Normierung und "orgen dafilr, daS die zu weiSem Licht gehorige Intensitatsver

teilung (1(2) '" const. = 1, entsprechend maximal"r HelligkeH uher alle Wellenlangen) fur den Com

puter hel1stes WeiB ergibt, was r = g = b = 255 bedeutet. 

Das Ergebnis der drei lntegralionen, also die Erregungszustande r, g und b wird in dem Fenster 
links unten durch Ba1ken veranschaulicht. 50 wie unser Gehirn aus den dre; Erregungszustanden 
der Rezeptoren eine Farbwahrnehmung "errechne!", 50 errechnet der Computer elnen Farbvektor f, 

g, bund sten! dann im RGB-Modus auf dem Bildschirm durch additive Mischung von drei Primar
farben (Rot, Gliln, Blau) eine Farbe dar, die latsachlich auch unserem Auge (wenigstens annahemd) 
so erscheint, wie das ursplilngliche Uch! mi! der Inlensitatsverteilung 1(1). 

Abb. 5: Darstellung wie in Abb, 4, jedoch mr die effektive Schichtdicke 0= 2000 run. Der Veda,,! zeigt im 

Sichlbaren dre; Minima. Die Erregungszustiinde r, g, b haben skh gege.niiber Abb,4 veriindert; dem
entsprechend enlsteh! ein anderer Farbeindruck, der in den beiden Fenstem unlen rechts dargestellt 
wird. 

Die vom Computer ermittelte Farbe erscheint in den Fenstem rechts unten ln zwei Helligkeitsstu
fen, aus folgendem Grund: Naeh der Normierung (d.h. der Berechnung der Werte Faktoren Cr' eg 

und cb), ergibt die Intensitatsverteilung 1(2) = const.= 1 rur weiBes Lichl die hellste Farbe des Bild

schirmes mít r = g = b = 255. Jede andere Verteilung mit kleineren Intensitiitswerten ergibt auro rur 

r, g und b klelnere Werte, also dunklere Farben; meist erscheinen dle Farben au! dem Bildschirrn 50 

dunkel, daS man sle kaum noch beurteilen kann. In diesern Punkl unterscheidet sích das Computer
modell vom wirklichen Auge, bei dem noch elne Regelung darur sorgt, daS bel geringerer Gesamt
helligkeit die relativen Empflndlichkeiten der Rezeploren und damí! auch dle wahrgenomrnene 
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Helligkeit vergroBert wird. Diese beim Auge stark ausgepriigte Adaptionsfiihigkeit wird in unserem 
Computermodell durch folgenden Trick nachempfunden: Die durch Integration gefundenen Werte 
r, g, b werden nachtraglich proportional vergroBert, und zwar 50 weit, daS wenigstens einer der 
drei Werte das Maximum 255 erreicht. Die damit im RGB-Modus dargestellte Farbe hat nach den 
RegeIn der additiven Farbmischung den gleichen Farbton wie die urspriirigliche, sie erscheint aber 
nun 50 hell, daB sie sich gut beurteilen laBt. Die nachtragliche proportionale VergroBerung von r, g, 
b hat den gleichen Effekt, als wůrde man die Werte der relativen Empfindlichkeiten vergroBem und 
dennoch die alte Normierung benUtzen. licht mit der Intensitatsverteilung "weiB" konnte dann 
allerdings vom Bildschirm nicht mehr adiiquat dargestellt werden. 

5. T es! der (ompulersimulotion und deren Granzen 
Natiirlich mOchte man am Ende geme wissen, wie gut das Computermodell in der tage ist, eine ge
gebene Intensitatsverteilung in einen Farbeindruck umzuwandeln. Zum Vergleich ktinnte man FU
ter verwenden, deren Transmission Uber das gesamte sichtbare Spektrum bekannt ist. Schickt man 
weiBes licht durch ein solches Filter, 50 hat man licht mit einer bekannten Intensitatsverteilung, 
die der Transmissionskurve entspricht. Unser Augenmodell miiBte nun Uber eine Eingabe verfUgen, 
die es gestattet, die Intensitatsverteilung punktweise einzugeben, um die Werte r, g und b zu be
rechnen. Eine 50lche Eingabe ist aber nicht vorgesehen, da der Test einfacher durch Vergleich mit 
den durch Doppelbrechung erzeugten lnterferenzfarben geschehen kann. Allerdings besteht da zu
nachst eine Schwierigkeit: Verwendet man irgend eine Vetpackungsfolie, 50 kennt man zuniichst 
die effektive Schichtdicke li nicht. Man kann sie aber leicht bestimmen, wenn man sich mit der Fo
lie Proben der einfachen, doppelten, ... , kfachen Schichtdicke herstellt, wie in Abschnitt 2 beschrie
ben. Zu diesen Proben gehoren dann auch die effektiven Schichtdicken kli (k = 1, 2 ... 8) und eine 
typische Folge von 8 Farben. Gibt man im Computermodell irgendeine effektive Schichtdicke ein 
und verdoppelt diese dann, 50 wird man im al1gemeinen zwei Farben sehen, die nicht zu der ty
pischen Folge passen. Aber nach wenigen Versuchen wird es geIingen, ein li 50 zu fmden, daB 
nicht nur die ersten zwei, sondem auch weitere aufeinanderfolgende Farben gut Ubereinstimmen. 
(Bine Tabelle, welche den Zusarnmenhang zwischen Gangunterschied und der Interferenzfarbe 
wiedergibt, findet sich z.B. in [4].) Z.B. fanden wir fiir eine Verpackungsfolie aus dem 
Blumengeschiift li = 320 run. Mit zunehmender Ordnung k werden die Intensitatsverteilungen 
komplizierter und es treten dann stiirkere Abweichungen zwischen dem Computermodell und den 
tatsiichlichen Interferenzfarben aut. Diese Abweichungen haben zwei Griiride: 

Erstens sind die verwendeten Kurven der relativen Empfindlichkeit sicher nicht ganz richtig. Oas 
Modell verwendet GauBkurven, bei denen es eine Reihe von Parametem gibt, die man passend 
wiihlen kann. lm Programm wurden folgende Funktionen verwendet: 

er(~)= 3,2· Exp( _{~_650)2 /1000 )+6,5.Exp( _(~_610)2 /4000) 

eg{~)=4,8-Exp( -(~-550N4000 )+4,o.Exp( -(~-580N3000) 

~(~)=8,0.Exp( -(~-450N3000) 

Insbesondere reagieren die zu groBeren k-Werten gehorigen Farben recht kritisch auf die Parameter. 
Verbesserungen in der Farbwiedergabe wiiren sicher moglich, wenn man die Parameter noch etwas 
abandert oder die Empfindlichkeiten durch eine noch groBere Anzahl von GauBkurven zusammen
setzt. Vom physikalischen Standpunkt ist ďas wenig reizvoll, interessant wilre hOchstens, daG sich 
auf diese Weise eine Moglichkeit auftut Genaueres uber die Empfindlichkeitskurven zu erfahren, 
die man in der einschlligigen literatur nur grob angedeutet findet (z.B. [4), [8)). 

Eine zweite· Ursache fiir die Abweichungen ist grundsatzlicher Art: Oas Modell geht davon aus, daS 
der durch den Vektor r, g, b gegebene Erregungszustand der drei Rezeptorarten bei uns den glei
eben Farbeindruck hervorruft, den das Licht des im RGB-Modus arbeitenden Bildschirmes in unse
rem visuellen System hervorbringt. Dies ist sicher nicht ganz richtig, wie man allein schon daran er-
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kennt, dalS der Bildschinn voll gesattigte Spekb"alfarhen zwar einigermal5en nachmachen kann, aher 
eben doch nur so, dal5 man deutliche Unterschiede erkennt. An solchen Farben muB das Modell da
her scheitem. 

6. (ompulersimulolion uml Inlerferenzversuche 
Die Computersimulation wurde an die Besonderheiten der beiden Interterenzversuche angepaBt. 
Die Ergebnisse leben von der farbigen Darstellung, was hier nicht moglich i.st. Daher beschranken 
wlr uns mu auf die Di.skussion der Simulation mr die Farberscheinungen bei elner diinnen Seifen
hau!. 

In Abb. 6 i.sl das Ergebnls zu der Farberscheinung bel einer dfumen Seifenhaut gezeigt. In dem obe
ren Fenster.erscheinen die Parben in der gleichen Reilienfolge, wie in der keiliormig dicker werden
den Schichl der Lame!!e. Damnt"r is! die tatsachllche Schichtdicke d (aIso nich! die effektive 
g = 2dn) aufgelragen. Die vom Computermodell angezeigten Farben stimmen in ilirer Folge gut mi! 
den tatsachllchen im Versuch uberein. Bel grolleren Schichtdicken werden die Farben zunehmend 
ungesattigter. K1ickt man mit der Maus auf "ine beliebige Slelle des lnterferenzstreifenmusters, 50 

erscheinen in den darun!er liegenden Fenslem die aktuelle Schichtdicke d unci die Intensitiitsvertei
lung I(l) nach GlgA. 

Das Progra:mm gestattet auch R(ickschlus§e auí die Dicke der Seifenhaut an interessanlen SteHen, 
z.B. wo sie im refleklierten Lichl unsichtbar wird. Die gerade noch schwach sichtbare daran angren
zende Interterenzfarbe wirkt silbrig mi! einem Stich ins Btaue. 

Abl>. 6: Farbenerscheinung b€i einer Seifenlamelle nach Kap 2.1 

Abbildung 6 zeigl, daB das filr diese Farbe verantwortliche lntensitatsspektrum und die SchiCht
dleke d = 35 run in guter Úbereinstimmung mH den Abbildungen in [3] sind. Auch die in der Inter
ferenzfigur auftretenden Farbinsein mit scharfen Randem, die besonders bei hoheren Glyzerinzuga
ben zu beobach\en sind, las sen sieh deuten: Es handelt skh gewissermalSen um "Tafelberge" in dem 
sonst flachen und in der Dkke kontinuierlkh ansteigenden Gelande der Seifenhaut. Die Roh" der 
Tafelberge laSl sieh aus dem aufb"etenden Parbensprung schatzen. 
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7. Zurommenll!S!ung 

Die Interferenzversuche "Seifenhaut" und "doppelbreehende Folien" sind in der vorgestellten Form 
besonders geeignet, in die Problematik der Deutung der Farberscheinungen bei Interferenzversu
chen einzuhlhren. Zum einen sind sie leicht vorzufUhren und zum anderen lassen sie sieh mit der 
gleichen Computersimulation deuten. Sie hlhren in eine farbige Welt ein, die voller Faszination isl 
und die es Wert ist, im Physikuntenieht berucksiehtigt zu werden. 

Wir danken Henn 05tR J. Becker, Emmy-Noether-Gynmasium Erlangen fUf nutzliche Hinweise zu den lnter
ferenzversuchen mit polarisiertem Licht. 

B. Ulerolur und BezugSQuellen 
[1] Die vorgestellten Programme laufen unler Windows ab Versíon 3.11, falls eine Grafikkarte von 

24 bit Farbnefe installiert ist. Sie konnen gegen einen Unkostenbeitrag von 5DM unler der 
Adresse Didaktik der Physik, Staudtstf. 7, 91058 Erlangen bezogen oder uber das Internet 
(http/ / :www.physik.uni-erlangen.de/didaktik/ didaktik.hlml) abgerufen werden. 

12] Heeht, E.: nOpnes", Addison-Wesley, 1987 

[31 lsenberg, c.: "The Science of Soap Fi1ms md Soap Bubble.", Dover Publication, Inc., New York 
1992 

[41 Bergmann-Schilfer: "Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 3 Optik", Bertin 1978 

[5J Fa!k, D.S., Brill, DR, Stork, D.G. : Ein Bliek ins Lich!, Birkhauser Verlag, Springer-Verlag, Basel, 
Boston, Berlin 1990 

[6] Pohl, R. W.: "Einfilhrung in die Physik Band 3, Optik und Atomphysik", Springer Verlag, Hei
delberg, z.B. 1958 

[7J Becker, J. und Ueke, Chf.: "Physik-Boulique - Unterrlchtsanregungen rur Lehrkrafte, Versuch 
Nr. 1009.0.1 '" Stafk Verlag, Lose-Blatt-SammIung, o.J. 

[Bl Treitz, N.: "Farben", Kleti Studienbueher Physik, Ernst KleU Verlag, Stuttgart 1985 

[91 Polarisalionsíolie (Typ PW 64) : Bezugsquelle: B+W Filterlabrik, Postfach 2463, 5551 Bad Kreuz
nach 
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W zabawach dzied najmlodszych (5 -6 letnich) stosunkowo latwo jest zilustrowaé prawa fizyczne. 
Programy telewizyjne dia dzieci w wieku przedszkolnym emitowane w ostatních latach w polskiej 
telewizji zwieraly proste doswiadczeIŮa z fizyki. Doswiadczenia, które demonstrowa!am w progra
mach te!ewizyjnych wiqzaly si~ tematycznie z tresciq audycji. Jedna z wielu prezentowanych au
dycjl poswi~ona byla pracy przy budowie domu. Urz'i!dzenia wykorzystywane przy budowie 
oparte sq, jak wiadomo na dzia!aniu maszyn prostych. Moje kilkunastominutowe wyst'lpienie 
przybliZalo dzieciom dzia!aníe maszyn prostych. 

POlrzebne przedmioly: trzy jednakowe klacki, klacek jako podpórka, deseczka lub, szernza linijka. 

1. Na podpórce kladziemy deseCZk'l, aby mog!a si~ przechylaé podobnie jak hus!awka. Podpórka 
powinna znajdowaé si" dokladnie na §rodku. 

2. Umieszczamy na dwóch kO!Í.cach deseczki po jednym klocku. Deseczka jest w równowadze. 

3. Teraz na jednym kOlku kladzlemy jeden klocek, na drugim dwa klockl. Koniec deseczki na 
którym lezq dwa klocki, opada na dól. 

4. Kladziemy dwa klocki w polowie odleglosci pomi?dzy šrodkiem, czyli miejscem podparcia, a 
koncem deseczki. Jeden klacek niech pozostanie na druglln kOlku. Teraz deseczka ponownie jest 
w równowadze. tlItwiej uzyskasz równowag", jesli klocki podwiesisz pod deseczkq gumk'l 
recepturk'l. (rys. 1) 

Nat"pnie prezentowane doSwiadczenie ilustrujemy zabawami, które dzieci doskonale znaj,! -
zabawa na hustawce (rys 2 i rys. 3) 

llJl 



Veletrh nápadu učitelu fyziky 
.. , Usit'ull mis na m:~r.R snili. 

c:zclf.(l. p.'flrTY fu, lam. 
i O{}fotntlic jes, 7.nltlrlwiony. 
1('0 m;iqdOo l dmgiej sbouy?,. 

$uJdi pro."ŮUCL-ck. no í proszfl -
Mis jak pilka w gůrc poszodll 
W!JÓrql Na 11óI' Krzylm wialel 
SmW SÍQ mL~ j pTzyji.lcicle ... 

DoSWlADClENIE 2. JAK MOÍESZ SAM ZROBlé WAG~? (RYS. 4) 

~.'-:~ ... ~-'<.' -. . . ~ I( ~-d l~,.~ .. -._> ~_ .. .-.. ,. (~=p 
~._~ ......... = ~ • • 0.0 T. • 

Potrzebne przedmioly: patyk O dlug05ci 20-30 cm., dwa jednakowe kr"zki z tektury, sznurek, drut, 
kulka plasteliny. 

1. Patyczek nacinamy w lnech miejscach - na ~odku oraz w dw6ch punktach w rownej odlegloáci 
od srodka. 

2. Na srodku patyczka przywi'lzujemy sznurek zakoticzony Ntelki! - b~dzie to zawieszenie wagi. 
Drugi koniec sznurka obci"Zamy kulki! plasteliny. 

3. W tekturowych kr"Zkach robimy trzy ohvory i przyczepiamy do nich trzy jednakowej dlugoSci 
sznurki (rys. 5). 
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40 Przywi'lzujemy szalki do patyczka w miejscach nad~é po bokacho 

50 Zawijamy na srodku patyczka kawalek dmruo Po:wstawiony womo, nie zawini~ty koniec b<;!dzie 
wskaz6wk'l0 Pozwoli On ustalié, kiedy waga jest w rownowadzeo R6wnowaga b<;>dzie wtedy, gdy 
sznurek pokryje si~ z dmtem (rys. 6). 

j 

Wykonan'l wago;! dzieci wykonysruj'l w zabawie (ryso 5; rys. 6). 

Inna audycja po~w;~ona byla w calooci praniu bielizny. Stworzylo to okazj;: do omówienia 
zjawiska napi~a powienchniowego. Dzied zastanawialy sili! CZ}' zlmna woda latwo oddzlela brud 
od bieHzny? Co temu pneszkadza? Jakie znamy sposoby zmniejszania uapi'i!Óa powierzchniowego? 
Jednym ze sposoMw jest podgrzanie wody, drogim dodaníe srodków piOfllcych: mydla, plynu, 
pasty. 

POlrzebne przedmiol}/: dwie miseczk.i - jedna z depla, droga z zironll wodq, drobue metalowe przed
mioty (monety, szpilki). 

L Na powierzchni zimnej wody delikatnie uhladamy drobue, metalowe przedmioty. Dzi~ki 

nap1í!ciu powierzchniowemu ulrzymuj,! si~ one na wodzie. 

2. Na powierzchni cieplej wody uldadamy delikatnie drobne, melalowe przedmioty. Przedmioty te 
ton,!. Podgnanie wody zniszczylo jej napi~cie powierzcluuowe. 
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POlrzebne przedmioly: dwie mlseczki z wodq, plyn do prania, pasek tkaniny. 

1. Do jednej z miseczek wlewamy niewielkq ilo~ detergentu. 

2. Pasek tkaniny kladziemy delikatnie jednym kOlkem na powierzchni czystej wody, drugim 
koncem na powierzchni wody z detergentem (rys. 7). 

Obserwujemy jak w czystej wodzie tkanina przez pewien czas utrzymuje si~ na powierzchni, 
natomias! w wodzie z plynem gwal10wnie toni". Plyn zm.niejsza napi~cie powierzchniowe. 

Woda szybko wnika w kanaliki tkaniny. 

Proste do§wladczenia ulatwiaj<t dzieciom zrozumienie zjawisk fizyc:mych z najbližszego otoczenia. 
Eksperymenty o podobnym stopnlu trudnošd dzied wykonujq samodzielnie i potratí"! zrozumieé 
istot~ zjawiska. 

S. Elbanowska, Jak zadziwié przerlszkolaka tym, co swied, plywa, lata. Wiosna. Lato. Jesieft. Zima. 
Wyd. "Medium", Warszawa 1993--1994. 
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Pod fyzikálnym paradoxom rozumieme jav, ktorý sa zdanlivo vymyká všeobecným skúsenostiam, 
avšak je pochopitelný z hlbšieho štúdia prirodných zákonov. Zároveň s vymedzením pojmu je nut
né zclórazniť subjektivnost a relatívnosť každého z fyzikálnych paracloxov. Fyzikálne znalosti jed
notlivcov, základná vedomostná úroveň, osvojené poznatky sú rozdielne a preto sú rózne aj ich prí
stupy k problémom a tiež aj ich riešenia. Je možné, že to, čo menej skúsený považuje za paradoxné, 
bude pTe skúsenejšieho úplne samozrejmé. 

Vo vyučovacorn procese je vhodné využit moment prekvapenia pri predvádzaní jednoduchých ex
perímentov s neočakávaným až "paradoxnýrn" efektom. VeIký výchovný a vzdelávací účinok para
doxu je v tom, že svojím vyhroteným rozporom sús!reduje záujem žiaka a jeho pozornost Žiak sa 
učí kriticky pristupovať k faktom, hodnotit Oll overovaf stupeň II rozsah kh správnosti a platnosti. Je
ho riešitelsko-poznávacia čÍ11nos1 ho vedle od jednoduchého vnímania k poznaniu a pocnopeniu 
podstaty príslušného Javu. 

Vo fyzike nachádzame viacero takých!o "paradoxných" javov, niekloré z nich hy SOlIl uviedla. 

pingpongovj loplil'ka, sklenený alebo iný Ilevlk, naj!epš!" prlesvitný, papierový kužeI-Jievik. 

"",,i"rnv,f kužel-Ilevilf. takej veJ'kosti, aby sa zmestil do skleneného lievika. 
sklenl~nl'ho vo vnútri lievlka je kužel, alebo 

,,"',U(!OV',Hlie kužel ani nevypad-

VY5\leilenie: Sledovaný efekt sa aj Bemou\liho efekt a nakoIko je trochu prekvapujúci nazvali 
ho aerodynamickým paradoxom. názov je historický. Z fyzikálneho hJadi"ka nie je na tomto 
jave nič parado)(flé, je v úplnom súlade s fyzlkálnymi zákonmi. Z Bemoulliho rovnice vyplýva, že 
tlak prúdiacej tekutiny (vzduchu) klesá s jej rasrncou rýchlosťou. V úzkom priestar medzi llevikom 
a kužeIorn, alebo medzi llevikom a pingpongovou loptičkou, keď rychlosť prúdenia vzduchu rastie 
potom tlak v tomto priestore klesne tak, že bude menší ako atmosferický tlak v okolí. Kužel ako aj 
pingpongová !optička sa pohybujú smerom do lievika fl nie naopak. 
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papier, pravítko, cen.1zka, nožnice, lepidlo, cvema, ihla. 

Vyst!ihneme si z obdÍžnik (5x15) cm. Vo vzdialenosti 8 cm obdÍžnik preložíme, aby 
vznikla jerrl.ná hrar.Cl, stranu obdÍžnika natočíme vo1,e na ceruzku, aby sme ju dostali mieme 
ohnuru a cerozku VVOl"r1p,me Oba konce takto upraveného obdÍžnika zJožíme k sebe a ziepíme. 00-
slali sme modeí ako je na obL 2. Cez k,...idlo cvemu vo vzdialenosti 2,5 cm od 

Drž:LT.e cvernu trochu pred sebou a fúkame odpredu rahko proti 
cveme. Skúsme Mkal na mdlo zo zadnej (užše]) strany, "lebo na pa

na cverne. Pozorujeme vo výslednom efekte nejaký rozdie]? 

BemouUiho efekt. Oblekanic profilu krídla vzduchom nad a pod kridlom nie je rovnaké, 
ako akazuje obnizok modelu priebehu na obr. Nad ~-idlom nastáva zhustenie prúdnk, 

vzduchu je viičš;a. krldlom rfchlosť vzduchu menši", pfÚdnice 
mdlolY! sa d6sledkom čoho krídlo Ked 

nnm'vr1lám,p správanie sa a papiera navlečených l1a cveme v 
máme vysvetlenie, prečo kríella lietadid majú tvar ako je na obr. 2 t.j. aelrocjV!1arm"kv 

nejakýiný. 

nožruce I cenJZka; dve paličky-tyče dlhé okolo 1 m, jedna širší. a jedna užší" 
iné podložky vhodnej 

vystrilmeme dva pláš!e Kužela ako je to na obr. 4 a podstavami leh k se" 

knihu položíme konce oboch paličiek do vzdialenosti trochu menšej ako celková 
UV<lJHCUZ"lci. Druhé konce paličiek položíme na užšiu knihu zbiehavo k sebe ako je to na obr. 5. 

Tak sme rozbiehavé a zároveň srupajúce kolajničky. Položme dvojkužel na kolajničky 
v micste kde sú pTi sebe a zavelme: Dvojkužel do kopea! Dvojkužel sa skutočne dá do pohybu sme
rom k rozbiehavému koneu paličiek. To je prekvapenie!'! 

Vv<volll.ni.· Z energetického hla diska skutečnost, že všetky systémy v prirode sa snažía 
zaujať stav s minimámou energiou. všetkých lelies je dostal svoje ("žisko čo najnižšie, aby 
získali rovnovážnu polohu stáhl. Kde má dvojkuže! fažisko? A klesá či srupa? l'ozrime 5a na celú 
situáciu z boku a uvidíme, že v skutočnosti sa ťažisko dvojkužela pohybuje za svojho počiatočného 
postaveni" do akého srne ho položili, do novej polohy tak, že ani jeden bod nášho dvojkužela nie je 
nad tým bodom, na ktorom bol na začiatku pohybu. Naopak, je pod ním. Keďže sa paličky postup
ne od seba vzďalujú smerom ku svojim vyššíe položeným koncom a dvojkužel sa pohybuje práve 
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týmto smerOffi, opiera sa o ne v stále nových bod och na svojom plášti, smerOTll k oboro v1'cholom 
dvojkužela, čim sa poloha jeho fažiska práve znižuje (obr. 6). 

obr . .5 P .. ,ado.~".l' pOÝ(!,'';, kare " .. klol1t!ťm" 
ra"j'ÚJD!{. 

dvojM.t'a " miďslť/ dolvk." s "Llkl;:me~!()!I pailtlwu. 
"",nik"~,,I:> r sa posmpne ;;;lIit'{iil'. 

vydaril, je ponebné nájs! na;v1rh,xl'rlci'ši rozchod rnedzi paličkami 
a ich sklon. a zistíme, že lnedzi kolajničkami tro-
chu menši" ako celková dfžka dvojkužela. rozdiel medzi 
vým a koncům paličiek musí byt menši je (Pre dvojkužel 
s polomerom cm a celkovou cllžkou 28 cm najvhodnejší clvoj-
kuž.el dostaneme, kecl si vystrihneme pláM ako je to na cm.) 
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Elektrostatický "mlyni.k" 
Igor Pecen 

Na príklade tohto jednoduchého experimentu je možné ukázal, že ak chceme kvantitatívne a kvali
tatívne vysvetliť fyzikálny jav z oblasti modemej fyziky (kvantovej fyziky alebo fyziky častíc), hod 
na stredoškolskej úrovni, vždy k tomu potrebujeme velmi dobry základ z mechaniky, molekulovej 
fyziky, elektriny a magnetizmu. Tieto časti klasickej fyziky stále tvoria základnú platfonnufyzikál
neho vzdelávania. Preto je treba hladať dalšie fyzikálne javy, ktoré je možné vysvetliť pomocou fy
ziky strednej školy a tak vytvori! aj ich matematický model. Výhodnou je ak mÓžeme daný fyzikál
ny jav demonš!rovaf experimentom, poprípade získat z neho súbor dát. 

Pom&ky: elektricky izolovaný stojan s hrotom, elektrostatický "mlynček" 
(obr. 1), zdroj elektrostatického napii.tia, napr. Wimshurstova indukčná e
lektrika, stopky, spojovacie vodiče. 

Prlprova o reolizácio: Na stojan s hrotom položíme elektrostatický "mlynček" 
tak, aby sa mohol volne otáčať. Pomocou stojana privedieme na "mlynček" 
vysoký elektrický potencíál záporného znamienka zo zdroja elektrostatické
ho napii.tia, napr. z Wimshurstovej indukčnej elektriky a pozorujeme, že 
"mlynček" sa začÍIla roztáčať. Pomocou stopiek zmeriame časovú závislosť zmeny polohy jedného 
ramienka roztáčajúceho sa "mlynčeka" tak, 
aby srne mohli urči! jeho uhlové zrychlenie, 
o ktororn na základe pozorovania predpo
kladáme, že je zo začiatku konštantné (obr. 
2). Experiment mllžeme opakovat s 
"mlynčekom" nabitým na opačný poten
dál. 

Vysvellenie: Ak je "mlynček" nabitý na zá
porný potenciál, z hrotov na konci ramien 
"mlynčeka" srší náboj - tmikajú z nich e
lektr6ny a v dllsledku zákona zachovania 
hybnosti sa mlynček začne otáčať. Ak je 
"mlynček" nabitý kladne, ionizované mo
lekuly vzduchu, ktoré sa v hom vždy v is
tom počte nachádzajú, v dÓSledku velkého 
gradientu potencíálu elektrického pola v 

u 
(radlS) 

t 8.6/83 
-) S.i!3S 

_tlomf 
./ 

t (5), .. 
blízkosti hrotov sú natolko urychlované, že Obr. 2. Graf závislosti uklovej rýchlosti otďčania sa e/ek-
dochádza k ionizácii dalších molekúl nára- trostatického "mlynčeka" od č'asu, nameraný pomocou op-
zom a počet volných elektr6nov takto slačÍ tickej brliny 50 systémom IP-Coach. Z grafu uyplýva, že 
na to, aby po náraze na hrot mohli roztočiť uhlové zrých/enie je ZD začiatku konšlantné a má hodnotu 
"mlynček". 2,2 rad/S'-. 

V súvislosti s týmto experimentom je možné žiakom položit niekoIko kvalitatívnych aj kvantitatív-
nych otázok. Napríklad: -

1. SkÓr ako pripojfrne "mlynček ku kladnému potencíálu konštatujeme, že je logické, že "mlynček" 
sa otáča, ak je nabitý záporne, no bude sa otáča! aj kecl je nabitý kladne? Na ktorú stranu? 

2. Bude sa "mlynček" otáča! aj vo vákuu? 

3. Z kvantitatívnych otázok je zaujfrnavý odhad počtu elektrónov, ktoré musia narazit na hrot 
"mlynčeka" za jednu sekundu, na stredoškolskej úrovni. 

Odhad je možné urobit pomocou pohybovej rovnice roztáčajúceho sa "mlynčeka", 
NM=Ja, 
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kde N predstavuje počet narážajúcich elektr6nov, M je moment sily od dopadajúceho elektr6nu, 

M = .Ji me t.ve r, me je lunotnosť elektrónu, ve je rýchlost elektr6nu, r je dÍžka ramena mlynčeka, 
2 M 

.Ji je geometrický koeficient zohladňujúci, že elektr6ny nenarážajú 
2 

na hrot kolmo, ale z róznych smerov a pohybový účinok pre 
"mlynček" má len zmena zložky hybRosti elektr6nu v kolmom smere 
(obr. 3). J je moment zotrvaČllosti "mlynčeka" J = II + 12, 
fl =tml .r2 , 

t.(J) 
a=-. 

t.t 

h = mz . r2 , a je uhlové zrýchlenie "mlynčeka", 

Rovnicu (1) móžeme teda prepísať na tvar: 

.Ji t.ve 2(m1 ) t.(J) 
NTmet;tr=r 3+ m2 AI' 

Z rovnice (2) móžeme vyjadriť počet elektr6nov N: 
N = 2r(ml + 3m2) t.(J) 

3-.Í2 meve 

(2) 

(3) 

Všetky hodnoty okrem Ve sú známe alebo ich zistíme meraním pre konkrétny "mlynček". 

Rýchlosť dopadajúcich elektrónov odhadneme pomocou vzťahu ve = ~2qU . Problémom 
me 

zostáva odhadnúť urýchIujúci potenciál U. Vzhladom na to, že urýchlované elektr6ny sa 
neustále zrážajú s molekulami vzduchu, pri niektorých zrážkach strácajú časť svojej energie. 
Jedná sa najma o tie zrážky, pri ktorých má elektr6n dostatoČllú energiu na ionizáciumole
kuly. Keďže dva prevládajúce plyny vo vzduchu N2 a O2 majú ionizaČllÚ energiu 14,5 eV, 
resp. 13,6 eV, vačšiu energiu urýchlený elektr6n vo vzduchu nemá šancu získať, lebo ju 
vždy stratí po zrážke s takouto molekulou. Strednú hodnotu urýchlujúceho napatia teda 
mažeme odhadnúť na 7 V. Maximálna rýchlosť pre dopadajúce elektr6ny potom je 
1,6.106 ms-I. 

Z rovnice (3) pre hodnoty odpovedajúce nášmu "mlynreku" vychádza N = 2,0 .1020 dopa
dajúcich elektrónov na jeden hrot "mlynčeka" za sekundu. 

ZOZNAM POUilTEJ LlTERATÚRY: 

1. Fuka J., Havelka B. : Elektřina a magnetismus. SPN Praha, Praha 1979. 

2. Čičmanec P. : Elektrina a magnetizmus. Alfa Bratislava, Bratislava 1980. 
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í!'n~'l!'iIIIiiil! pr@ lua:!d~~ti@ 

Marie Dufková 

Na Veletrhu nápadú učitelů fyziky 290 srpna 1997 v Plzni představila elektrárenská společnost ČEZ 
pomocí improvizované výstavky svůj rozsáhlý vzdělávací program pro základní i stroední školy, 
zejména pomůcky pro fyzikální experimenty Gamabeta a EMA Vzdělávací program kromě pomu-
cek obsahuje tiskoviny, fólie pro zpětný projektor, videofilmy, počítačové programy, CD, 
!\abídku exkurzí a informace o energii, energetice klasické, jaderrté i alten1an.v-
ní, výrobě eleklliny, úsporách, Nabízíme materiály vhodné pro nejmenší děti (výukový 
program o správném hospodaření s energií Radka Rozumbradka, nebo CD ROM Joulinka), pro zá-
kladní školy (řada k učebnicim Védět víc, nebo ekologický výukový projekt Přes tři schody 
do života) i pro školy a veřejnost energetiky)o S kompletní nabídkou vzdělá-
vacích materiálů se zájemci mohou seznámit v katalogu, který rádi zašleme o Na Vele-
trhu nápadu podrobně dvě pomůcky pro fyziku pro základni ; střední školy: sta-
vebnici a soupravu s generátorem krátkodobého radionuklidu a počítačovým 
vyhodnocováním pOKusilo 

V rámci vzdělávacího Energie pro každého, který nabizí školám elektrárenská společnost 
"o 50' vznikla na loňského školního roku nová pomůcka pro učitele fyziky o 

Demonstrační stavebnice EMA se může stá! vhodným fyziky jak na základ-
ních lak i na středních školácho S její můžete demons!J:ovat mnoho 

fu!nkčrt[c.!' modelů i točivých strojilo Stavebnici 
na základní pro vysvětlení a jeho základních prvku, pe-

demons!J:ad chování obvodu s aktivnimi 
fotočlánku, relé, 

Při práci se stavebnicí je zaručena přehlednost, názornost manipulaceo Vyučující může 
bez problému sestavit obvod současně s výkladem učiva. jednotlivých součástek dbáno na 

ochranu před poškozením nesprávnou se 
všim o diody a součástí napto ochranný 

Součásti stavebnice je speciáhlí dostatečně demonstrační měřící přístroj, zdroj stejnosměrného 
stabilizovaného v rozsahu 3 V, 4,5 V, 6 7,5 V, 12 V a zdroj střídavého napěti 8 Součástí 

stavebnice je i závěs k upevňování desek a měřicího přístroje na labulio Souprava i s měří-
dm přístrojem a zdroji je umlstěna v koženkovém kufru" váží 16 kgo 

stavebnice je její univerzálnost a rychlost s jakou lze sestavovat pokusyo Velikost jednotli-
součástek je taková, že žáci mohou sledoval z lavic Manuál ke stavebnici obsahuje 

popisy šedesáH pokusů o Pomáhá učiteli na hodinu tím, že se skládá z popisu fyzikální-
ho principu, schématu zapojení, postupu, realizace a příkladů užití jednotlivých obvodu 
v praxt 

Pokusy jsou rozděleny do těchto oblastí: obvody se stejnosměrným proudem, obvody s polovodičo
vými prvky, obvody se střídavým proudem o 
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Stavebnice však umožňuje rozšířit množství pokusů podle vašich možností, potřeb a fantazie. 

Ve snaze eliminovat co nejvíce možných drobných nepřesností a vyladit stavebnici tak, aby byla po 
didaktické stránce co nejlepší, prošla čt>ftmi odbornými recenzemi. 

Do škol ji doporučuje jednota českých matemalikú a fyziků. 

""rlohr-no; žákovskou stavebrJci a 
stavebnic MERKUR) se chystá připravit také 

lY"Gl""lJl' ELEKTRO pro zájmovou činnost. 

ČEZ, a. ZVyh.oOlnÉncm cenu v rámci 
svého "Energie pro každého". Cnce pomoci získat zajímavou a 
užitečnou pomůcku a a studentů.m přibližit svět elektt'lI1Y a energetiky. 

Demonstračni stavebnici EMA získáte za 7000 Kč na adrese: LEZ, il. s" oddělení lTtforrnačních pro
gramú, )LL'1gTI'.annova 29.,11148 Praha tel. 02 2408 2329, Internet: www.cez.cz 

pro výuku základů fyziky ionizujíd.l.1--;,o záření. Lze ji použít ve fyzice 
i skupinovou práci. 

nástavce k magnetu, vodivé dráhy, vaHvého 

Se základní sestavou obsaženou v kufffk1.l GAlvfAI3ETA můžete s dětmi a studenty provádět ryto 
pokusy" ukázky a d.ůkazy: 

zdlení 

1. ukázka zvukové a světelné signalizace přítomnosti zdroje záření 

2. ukázka nalezeni skrytého zdroje záření 

3. ekologická vyd.ázka v regionu zkoumání přírodní radioaktivity hornin nebo stavebních mate
riálů 

4. ukázka příkladu soustavného monitOrování radioaktivity v prostředí 

Ochronc před 

5. ukázka efektu změny vzdálenosti mezi zdrojem záření a detektorem 

6. ukázka efektu stíněni detektoru před zářením 

7. ukázka sestavy osobního filmového dozímelru 

8. ukázka exponovaného stopového detektoru radonu 

9. ukázka funkce ionizačního hlásiče kouře 

Experimentální praktiko - pokusy - důkazy 

10. ověření správné funkce indikátoru zářeni beta gama 

ll. stanovení úrovně pozadí záření v prostředí 

12. důkaz statistické povahy děje radioaktivní přeměny 

13. stanoveni tvaru pole záření školního demonstračního zdroje záření beta a gama 

14. stanovení účinku vzdalování detektoru od zdroje záření 
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15. stanovení absorpce záření beta a gama v závislosti na tloušťce vrstvy stínícího materiálu 

16. stanoveru rozdílu v absorpci zářerú beta a gama v závislosti na protonovém čísle stínícího materiálu 

17. důkaz rozptylu záření beta a vlivu protonového čisla terčového materiálu 

18. zjišťování dávky záření gama 

19. prokázání výstupu záření z obrazovky barevné TV 

20. dúkaz působení magnetického pole na dráhu částice beta 

21. ověření hladinové struktury elektronového obalu atomu 

Dalšl ukázky 
22. ukázka aplikace záření gama v defektoskopii 

23. ukázka uspořádání pole siločar školního magnetu 

24. ukázka působení magnetického pole na vodič protékaný elektrickým proudem 

25. užití magnetu při magnetické separaci (identifikaci) materiálů 

Dozimetrickou soupravu GAMABETA získáte za 1000 Kč na adrese: ČEZ,a. s., oddělení informač
ních programů, Jungmannova 29,11148 Praha 1, tel. 02 2408 2329, Internet: www.cez.cz 

ŠKOLNí RADIONUKLIDOVÝ GENERÁTOR 137(5 - 137BA. 

Generátor radionuklidu je doplňkovou součástí k dozimetrické soupravě Gamabeta. Pomůcka se skládá 
z vlastního generátoru krátkodobého radionuklidu, injekČIÚ stříkačky a nádobky s elučním roztokem. 

Pomůcka umožňuje jednoduše a bezpečně znázornit děj ubývání radioaktivity s časem, určit polo
čas přeměny a znázornit děj dosažení rovnováhy aktivit radionuklidů v přeměnové řadě. Žáci mo
hou získat představu o užití radionuklidů při některých aplikacích v nukleární medicině a též p0-

chopit praktický význam skladování vyhořelého paliva z jaderné elektrárny před jeho dalším vyu
žitím a nebo definitivním uložením. 

'Pomdcku doporučuje do škol,Jednota českých matematiků a fyziků. 

Se školním radionuklidovým generátorem můžete provádět tyto pokusy: 

26. důkaz zákonitosti průběhu přeměny (vymírání) radioaktivních izotopů 

27. ddkaz zákonitosti vývoje radioaktivní rovnováhy v řetězu radioaktivní přeměny 

Generátor získáte za 300 Kč na adrese: ČEZ, a. s., oddělení informačních programů, Jungmanno
va 29,11148 Praha 1, tel. 02 24082329, Internet: www.cez.cz 

SOFTWARE PRO VYHODNOONí POKUSŮ SE SOUPRAVOU GAMABETA 

Techničtí fanoušci mohou získat program pro počítač, který umožňuje zaznamenávat a vyhodnoco
vat počet částic záření gama a beta zaregistrovaných detektorem radioaktivity. Programem lze re
gistrovat počet impulzů zachycených ve zvoleném časovém intervalu a volit počet opakování těchto 
časových intervalů. Výsledky lze zpracovávat početně i graficky, vytvofit si například rozpadovou 
křivku, či Gaussovo rozděleni. Každé měření lze doplnit krátkým textem a výsledky vytisknout. 

Disketu s programem a propojovaci kabel s příslušnou elektronikou získáte na adrese: SET - Ing. Ja
roslav Švandelík, Plzeňská 77, 261 01 Pňbram, tel. 0306 26990. 

Veškeré další informace o vzdělávacím programu ČEZ, a. 5., Energie pro každého a nabídkový ka
talog získáte na adrese: ČEZ, a. 5., oddělen! informačních programů, Jungmannova 29, 111 48 Pra
ha 1, tel. 02 2408 2329, Internet: www.cez.cz 
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!!ll"" ... ,."!., .. ~ 
Roman Iška, Josef Kepka 

Firma Didaktik s.r.o. se sídlem v Rohatci II Hodonína dodává učební pomůcky vyráběné jmenova
nou firmou ve spolupráci s rakouskou firmou NTL a někte'ými německ}hni firmami. Kompletní 
nabídka zahmuje pomúcky pro výuku ma!emahky, jazykú a další se zaměřením na základní 
a střední školy. Je zcela samozřejmé, že pomůcky využít i na školách jiných stupMl. 

O vysoké kvalitě firmy svědčí i ocenění sdružení a dovozců učebních pomůcek 
CZECHDlDAC souprav "Žákovské pokusy z a ocenění v soutěži o nejlepší expo-
nát, které bylo uděleno sestavě "Demonstrační soupravy z . Obě ocenění byla získána na vý-
stavě Schol" Nova 97 V Praze. 

uII102:nUI]€ názorné vertikální se
'.""tr,'mirh stavebnicových kame-

nů Zmiňovaná pro elektři-
nu se z pěti 1, Elektřina 2, Elektl'L"1la 3, Elektrické motory a ~.lf'Kn·onlK3 
mocí kterých je možné uskutečni! z obla$ti elektromagnetismu a e!e'i"tlrOruKy. 
Nutným pf',s]ušenslvím je zdroje a měficl přístroje. 

názornost a jednoduchá sestavitelnosi pokusů. IP~"n",,'" 
cení na tabulL Demonstrační souprava 
"Optika 2". v tomto přfshlšenstvtm 

neHeká tabule nesoucí 
stroje a vodi"e. 

Je zcela samozřejmé, že demonstrační soupravy jsou na 
no"o'"",p1"\'W za vhodné zmínil se o 711'ktplV{'h 

u"10~ói\Uliícl měřit stejnosměmá i střídavá 
dy. je umístěna vlevo, ji však nastavit 1 upros'trea. 
digitální měffd demonstrační přístroj, kterým veličin jíž zmíněných II 
měřit velikost odporů. Analogový nebo digitální způ.sob měřeni lze použít každý samostatně nebo 
oba najednou. 

Důležitou pomůckou jsou zdroje napětl. Z nich lze jmenovat tři: 

Univerzální napájed zdroj - poskytuje střídavé napětf (pevné hodnoty 6 V a 12 V, regulovatelné 
0-25 V, obě pti velikosti proudu 6 Al a napě!í (regulovatelné 0-15 V) při velikosti 
proudu 1 A a regulovatelné 0-20 V při proudu 6 A. 

Výkonový napájecl zdroj - poskytuje stfidavé napětí (pevné hodnoty 6 V a 12 V při velikosti proudu 
6 A, regulovatelné 0-25 V při velikosti proudu 10 A) a stejnosměrné napětí (regulovatelné 0-20 V při 
proudu 10 AJ. 

Žákovský napájecí a:droj slouží k získávání střídavého (pevné hodnoty 3 V, 6 V, 9 V, 12 V) i stejno
směrného napětí (regulovatelná hodnota 0-12 Vl pti velikosti proudu do 2 A. Svými parametry je 
určen zejména pro žákovské pokusy. 

Nepostradatelnými pomůckami zejména pro pokusy z elektrostatiky jsou Van de Graaruv generátor 
a Wimhustrova elektřina. Generátor je poháněn motorkem a jeho výstupní napětí je asi 200 kV. 
Wirnhustrova elektřina je poháněna "ručně" a lze získat napětí asi 160 kV. Oba dva přístroje vhodně 
doplňuje elektroskop s kondenzátorovou deskou. 
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Velkou část nabídky zaplňující žákovské soupravy z fyziky. Všechny soupravy jsou koncipovány 
tak, aby žáci a studenti mohli sami sestavovat fyzikální experimenty: žákovské soupravy jsou při
praveny v těchto modifikacích: 

Elektřina 1, Elektřina 2 a Elektronika - soupravy se skládají ze systému zástrčných kamenu, což 
umožňuje bezpečné a přehledné zapojení různých elektrických obvodu. Nutným příslušenstvím je 
školní napájecí zdroj a měříci přístroje (nejsou však součástí soupravy). Učitelům lze nabídnout dva 
druhy analogových žákovských a jeden typ digitálního měřícího přístroje. 

Optika 1, Optika 2 - se soupravami lze sestavit základní pokusy z geometrické optiky. Nutným 
příslušenstvím je žákovský napájecí zdroj. 

Mechanika 1, Mechanika 2, Termika - slouží k sestavení pokusů z mechaniky a termiky. Předností 
je vysoká názornost a jednoduchá ses tavitelnost pokusů. K sestavení pokusů je nutná souprava 
"Stativový materiál", která tvoří v nabídce finny samostatnou položku. Některé pokusy lze sestavit 
jen s použitím žákovského napájecího zdroje. 

Nabídku souprav doplňují další drobné pomůcky: siloměry (rozsah - 0,2 N, 1,0 N, 2,0 N, 5,0 N, 
10,0 N, 20,0 N a 100,0 N) s nastavitelnou nulou a ochranou proti přetržení, vodiče váhy a závaží, la
boratorní kahany, stojany na zkumavky, kalorimetry. Široká je také nabídka transparentních mo
delů pro zpětný projektor: např. Dieselův motor, kladkostroj, apod. Také nechybí ani sloupcová 
flétna a monochord. Celý sortiment je doplněn kvalitní projekční technikou a příslušnými doplňky 
(zpětné projektory stolní i přenosné, videoprojektory, folie, popisovacl fixy apod.). 

Na požádání Vám firma Didaktik zašle nabídkový seznam. Dále je možné se s celým sortimenfem 
seznámit na katedře obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. 

Kontaktní adresy: 

Katedra obecné fyziky, Pedagogická fakulta, Dr. J. Kepka, CSC., Klatovská 51, 306 19 Plzeň, 
tel. 019/270253, E-mail: Kepka@Katy.pef.zcu.cz. 

Didaktik S.r.o. Hodonín, Revoluční 1, 696 01 Rohatec, DIČ: 309 - 48532576, tel. 0628/359120, 359121, 
E-mail: didaktik®bm.pvtnet.cz. 
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Poznómko: přihlášení a omluvení zájemci o účast na veletrhu jsou za adresou označeni • 
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Vážení organizátoři Veletrhu nápadů učitelů fyziky II, 

chtěla bych Vám těmito řádky poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit této akce, ačkoliv jsem fyziku 
nestudovala a jsem tudíž v tomto oborů laik. Přesto ve své práci s dětmi mladšího školního věku a 
v zájmových činnostech dětí využívám jednoduché pokusy z fyziky. 

Moje vlastní zkušenosti základní a střední školy byly takové, že jsem se sice vždy všemu ve fyzice 
naučila, ale jevy jsem často nepochopila. Možná to bylo proto, že si nepamatuji, že bychom experi
mentovali, dělali zajímavé pokusy. 

Po narození vlastních dětí a při vysvětlování ruzných zákonitostí a jevů, pří nalézání odpovědí na 
jejich "proč?" jsem objevila, jakou moc a sílu má pokus. Nejdříve jsem využívala jednoduché poku
sy malých debrujáru, posléze našla další literaturo, nal'e!pala zkušenosti nadšených pedagogů ... a 
teď už několik roků s dětmi II. stupně ~ a v Klubu mladých debrujáru stále experimentujeme, ob
jevujeme a hrajeme si S fyzikou. 

Tato činnost se mi osvědčila i při práci s integrovanými dětmi se speciálními poruchami učení. 
Umožňuje jím totiž vymanil se z pocitu podprůměrnosti (jednoduchý pokus vyjde, či se nepovede 
stejně tak tomu nejlepšímu jako tomu méně školně úspěšnému). 

Nebudu dále zdržovat svými úvahami, na závěr chci podotknout, že kdyby všichni učitelé fyziky a 
vysokoškolští učitelé, kteří připravují budoucí fyzikáře, byli takoví jako ti, co se zúčastnili semináře, 
pak by možná fyzika nemusela stát na okraji zájmu mládeže, jak na semináři zaznělo. 

Ještě jednou děkuji za zdařilou organizaci, příjemnou atmosféru a za to, že i já laik jsem si mohla 
odnést spoustu nápadů, seznámit se se spoustou "nadšenců" a snad i to, že fyzikální přípravka (jak 
zněl název i jednoho příspěvku) není tak úplně marná. 

Jaroslava Pachlová 

Vážený pane doktore, 

děkuji Vám a všem Vašim kolegům za skvělou přípravu a průběh Veletrhu nápadů učitelů fyziky. 
Dokázali jste připravit technicky i organizačně všechny podminky pro vystupujlcí a tím navodit 
příjemnou atmosféru pro tolik posluchačů. 

Věřím, že obdobné akce proběhnou i v dalších letech. 

Ještě jednou děkuji. 

Vážení přátelé, 

RNDr. Miroslava Černá 

děkuji Vám za možnost zúčastnit se semináře "Veletrh nápadů učitelů fyziky 2". Jednalo se O velmi 
dobře zorganizovanou akci, která se zcela jistě neminula svým účinkem. 

Zaujalo mne velké množství pokusů s jednoduchými pomůckami. Byl jsem potěšen nápaditostí a 
zručností jednotlivých vystupujicích. Téměř všechny příspěvky byly předneseny vtipnou formou. 
Tento způsob podání v kombinaci s jednoduchostí předváděného prohlubuje zájem mladé generace 
o fyziku a výrazně napomáhá k pochopení složitějších problémů. 

Osobně jsem nače!pal mnoho zkušeností, informací a náměru, které hodlám využívat i ve své peda
gogické činnosti. Charakter setkání mi plně vyhovoval, nebol navázané kontakty s kolegy v oboro 
jsou velice potřebné. Z tohoto důvodu také oceňuji, že byli přizváni vystupující ze Slovenska, Pol-
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ska a SRN. Přivítal jsem i možnost pohovořit si o přestávkách s předvádějícími o jejich pokusech a 
pomůckách. 

Výstavky didaktických pomúcek byly vhodným doplňkem programu. 

Ještě jednou děkuji všem pořadatelům a těším se na další ročník. 

Julius Kolín 

V ážení kolegové, 

loňských zkušenostech z Veletrhu nápadů učitelů fyziky jsem se s nadšením přihlásila na Vele
n a nebyla jsem zklamána. Vše, co jsem tam viděla a slyšela, bylo pro mne veikým přínosem. Na 

našem mladém gynmáziu, kde teprve zařizujeme kabinet fyziky, využiji řadu námětU pro pokusy 
s jednoduchými prostředky 

učebních pOTnucek mi zase pomohla zorientovat se v nabídce na našem trhu a naplánovat 
dovvba'veIli kabinetu fyziky. 

Děkuji pořadatelům a doufám, že podobná akce se bude opakovat. 

Mgr.Jiřina Cvachová 

Vážený pane Raunere, 

sp,o!t'Lprac(wrlíkum za us!,oraa,.m (o velice pestrá 
akce. jsme se o pomůckách, ale hlavně pro předvádění 
dalškh pokusů v hodinách V současné době, kdy upadá zájem o předměty, je tře-
ba nové cesty k žákúm a a spoustu nápadů Váš seminář. Byli bychom 

se v započa.té tradíci pořádání nápadu pokra,čo·valo. 

Lenka a Milan Slabý 

Vážený pane doktore, 

Vám a Vaším prostřednictvím i ostatním or;,eclv.l1<Ík,1m Vaší katedry za velice pfijemně strá-
konec měsíce srpna na Veletrhu bych všem, kleH si stěžují na učitele, vidět 

v pálek 29. srpna zaplněnou aulu fakulty a dospělé lidi, jak si pískají na pišťaiky (dnes-
ka už si pískají i děli naší školy). 

jsem do Prahy s hlavou plnou nápadů jak udělat fyzíku na naši škole zajímavější. A snad 
více děti, pro kleré nebude fyzika otravným předmětem. 

V ádav Votruba 

Vážení pořadatelé Veletrhu nápadů učitelů fyzíky, 

rád bych Vám tímto poděkoval za uspořádání zmíněného semináře. Mám pocit, že šlo o vcelku po
dařené dva dny, z nichž si mohla vělš.ina účastníků odnést mnoho zajímavých podnětU. 

Já sám jako učítel fyziky na ZŠ jsem s povděkem zaregistroval velký počet zcela jednoduchých po
kusú prezentujídch základní fyzikální jevy, navíc za použití jednoduchých pomůcek. 

Doufám tedy" že se tento seminář, jakož i jemu podobné, budou opakovat i v dalších letech. 

S díky a přáním na brzké setkání 

Mgr. Pavel Černý 
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Vážená kolegyně, vážený kolego, 

po úspěšném druhém ročníku Veletrhu nápadů v Plzni, na kterém se znovu setkali učitelé fyziky 
všech typů škol, kter;.im nestačí jen ld'ída a tabule, Vás zveme již dnes na 

klerý se opět vráti na Matematicko-fyzikálnl fakultu UK v Praze. 

Prolože jsme inovovali program Veletrhu, zasíláme Vám informaci již dnes. Chtěli bychom 
totiž na dalším ročníku umožni! i Vašim žákům, aby se puem.uo.'" na univerzitní půdě výsledky své 
práce, bud Vaším prostřednictvl'!l, nebo osobně. 

které sami prováděli 
ek,[)logic,ky směrovaná 

do:marnclSU aj.) II informace o 
svěřenců, l.'teré uznáte za zajímavé a 

Do 2:r.U9'~-2!UJ'98, 
Vás již dnes, abyste včas 

bude Veletrh probíhat, zbývá 
provokovat tvůrčí aktivity 

ry>:ikiilxlích měl'&'Ú 
adiloaktlvitv, sledován! 

za1l~ěŤ!mý':ch ak~ 

DPnrr1l"""WP prezentaci. 

celý školní rok, ale informujeme 

Jestliže III. veletrh dokáže laIku kterou překonali II. ročníkem, 
bude to Vaši zásluhou, poch!lub,ím,e mnohem nez pn PTV-
ním posluchárny fyziky jsme slušivěj~ího hávu a vybavili špičkovou technikou. 

S výkřikem "Kantoři, fandové fyziky, spojme se!" Vás jménem přípravného výboru s:rd.ečně zvu a 
zdravím. 

!v"Ulan Rojko 
katedra didaktiky fyziky MFF UK 

P.s. 

Informujte prosím své další kolegy podobné krevní skupiny, kteň by měli zájem o účasL Mohou 
telefonicky nebo na korespondenčním lístku včas požádat o zařazeni do našeho adresáře zvaných. 
Počet pl'ihlášek "d učitelů, které můžeme přijmout, bude omezen na 150, moc volných míst tedy 
k dispozici není. U žáků předpokládáme jen krátkodobou účast, vymezenou půldnem jejich vy
sloupení, jejich počet tedy neomezujeme, 

adreso: 
Katedra didaktiky fyziky MFF UK 
Ke Karlovu 3 
121 16 Praha 2 
tel. 02/2191 1232 
fax 02/2191 1292 
E-mail: MFKDF@plkmff.cuni.cz 

M.R. 
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