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Veletrh nápadtl učiteltl fyziky VI 

Úvodem 

Jednou z nejúspěšnějších akcí pro učitele fyziky posledních let je nesporně 
Veletrh nápadů učitelů fyziky, který vznikl v roce 1996 na katedře didaktiky 
fyziky MFF UK jako přehlídka tvořivých aktivit učitelů všech typů škol, kteři 
hledají cesty, jak učinit fyzikální poznávání zajímavější a pro žáky 

. přitažlivější. Nekončící řada stále nových nápadů si vynutila každoroční 
opakování Veletrhu, který doputoval po Praze, Plzni a Příbrami v roce 2001 
poprvé na Moravu. 

Hlavním organizátorem již šestého ročníku Veletrhu se stala katedra 
experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s katedrou 
didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK a s fyzikální pedagogickou 
sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. Organizační výbor Veletrhu 
pracoval ve složení doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. (předseda), RNDr. 
Radmila Hýblová, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., RNDr. Renata· 
Holubova, CSc., RNDr. Jan Hrdý, Mgr. Petr Velecký, Jarmila Škůrková. Práci 
organizačního výboru podpořil také vedoucí pořádající katedry, doc. RNDr. 
Roman Kubínek, CSc. Konferenční prostory v nové budově přírodovědecké 
fakulty UP v Olomouci vytvořily příjemné prostředí pro celou akci. 

Novinkou Veletrhu Vl byla úvodní přednáška zahraničního hosta, kterou 
přednesl vynikající experimentátor z Technické univerzity v Drážďanech, 
prof. Dr. habil. Hans-Joachim Wilke na téma Pokusy s keramickými magnety. 
Jeho přednášku lze považovat nejen za velmi inspirativní, ale i za skvělou 
lekci didaktiky školního experimentu. 

Pořadatelůin se dále sešlo přibližně 35 příspěvků učitelů základních, 
středních i vysokých škol, mezi nimi i zahraničních hostí ze Slovenska, Polska 
a Bulharska. Tradicí Veletrhu se již stala vystoupení žáků. Velký úspěch měla 
vystoupení malých debrujárů z Klobouk u Brna a z Litovle (viz příspěvky V. 
Bdinkové a M. Černé). Se značným zájmem se setkaly výstavy učebních 
pomůcek firmy Ariane Schola a učebnic a metodické literatury nakladatelství 
Prometheus, které také každému účastníkovi Veletrhu věnovalo několik 

publikaci ze své produkce. Obě výstavy doplnily ukázky svépomocně 
zhotovených pomůcek a výsledků práce se žáky. 
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Do sborníku jsou zařazeny všechny příspěvky, které organizační výbor 
Veletrhu obdržel do uzávěrky. Pořadí příspěvků ve sborníku odpovídá pořadí, 
v jakém byly příspěvky na Veletrhu předneseny. Texty příspěvků byly při 

redakci sborníku jen formálně upravovány, nebyly provedeny žádné obsahové 
ani jazykové úpravy.-

V závěru sborníku je uveden seznam všech zaregistrovaných účastníků. 
V průběhu Veletrhu bylo pořizováno "on line" obrazové zpravodajství, 

které zajišťovala Mgr. J. Houfková z MFF UK. Fotoarchiv lze nalézt na 
internetu na adrese: 

http://fyzweb. mff. cnn i, cz/zajimavostí/veletrh/fotoveletrh 01 

V Olomouci dne 20. září 2001 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl 

Zajímavé pokusy s keramickými magnety 
HANS-JOACHIM WILKE 
Technická univerzita, Drážďany, SRN 
Překlad - R. Holubová 

V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška 

s demonstračními pokusy o využití keramických magnetů ve výuce fYziky. 
V dalším uvedeme výběr několika pokusi't, které nás zaujaly. 

Keramické magnety jsou součástí nejrůznějších technických zařízení 
(dynama jízdních kol, reproduktory apod.) a na rozdíl od klasických magnetů 
mají celou řadu předností. Zejména je to riiznorodost tvarů, ve kterých je lze 
zhotovit, přičemž póly magnetu se nenacházejí většinou v blízkosti konce 
magnetu, ale na větších plochách. Často se řadí více magnetických pólů těsně 
vedle sebe. Kromě sil přitažlivých vykazují keramické magnety i veliké 
odpudivé síly. Velkou předností je to, že neztrác~ií svou magnetizaci a při 
delším skladování nemusí být znovu magnetizovány. V magnetickém poli se 
chovají jako látky s permeabilitou 1. Pro pokusy jsou významné také velká 
hustota magnetického toku (0,1 T až 1 T) a velký ohmický odpor materiálu. 
Snad jedinou nevýhodou je to, že jsou křehké. 

Spirálový pohyb keramického kruhového magnetu 

Obr. 1 

Kolmo postavená železná stativová tyč 

délky 1 m představuje vhodnou dráhu pro 
kmhový magnet, jehož vnitřní průměr je jen 
několik milimetrů větší než je průměr tyče. 
Uvedeme-li magnet do rotačního pohybu 
kolem tyče, bude se pohybovat po spirále 
rovnoměrně (obr. Pokud tyč prodloužíme 
až na 2 m, bude tento rovnoměmý pohyb trvat 
i několik sekund. Rychlost pádu lze měnit 
v nejjednodušším případě použitím n':lzných 
magnetú nebo nakloněním tyče. Máme-li 
k dispozici více stejných magnetÍl, lze dát dva 
i více kroužků na sebe, tím se uplatní jejich 
přitažlivé sily. Čím více kroužků bude na 
sobě, tím menší bude rychlost pádu. Lze to 
demonstrovat i tak, že nejdříve pustíme po 
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tyči dvojitý kruhový magnet a za ním jednoduchý. Nabízí se i další varianta 
pokusu, a to že posíláme za sebou stejné magnety, ale opačnými póly k sobě. 
Tím je pohyb jednotlivých magnetů bud' urychlen nebo bržděn. Překvapivých 
efektů lze dosáhnout, pokud vnitřní otvor kruhového magnetu není přesně 
cylindrický, ale má tvar kužele. Tzn., že průměry dolní a horní základny se 

. odlišují o několik desetin milimetru. Jestliže větší otvor směřuje - nezávisle na 
polaritě magnetu - směrem dolů, bude se kroužek pohybovat popsaným 
způsobem rovnoměrně po tyči směrem dolů. Směřuje-li však dolů menší otvor 
a uvedeme-li magnet do rychlého kruhového pohybu, bude se nejdříve 
pohybovat dolů, potom bude zabržděn, kousek se vráti, potom zase postoupí 
směrem dolů, je zabržděn atd. Mezi množstvím kruhových magnetů lze vždy 
takový "nestejný" objevit, a to bud' postupným proměřováním, nebo zkusmo. 
Jinak lze nestejné průměry realizovat tak, že na jednu stranu vnitřního otvoru 
vlepíme tenký proužek papíru. 

Magneticky spřažená kyvadla 

Vazba mezi dvěma a více kyvadly je realizována magnetickými silami 
(obr. 2). Protože jsou neviditelné, efekt je pro žáky zajímavý. Pro realizaci 
vazby jsou vhodné zejména odpudivé magnetické síly, které při přiblížení dvou 
kyvadel mají vliv na přenos energie. Využití přitažlivých sil je nebezpečné 
v tom, že tyto síly při přiblížení rostou natolik, že dojde k dotyku kyvadel a 
narušení kmitavého pohybu. Vzhledem k tomu, že u keramických magnetů 
závisejí síly na relativní poloze magnetů, mělo by se pracovat s kyvadly, jejichž 
směr pohybu je pevně dán. K tomu jsou vhodné magnety na pevném závěsu. 

Poloha pólů magnetů je patrná z obrázku. Pokusy začínají se dvěma 
kyvadly ve velké vzdálenosti, kterou postupně zmenšujeme. Rozkýveme jen 
jedno kyvadlo, v určité vhodné vzdálenosti je energie předána druhému 
kyvadlu, které bylo předtím v klidu. Proces se stále opakuje. Při menší 
vzdálenosti kyvadel je přenos energie rychlejší, tzn. vazba je těsnější. 
Magnetická vazba mezi kyvadly obnáŠÍ jen malé ztráty mechanické energie a . 
pohyb kyvadel lze pozorovat relativně dlouhou dobu. 

Zavěsíme-li podobně více kyvadel za sebou, kmity prvního kyvadla se 
formou vlny rozšíří na všechna ostatní v řadě (obr. 3). Volíme-li slabou vazbu, 
je šíření energie tak pomalé, že lze dobře pozorovat posun maxima energie 
v řadě. Pomocí takovéto řady kyvadel lze demonstrovat i stojaté vlnění. Jedním 
kyvadlem musíme pohybovat rukou určitou frekvencí. Lze pozorovat zhuštění 
a zředění podél řady kyvadel. Stejný efekt lze získat pomocí pohybu magnetů 
na vzduchové dráze nebo řady magnetů položených na dvojici skleněných 
desek, nebo uložením na dvě vodicí tyče podle obr. 4. 
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Obr. 2a Obr. 2b 

S N /'ol S oS N N li 

Obr. 3 

Obr. 4 

9 



Veletrh nápadů učitelů fyziky VI 

Modelování Brownova pohybu 
Válcové magnety pohybující se v rovině mohou modelovat částice plynu. 

Ve velkVch vzdálenostech mezi magnety jsou odpudivé sily zanedbatelně malé, 
až při bezprostřední blízkosti výrazně zesilují. Zpllsobují,· že i rychle se 
pohybující magnety se při vzájemném přiblíženi nedotknou. Takto lze velmi 
dobře simulovat pohyb částic v plynu. Aby se tyto síly/mezi magnety projevily, 
musí se pohybovat na vzduchovém polštáři. Abychom znázomili také pružné 
odrazy od stěn nádoby, ve kterých se plyn nachází, umístíme na vzduchový 
polštář magnetickou ohradu. Také její póly jsou, stejně jako u pohybujících se 
magnetll, směrovány směrem vzhůru nebo dolů. Po zapnuti proudu vzduchu 
dáme na plochu nejdříve jen jeden magnet, který posuneme až se dotkne 
bariéry a potom jej uvolníme. Magnet, který simuluje pohyb částice plynu ve 
vysokém vakuu, se pohybuje s téměř nezměněnou rychlosti k protilehlému rohu 
bariéry a Později se začne projevovat odpor vzduchu, změna rychlosti, 
změna směm atd. 

Umístíme-li na více magnetů, naráž~j:í nejen do stěn (bariéry), ale 
také do sebe, Výrazně se projevují statistické odchylky energie jednotlivých 
částic i částic jako celku, a to od stavu úplného klidu až po maximální rychlost 
pohybu. Pro zviditelnění těchto efektÍl je třeba nalepit více válcovitých magnetll 
na sebe a vytvořit také silnou magnetickou bariém (o velkém magnetickém 
toku), nejlépe nalepením řady keramických magnetů těsně vedle sebe, Brownův 
pohyb simulujeme umístěním většího magnetu mezi více magnetů malých. 
Tyto potom narážejí do velkého magnetu, jehož střední rychlost je znatelně 
menší než u menších magnetÍl. 

Modelování difúze v tekutinách 

Na vzduchový polštář mnístime 25 malých červených a 25 malých zelených 
magnetů tak, aby při projekci mezi nimi byla ostrá hranice. Obě barvy magnetll 
představují dvě odlišné mísící se tekutiny. Po zapnuti proudu vzduchu 
pozonlieme postupné pronikání částic přes hranici v obou směrech , až po 
několika minutách dojde k promíchání. 

Krystalizace 

Pro znázomění sil v kapalinách, které více odpovídají skutečnosti (zahrnují 
existenci kohezních sil), je třeba keramické magnety vhodně kombinovat a 
teprve potom lepit na sebe. Sestavíme-li částice z magnetů podle obr. 5, projeví 
se u dvou stejných částic při jejich přiblížení odpudivé síly. Přiblížíme-li k sobě 
dvě odlišné částice, budou ve větších vzdálenostech převládat přitažlivé síly, 
které při přibližování částic slábnou, v určité poloze jsou nulové a pro ještě 
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větší přiblížení se mění na odpudivé. S takovými částicemí lze demonstrovat, 
jak se dva ionty spojí ve stabilní molekulu. 

Obr. 5 

Jako bariéru pro tyto experimenty doporučujeme jednoduchý rámeček 
z plastu, který nebude působit magnetickýmí silamí na částice. S tímto 
uspořádáním lze provádět modelové experimenty ke krystalizaci. Jestliže 
postupně umístíme částice do jednoho rohu vzduchového polštáře, uspořádají 
se postupně jako v krystalové mřížce, např. NaCl. Mřížka postupně zaplní 
celou plochu. Jednoduché částice vyrobíme nalepením válcovitých magnetů na 
sebe a potom na malou skleněnou destičku, popř. minci, přičemž polarita 
magnetů je právě opačná než vzduchového polštáře. 

Další možné experimenty: procesy tání a tuhnutí, difúze polopropustnou 
stěnou, vliv zvýšení teploty plynů a kapalin dodáním energie, procesy 
adiabatické komprese a expanze plynů, závislost tlaku na teplotě atd. 

Pokusy z elektřiny a magnetismu 

Jednoduchý elektrický obvod 

Pro demonstraci použijeme vzduchový polštář např. EL WE (Didaktik 
Skalica), vodiče modelujeme pomocí kanálů, které vytvoříme na vzduchovém 
polštáři. Tyto kanály jsou ohraničeny magnetickými bariéramí. Použít lze 
plastikovou desku, kterou polepíme malýmí keramickýmí magnety, jejichž póly 
mají stejnou orientaci. Jednodušší je použití magnetických gumových pásů (ze 
dveři chladniček), které nalepíme podle obr. 6. 
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Obr. 6 

výstup vzduchu upravíme tak, aby proud šel těsně nad plochou a uváděl do 
pohybu jednotlivé částice. Po vložení asi 25 magnetů na vzduchový polštář a po 
zapnutí přívodu vzduchu, se magnety pohybují zpočátku nepravidelně, což 
odpovídá termickému pohybu elektronů v kovovém vodiči. Poté ventil více 
odkryjeme, magnety dostanou počáteční impuls v daném směru, což odpovídá 
elektrickému napětí v obvodu. Usměrněný pohyb magnetů představuje 
elektrický proud. Podle sHy proudu vzduchu lze realizovat rozdílné napětí, 
které odpovídá určité velikosti proudu. Při pohybu se také zvýrazní 
neuspořádaný pohyb magnetů, který simuluje zahřáti vodiče při průchodu 
elektrického proudu, a odpovídá tak rychlejšímu temlickému pohybu elektronů. 

Pro demonstraci rozvětveného elektrického obvodu vyjmeme prostřední 

destičku, zvětšíme počet magnetů. Částice nyní mají dvě cesty k dispozici. 
Vidíme, že větší počet se jich pohybuje kratší cestou, menší počet jich volí 
cestu delší. Tímto simulujeme, že v rozvětveném elektrickém obvodu teče 

proud oběma větvemi, ale velikost proudu je v případě malého odporu větší než 
II odpom velkého. Jasně je vidět, že celkový proud je součtem obou dílčích 
proudů (počítáme magnety, které za určitý čas projdou daným místem). 

Magnetické indukční čáry 

Pro hrubé zobrazení magnetických indukčních čar je vhodná deska se 
zářezy, ve kterých se nacházejí malé otočné keran1ické magnety Gako 
magnetické střelky). Keramické magnety mají výšku 0,5 cm a průměr 1 cm 
nebo méně ajsou zhotoveny podle obr. 7. 
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Obr. 7 

Jsou připevněny na kovový hrot a to jednoduše tak, že malé magnety 
nalepíme z obou stran na tyčinku s hrotem a zbývající prostor mezi nimi 
vyplníme papírem. Oba magnety můžeme barevně odlišit. Zářezy v desce by 
měly být ve vzdálenosti 4 cm od sebe. Je-li deska průhledná, lze demonstrace 
promítat zpětným projektorem. Je vhodné nalepit na magnety malé plastikové 
šipky , abychom zvýraznili směr magnetizace. Přiblížíme-li se k desce se 
silným keranlickým magnetem , každý z otočných magnetů bude ukazovat 
směr magnetické indukční čáry procházející daným bodem. 

Uvedené uspořádání je vhodné i pro demonstraci magnetizace 
feromagnetického tělesa. Jednotlivé otočné magnety představují elementární 
magnety. Jejich směr magnetizace je magnet od magnetu jiný. Při pomalém 
přiblížení silného magnetu s výraznými póly mění otočné magnety postupně 
nebo po skupinách skokem svou orientaci. To odpovídá natočení elementárních 
magnetll feromagnetické látky po jejím vložení do magnetického pole. 
Odstraníme-li zdroj magnetického pole, vrátí se elementární magnety postupně 
nebo skokem do své původní neuspořádané polohy. Zaměníme-li póly silného 
magnetu jeho otočením, skokem se otočí také elementární magnety 01800 . 

Hustota magnetické toku v cívce protékané proudem 

Keramické magnety jsou velmi vhodné pro studium velikosti magnetického 
pole cívky protékané proudem. V nejjednodušším případě slepíme několik 
válcovitých keramických magnetll o průměm asi 2 cm k sobě tak, že vznikne 
tyčový magnet o délce 5 cm. Abychom tento magnet mohli zavěsit na siloměr, 
přilepíme k němu malý kousek dřeva s háčkem. Siloměr se zavěšeným 

magnetem upevlúme do stojanu tak, aby magnet visel těsně nad otvorem cívky. 
Cívkou necháme protékat proud proměnlivé velikosti. Měření síly, která púsobí 
na magnet, probíhá v nehomogenním magnetickém poli. To vyžaduje, aby 
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magnet při každém měřelú vnikl do cívky stejně hluboko. Je vhodné si na 
magnetu udělat značku. Po nastavení velikosti proudu upravíme výšku siloměm 
na stativu tak, aby značka na magnetu byla na požadovaném místě vzhledem 
k cívce. Měníme počet závitů cívky, účinnou délku cívky. Kdybychom místo 
keramického magnetu použili obyčejný magnet, měřeni by bylo zatíženo 
velkými chybami, a to v důsledku různé magnetizace za různých podmínek, 
podle magnetiZ:'lce Se mění geometrie magnetického pole cívky atd. 

Elektromagnetická pumpa 

Silu púsobící na vodič s proudem v magnetickém poli lze demonstrovat i 
v kapalinách. Použijeme např. roztok síranu měďnatého. Potřebllieme dvě 

plastové tyčinky rozměrů 2 cm x 2 cm x 15 cm, na jejichž protilehlé stěny 
umístíme měděné elektrody (plocha 2 cm x 15 cm). Při stejnosměmém napětí 
o velikosti 20 V protéká proud několika ampérů. Kladné ionty se pohybují od 
kladné k zápomé elektrodě, záporné ionty se pohybují opačně. Elektrolyt se 
nepohybuje. Položíme-li na elektrody keramický magnet o rozměrech 2 cm x 
3 cm x 5 cm tak, aby jeho magnetický sevemi pól směřoval směrem dolll, 
počne tekutina v kanálku mezi elektrodami téci. V tomto případě procházejí 
magnetické indukční čáry kolmo ke směm pohybu iontů. Z toho plyne 
odchylka iontů kolmo vzhledem k jejich směru pohybu a směm čar pole, u 
kladných iontů na jednu stranu, u zápomých iontů na opačnou. Protože se ionty 
pohybují proti sobě, jsou všeclmy vlivem Lorentzovy síly odchýleny jedním 
směrem podél kanálu., Jejich pohyb vede k tomu, že strhnou i další částice 

v kapalině, tím celý elektrolyt začne téci kanálem. Přiložení dalších 
keramických magnetú se stejnou polohou pólú vede ke zvýšení rychlosti 
proudu, výměna pólů vede ke změně směru proudu. Stejný vliv na směr proud 
má přepólování zdroje. 

Uvedené uspořádálú představuje princip elek'"l1'omagnetické pumpy. Tato 
pumpa nemá žádné pohyblivé části. Umožňuje regulovat pohyb kapalin 
v potrubí zvenku. Obdobná zařízení se používají v atomových elektrárnách pro 
pohyb chladícího média. Zařízení lze použít i pro demonstrace proudění 

v kapalinách. 

Literatura 
[1] Wilke, H-J.: Experimente mit keramischen Magneten. In: Physik in der 

Schule. 33 (1995), Hefte 2, 3,4,5,6,9, 10, ll, 12,34 (1996), Heft 2. 
[2] Wilke, H-J.: Geschichte der Elektrodynamik in Experimenten. In: Physik in 

der Schule. 37 (1999), Hefte 1,2,3,4,5,6, 38 (2000), Hefte 1, 2. 
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Fyzi v lékárničce 
IOSEFTRNA 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
Gymnázium Boskovice - Základní škola Lysice 

Školní fYzikální experiment se liší od vědeckého především tím, že jeho 
cílem je žákovo poznání již dříve vědcem:fyzikem objevené zákonitosti o Tento 
experiment v sobě sjednocuje vědeckou, technickou a didaktickou složkuo Naše 
pozornost je obvykle zaměřena především na vědeckou správnost a technickou 
dokonalost provedeni školního experimenhlo Často je však podceňována složka 
didaktickáo Realizujeme-li ve výuce precizně vědecky vyložený a technicky 
dokonale provedený pokus, avšak špatně didakticky zpracovaný a použitý, jeho 
vzdělávací účinnost bývá nízká 

Pro použití školních fYzikálních experimentů platí I'ada didaktických zásad 
Jedna z nejdůležitějších vychází z výzkumů pedagogických psychologů a 
doporučuje co nejširL~i používání žákovských experimentů, kdy žák sám tvoří, a 
tak efektivně poznává, vzdělává se a přírodověd ně se vychováváo Role učitele je 
v tomto případě především organizátorská a mofivačnL Žáci by sami měli 
vymýšlet a realizovat různé varianty již známých pokusů nebo dokonce tvořit 
pokusy novéo 

Příkladem takového typu žákovských experimentů mohou být následující 
pokusy, jejichž společnjml prvkem je tvořivé použití plastových injekčních 

stříkaček ajejich částL 

Plastové stříkačky lze pořídit s poměrně nízkými náklady v lékárněo 

Stříkačka se skládá z pouzdra s trnem, pístu a jehly, která se nasazuje 
zatlačením plastové násadky na kónický tm Z bezpečnostních důvodú 

používáme jehlu jen při demonstračních učitelových pokusech nebo s přísným 
dozorem učiteleo Pro zmenšení prtltoku můžeme použít násadku jehly, ze které 
opatrně pomocí kleští (kroutivým pohybem) vytáhneme jehlu a násadku 
nasuneme na trn pouzdrao Pokud tuto násadku zahPáním zatavíme, získáme 
zátku na uzavření stříkačky Na propojování stříkaček použijeme silikonové 
hadičky zakoupené také v lékárně nebo plastové hadičky a spojky pořízené v 
akvaristické prodejněo 
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lo~ěřeníobjernu 
Ocejchované injekční stříkačky (2, 5, 10, 20, 60, 150 ml) můžeme využít 

v řadě experiment:llních úloh na měření objemu kapaliny, drobných tělísek 
apod. 
2. ~ěření hmotnosti 

Chybějící závaží při měřeni hmotnosti na rovnoramenných vallách můžeme 
nahradit dvojicí stejných stříkaček a destilovanou vodou. Jednu prázdnou 
stříkačku položíme na misku s váženým předmětem a druhou naplněnou 
destilovanou vodou těleso vyvažujeme. Hmotnost tělesa pal( určíme podle 
objemu destilované vody ve stříkačce (1 ml = 1 g). 
3. ~ěření hustoty kapaliny 

Trn pouzdra stříkačky uzavřeme víčkem a zatížíme vložením několika 
broků (vhodný počet vyzkoušíme). Takto vznikne model hustoměm, který se 
potopí do rllZl1é hloubky v kapalinách s odlišnou hustotou. Tento jednoduchý 
hustoměr můžeme ocejchovat pomocí skutečného hustorněm (nebo známých 
kapalin) a použít jej pro orientační měření hustoty kapalin. Vhodná je speciální 
inzulínová stříkačka (dosažitelná opět v lékárně), ze které vytálmeme jehlu 
a zal1řáním přímo zatavíme její trn. 
4. Rovnoměrný pohyb 

Do stříkačky vložíme plastovou či skleněnou kuličku, která má jen o málo 
menší průměr než je světlost stříkačky. Nasajeme vodu, vytlačíme vzduch 
a víčkem uzavřeme trn stříkačky. Nakloněním stříkačky uvedeme kuličku do 
rovnoměrného pohybu. Při průchodu kuličky kolem rysek na pouzdře stříkačky 
můžeme ověřovat stejně velké časové úseky pohybu kuličky. 
5. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

Na zaruú část vozíku upevníme svisle pouzdro injekční stříkačky, na jehož 
trnu je nasazena krátká hadička s regulační tlačkou. Pouzdro naplníme čistou 
nebo obarvenou vodou a pomocí tlačky ji necháme v pravidelných časových 
intervalech odkapávat. Vozík uvedeme do pohybu. Kapky vody vytvoří na 
papírové podložce sled značek, jejichž vzájennlé vzdálenosti lze měřit 

a demonstrovat tak rovnoměrný i nerovnoměrný pohyb vozíku. 
6. Akcelerometr 

Do střikačky vložíme dvě stejné pmžinky, mezi lúmiž umístíme ocelovou 
kuličku nebo váleček. Pmžinky je možno nal1radit dvěma dvojicemi 
pecičkových keramických magnetů, které se v každé dvojici vzájemně 
odpuzují. Takto vytvořený akcelerometr připevníme na vozík ve směm jízdy. 
Při rozjíždění, jízdě a brždění vozíku pozomjeme různé stlačení pmžinek 
a určujeme tak poměrnou velikost a směr jeho zrychlení. Pro snadnější 
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pozorovam Je vhodné stříkačku naplnit vodou, která tlunú rychlé pohyby 
kuličky (válečku). Akcelerometr můžeme použít i při pádu či otáčivém pohybu. 
7. Setrvačnost 

Na vozík připevníme ve směru jeho pohybu injekční střikačku, v níž je 
umístěna kovová kulička. Při rozjíždění a brždělÚ vozíku pozorujeme setrvačný 
pohyb kuličky. 
S. Akce II reakce 

Pouzdro stříkačky přibližně v polovině její délky kolmo skrz propíchneme 
jehlou a na této jehle je svisle zavěsíme tak, aby se lehce kývalo. Na trn 
pouzdra nasadíme hadičku (asi 10 cm) s L-trubičkou na konci zúženou v 
trysku. Do pouzdra nalijeme vodu, která otvorem vL-trubici vystřikqje ve 
směru kývání, a tak se pouzdro s trubicí odkloní od svislého směm. 
9. Kyvadlo s netlumenými kmity 

Pouzdro stříkačky (např. 5 ml) zavěsíme bifilárně tenkou niti na stojan. 
Zatížíme je omotáním drátem. Otvor trnu zúžíme nasazením násadky od 
injekční jehly. Do pouzdra nalijeme obarvenou vodu (např. inkoustem), která 
vykapává na papírový pás. Kyvadlo rozkmitáme a zaznamenáme časové 

rozvinutí jeho kmitů pomocí stop vytvořených obarvenou vodou, kapající ze 
stříkačky na papírový pás rovnoměrně ručně taženým. 
10. Kyvadlo s tlumenými kmity 

Pouzdro stříkačky (např. 5 ml) upevníme na plastovou pásku (např. páska 
na svazováni beden) a upevníme do stojanu. Pouzdro nezatěžujeme. Otvor trnu 
zúžíme nasazelúm násadky od injekčlú jehly. Do pouzdra nalijeme obarvenou 
vodu (např. inkoustem), která vykapává na papírový pás. Kyvadlo rozkmit:we 
a zaznamenáme časové rozvinutí jeho kmitů pomocí stop vytvořených 
obarvenou vodou, kapající ze střikačky na papírový pás ručně rovnoměmě 
tažený. Změnou délky pásky měníme frekvenci kmitů. Koeficient útlumu kmitů 
závisí na druhu použité pásky. 
11, Tlaková síla 

Závislost velikosti tlakové síly na velikosti plochy demonstrujeme pomoCÍ 
dvou injekčních stříkaček s lehce se pohybujícími písty různých průměrů. 
Stříkačky se zasunutými písty upevníme do stojanu proti sobě. Propojíme je 
hadičkami pomocí T -spojky s hustilkou. Hustilkou do stříkaček vháníme 
vzduch o stejném tlaku. Píst stříkačky většího pnrl'ezu zasunuje větší silou 
menší píst zpět do pouzdra stříkačky menšího pnrl'ezu. K pokusu jsou vhodnější 
skleněné střikačky s kovovými písty. 
12. Stříkačka jako pišťallm 

Fonkáním ústy zapískáme na pouzdro střikačky. Použijeme pouzdra. Tak 
měníme výšku tónu. Odříznutim víčka pouzdra s trnem vytvoříme píšťalku, II 

17 



Veletrh VI 

které můžeme měnit výšku vzduchového sloupce (a tím i tónu) pomocí 
posouvání Obdobně je možno pískat na tm největší stříkačky (150 ml). 
13. Spojené 

Různě velká stříkačková pouzdra krátkými hadičkami a 
akvaristickými LaT-spojkami. Pouzdra svisle upevníme do stojanu. Pak např. 
do největšího pouzdra nalijeme vodu a vyrovnáni hladin ve 
vzniklých nádobách. Variantou je zasunutí různých stříkačkových 
pouzder do otvoru v plastové tmbce (např. vodoinstalační), jejíž 
konce uzavřeme či korkovými zátkami. 
14. Vodováha 

stříkačkových (např. 10 ml) nasadime Na trny dvou 
hadičku. Do těchto svisle stejně vysoko upevněných propojených pouzder 
nalijeme vodu po vyrovnam sahaly přibližně do poloviny 
pouzder. Tak model hadicové vodováhy, používané ve stavebnictví. 
15. Vodotrysk 

Na trn svisle pouzdra velké (např. 60 ml) stříkačky 

nasadime dmhém konci je zaslUmta skleněná tmbička. Tato 
tmbička je zúžené trysky a je otočená vzhfuu (hadička tvoří 
písmeno U). Do pouzdra napustíme vodu, která bude (po zdvihnutí pouzdra) z 
trysky 
16. Pascalův záJmn (ježek) 

Středně tenkou jehlou několikrát na různých místech vytvoříme otvory v 
pouzdm stříkačky. Do stříkačky nasajeme vodu, pevně uzavřeme její trn zátkou 
a zatlačíme na píst. Modifikací je stejný pokus s obarvenou vodou provedený 
pod vodní hladinou v kádince. 
17. Hydraulický lis 

Funkci hydraulického lisu demonstrujeme pomocí dvou různě velkých 
stříkaček (např. 5 ml a 20 ml), které propojíme hadičkou a naplníme vodou. 
Obě pak svisle upevníme do stojanu. Na stříkačku s větším průřezem pístu 
postavíme závaží. ZaslUmtím pístu malé stříkačky nadzdvihlleme závaží na 
větší stříkačce. Je třeba vedle závaží umístit srovnávací index nebo papír se sítí 
rovnoběžných čar. Alternací může být otočení velké stříkačky a stlačení 
podložené pmžiny, molitanové kostky apod. 
18. Vytahování zátky z láhve . 

Skleněnou láhev naplIlJme co nejvíce vodou a zazátkujeme plastovou 
zátkou (korková není příliš vhodná). Na větší stříkačku (např. 60 ml) naplněnou 
vzduchem nasadíme jehlu, zátku propíchneme a pmdce vtlačíme vzduch ze 
stříkačky do láhve. Zátka vyskočí. 
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které můžeme měnit výšku vzduchového sloupce Ca tím tónu) pomocí 
posouvání pístu. Obdobně je možno pískat na trn největší (150 ml). 
13. Spojené nádoby 

Různě velká střikačková pouzdra propojíme krátkými hadičkami a 
akvaristickými LaT-spojkami. Pouzdra svisle upevníme do stojanu. Pak např. 
do největšího pouzdra vodu a pozomjeme vyrovnáni hladin ve 
vzniklých spojených nádobách. Variantou je zasunutí stříkačkových 

pouzder do otvorÍl v plastové trubce (např. vodoinstalaČlÚ), jejíž 
konce uzavřeme či korkovými zátkanlÍ. 
14. Vodováha 

Na trny dvou 
hadičku. Do těchto 

stříkačkových pouzder 10 ml) nasadíme 
svisle stejně vysoko upevněných propojených pouzder 

po přibližně do poloviny 
model hadicové vodováhy, používané ve stavebnictví. 

velké (např. 60 ml) injekční stříkačky 
nasadime dnh'1ém konci zasmmta skleněná trubička. Tato 
trubička je zúžené trysky a je otočená vzhÍlru (hadička tvoří 
písmeno U). Do pouzdra napustíme vodu, která bude (po zdvihnutí pouzdra) z 

vystřikovat. 

16. Pascalův zákon (ježek) 
Středně tenkou jehlou několikrát na různých místech vytvoříme otvory v 

pouzdru stříkačky. Do stříkačky nasajeme vodu, pevně uzavřeme její trn zátkou 
a zatlačíme na píst. Modifikaci je stejný pokus s obarvenou vodou provedený 
pod vodní hladinou v kádince. 
17. Hydraulický lis 

Funkci hydraulického lisu demonstrujeme pomocí dvou různě velkých 
stříkaček (např. 5 ml a 20 ml), které propojíme hadičkou a naplníme vodou. 
Obě pak svisle upevníme do stojanu. Na stříkačku s větším prořezem pístu 
postavíme závaží. ZaslUmtÍm pístu malé stříkačky l1adzdvihneme závaží na 
větší stříkačce. Je třeba vedle závaží umístit srovnávací index nebo papír se sítí 
rovnoběžných čaL Alternací miiže být otočení velké stříkačky a stlačení 
podložené pružiny, molitanové kostky apod. 
18. Vytahování zátky z láhve . 

Skleněnou láhev naplníme co nejvíce vodou a zazátkujeme plastovou 
zátkou (korková není příliš vhodná). Na větší stříkačku (např. 60 ml) naplněnou 
vzduchem nasadíme jehlu, zátku propíchneme a pmdce vtlačíme vzduch ze 
stříkačky do láhve. Zátka vyskočí. 
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19. Karteziánek 
Klasického karteziánka můžeme nahradit injekční stříkačkou (např. 2 ml), 

ve které je jako závaží umístěn olověný brok. Tohoto karteziánka je vhodné 
umístit do plastové láhve (např. 0,5 1) zcela naplněné vodou a uzavřené 
šroubovacím uzávěrem. 
20. Stlačitelnost a pružnost vzduchu 

Do stříkačky natáhneme vzduch a víčkem pevně uzavřeme otvor v trnu. 
Opakovaným stlačením a povolením demonstrujeme stlačitelnost a pružnost 
vzduchu uzavřeného ve stříkačce. 
21. Atmosférický tlak vzduchu I 

Trn větší stříkačky (např. 60 ml) propojíme přímo nebo krátkou hadičkou s 
trnem pouzdra velké stříkačky (150 ml). Na toto pouzdro napneme gumovou 
blánu. Vytažením pístu stříkačky vytvoříme pod blánou v pouzdru podtlak a 
blána se prohne dOVDÍtř pouzdra. 
22. Atmosférický tlak vzduchu II 

Trn větší stříkačky (např. 60 ml) propojíme přímo nebo krátkou hadičkou s 
trnem pouzdra velké stříkačky (150 ml). Na toto pouzdro pomocí gumičky 
napneme tenký papír nebo tenký mikrotenový sáček. Prudkým vytažením pístu 
stříkačky vytvoříme pod blánou v pouzdru podtlak a papír nebo mikroten se 
zvukovým efektem protrhne. 
23. Uvolnění plynu z kapaliny 

Do větší stříkačky (např. 20 ml) nasajeme vodovodní vodu nebo limonádu. 
Po odvzdušnění a uzavření trnu víčkem snížíme tlak povytažením pístu. Z 
kapaliny se začne v bublinkách uvolňovat vzduch nebo oxid uhličitý. 
24. Tepelná roztažnost vzduchu 

Do stříkačky nasajeme přibližně do poloviny vzduch a víčkem z obalu jehly 
uzavřeme otvor v trnu. Stříkačku ponoříme do kádinky s teplou vodou. Vzduch 
se roztahuje a vytlačuje píst stříkačky. Možno také zahřát vysoušečem vlasů. 
25. Tepelná roztažnost vzduchu a kondenzace par 

Do větší stříkačky nasajeme horkou vodu, aby se vyhřála. Vodu pak 
vytlačíme ven a rychle nasajeme vzduch. Trn stříkačky uzavřeme víčkem a 
ochladíme studenou vodou. Ochlazením vzduchu a vodních par a jejich 
kondenzací vznikne podtlak a píst se sám zasune do pouzdra. 
26. Franklinův pokus 

Injekční stříkačku (např. 20 ml) naplníme horkou vodou pod bodem varu. 
Po naplnění ji ve svislé poloze trnem vzhůru odvzdušníme a uzavřeme trn 
víčkem (možno i prstem). Snížíme tlak povytažením pístu a voda začne vřít. 
Pokus je možno několikrát opakovat. 
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27. Pohlcováni tepelného záření 
Dvě stejné stříkačky (např. 10 ml) různě obarvíme (černě a bíle) nebo 

polepíme izolepou (černou a bílou). Nasajeme do obou stříkaček stejné 
nmožství vzduchu (asi polovinu objemu) a mnístime je vedle sebe do stejné 
vzdálenosti od silné žárovky (nebo infrazářiče). Po chvíli se začne vzduch ve 
stříkačkách rozpínat, avšak n'izně v závislosti na barvě pouzdra stříkačky. 
28. Magnety ve stl"llmčce 

Do stříkačky (10 ml) postupně vložíme několik pecičkových keramických 
magnetů, které vkládáme tak, aby se vzájemně odpuzovaly. Demonstrujeme je 
nejdříve stlačené pístem k sobě, pak povytálmeme píst ve vodorovné i svislé 
poloze. Je vhodné použít tento pokus jako základ problémové úlohy. 
29. Elektrolýza roztoku 

Jednu tenkou měděnou elektrodu (drátek) zavedeme trnem stříkačky a 
druhou kolem pístu. Do stříkačky nasajeme vodný roztok NaCl s několika 
kapkami fenolftaleinu. Zátkou uzavřeme tmo Elektrody připojíme k pólům 
ploché baterie. Kolem záporné elektrody se roztok zabarví červeně. 
30.SvěHovod 

Trnem stříkačky prostrčíme svazek kousků silnějšího silonového 
vlákna. Do pouzdra, které obalíme neprůhlednou fólií (papírem), zasuneme 
tužkovou svítilnu. Konce vláken trčících z pouzdra jasně svítí. 

Literatura 
Matoušek, J.: Praktikum školských pokusů. Pedagogická fakulta MU, Brno 
1993 (návody k praktickým cvičením). 
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Pokus Z elektrostatiky 
(malá vodní influenčni elektrárna) 
EMANUEL SVOBODA 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Pokusem lze za pomoci padajících vodních kapek nabít opačnými náboji 
dvě kovové nádoby. Využívá se jednak poznatku, že vytékající voda z trubičky 
nese kladný elektrický náboj, jednak jevu elektrostatická indukce. K pokusu mě 
inspirovaly publikace [1], [2] a [3]. Vznikl nápad použít k demonstraci co 
nejjednodušší pomůcky, aby pokus byl snadno proveditelný ve škole. 

Příspěvek jsem rozdělil na několik části. Nejprve uvádím seznam 
potřebných pomúcek, pak popisuji přípravu a provedení pokusu, vysvětlení 
pozorovaných jew a na závěr uvádím několik metodických a technických 
poznámek. 

Pomůcky 

větší plastová láhev s malým otvorem ve dnu, uzávěr této láhve s dvěma 
pruchody, dvě hadičky asi 30 cm dlouhé s vnitřním pruměrem 3 mm, dvě 
tlačky (např. Hoffmrumovy), dva stat1Íolové válečky pnuuěm 5 cm a výšky 
3 cm, tenká dřevěná lišta se dvěma otvory 30 cm od sebe, polystyrenová deska 
40 cm x 10 cm x 1 cm se dvěma otvory pruměm 5 cm a středy ve vzdálenosti 
30 cm, dvě kovové nádoby (např. ze soupravy kalorimetru nebo plechovky), 
dvě izolační podložky pod kovové nádoby, 4 vodiče, 8 krokosvorek, měřič 
náboje (např. měřidlo Q, U, I), stativový materiál, nálevka, leidenská láhev, 
6 kancelářských sponek, pomocná nádoba s vodou, dlouhý uzemněný vodič, 
vinidurová a skleněná tyč, flanel, kllže 

Příprava 

Pokus uspořádáme podle obr. 1. Větší plastovou láhev - nádobu N s 
uzávěrem upevníme v homí části stativové tyče S dnem vzhůru. Na pruchody 
uzávěru nasadíme hadičky, na nichž jsou navlečeny tlačky TI a T2• Jejich druhé 
konce prostrčíme otvory na liště L. Na střední část stativové tyče upevníme 
polystyrenovou desku tak, aby středy jejích otvoru byly pod otvory v liště. Do 
těchto otvoru umístíme stat1iolové válečky Vl a V2• Pod válečky umístíme na 
základnu stativu dvě kovové nádoby NI a N2 posazené na izolační podložky. 
Na válečky i kovové nádoby nasadíme shora upravené kancelářské sponky k 
přichycení vodičů (na obrázku nejsou nakresleny) pomocí krokosvorek. Sponky 
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Pokus Z elektrostatiky 
(malá influenční elektrárna) 
EMANUEL SVOBODA 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Pokusem lze za pomoci padajících vodních kapek nabít opačnými náboji 
dvě kovové nádoby. Využívá se jednak poznatku, že vytékající voda z tmbičky 
nese kladný elektrický náboj, jednak jevu elektrostatická indukce. K pokusu mě 
inspirovaly publikace [1], [2] a [3]. Vznikl nápad použít k demonstraCÍ co 
ne.ijednodušší pomůcky, aby pokus byl snadno proveditelný ve škole. 

Příspěvek jsem rozdělil na několik částí. Nejprve uvádím seznam 
potřebných pomůcek, pak popisuji přípravu a provedení pokusu, vysvětlení 
pozorovaných jevi'l a na závěr uvádím několik metodických a technických 
poznámek. 

Pomůcky 

větší plastová láhev s malým otvorem ve dnu, uzávěr této láhve s dvěma 
průchody, dvě hadičky asi 30 cm dlouhé s vnitřním průměrem 3 mm, dvě 
tlačky (např. Hoffmamlovy), dva staniolové válečky pnl111ěm 5 cm a výšky 
3 cm, tenká dřevěná lišta se dvěma otvory 30 cm od sebe, polystyrenová deska 
40 cm x 10 cm x 1 cm se dvěma otvory průměm 5 cm a středy ve vzdálenosti 
30 cm, dvě kovové nádoby (např. ze soupravy kalorimetru nebo plechovky), 
dvě izolační podložky pod kovové nádoby, 4 vodiče, 8 krokosvorek, měřič 
náboje (např. měřidlo Q, U, I), stativový materiál, nálevka, leidenská lállev, 
6 kancelářských sponek, pomocná nádoba s vodou, dlouhý uzenměný vodič, 
vinidurová a skleněná tyč, flanel, kůže 

Příprava 

Pokus uspořádáme podle obr. 1. Větší plastovou láhev - nádobu N s 
uzávěrem upevníme v horní části stativové tyče S dnem vzhům. Na průchody 
uzávěm nasadíme hadičky, na nichž jsou navlečeny tlačky TI a T 2. Jejich druhé 
konce prostrčíme otvory na liště L. Na střední část stativové tyče upevníme 
polystyrenovou desku tak, aby středy jejích otvorů byly pod otvory v liště. Do 
těchto otvoru unústíme staniolové válečky VI a V2. Pod válečky umístíme na 
záldadnu stativu dvě kovové nádoby NI a N2 posazené na izolační podložky. 
Na válečky i kovové nádoby nasadíme shora upravené kancelářské sponky k 
přichycení vodičů (na obrázku nejsou nakresleny) pomocí krokosvorek. Sponky 
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jsou upraveny že jejich vnitřní část se v polovině jejich výšky zahne do 
pravého úhlu. 

Tlačky Tl a T2 uzavřeme a otvorem O naplníme nádobu N (třeba do 
poloviny) vodou. 

N, 

Obr. 1 

Provedení 
Pokus provedeme v několika krocích: 

1. K nádobě NI připojíme měřič náboje a z lišty sundáme váleček Vl. 
Otevřeme tlačku Tl, aby odkapávala voda do nádoby N]. Zjistíme, že se tato 
nádoba s vodou nabíjí kladně, výchylka postupně roste a to tím rychleji, čím 
je odkapávání rychlejší. Proces nabíjení nádoby NI se nijak výrazně 
nezmění, vložíme-li na desku D nenabitý kovový váleček Vl. 
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jsou upraveny tak, že jejich vnitřní část se v polovině jejich v}'šky zahne do 
pravého úhlu. 

Tlačky Tl a T2 uzavřeme a otvorem O naplníme nádobu N (třeba do 
poloviny) vodou. 

Obr. 1 

Provedení 
Pokus provedeme v několika krocích: 

1. K nádobě NI připojíme měřič náboje a z lišty sundáme váleček Vl' 
Otevřeme tlačku TJ, aby odkapávala voda do nádoby NI. Zjistíme, že se tato 
nádoba s vodou nabíjí kladně, výchylka postupně roste a to tím rychleji, čím 
je odkapávání rychlejší. Proces nabíjení nádoby NI se nijak výrazně 
nezmění, vložíme-li na desku D nenabitý kovový váleček VI' 
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2. Stejný postup provedeme s pravou částí soupravy zastavení odkapávání 
z levé hadičky. stejný výsledek jako v 1. kroku. 

3. Zastavíme odkapávání vody, měřič náboje a nádoby N J a N2 vybijeme. 
Váleček NI nabijeme záporně vinidurovou tyčí třenou flanelem a otevřeme 
tlačku Tj Pozorujeme. že nádoba NI se nabíjí kladně. Jestliže pokus 
opakujeme, ale váleček nabijeme kladně skleněnou tyčí třenou kůŽÍ, 
zjistíme, že kladný náboj nádoby se postupně zmenšuje a nádoba se začne 
nabíjet záporně. Místo válečků je také možné pouze nabité tyče 
přiblížit k proudu Pozorujeme stejný jev včetně přitaželÚ vodního 
proudu k jedné či druhé nabité tyči. 

4. Zastavíme odkapávání nádoby NI a N2 a provedeme 
vodivé spojení válečku Vl s nádobou N2 a válečku s nádobou NI' 
Propojovací vodiče se vzájemně nedotýkají a se ani žádné 
kovové částí soupravy. Měřič náboje je zatím pouze jim ověříme, 
že žádná z nádob není nabita. Pokud tomu na základě naší manipulace 
se soustavou, obě válečky, otevřeme nejprve 
např. levou tlačku a po chvilce i pravou tlačku, takže voda z obou 
hadiček současně do nádob NI a N2. Po určité době, třeba 20 s, měřičem 
náboje určíme postupně těchto nádob. že nádoby jsou 
opačně nabité - levá nádoba NI kladně a pravá nádoba N2 záporně. Náboje 
na nádobách rostou s časem. 

5. Předcházející krok múžeme rozšířit o připojení leidenské lállVe k nádobám 
NI a N2 a nechat tento kondenzátor dostatečně dlouho nabíjet (dokud se 
nenaplní nádoby a N2 zcela Při kondenzátoru ve vidět 
(v zatemněné přeskok malé Je-li k dispozici 
elektrostatický lze změřit získané napětí mezi nádobami NI a 
N2• V tomto případě volíme nádoby větŠÍ, horní nádobu llaplnime zcela 
vodou a necháme proběhnout delší dobu až do vyprázdnění 
l10nú nádoby). Pak lze dosálmout napětí 3 kVaž 6 kV. 

Vysvětlení 

Vodní proud se třením v trubici a při odtrhávání nabíjí kladně v souladu s 
Coelmovým pravidlem (voda má větši relativní permitivitu než materiál 
trubiček). Tím se kladně nabíji i nádoba NI (L krok provedení). Čím vice 
kapek dopadne, tím větší ldadný náboj nádoba získá. Obklopíme-li kladně 
nabitý vodní proud nenabitým kovovým válečkem, nemá to vliv na polaritu 
tohoto proudu. Když postup provedeme podle 2. kroku, dostaneme stejný 
výsledek Oev je symetrický). 
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2. provedeme s pravou částí soupravy při zastavení r.t1I""'T,,,,,<'lnl 

Zjistíme stejný výsledek jako v 1. kroku. 
3. Zastavíme odkapávání vody, měřič a nádoby N j a N2 vybijeme. 

Váleček N j nabijeme záporně vinídurovou třenou flanelem a otevřeme 
tlačku Ti. Pozorujeme. že nádoba N 1 se nabíjí opět kladně. Jestliže 

ale váleček NI kladně skleněnou třenou 

zjistíme, že kladný náboj nádoby se postupně zmenšuje a nádoba se začne 
nabíjet záporně. Místo nabíjení válečkú je také možné pouze nabité tyče 
přiblížit k proudu vody. Pozon~ieme stejný jev včetně vodního 

k či druhé nabité 
4. Zastavíme odkapávání vody, nádoby NI a Nz vyprázdníme a provedeme 

vodivé spojeni válečku Vl s nádobou N2 a válečku V2 s nádobou NI' 
vodiče se vzájemně a nedotýkají se ani žádné 

kovové části soupravy. Měřič náboje je zatím odpojen, pouze jím ověříme, 
že žádná z nádob není nabita. Pokud tomu na základě naší !HdJlH~'Ul'''''''' 
se soustavou, obě nádoby, popř. 

levou tlačku a po chvilce i pravou takže odkapávčí voda z obou 
hadiček současně do nádob NI a Po určité době, třeba 20 s, měřičem 
náboje určíme postupně polaritu těchto nádob. Zjistíme, že nádoby jsou 
opačně nabité - levá nádoba NI kladně a nádoba N2 zápomě. Náboje 
na nádobách rostou s časem. 

S. Předcházející krok můžeme rozšířit o leidenské láhve k nádobám 
a N2 a nechat tento kondenzátor dostatečně dlouho nabíjet (dokud se 

nenaplní nádoby NI a N2 zcela Při vybití kondenzátoru ve vidět 
(v zatemněné místnosti) malé jiskry. Je-li k 
elektrostatický voltmetr, lze změřit získané napětí mezi nádobami NI a 
N2. V tomto případě volíme větší, homí nádobu naplrúme zcela 
vodou a necháme delší dobu (třeba až do vyprázdnění 
honú nádoby). Pak lze dosáhnout napětí 3 kVaž 6 kV. 

Vysvětlení 

Vodní se třením v trubici a při odtrhávání nabijí kladně v souladu s 
Coehnovým pravidlem (voda má větší relativní permitivitu než materiál 
trubiček). Tím se kladně nabíjí i nádoba Ni (1. krok provedeni). Čím více 
kapek dopadne, tím větší kladný náboj nádoba získá. Obklopíme-li kladně 
nabitý vodní proud nenabitým kovovým válečkem, nemá to vliv 11a polaritu 
tohoto proudu. Když postup provedeme podle 2. kroku, dostaneme stejný 
výsledek (jev symetrický). 
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Jestliže ve 3. kroku je kovový váleček nabit záporně (nebo v blízkosti 
vodního proudu je záporně nabitá tyč), pak v dúsledku elektrostatické indukce 
se úsek vodního proudu v blízkosti záporně nabitého válečku (tyče) nabíjí 
kladn.ě, vzdálenější části proudu (směrem k velké nádobě) záporně. Kladně 
nabité částice vody stékají do kovové nádoby a zvětšují její kladný náboj. 
Měřičem náboje se můžeme přesvědčit, že hadička, kterou proudí voda, je 
nabita zápomě. Je-li kovový váleček nabit záporně, pak v dúsledku 
elektrostatické indukce se úsek vodního proudu v blízkosti kladně nabitého 
válečku (tyče) nabíjí záporně, vzdálenější části proudu (směrem k velké 
nádobě) kladně. Zápomě nabité části vody stékají do kovové nádoby, vyrovnají 

původně kladný náboj a pak převládne záporný náboj - nádoba se od této 
chvíle nabíjí zápomě. Měřičem náboje se rovněž múžeme přesvědčit, že 
hadička, kterou proudí voda, je nabita kladně. 

Po křížovém vodivém propojení nádob s válečky (4. krok provedení 
pokusu) se situace změní. Kladným nábojem na Ni (levým proudem jsme 
začali) se kladně nabije i váleček V2, což zpúsobí, jak jsme poznali v 
předchozím kroku, že do pravé nádoby N2 padají negativně nabité kapky -
nádoba Nz se postupně nabíjí zápomě. Tím se záporně nabíjí také váleček Vi a 
to vyvolá v levém proudu vody zesílený kladný náboj. Od této chvíle padají jen 
kladně nabité kapičky vody do NI a záporně nabité kapičky vody do N2 . Tímto 
způsobem se obě nádoby vlivem indukce (inf1uence) postupně nab~iejí na větší 

hromadí se na nich náboje opačné polarity. 
Energii potřebnou k hromadění opačných nábojů na NI a N2 poskytuje 

potenciální tíhová energie vody v nádobě N. Celá souprava modeluje malou 
vodní elektrámou založenou na elektrostatické indukci. Získané náboje jsou 
levné, voda jich obsahuje obrovský počet ve svých molekulách. Musíme jen 
vykonat práci při naphlování honú nádoby vodou. 
Poznámky 
1. Při provádění jednotlivých kroklI je dúležité, abychom nepřenášeli na 

soupravu náboje ze svého těla. Proto je vhodné se vždy přesvědčit, že na 
počátku každého kroku jsou jednotlivé části soupravy bez náboje. Vhodně 
využíváme uzemněný vodič. 

2. Při protoku vodního proudu vnitřky nabitých válečků můžeme pozorovat 
rozstřikování tohoto proudu v dúsledku elektrostatického přitahoválÚ 
drobných kapek k vnitřním stěnám válečkú. 

3. Protože pracujeme s vodou, která se navíc rozstřikuje, mllŽe se stát, že 
některé části v proběhu pokusu budou mokré, zvláště pak polystyrenové 
desky. Je proto vhodné je vyměnit za připravené suché. 
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Jestliže ve 3. kroku je kovový váleček nabit zápomě (nebo v blízkosti 
vodního proudu je zápomě nabitá tyč), v důsledku elektrostatické indukce 
se úsek vodního proudu v blízkosti zápomě nabitého válečku (tyče) nabíjí 
kladně, vzdálenější části proudu (směrem k velké nádobě) zápomě. Kladně 
nabité částice vody stékají do kovové nádoby a zvětšují její kladný náboj. 
Měřičem náboje se múžeme přesvědčit, že hadička, kterou proudí voda, je 
nabita zápomě. Je-li kovový váleček nabit zápomě, pak v důsledku 

elektrostatické indukce se úsek vodního proudu v blízkosti kladně nabitého 
válečku (tyče) nabíjí zápomě, vzdálen~iší části proudu (směrem k velké 
nádobě) kladně. Zápomě nabité části vody stékají do kovové nádoby, vyrovnají 
její původně kladný náboj a pak převládne zápomý náboj - nádoba se od této 
chvíle nabíjí záporně. Měřičem náboje se rovněž můžeme přesvědčit, že 
hadička, kterou proudí voda, je nabita kladně. 

Po křížovém vodivém propojení nádob s válečky (4. krok provedení 
pokusu) se situace zrněnÍ. Kladným nábojem na Ni (levým proudem jsme 
začali) se kladně nabije i váleček V2, což zpúsobí, jak jsme poznali v 
předchozím že do pravé nádoby N2 padají negativně nabité kapky -
nádoba N2 se postupně nabíjí zápomě. Tím se zápomě nabíjí také váleček VI a 
to vyvolá v levém proudu vody zesílený kladný náboj. Od této chvíle padají jen 
kladně nabité kapičky vody do a záporně nabité kapičky vody do N2• Tímto 
způsobem se obě nádoby vlivem indukce (influence) postupně nabíjejí na větší 
napětí, hromadí se na nich náboje opačné polarity. 

Energii potřebnou k hromaděni opačných nábojů na NI a N2 poskytuje 
potenciální tíhová energie vody v nádobě N. Celá souprava modeluje malou 
vodní elektrámou založenou na elektrostatické indukci. Získané náboje jsou 
levné, voda jich obsahuje obrovský počet ve sv)'ch molekulách. Musíme jen 
vykonat práci při naplňoválÚ honú nádoby vodou. 
Poznámky 
1. Při provádění jednotlivých kroků je dilležité, abychom nepřenášeli na 

soupravu náboje ze svého těla. Proto je vhodné se vždy přesvědčit, že na 
počátku každého kroku jsou jednotlivé části soupravy bez náboje. Vhodně 
využíváme uzenměný vodič. 

2. Při prutoku vodního proudu vnitřky nabitých válečkú múžeme pozorovat 
rozstřikování tohoto proudu v důsledku elektrostatického přitallování 
drobných kapek k vlútřl1Ím stěnám válečků. 

3. Protože pracujeme s vodou, která se navíc rozstřikuje, může se stát, že 
některé části v pruběhu pokusu budou mokré, zvláště pak polystyrenové 
desky. Je proto vhodné je vyměnit za připravené suché. 
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4. Padající kapl()' mohou elektrony a přítomné ve 
svou úlohu hrají i nabité prachové částice ve vzduchu. Může se stát, že v 
prvním kroku pokusu bude vytékající vody naopak záporně 

vzduch a okolní předměty ovlivní proud vody stejně, jako kladně 
váleček (tyč) ve 3. kroku To ale nic nemění na funkci 

sestavené aparatury. 
5. Pokus může mít jak motivační, talc ilustrační funkci v učivu elektrostatiky 

základní i střední školy. 
6. Na jevu tření vodních částic vhá,,"1ěných vodní parou do trubic založena 

"parní elektrika" známá od roku 1840, 
7, V souvislosti s průběhem možno žákúm který 

I-',u'vn,u V bouřkovém lmaku (kumulonimbu), V tomto lllakU existuje 
mohutné svislé i proudělÚ tall v nějalcém 

gigantickém komíně), němž se částečky vody a ledu elektricky umuJ'-:!, 

že základna mraku postupně získá velký záporný zatímco homí 
část je nabita kladně, Vzniklé mllže dosáhnout až 108 V, 
Mezi těmito částmi lllakU nebo mezi blízkými či mezi 
mrakem a zemí pak dochází k výboji - blesku. Naprostá většÍna bleskú 
vzniká uvnitř bouřkových mral(ů, asi 10 % lmakú se do země, která 
před výbojem získává kladný indukovaný náboj. 

8. Pokud učitel vysvětlil v vyučovacích hodinách funkci 
indukční elektriky nebo van de Graaffova generátoru, lze 
malou vodní s těmito přístroji konfrontovat. 

Literatura 
[1] Bader F., Dom F.: Physik - Mittelstufe. Sehroedel Sehulbuehverlag GmbH, 

Hannover 1989, s. 311. 
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[3] Majer A.: Fyzika pro vyšší školy, Praha 1870. 
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--------------------

LEOŠ DVOŘAK 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

studenti jýziku pochopí, jestliže si sami zkonstruují potřebné 
měřicí přístroje." - zhruba tak na Veletrhu nápadú citoval prof. Wilke 
akademika Ve svém příspěvku bych chtěi do této oblasti přispět třemi 
náměty, které mohou realizovat a nejruznějším zpúsobem modifikovat sami 
žáci a studenti. Jde o přístroje dostatečně jednoduché a názorné, jejichž princip 
činnosti srozmnitelnj'T i na úrovni základní školy. Jak však bylo alespoň na 
jednom z náměul ověřeno, jejich konstrukce může b:írt zajímavá i pro 
vysokoškoláky - budoucí učitele fyziky. 

magnetid{ého 
První přístroj umožlluje přibližné měření velikosti magnetické indukce B. 

Měření múže sloužit příklad aplikace známého vztahu pro sílu púsobící na 
vodič s proudem: F = Bll. Ze známého proudu I, délky vodiče I a změřené síly 
F spočteme B. Sílu F určíme vážením. 

V praktické konstrukci jsou váhy vytvořeny z obdélníkového kusu kartonu 
(obr. 1). Délka může být asi 20 cm až 30 cm, šířka zhruba 10 cm. Najeho dvou 
delších stěnách zalmeme do pravého úhlu proužky v šíři asi 2 cm, takže 
vznikne jakési "korýtko". Středy ohnutých proužkú propídmeme a protálmeme 
jimi špejli. Na každé straně vahšp~.ili propíchneme špendlíkem (tak, aby 
špendlíky rovnoběžné). Špičky špendlíků budou tvořit "břity" vah. 

Obr. 1 
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Dosedat budou na hlavičky dvou které zatlučeme do kousku 
prkénka. Je vhodné uŽÍt hřebíky se širšími plochými hlavičkami. 

Posouváním špendlíků ve špejli můžeme vážky nastavit aby byly 
dostatečně citlivé. Zde lze diskutovat, na čem závisí citlivost proč se při 
příliš vysunut)'ch špendlících vážky "kácí" na jednu či druhou stranu a nedrží 
v rovnovážné poloze, mohli bychom řešit úlohy, hluboko pod spojnicí 
špiček špendlíků. těžiště atd. atd. Konstrukci přístroje lze opravdu využít 
k hlubšímu pochopení příslušných partií fyziky. 

Výslednou polohu špendlíků ve špejli se osvědčilo fixovat zakápnutím 
kalafunou, užívanou při pájení. Lze ji lehce nanést pistolovou páječkou a 
v případě potřeby opět rozehřát a špendlík posunout. Z dalšího špendlíku, 
kterým propíclmeme špejli, lze vytvoíit ručičku vah, indikující rovnovážnou 
polohu (špendlík směřuje dolů oproti značce, kterou uděláme na prkénku). 
Vyzkoušejte si, že pootáčením špejle vůči kartonu lze rovnovážnou polohu 
"doladit", se tím vůči rameni vážek posouvá bod, v němž jsou 

V souvislosti s tímto nastavováním lze se žáky jaký vliv 
má na rovnovážnou polohu a na citlivost vah změna polohy těžiště vůči bodu, 
v nemzJsou podepřeny. 

Prozatím jsme zkonstruovali normální vážky. Chcete-li, mi1Žete je se žáky 
využit k vážeru lehkých předmětů, asi tak od desetiny gramu. Závažíčky na 
vyvažování mohou být kousky běžného kancelářského papíru. Je-li 
"osmdesátigramový", znamená že 1 váží 80 g. Takže 12,5 cm2 váži 
právě 0,1 g. 

Pro určeru kterou magnetické pflsobi na vodič, navineme drát 
kolem celých vah - podél bočních stěn, rovnoběžně s kartónovou 

"základnou" vah. Lze užít vcelku libovolný smaltovaný měděný drát (ne 
extrémně tenký) nebo tenčí zvonkový drát. V prototypu přístroje stačilo 10 
závitů; vyšší počet závitů bude znamenat vyšší citlivost vah. 

Proud do vodiče bude dodávat baterie umístěná přímo na samotných vahách 
(na základní kartónové desce). V prototypu vyhověly dvě tužkové baterie 
zapojené v sérii. Byly umístěny v držáku, který se běžně prodává v řadě 
prodejen elektro. (Vhodnější je držák, ze kterého jsou vyvedeny dráty, než ten 
s nástrčkovými kontakty.) Baterie jsou nejtěžší části vah, proto musí být 
umístěny pod špejlí, tvořící osu vah. Nejjednodušší způsob upevnění baterii je 
nacpat držák těsně mezi kartónovou základnu a špejli. Posouváním baterií lze 
pak zhruba nastavit rovnováhu. 

Proud do závitú nebudeme z baterie pouštět přímo, ale přes žárovičku 
3,5 V, 0,2 A nebo 0,3 A, kterou také připevníme na váhy, např. z boku. 
Žárovička omezí protékající proud a umožní nám dostatečně přesně odhadnout 
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takže se obejdeme bez ampérmetru. Povolení a dotažení 
v objímce navíc mWJadí vypínač. 

modifikovat popsanou je celá řada (např. základní 
část vážek z pěnového místo z kartónu, větší počet závitů, závěs 
vážek na nitích 

Magnet, magnetickou indukci chceme měřit, budeme přibližovat 

z boku ke kratší straně vážek. Sílu F:::: působící na vodič s proudem, 

určení délky I. Ve skutečnosti je 
a tak bychom správně sílu měli 

i na části závitů podél delších 
stěn, nikoli sílu, ale moment síly 
vzhledem k ose nám umožní určit jen jistou 

resp. spíše hodnotu velikosti magnetické 
indukce B. Přiblížíme-li k závitům například magnet, můžeme za délku I 
vzít šířku Vzdálíme-li magnet, můžeme si představit, že 
siločáry magnetického "zasáhnou" delší část vodiče a l poněkud zvětšit. 

Vlastní měření probíhá že lmlgnetu se vážky vychýlí 
z rovnovážné polohy. Pokud rovnováhu obnoví závažíčko o hmotnosti m (např. 
z kousku položené na dmhý konec vah, je Blln = mg, kde g je tihové 
zrychleni. Naměřená hodnota B je tedy 

B= mg. 
nll 

Pokud závažíčko nedáváme až na konec objeví se samozreJme ve 
výsledném vzorci navíc poměr vzdálenosti od osy. Velikost B, kterou můžeme 
vážkami odhadneme z typických hodnot m = 0,1 g, g = 10 mJs2, 

I::: A, I ;:;: 2,5 cm, n = 10 na B == 20 mT. To je řádová velikost magnetické 
indukce blízko běžného tyčového školního magnetu. Citlivost vážek lze 
nastavit tak, že indikují i o dost menši síly. Našimi vážkami lze tedy měřit 
hodnoty B od několika militesla i méně (pokud bychom zvýšili počet závitů). 

Naše měření je samozřejmě jen značně přibližné. Porovnání s teslametrem 
že odchylky mohou být padesát procent i více. Měření je však názorné 

(nejde o žádnou "černou skřínku"), jasně ilustruje působení magnetického pole 
na vodič s proudem a umožní žálcům a studentům udělat si představu o velikosti 
magnetické indukce běžně dostupných magnetů. Donmívám se proto, že 
podobný jednoduchý přistroj a jeho výroba mohou najít své místo ať už přimo 
v hodinách fyziky či v různých nepovinných předmětech, kroužcích, v rámci 
SOČ apod. 
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"Panelový" voltmetr s LED 

Následující konstrukce může studentům pomoci ujasnit si, jak funguje dělič 
napětí ze dvou rezistorů. 

Svítivá dioda (LED) začíná svítit od napětí asi 1,7 až 1,8 V (červená dioda), 
resp. asi 2 V (zelená). Uvažujme zelenou diodu a pro jednoduchost 
předpokládejme, že začíná svítit při napětí přesně 2 V. Při nižším napětí nesvítí 
a neodebírá prakticky žádný proud. 

Jestliže jsou v zapojení podle obrázku odpory rezistorů Rl a R2 stejné, 
Rl = R2, je při napětí U nižším než 4 V na svítivé diodě polovina napětí U -
tedy méně než 2 V a dioda nesvití. Rozsvítí se, až napětí U přesáhne 4 volty. 

u 

Volbou poměru R2/(RI +R2) můžeme nastavit 
mez napětí U, při němž dioda začne svítit. A zde se 
již naskýtá téma pro maličký "týmový projekt": 
Skupinky žáků či studentů vytvoří každá svou 
"měřicí jednotku" - s různými hodnotami napětí U, 
při nichž diody začnou svítit (3V, 4 V, 5 V, ... ). 
Zapojíme-li pak všechny jednotky paralelně, 

získáme tak jedrioduchý voltmetr, který bude 
počtem rozsvícených diod indikovat velikost 
napětí. 

Praktická konstrukce může využít technologie 
již popsané v loňském sborníku Veletrhu nápadů: pájení součástek na malé 
mosazné hřebíčky zatlučené do kousků prkének. Žáci tak mají příležitost 
pocvičit se v pájení. (popravdě řečeno se na dané konstrukci rádi pocvičili i 
budoucí učitelé fyziky, v dané chvíli posluchači 2. ročníku. Dlužno říci, že 
někteří dle svých slov pájeli prvně v životě.) Prkérika lze pak spojit do 
společného panelu, takže výsledné' měřidlo je opravdu "panelové". 

Přesnost měření není ovšem nijak závratná. Překročení nastaveného napětí 
není indikováno náhlým silným rozsvícením diody; pár desetin voltu nad 
zvoleným napětím je svít poměrně slabý. Ale rozdíly větší než asi asi čtvrt 
voltu již celkem spolehlivě rozlišíme. Náš voltmetr má také značnou spotřebu. 
Ta závisí na hodnotách rezistorů. Je vhodné volit hodnoty Rl zhruba kolem 
220 Q - dejme tomu mezi 150 Q a 270 Q. Vyšší hodnoty znamenají slabší svit, 
nižší hodnoty zas vyšší spotřebu a případně přetěžování diod vyšším proudem. 

K rutinnímu měření napětí se tedy vytvořený voltmetr nehodí. Ovšem při 
jeho konstrukci si žáci a studenti mohou promyslet a vyzkoušet nejen funkci 
děliče napětí, ale i spojování rezistorů v sérii i paralelně. Požadujeme-li totiž 
přesný poměr odporů v děliči napětí, nevystačíme s běžně dodávanými 
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ze dvou rezistoru. 
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mez napětí U, při němž dioda začne svitít. A zde se 

naskýtá téma pro maličký "týmový projekt": 
Skupinky žáků či studentů vytvoří každá svou 
"měřicí jednotku" - s ruznými hodnotami napětí U, 
při nichž začnou svítit (3V, 4 V, 5 V, ... ). 
Zapojíme-li pak všechny jednotky paralelně, 

získáme tak jednoduchý voltmetr, který bude 
počtem rozsvícených diod indikovat velikost 
napětí. 

Praktická konstrukce může využít technologie 
již popsané v loňském sborníku Veletrhu nápadll: pájení součástek na malé 
mosazné hřebíčky zatlučené do kousků prkének. Žáci tak mají příležitost 
pocvičit se v pájení. (Popravdě řečeno se na dané konstmkci rádi pocvičili i 
budoucí učitelé fyziky, v dané chvíli posluchači 2. ročníku. Dlužno že 
někteří dle svých slov pájeli prvně v životě.) Prkénka lze pak spojit do 
společného panelu, takže výsledné' měřidlo je opravdu "panelové". 

Přesnost měření není ovšem nijak závratná. Překročeni nastaveného napětí 
není indikováno náhlým silným rozsvícením diody; pár desetin voltu nad 
'T<!(',lpnmm napětím je svit poměrně slabý. Ale rozdíly větší než asi asi čtvrt 
voltu již celkem spolehlivě rozlišíme. Náš voltmetr má také značnou spotřebu. 
Ta závisí na hodnotách rezistoru. Je vhodné volit hodnoty Rl zhruba kolem 
220 Q - dejme tomu mezi 150 Q a 270 Q. Vyšší hodnoty znamenají slabší svit, 
nižší hodnoty zas vyšší spotřebu a případně přetěžování diod vyšším proudem. 

K rutinnimu měřeIÚ napětí se tedy vytvořený voltmetr nehodí. Ovšem při 
jeho konstrukci si žáci a studenti mohou promyslet a vyzkoušet nejen funkci 
děliče napětí, ale i spojováIÚ rezistoru v sérii i paralelně. Požadujeme-li totiž 
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hodnotami reziston, a musíme rezistory vhodně skládat. Žáci se též naUCl 
respektovat polaritu diody svítivé diody a procvičí se i v již zmíněném pájení. 

I tuto konstmkci lze modifikovat a možná rozšíření třeba zadat jako 
problémy. Například: Jak by se v podobné konstrukci dosáhlo toho, aby dioda 
začala svítit již od napětí 1 volt? (Nápověda: Byla by k tomu potřeba např. 
tužková baterie 1,5 V. Při zapQjení do série ... ) Nebo: Dalo by se dosálmout 
toho, aby se dioda třeba při 3 V rozsvěcovala a při 4 V zase zhasínala? Fo už 
by bylo maličko složitější a vyžadovalo např. jeden tranzistor. .. ) S10 by 
dosálmout toho, aby se dioda rozsvítila po překročení zvoleného napětí náhle 
plným svitem? Ale to už možná miříme až příliš do elektroniky ... 

Automatické váhy aneb traktor na houpačce 

Poslední přístroj je "nejvíce netradiční". ilustruje rovnováhu na páce 
(nebo, chcete-li, skutečnost, že pro rovnováhu tělesa musí být celkový moment 
sil roven nule). 

Základem je dvojzvratná páka, vlastně jakási houpačka - třeba podložené 
delší prkénko. Na jeden konec položíme předmět, který chceme zvážit. 
Automatické vyvažování zajistí na dmhé straně páky malý "traktor", 
zkonstruovaný aby jezdil vždy do kopce. 

Funkce těchto "automatických vah" je jasná. Nechť jsou na začátku traktor 
a vážený předmět stejně daleko od osy. Je-li traktor těžší než předmět, převáží 
houpačku. Jede tedy do kopce směrem k ose - tak dlouho, dokud se momenty 
sil nevyrovnají, resp. dokud vážený předmět nepřeváží houpačku na svou 
stranu. Z polohy traktoru v tomto okamžiku (a z hmotnosti traktom) už se lehce 
vypočte hmotnost váženého předmětu. Na páku lze dokonce narýsovat stupnici 
a k traktom připevnit mčičku, která bude ukazovat na stupnici ... Vynalézavosti 
se meze nekladou. 

Tvoří-li páku opravdu podložené prkénko, tak, jak ukazuje obrázek, začne 
ve skutečnosti po převážení páky traktor zase couvat, dokud se páka zase 
nepřeváži, pak zas jede dopředu - a tak "osciluje" kolem rovnovážné polohy. 
Se žáky by bylo možno diskutovat, proč je tomu tak, jak to souvisí s polohou 
těžiště celého systému vůči ose, řešit, jak konstrukci vylepšit, aby vážení bylo 
přesnější atd. 
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V konstrukci, realizované autorem, tvořil páku kus polystryrénu, podložený 
dvěma latěmi, které se mohly otáčet kolem vodorovné osičky. "Traktor" byl 
sestrojen z dílů ze stavebnice Merkur. V ní jsou k dispozici osičky, kola, pásy, 

na šnekový pře'vod a ve variantě Merkuru s názvem "Pohony" je i vhodný 
motorek s osičkou. Traktor na jednu plochou baterii, ale pro 
spolehlivější pohyb do kopce bylo lepší použít dvou plochých baterií v sérii. 
Poměrně jednoduše lze i přepínání polarity baterie, aby traktor jezdil 
stále do kopce. V popisované konstrukci byla prostě zavěšena plochá baterie na 
dvou nitkách tak, že se mohla volně kývat. Baterie byla zavěšena vývody dolil 
tak, aby se při naklonění traktoru dopředu nebo dozadu vývody baterie dotkly 

resp. druhé dvojice vedoucích k motorku. A u kontaktů pro náklon 
vzad byla prostě polarita. Konec konců, vymyslet a realizovat 
podobný přepínač polarity může být také vhodným dílčím projektem ... 

"Automatické váhy" podobného typu mohou mít jistě nmoho modifikaCÍ, 
vynalézavosti se meze nekladou. Asi bychom je nepoužili ke skutečnému 
vážení. Na to váži příliš lmlbě a pomalu. Ale možná někomu podobná 
konstrukce múže zpestřit výklad rovnováhy na páce nebo třeba múže žákúm 
napomoci v jejím pochopení. .. 

Fotografie, popř. další detaily k uvedeným konstmkcím múžete najít na 
webu na adrese 

http://kdf-ls.karlov.mff.cuni.czlveletrh/2001/dvorak/Netradicni.htrn. 
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V konstrukci, realizované autorem, tvořil páku kus polystryrél1u, podložený 
dvěma latěmi, které se mohly otáčet kolem vodorovné osičky. "Trah.1:or" byl 
sestrojen z diIil ze stavebnice Merkur. V ní jsou k dispozici osičky, kola, pásy, 
díly na šnekový převod a ve variantě Merkuru s názvem "Pohony" je i vhodný 
motorek s osičkou. Traktor jezdi již na jednu plochou baterii, ale pro 
spolehlivější do kopce lepši dvou plochých baterií v sérii. 
Poměrně jednoduše lze vyřešit i přepínáni polarity baterie, aby traktor jezdil 
stále do kopce. V popisované konstrukci byla prostě zavěšena plochá baterie na 
dvou nitkách tak, že se mohla volně Baterie byla zavěšena vývody dolú 
tak, aby se naklonění traktoru dopředu nebo dozadu vývody baterie 
jedné resp. druhé dvojice drátl'!, vedoucích k motorku. A II kontaktú pro náklon 
vzad byla prostě prohozena polarita. Konec konců, vymyslet a realizovat 
podobný přepínač polarity může být také vhodným dílčím projektem ... 

"Automatické váhy" podobného typu mohou mít jistě mnoho modifikaCÍ, 
vynalézavosti se meze nekladou. Asi bychom je nepoužili ke skutečnému 
váženi. Na to váži příliš hrubě a pomalu. Ale možná někomu podobná 
konstrukce může zpestřit výklad rovnováhy na páce nebo třeba múže žákiim 
napomoci v jejím pochopení. .. 

Fotografie, další detaily k uvedeným konstrukcím můžete najít na 
webu na adrese 

http://kdf-ls.karlov.mff.cuni.czlveletrh/2001/dvoraklNetradicni.htrn. 
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Pár z tábora 4- o 
LEOŠ DVOŘAX 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Účelem tohoto příspěvků je podělit se o několik týkajících se 
'U1Ula,,,,, vIněni a zvuku. Jde o náměty na menší i větší projekty, které jsme 
realizovali na jarnim soustředění pro posluchače studia učitelství fyziky v Malé 
Hraštici (v květnu 2001) a na Letnim mat.-fyz. táboře pro středoškoláky 

v Kletečné u Humpolce v červenci t.r. Zájemci mohou najít informace o našich 
traďičnich soustředěních a táborech v příspěvcích v minulých ročnících 

sborniku Veletrhu nápadů [1], a aktuálně na webu, viz (3], [4]. 
V letošním roce byla nosným tématem obou soustředěni "hudba sfér" -

kmitmú, vIněni a zvuk. Účastni.\ům byla nabídnuta poměrně široká řada témat, 
z nichž si mohli vybrat a dle svého zájmu dohodnout konkrétlú projekt. Na 
táboře pro středoškoláky měl každý projekt svého vedoucího resp. konzultanta 
z řad studentů, doktorandů a pracovníků Ivl:FF. (Jeden projekt navíc 
AMarenčáková z Ivl:FF UK Bratislava, takže tým konzultantů měl mezinárodní 
složení.) Šlo o projekty, které nebyly předem do detailu "nalinkované", měly 
velkou míru volnosti a účastnici i konzultanti mohli projevit značnou míru 
kreativity. Lze konstatovat, že všichni jsme se v projektech leccos naučili. 

Dále jsou stručně komentována vybraná témata, konstrukce, náměty a 
některé zkušenosti. 
"Co všechno může hrát" 

Velmi vděčné téma. Zadat úkol "něco, co zvuk, tón apod." 
znanlená dostat neuvěřitelně různorodé výsledné konstrukce - a to i když jde o 
úkol "na rozehřátí" a je na něj minimum času. 

"Hraje" opravdu téměř vše, co vezmete do Kupodivu třeba i papírová 
mlička od toaletního papím. Při údem dlaní vydává zvuk, který má dobře 
definovanou výšku. Zakryjete-li druhý konec dlaní, je zvuk o oktávu nižší. 
Zvuky stejných výšek jsou slyšet, když foukáme na hranu ruličky. K určeni 
výšky zvuku lze použít i počítač, ale o tom blíže v tématu věnovanému 
rezonanci. 

Z trochu náročnějších projektú to může být Savartova siréna, tedy 
například proužek papím, na který naráží roztočené ozubené kolečko, třeba 
z Merkura. Nebo Seebeckova siréna: rotující kolečko s otvory, na které 
foukáme tenkou tryskou vzduch. Kolečko může pohmlět motorek napájený 
z ploché baterie, tryskou může být plastikové brčko. FrekvenCÍ zvuku 
(způsobeného přemšováním proudu vzduchu) můžeme lehce spočítat z počtu 
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otáček kolečka za sekundu a z otvorii v kolečku. Jestliže za kolečko 
přidáme trubičku vhodné délky, zvukje silnější díky rezonanci. 

Středně náročný je model varhan. Tvoři rotující 
železné kolečko se zaoblenými 
z měk.'kého železa. Z druhé 
cívky připojíme k zesilovači. 

magnet cívka 

Při otáčem kolečka se zuby 
pH'JHLA"," k jádru a zase vzdalují, a 
podle toho jádrem větší 

resp. menší magnetický tok. Díky 
změnám magnetického toku se 
v cívce indukuje napětí. Po zesílení 
zesilovačem uslyšíme tón. Je 
pravdou, že reálně se 
docílit spíš zvuk podobný zvuku 
leteckého motom dvouplošníků 

z dob "Odvážných muzu na 
létajících strojích", ale zvuk o dané frekvenci to je. A Hammondovy varhany 
skutečně takovýto princip tvorby tónu užívaly. 
Jal.: se šíří zvul{? 

Měřit rychlost zvuku lze buď velmi jednoduše, jen se 
s využitím modemějších technologií. 

nebo 

K jednoduchému měření stačí opravdu stopkY9 dva lidé a dva kusy dřeva. 
Třísknout o sebe nad hlavou dvěma dřeva se osvědčilo zvuku 
slyšitelný do vzdálenosti přes 300 m. Třísknuti je také na tuto vzdálenost vidět. 
Princip je jednoduchý. Jeden člověk třískne dřevy. Druhý člověk, vzdálený 150 
až 350 metru, spustí stopky v okamžiku, kdy uvidí náraz dřev. Jakmile uslyší 
ránu, zastavÍ. Samozřejmě, že se do výsledku promítá reakční doba - jak 
na signál, příjatý zrakem, tak na akustický. Ovšem pokud se reakční doby příliš 
""'UY''', stačí měření opakovat pro různé vzdálenosti (např. 150 m, 200 m, 
250 m, 300 m a 350 m) a výsledky proložit lineární závislost (přímku). Sklon 
přímky určuje, jak doba šíření zvuku roste s rostoucí vzdáleností a konstantní 
reakční doby se do něj nepromítají. Rychlost zvuku lze z něj proto určit 

přesněji - nem problém dostat hodnoty mezi 320 až 350 mls. 
Druhá možnost je využít odrazu zvuku o vzdálenou překážku. Velmi 

vhodný je panelový dinn s balkóny - rohy balkónů fungují jako koutové 
odražeče a odražený zvuk je proto dobře slyšet. 
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Pokud je stěna odrážející zvuk velmi blízko (napříldad 5 až 12 meml), 
žádný člověk nejen nestačí a mačkat stopky, ale ani si neuvědomí dva 
různé Mikrofon připojený k počítači ale mflže zachytit jak původní, 1::1]{ 

odražený zvuk. Zvuky lze nahrát do (k tomu stačí i program Záznam 
zvuku z Příslušenství Windows). Vhodným programem lze pak záznam zvuku 
prohlédnout a odečíst časový interval mezi zvukem a jeho odrazem. Autorovi 
se osvědčil program CoolEdit2000, který lze získat jako shareware a používat 
po dobu 30 dlli. Program fun$Uje i po uplynutí 30 ale 

ukazuje obrázek. 

ukládat na disk.) Cást obrazovky tohoto programu, 
přímý zvuk a zvuk odražený od 6 metrů vzdálené stěny, 

Je třeba poznamenat, že zdrojem zvuku v tomto případě nebylo třísknutí 
dřev. Takový zvuk totiž trvá velmi dlouho, takže odražený zvuk se v půvochúm 
zvuku prostě ztratí. Potřebujeme zvuk, který obsahuje pokud možno vysoké 
frekvence a přitom se rychle utlumi. N~ilepší se ukázalo ťuknout hranou nože 
od příboru do malého kousku kovu a oba kusy přitom držet v ruce, aby se jejich 
kmity rychle utlumily. 

Máme-li dva mikrofony a zvuková karta počítače umožií.uje nalrrávat 
stereofonní signál (tedy dva oddělené kanály), lze jednoduše oba mikrofony 
umístit třeba 1 metr od sebe a v záznamu signálu porovnat, o kolik přišel zvuk 
k jednomu mikrofonu dříve, než k druhému. Vhochlým zvukem je opět ťuknutí 
dvou kovových předmětú. Jak ukazl~ie obrázek (pro situaci, kdy vzdálenost 
mikrofonú byla 60 cm), lze začátek zvuku určit s poměrně dobrou přesností. 
Rychlost zvuku tak lze jednoduše určit s chybou ne větší než 1 až 2 mls. 

34 



_________ v,_e_le_tr_t_l nápadů učitelů fýziky VI 

ln .@Ii iWlllfFm ,JI.! 

Dokonce, položíme-li míkrofony na dřevěnou laťku a ťukneme do laťky, 
muzeme, spíše řádově, změřít i šíření zvuku v pevném materiálu. 
(Pro dřevo skutečně dostaneme řádově 3 kmls.) 

Je zda í1'1es se zvukovou kartou lze za 
jednoduchou -- ale téměř tomu už tak začíná být. Mikrofon může být 
typ určený pro připojení k (v ceně něco přes 100 nebo lze užít 
malý elektretový mikrofon prodávaný v obchodech s elektronickými 
součástkami (v ceně asi 15,- Kč; nutno ale ještě připočítat ceny za ,.,;ři"",,],,; 

vodiče, nejlépe stíněný kabel, a konektor a vodiče k mikrofonu a 
konektoru připájet). Odměnou za trochu POkuslůčeni s celou sestavou je podle 
mého názoru jedno z nejnázomějšich měření rychlostí zvuku. 
Něco málo I) rezonanci 

Zesílíme-li signál z tónového zesilovačem a přivedeme 
do reproduktorové soustavy, lze ukázat rezonanci strun na Při našich 
pokusech byla reproduktorová soustava položena ústím reproduktoru nahoru a 
na ni položena zadní stěna kytary. Nastavením frekvence tónového 
generátoru na frekvenci kmitů struny (podle sluchu a pak jemně dolaďovat) lze 
dosáhnout toho, že se příslušná struna rozkmitá s amplitudou až asi nůlimetr. 
Ve zvuku vydávaném reproduktory sice zvuk stnUly zaniká, ale při pohledu 
z boku jsou kmity struny vidět. Dají se prokázat i tak, že se struny jemně 
dotkneme tenkým papírkem, stéblem trávy apod. - je zřetelně vidět, jak od 
struny odskakuje. Nejlépe se rozkmitávají prostřední struny (A, DaG). 

Studovat lze i rezonanci l{mitů vzduchu v lahvi od minerálky. (Případně 
od jiného nápoje, ale v našem případě šlo o minerálku. Láhev by ale měla být 
skleněná, plastové láhve mají velký útlum.) Vložíme-li do láhve malý 
elektretový mikrofon a sledujeme-li signál z něj na osciloskopu, lehce najdeme 
frekvenci, pří niž má signál výrazné maximum. Kmity můžeme budit například 
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n",,,,,,O,",1 na tónového - sluchátka přiblížíme 
k hrdlu láhve. Lze také zkusit u hrdla láhve různé výšky. 

z mikrofonu do zesilovače a posloucháme výsledný signál 
"c"r'n,nv zvuky z okolí zkreslené, tak trochu "jako ze 

rezonanční frekvence. Pokud výstup 
celá soustava mikrofon v láhvi-zesilovač

rej:)roíiul\:tor se rozhouká na rezonanční frekvenci. 
ReZOnatiČní frekvence dána velikostí láhve. (A zčásti 

tvarem a závisí i na vzduchu. Jde víceméně o Helmholtzúv re2~OlJlat()r. 
ale k tomu snad blíže má tón, 

foukáním na hrdlo láhve. Je to zřejmé už při porovnání sluchem. 
chtěli měřit frekvenci tónu, múžeme zvuk nahrát 

do třeba zmíněného programu CaalEdit. V něm si 
necháme zobrazit a se, která frekvence má největší 
a1Ilplituidu. Podobně múžeme určovat rezonanční frekvence ale třeba 

a je snímat 
Ke studiu klnitll si lze v němž lze 

stnmu definovanou silou a měnit její délku. Ukázalo se, že je vhodné 
mit smmu svisle a zatěžovat ji závažím (přes 
posunem závaží: po dala sila nastavit). Pak lze 

vzorec pro frekvenci kmitll. 
Zde pro nedostatek místa Upl::JZclIDÍme zajímavou možnost, jak 

snímat Konce na zesilovače Geden konec 
na 

vlnění na gumi.čce 

Ke struně z boku přiblížíme magnet. 
se v magnetickém poli a proto se 

řádově kolem mi1ivoltunebo 
na osciloskop či 

Jen smlčně nápad, jak demonstrovat příčné stojaté vlnění: 
Na několika metrech tenké kloboukové gumy vytvoříme velice 
názornou řadu uzlú a kmiten, jestliže gumičku poblíž konce rozkmitáme 

běžného (vibračního) holicího strojku, jemuž slmdáme kryt. 
Co všechno může hrát a aneb rozličné reproduktory 

Po chvíli múžete s překvapením že jako reproduktor 
múže fungovat i extrénmě jednoduchá konstrukce. 

Snad neijednodušší je vzít malý kousek pěnového polystyrénu (čtvereček o 
hraně zhruba 5 cm, tloušťka st:'lčí 1 cm) a na jeho obvod navinout několik 
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závitů tenkého smaltovaného měděného drátu. Navhíte tolik 
vzniklé CÍvečky asi 10 ohmů. o něco silnější drát, bude možná 
muset závitů několik desítek. 

Vzniklou cívečku volně pověste za tenké přívodní a ji 
je třeba, aby CÍvečka neměla 

zesilovač. Také pozor, 
drátech nenastal Na vstup zesilovače můžeme 

z tónového generátoru nebo hudební 
k vytvořené CÍvečce silnější 

hudbu. 
Zvuk z tohoto je velmi slabý, i pouštíme 

1 watt i vÍCe. destička skutečně není nejvhodnější 

membránou pro navíc cívečky s ni pevně 

nemůžeme očekávat výsledky. Ovšem celá konstrukce je 
ilustruje působící na vodič s nrrm;!PITl 

V poli a pro žáky může být dosti "tr"W'''111 že talcováto nrill1i1ti""i 

konstmkce vllbec 
Pro hlasitost větší membránu a magnetické 

v okolí Membrána zhotovená z tenkého papíru vypnutého v pevném 
rámu se neosvědčila - má výrazné rezonance na určitých frekvencích, takže 
zvuk je velmi můžeme ji také využít Položíme-li membránu 
vodorovně a nasypeme na ni trochu jemné soli, můžeme rezonanci 

zmka soli nadskakují a se do míst uzlú a tak 
vlastně Chladniho obrazce.) 

se ukázala membrána ve tvaru kužele z tvrdé 
UaJ"iJ,_ua e1l1J!lC;ká CÍvečka navinutá na tvrdém Aby se 

a síla se z nich přenášela na membránu, 
byly kalafunou. K nanesení a roztaveni kalafuny posloužila 
pistolová páječka. Odpor cívky byl asi 5 ohmů. Takovouto cívku lze připojit 
zesilovači určenému pro reproduktory s odporem 4 ohmů. (Dodržíte-li odpor 

není nutné bát se poškození zesilovače, před čímž varují autoři podobné 
konstrukce [6].) 

Do zasahoval pásek, na jehož dmhém konci 
silného feritového magnetu. Pásek sloužil jako pólový nástavec. Díky tomu 
byly závity v poměrně silném magnetickém poli. Při připojeni signálu ze 
zesilovače hrál takto zkonstruovaný reproduktor v tiché místnosti dostatečně 
nahlas a vcelku překvapivě kvalitně. 
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Membránu stačilo držet v ruce za okraj, nebo ji v několilca místech připevnit 
pomocí izolepy k silnějšímu kartonu, v něrnž byla pro membránu vyříznuta 
díra. Celou konstrukci lépe ukáže fotografie (viz dále odkaz na www stránku). 

Poděkováni 

Za vedeni projektů na letním táboře děkuji Mgr. Miroslavu Jílkovi, 
Mgr. Peterovi Žilavému, Mgr. Andree Marenčákové, posluchači MFF UK 
Martinu Švecovi, jakož i vedoucím matematických projektů RNDr. Vojtěchu 
Kapsovi, CSc. a posluchači MFF Lukáši Paulovi. Za technickou pomoc děkuji 
Ing. Petru Grygárkovi. Za mimoodborný program zde i na soustředění 

posluchačů učitelství zvlášt1ú dík skupinám (převážně posluchačů MFF) 
vedeným Zdeňkou Broklovou. 

Mgr. Jílek vedl výše popsané projekty týkající se sirén, modelu 
Hammondových varhan a studia struny. Další výše uvedení konzultanti vedli 
další projekty, jejichž popis se do tohoto příspěvku již nevešel - snad 
budou některé v budoucnu popsány např. na webu. Na výše popsaných 
projektech účastníci letního tábora: Áda a Mirek (sirény a model 
Hammondových varhan), Dáša (studium stnmy), Věrka a Jiří (měření rychlosti 
zvuku odrazem o překážku, mčně i pomocí počítače), Tomáš a Libor 
(reproduktory). Uznáni si ale zaslouží i ostatní účastníci praclliící na dalších 
projektech. Na soustředění v Malé Hraštici se problému měření rychlosti zvuku 
přímou metodou věnovali posluchači MFF Martin Svoboda a Jaromír Kekule a 
dalŠÍ, kteří jim pomáhali. Za entusiasmus, fantastickou atmosféru a spoustu 

patři můj upřímný dík všem účastníkfun soustředělú. 
Fotografie, ev. další detaily k uvedeným konstrukcím můžete najít na webu 

na adrese http://kdf-ls . karlov .mff.cunLcz/veletrh/200 11 dvoraklPar V eci 4.ht1n. 
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FyzWebu 
JITKA HOUFKOVÁ 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Co FyzWeb 

FyzWeb (http://fyzweb.mff.cuni.czl) je fyzikální výukový web, který 
vzniká na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikáh1i fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze s podporou Fyzikální sekce této fakulty a je určen hlavně 
dětem a studentům, jejich rodičům a učitelům. 

FyzWeb by měl sloužit především k lepšímu porozllillění fyzice a k její 
popularizaci. Je to prostor, kde jsou k nalezení nejen aktuální informace ze 
světa modemí fyziky, ale i popis a vysvětlení různých problémů a zajímavostí 
z klasické fyziky. Zároveň by měl množúovat kontakt mezi veřejnosti (studenti, 
učitelé, rodiče, zájemci) a odborníky, kteří se fyzikou zabývají, i kontakt mezi 
studenty navzájem a mezi samotnými učiteli. 

V budoucnu by měl být živým kde se studenti a učitelé budou moci 
virtuálně setkávat, dělit se o své zkušenosti a spolupracovat při řešení různých 
fyzikálních problémů (studenti) nebo při tvorbě a rozvoji materiálů pro výuku 
(učitelé). To ho odlišl* od mnoha jiných fyzikálních webovských míst 
hT".řl"":Trn na riizných vysokých školách, která jsou zaměřena především na 
získání nových studentů, případně na jejich přípravu k přijímacím zkouškám 
Náš web má sloužit pro popularizaci fyziky jako celku a pro všechny. 

Vlastní FyzWeb vzniká od jara 2000 v návaznosti na jednotlivé fyzikální 
které vytvořeny již dříve. Na jaře 2001 prošel výraznými 

změnami ve svém grafickém vzhledu i rozčlenění a doplnění obsahu. 
Provoz a rozvoj FyzWebu zajišťuje skupina zaměstnanců a studentů 

z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. K jeho obsahu však 
význanmě přispívají i učitelé ze základních a středních škol. 

Obsah (obr. 1) 

FyzWeb je rozdělen do šesti hlavních části: Zajímavosti, Fyzlnfo, 
Kníhovna, Dílna, Odpovědna aWWW. Jednotlivé části jsou snadno dosažitelné 
z hlavního menu, které je na vrchu každé stránky, nebo z navigačního sloupce 
v levé části vstupní stránky FyzWebu. Z tohoto sloupce vedou přímé odkazy i 
na jednotlivé články a podsekce. V jednotlivých sekcích, které jsou odděleny 
barevně, je v levém navigačlúm sloupci vždy jen obsah dané sekce. Upozornění 
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a pnmé na nové či zvlášť zajímavé 
na vstupní stránku FyzWebu, 

výuce. 

k;erý 
Fy,W •• 

'oJ1:nikaj'ici IN 
MfF Ul<. Naším cilGm je

iyzJku Y'Š-em, k~eti (I I)j 

a pOťn4h.$t ~ii j€!jít"rl: s.iudiu li 

8l..Í'Jéfn~ \/tt~fi p.řirrá'Šét 
ze světa m~-demj ~z:jky. aJfj i 

rutiiýcb 
zai!,,,,",,e,;tj z klasické 

Obr. 1 

jsou také mnisťovány přímo 

d ~k.uji vSem ~Jt;ite-tum 'n 
.Wtl wým! ce'mýml 

a: ~opomč.enhnr 
výtIoji J@hn srmtti&llf3 

Tento Vf!;:b je určen 
nadšend!i'n -i/i bude 
uděláme! St63e m ite 
bude "YI'.~.I ~ co 

Do sekce Zajímavosti (http://fyzweb.mff.cuni.czlzajimavosti) jsou 
fyzikální a a z dělÚ kolem 

fyziky a fyzikálního vzděláválÚ. Je zde například obrazové zpravodajství 
z mezinárodního setkání učitelů fyziky Physics On Stage v CERNu ve 
Švýcarsku či fotodokumentace z finále soutěže Malých Debrujáru Rafan -
hračky z odpadu. Z akcí, kterých se sami účastníme, se snažíme přinášet "on~ 
line" zpravodajství. (Obr. 2) 

{1.5J.OOl tamll díra pr.nadila "".u 'ul~ci 
Gem~ diry "ž d.,M nejsou jen ,11~poto!ickými o.j_kry pJedpo"rdooými ob9cnou teorii 
relatlwt:r -Jeji'Ch ®~ÚS~-er.{;f pOl\Tluje mlmi) j}né rentgerHl'lB- z.áre:ni ~tys~l&né hmotou pa:dajid rlo 
(flrně díry. To fJ(!ní -H:drulU núlii?likDU" a*émý zdl'Oj Cygr1US Xl -tak ťI~ ť-ebij pmzr~dit 

pil\ůmmst cemé Již témill pred 'lic,oU lety pfl pozoro""ní ren!gen"'1m teleskopem 
cl,,"žic. UHlIfll), n" $.b.ol:>clob"* Qbj_kt lok. diky renliJ"n ••• mu .,iřoní pnttr$,JII j •• !. 
·"c. 

Obr. 2 
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Pro podporu praktické i teoretické práce studentů určena sekce 
Fyzlnfo (http://fyzweb.mff.cuni.cz/fyzinfo), která obsahuje odkazy na fyzikální 
i chemické interaktivní převaděče fyzikálních jednotek a kalkulačky. 
Obr. 3 

k cl~SpŮZíCl: 
,s n~jp(l~ži'(.~flějŠíth t(x_;:tM~~.;.d~J;.r.:'.<t~:;'~H:J, 

!ll Pt~hletj zak1a"ufcn 8: wdi~l&rch ki;~~:n.~.<;.;}~, 
iI\1 B~In;j;.n :}d'lr,~?t:::ný(;~ fl },!::-tofk:k?!:h j;;);;:~;:j; j i $- p~ř.\.'"Qdi)~i'1~ Vi::h'thy 

Obr. 3 

InQ;m~ j~k6 fIM'lI')' f)'l~kjlrsfť h .h,?;Jn(ťlt,;!~. Kg 
ttt:Offnace o fJl~e ~ j} ·l:'d~~h\:~ k d8f13 j~d~"(ůtcť.. 

Knihovna (http://fyzweb.mff,cuni.czllmihovna) je sekce, která obsahuje 
jednak původní články a učební o fyzice, ale i obsáhlý komentovaný 
seznam odkazů lk'l podobné zdroje na internetu. Odkazy jsou tříděny podle 
fyzikálních oboru a podle Obr. 4. 

ill S-G-ii:tlly Q:.:~~.l.:.~H} (;10t.ltr:it Af"BVG't "I P(íbf'il:ftti.: 
Oll {:~g-:j~j:~Jm~~~~:(j .. :~A~, v ~1)rfflO :;.~~iiM;; :;;~ nlf,J:..uct~me tiČ:t 'f}··:Ú;"u. B-udeme se jen 

iG!1~fit ~'O;;!n~;~~ to, -co :zrr~(r);;?':; ~Manti t·~h~ p6U .. n;:a1 k :t:'{s;.4ti~t:í 
k;lll'doclehflkh j8-'fi'J. t-'&~kl,i:~!~!)ii:: $I:?-" I) $pC:ier1í !Fi~ . .€:I:.~f~h ~ozn?4ki} S~ ,,~~:nl, $ Čln:~ 
.,; i! éb'.;!í:lé- ~&tk~:ám". (J'H 13. 4, 0'1) 

QI ~~~~~~.:J.':.1~.~?y':;.~;?'j~!X:i? Pojtťt~~?? posly{tnL3 hi$to·ni někdy 7. t.:M'~;1 rj~if.':!yfh, náiirly 
h~miU Stlll{&:S11t::1I. Ptrtl:xe!((Iě" Sť:: na o::i.ud)' ;~d k(J~éf{1 i':;~s, k~:;:té po'(.a:t~Jj&IYI,* 
la t*k $flť~\n:fl);m2IJ ~Q=-Jf&$š ne$e?~o lí'l'2ia. jako š(dyb::r hi tr~j:f lJd.j~?;.f;'f·~. ft,. 

ť-f~tfj j~ i;~kt:ll.i mUln~{ ·~r:mysl::rl. ;":ýW!::il (JH ';3.4.(1) 

Obr. 4 
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Sekcí, která má být inspirací k aktivní práci, je Dílna: 
(http://fyzweb.mffcuni.cz/dilna). 

na různé fyzikální pokusy, které je možné provádět ve 
škole i zkoušet doma. Pokusy jsou určeny různým věkovým skupinám žáků a 
studentů. Dílna ale obsahuje i sbírky fyzikálních úloh, například ve spolupráci 
s mv byl pro web zpracován soubor úloh z mezinárodního výzkumu TIMSS. 
Jednotlivé úlohy jsou doplněny nejen klíčem s řešením, ale informací, jak je 
řešili naši žáci v porovnání s mezinárodními výsledky. Dílna dále obsahuje i 
počítačové programy a aplety. Obr. 5 

,?",,"""-"Y""""C ná pokus)' pm k~éří eMělí 'rl 
za Q; prot.1é\'ká ch daet času' na 
a pops~1 0:U.:::t:.k\'!k. 

Obr. 5 

Důležitou částí FyzWebu, která funguje od prvních dnů jeho existence, je 
sekce Odpovědna (http://fyzweb.mff.cunLczJodpovedna), kterou řídí doc. 
Milan Rojko. Otázky, které přicházejí do odpovědny, jsou velice různorodé a 
při jejich odpovídání jsou využívány i znalosti a zkušenosti odborných fyziků 
z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Obr. 6 

V sekci WWW (http://fyzweb.mff.cuni.cz/www) jsou shromážděny odkazy 
na jiné fyzikální weby a na instituce, které se zabývají fyzikou a její výukou. 
Obr. 7. 
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Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevite si rady s jeho vysvěllením? 

Neváhejte II napi~te nám svl1j dotaz! 

Na va§e dotazy je pnpta\1M edpo>idllrt dot. Milan Rajko z Mal*mallcko.fyzi1<iílni fioklJlly v 
P",ze, 

Obr. 6 

.!Jfliller~~JS~$!rlO\li\\ 
fr!lr;./!W!Iťi (!mi GÝ (lb 23,~01J 
Informace o nejslarlif čuké unMorzil~ o jejrch fakul!éeh 

• MFFUK 
~.u.1f.OO· cYi&!Wmei>!m (Jb 23.3.0'I) 
Domovská Slnlnk. maI9n1jj!'eko·lyziki\fni r.ku!\y UK 
I!lfi:>rm~ce o etud,u, .k1m\ln; zprá\ly z fakully. ufilečn1je možnost vyhle<lmnl na 
f~k"ltní$fti 

• F;a;ikl.i!nf ki\\WmY.MFF UK 
ti~Th~JjJ},i'i;JliflJlWJihCz!1iii.if!. •. 
Rlhnó $j,"oky fytikalních kllrteder MFF UK. na nik!e!ýeh nalezMta $1'"1'"1' 
popis 
činocsli katedry. jejich projektů,j,,,,j,, nolnMte i odb~m.u publik.",,; čí~n~.t 

Obr. 7 

Technické informace o serveru 

Server se jmenuje KDF-LS a je pnpojen k akademické síti 
karlov.mff.cuni.cz, takže jeho plná adresa je kdf-ls.karlov.mff.cuni.cz. Server 
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má dva možné z nichž pro přístup k české verzi stránek určen alias 
fyzweb.mff.cuni.cz. 

Server je PC s procesorem Intel Celeron 466 MHz a 128 MB RAM (256 
MB 10 GB diskového prostoru je určeno pro web, zbývající část pro 

Do sítě je server 100 Mbit Fast-Ethernet síťovou kartou a je 
umístěn na síti fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, 

RedHat Linux 6.2CZ s HITP serverem Apache 1.2.14. 

1 
Protože část má určena máte šanci výrazně 
ovlivnit obsah a formu! l<:..e:Knele nebo napište nám Vaše připomínky a 

2 

zajímavý experiment, probíráte některé téma 
Podělte se s ostatními! Na FyzWebu máte možnost 

'Tnř';"hwmlit své nápady a zkušenosti pomocí Internetu velkému nmožství lidi! 

Výzva 3 

Hledáme pro tvorbu materiálú pro FyzWeb a jejich 
doplňováni a aktualizaci! 

Kontakt: RNDr. Jitka Houfková 
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha 
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
E-mail: jitka.houfkova@mffcuni.cz 
Tel.:02 2191 1206 
http://fyzweb.mffcuni.cz 
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Částicová fyzika na střední škole 
JITKA HOUFKOVÁ 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Úvod 

Výuce částicové fyziky se na středních školách nevěnuje příliš velká 
pozornost. Domnívám se, že jednou z příčin je nedostatek času, v tematických 
plánech, již tak naplněných na únosnou mez, je obtížné vyšetřit dost prostoru 
pro poměrně náročné partie moderní fyziky. Za druhou nezanedbatelnou 
příčinu považuji to, že my sami, učitelé, toho o částicové fyzice většinou 
mnoho nevíme. 

Není divu, vždyť částicová fyzika je fyzikální obor, který se překotně 
rozvíjí v posledních desetiletích. Proto teprve mladší učitelé měli přednášky o 
částicové fyzice v rámci svého studia. Ale i oni potřebují doplňovat své znalosti 
o nové objevy, teorie a vysvětlení. 

Jednou z institucí, která může podat zasvěcené informace o částicové fyzice 
je Evropská laboratoř pro výzkum částicové fyziky CERN u Ženevy na 
hranicích Švýcarska a Francie (http://www.cern.ch). 

Na obr. 1 je ukázka záznamu z bublinové komory a jeho analýzy (rozpad 
omega minus v K- p interakci při 10 GeV/c) 

High School Teachers Programme at CERN 

Právě v CERNu se poslední čtyři roky scházejí vždy v červenci učitelé 
fyziky z mnoha různých zemí, kteří se chtějí něco dozvědět o částicové fyzice, 
o tom, jak vůbec taková organizace jako CERN funguje a jak v ní vědci pracují, 
ale i o tom. jak se učí fyzika jinde ve světě. 

Nedílnou součástí tohoto setkání, které trvá tři týdny, je i tvorba vlastních 
materiálů pro podporu výuky částicové fyziky na školách. A protože učitelé 
během tři týdnů absolvují nejen mnoho fyzikálních přednášek a seminářů, ale 
navštíví i různá experimentální pracoviště, mají při tvorbě výukových materiálů 
z čeho čerpat. A snad by to ani nebyli fyzikáři, kdyby si vzájemně nepředváděli 
své oblíbené pokusy. Proto jsou materiály o částicové fyzice doplněny i návody 
na rozmanité zajímavé pokusy z jiných částí fyziky. 

Výukové materiály 

V základní verzi vznikají jednotlivé materiály v angličtině, protože 
angličtina je oficiálním jazykem celého programu, a pak jsou postupně 
překládány podle toho, co kterého učitele zaujalo a co považuje za využitelné 
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ve své zemi. Většina materiálů je následně zpřístupněna na internetu na 
stránkách učitelského programu, které naleznete na adrese 
http://teachers.cern.ch. 

Jedná se převážně o texty zaměřené na popis a vysvětlení funkce 
urychlovačů, detektoru, bublinových komor, experimentů fyziky vysokých 
energií a dalších souvisejících oblastí a fYzikálních teorií. Výklad je většinou 
doplněn názomými ukázkami a cvičeními. 

Obr. 1 
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Materiály v češtině 

Protože se od roku 1999 programu účastní i zástupci učitelů z České 
Republiky, naleznete vybrané materiály i v češtině. 

Dosud jsou přeloženy například základní tex.1y o CERNu, série fólií na 
zpětný projektor znázorňujících funkci urychlovačú, do Power Pointu 
přepracovaný komiks "Svět částicové fyziky", návody na různé pokusy a 
podrobná reportáž z prúběhu letošního programu. Další překlady na nové 
dobrovolníky. 

Česká účast na učitelsl{ém programu v CERNu 

V roce 1999 reprezentovala Českou republiku na učitelském programu v 
CERNu Jana Šolcová z gymnázia v Beronně, v roce 2000 Dana Topferová a 
Jitka Honfková, obě z Prahy, v roce 2001 Jitka Houfková a Rosťa Halaš 
z Prostějova. Pro rok 2002 je již jasné, že jeden z našich zástupců bude opět 
Rosťa Halaš, protože od Jitky Houfkové přebral správu www stránek 
učitelského programu. 

Druhého zástupce našich učitelů vyberou z přihlášených zájemců sami 
pořadatelé v CERNu. Přihlásit se lze přes internet, veškeré informace a 
přihlašovací formulář naleznete na stránkách učitelského programu na adrese 
http://teachers.cern.ch, budete-li sledovat odkaz HST Programmes a rok 2002. 
Do přihlášky je třeba napsat stručný životopis, zdůvodnit, proč se do programu 
hlásíte a jak se chystáte poznatky získané v CERNu zužitkovat a dále šířito 

Na program, který proběhne v létě 2002, je nutné se přihlásit do 15. 
ledna 2002. 

RNDr. Jitka Houfková 
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha 
Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2 
E-mail: jitka.houfkova@cem.ch 
Tel.:0221911206 
http://teachers.cem.ch 

47 



Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl 

Hra s ohněm 
FRANTIŠEK ŠPUL4K - PA VEL KŘÍž 
Pedagogická fakulta m, České Budějovice 

Úvod 
V našem příspěvku uvedeme některé motivační experimenty, při níchž se 

využívá plamen svíčky nebo kahanu. 

1. Podmínka hoření - kyslík 
aj Hoření svíčky pod válcem 
Po spálení kyslíku vznikne oxid uhličitý - má větší hustotu než kyslík 
(a tedy menší objem, takže se zvýší hladina vody ve válci - obr 1). 
b J CO2 zamezí hoření 
Svíčky v kádince budou zhasínat postupně jak bude stoupat hladina CO2 

v kádince (obr. 2). 

Obr. 1 Obr. 2 

2. Komínové efekty 
aj Papírový hádek 
Komín usměrňuje proudění vzduchu na papírového hádka, který se otáčí 
podstatně rychleji (obr. 3). 
b J Svíčka ve skleněném válci 
Hoření svíčky ve skleněné rouře umožní až vložení kovové vložky, která 
zabezpečí proudění vzduchu ve válci (ve válci umístěná svíčka zhasne - po 
shoření kyslíku je plamen uhašen oxidem uhličitým (obr. 4). 
cJ Tah v komíně 
Nedostatek tahu v komíně způsobí klesání kouře ("zpětný tah" v kamnech) -
obr. 5. 
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Obr. 3 

30 Pl.amen na kovové síťce 

i 
l/ 

Obr. 4 

aj Hoření plamene nad a pod MVOVOU síťkou 

~ 
U 
li 
" " 

Obr. 5 

Kovová siťka odvádí teplo - plamen přes síťku neprojde - po zapálení hoři 
plyn pouze nad síťkou nebo pod siťkou (obr. 
b) Teplomet 
Rozžhavená kovová síťka vyzařuje tepelné zářeni 
c) Svítící síťka 
Speciální síťka (tzv. Auerova puučoška - směs dusičnanů, ceru a thoria) 
vyzařuje světelné záření. 

4. Vliv příměsi na barvu plamene 
a) Lihový kahan 
b) Plynový kahan 
c) Svíčka 
d) Bunsenův kahan 
Úprava Buusenova kahanu - hřebík (tzv. "papírák") se rozžhaví a pak sůl 
nebo modrá skalice na hřebíku barevně září - obr. 7. 
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Obr. 6 Obr. 7 

5. Vedení tepla 
a) Var vody v papírové krabičce - obr. 8. 
b) Var vody ve zkumavce s ledem - obr. 9. 
c) Hoření látky 
Kapesník po zapálení neshoří - před demonstrací byl namočen do čisticího 
přípravku "Okena", příp. roztoku vody a lihu - obr. 10. 

, !, ' 

Obr. 8 Obr. 9 

Obr. 10 Obr. II 
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6. Doba hoření svíčl{y 
Svíčka se závažíčkem ponořená do vody v kádince (obr. 11) hoří déle než 
stejná svíčka postavená na stole. 

7. Směr plamene 
a) Svíčka v láhvi na odstředivém stroji 
- složení tíhové a odstředivé síly - plamen se stočí proti směru výsledné 
síly: Fv = FG + Fo (obr. l2a, l2b). 

Obr. l2a Obr.12b 

b) Plamen v proudícím vzduchu 
Plamen v proudícím vzduchu z trubičky se "ohne" v jeho směru 
Plamen v proudícím vzduchu z nálevky se otočí proti jeho směru - vzduch u 
okraje nálevky proudí opačným směrem než vose - obr. 13 (Bemoulliho 
rovnice). 

-'-------. 

obr. 13 
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8, Plamen a elektřina 
a) "Sršení" elektrického náboje 
V okolí hrotu je elektrické pole o vysoké elektrické intenzitě, ve kterém 
dochází k polarizaci molekul a které jsou přitaženy na hrot. Na hrotu 
se nabijí souhlasným elektrickým nábojem a v důsledku toho jsou 
odpuzovány od hrotu ("sršení" náboje), cožje příčinou "olmuti "plamene 
(obr. 14). 
b) 1vJěření elektrického potenciálu 
MěřeIÚ elektrického potenciálu mezi deskami kondenzátoru pomocí 
plamenné sondy (obr. 15) 

-10kV o 

Obr. 14 Obr. 15 

c) Ionizace vzduchu 
Ionizací vzduchu pomocí plamene vznikne nesamostatný výboj mezi hroty. 
Při velké intenzitě elektrického pole mezi hroty (např. na vedení vysokého 
napětí úderu blesku) dojde k samostatnému elektrickému výboji -
princip bleskojistky na vedení vysokého napětí (obr. 16). 
d) Vodivost plamene 
Vodivost plamene lze zvýšit pomocí příměsi - např. NaCl nebo CUS04 
(obr. 17). 

Obr. 16 Obr. 17 
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9. Plamen a optika 
aj Zobrazení plamene v geometrické optice 
b) Bunsenův fotometr (obr. 18a, 18b) 

Obr. 18a 
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Plamen a jeho užiti ve fyzikálních 
experimentech na středních školách 
VOJTĚCH STA CH - VÍTĚZSLA V STRAŇAK 
Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 

Při v}luce fyziky na středních školách bývá problematice plazmatu často 
věnováno málo času a toto téma se stává okrajovým. To je do jisté míry škoda, 
protože fyzika plazmatu nabývá v současné době stále většího významu. 
Z těchto důvodů jsme vytvořili prezentaci v programové aplikaci PowerPoint, 
v níž se podrobněji zab}"Váme plazmatem s přihlédnutím na středoškolskou 
výuku fyziky. Uvedená prezentace se skládá ze dvou částí. Část první, 
teoretická, obsahuje základní fyzikální poznatky o plazmatu a ionizovaných 
prostředích, v části druhé, experimentální, je popsáno několik e:\J)erimentÍl 
využívajících plamen, který vykazuje chování plazmatu. Každý z těchto 
experimentů je doplněn videosekvencí svého proběhu. Tato prezentace je 
mnístěna na Intemetu na stránkách katedry fyziky Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedrylfyzika/) odkud si ji lze 
prohlédnout nebo stáhnout. 

Nyní blíže popíšeme experimenty z elektrostatiky, které využívají plamen a 
jeho plazmatické vlastnosti. Prvním z nich je demonstrace nesamostatného 
výboje pomocí Wulfova elektroskopu. Při výkladu tematického celku "Vedelú 
elektrického proudu v plynech" na gymnáziu bývá často uváděn demonstrační 
pokus, kterém na dvě kondenzátorové desky přivedeme vysoké napětí (o 
rozdílných potenciálech) a do série je zapojen mikroampérmetr, viz [1], [6]. 
Pokud vzduchovou vrstvu mezi deskami ionizujeme (plamenem svíčky, UV 
zářením) začne obvodem procházet proud, jehož velikost múžeme odečítat na 
mikroampérmetru. Nevýhodou je, že proud procházející tímto obvodem je 
velmi malý a je nutné použít citlivý měřící přístroj, který nemusí být 
k dispozici. Tento problém řeší použití Wulfova elektroskopu. Ten je podobný 
běžnému elektroskopu, z něhož konstrukčně vychází, ale má navíc pomocnou 
elektrodu, viz obr. 1. Při experimentech lze použít originální Wulfúv 
elektroskop, nebo jej lze vyrobit úpravou běžného elektroskopu, do kterého 
zavedeme pomocnou elektrodu odizolovanou od pláště (např. plastovým 
pouzdrem). 
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klasický elektroskop 

~ hlavlúelektroda 

'.:J:: ~ p="=' "'''''<rod, 

"VOOův elektroskop 

Obr.l Srovnaní Wulfova a klasického elektroskopu 

Samotný experiment realizujeme zapojením dle schématu, viz obr. 2. Když 
pomocí spínače uzavřeme obvod a prostor mezi deskami není ionizován, 
nepozomjeme žádné změny, protože vzduch je dobrým izolantem. Jakmile však 
vzduchovou vrstvu mezi deskami ionizujeme stane se vzduch vodivý a druhá 
deska se začne nabíjet na stejný potenciál jako deska první. Postupně se tedy 
nabije druhá kondenzátorová deska a Wulmv elektroskop s ní spojený. 
Poněvadž lístek je s hlavní elektrodou elektroskopu nabit souhlasně, začne se 
odpuzovat až se dotkne pomocné elektrody Wulfova elektroskopu, která je 
spojená se záporným pólem zdroje. Tím se potenciály pomocné elektrody a 
volného lístku vyrovnají a lístek odskočí. Tento děj se periodicky opakuje, což 
dokazuje kmitavý pohyb lístku. 

Pomůcky: 

Wolfův elektroskop 

zdroj stejn. nap ěti 2k V 
deskové elektrody 

iomzae.ú čUridlo (plamen svičky) 

oclu'anný re1Ístor 

Obr. 2 Schéma zapojení při demonstraci nesamostatného výboje 

Dalším experimentem, který využívá plamene, je měření potenciálu 
homogenního elektrostatického pole pomocí plamenné sondy. Sestavíme 
elektrický obvod, viz obr. 3. Jakmile obvod pomocí spínače uzavřeme, vznikne 
mezi kondenzátorovými deskami elektrostatické pole, které můžeme považovat 
za homogenní (je-li velikost kondenzátorových desek větší než mezera mezi 
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nimi). Velikost intenzity tohoto pole popisuje vztah E= U , kde d označuje 
d 

vzdálenost mezi deskami a U představuje rozdíl potenciá1ú mezi deskami, 
U =({J A - ({JB' ({JA,B jsou potenciály desek A a B. Pokud ({JE = O V (deska B je 
uzemněna), potenciál v bodě M ve vzdálenosti I od desky B lze vyjádřit 
vztahem 

- ({JA l ({JM-d . 
Velikost tohoto potenciá1u měříme pomocí plamemlé sondy (plamen má tu 
vlastnost, že po vložení do elektrostatického pole nabývá stejného potenciá1u 
jako pole). Tuto sondu zhotovíme velmi jednoduchým způsobem, když vodič 
připevníme ke sVÍčce tak, aby jeden jeho konec byl umístněn v plameni a druhý 
konec je zapojen k elektroskopu nebo voltmetru s vhodným rozsahem. Pro 
přesnost měření je žádoucí, aby vodič byl izolován malé části zasahující 
přimo do plamene). Jakmile tuto plamennou sondu přiložíme k nabité desce je 
výchylka na elektroskopu (voltmetru) maximální a s rostoucí vzdáleností od 
této desky klesá až k nulové výchylce u desky dmhé (za předpokladu že je tato 
uzenměna). Pokud plamennou sondou pohybujeme v ekvipotenciáhú hladině, 
výchylka se nemění. 

--t~I" .. -11-11------. 

Pomllcky: 
dvě kondenzátorové desky 
elektroskop nebo voltmetr do. 10 kV 
stroj stejn. napětí 10 k V 
plamenná sonda 

Obr. 3. Schéma zapojení při měřelÚ potenciálu pomocí plame1mé sondy 

Posledním uváděným experimentem je měření změny vodivosti plazmatu 
plamene přidáním iontů soli NaCl. Plamen sám o sobě není příliš silným 
ionizačním činídlem a má relativně velký odpor. Ten všal( poklesne, když 
plamen obohatíme ionty některého prvku s malou ionízační energií. Tuto 
vlastnost mají např. alkalické kovy (nejznámějším zástupcem je Na, jehož 
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ionizační potenciál je 5,14 eV). Samotný experiment realizujeme vložením 
dvou elektrod do plamene. Tyto elektrody jsou připojené ke zdroji napětí a do 
série je zapojen mikroampérmetr, viz. obr. 4. Pro tento experiment je výhodné 
použít kahan s regulovatelným přívodem vzduchu, kterým můžeme měnit 
polohu spalovací vlny a tím regulovat bohatost příměsí iontů soli. Jakmile je 
plamen obohacen o ionty Na, jeho odpor klesá. 

PomGéky: 

:p1movýltahan ~d#žIiI<Í!jn 
,avióelektrody 

zdroj stein. napětí ISOV 
re:iištodSO .f"i 
mikroampérmetr 

NeCl (kuchyňská • .n) 

Obr. 4 Schéma zapojení při měření změny vodivosti plamene 
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Přimé měření rychlosti zvuku 
JOSEF HUBEŇAK 
Univerzita Hradec Králové 

Mobilní telefony jsou znakem doby, podobně jako před nimi počítač, dříve 
televize, nebo kdysi parní stroj. Mobilní telefony jsou dnes všude a učiteli 
fyziky může odložený mobil poskytnout pár zajímavých součástek, s nimiž lze 
ve výuce zaujmout studenty. Dvě dosti velké součásti mobilu jsou elektretový 
mikrofon (bývají dva v jednom telefonu) a reproduktor - ten je většinou 
krystalový. Mikrofon má zajímavou konstrukci: 

nifria"ová 
membrá"" CI 5jim 

teflO/1ový etel<tret 
O,9Jil'! 

\ 

/" 
• leldrody Cr/Au 

č'-pmebrány 

r::;::==========:=::::;:-;, ./ 

sp'odní "",v;mčni pro,tor, pol • 
16& 160 otvane! 

nifridová spodni 

······"1'1«11" 1,lJil'! 

di,t""Čl1i vlcika 
.. ···· .. ·· .. ·· .. ·zjotorez,-stu 

Obr. 1 Elektretový mikrofon 

Zvuk rozechvívá membránu z nitridu křemíku, nesoucí teflonový elektret. 
Změny napětí na výstupu samotného mikrofonu jsou malé, a proto se mikrofon 
vyrábí spolu se zesilovačem (obr. 2). 

Polem řízený tranzistor má hradlo G spojené s elektrodou pokrytou nábojem 
v teflonu a kolektor vyveden pro připojení vnějšího zdroje. Samotný 
elektretový mikrofon pracuje jako kondenzátor s konstantním nábojem a 
proměnnou kapacitou. Elektretový mikrofon má pak jen dva vývody, vyžaduje 
ovšem připojení na zdroj stejnosměrného napětí přes rezistor. 

Takto jsou zapojeny i mikrofony II počítačů, pokud jsou vybaveny 
zvukovou kartou. Citlivost je podle údajů v katalogu asi 5 až 6 mV.Pa-1. 
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U=+lO V 
m ilo'cj'on R =5 kí.J 

I_~ ____ ______ ______ ..---0 
, 

e!ehtret : 

~.---'>:::-I , 

iT 
I '-------I!L-f--O , 
I ______ -------~~-----

Obr. 2 Zapojení mikrofonu 

Výroba teflonového elektrem je fyzikálně zajímavá - jde doslovně o 
nastřelováni urychlených elektronů do teflonové fólie (obr. 3) . 

.. J.:-±-{ pulzní zdoj 
~ Ullzái'eni 

Eá ___ [iill5ij~_ vstup iontll 

H.+ 

Obr. 3 Výroba elektretu 

Elektret je formován implantací elektronů do tenké vrstvy pomocí tyratronu 
se zadním osvětlením (Back-Lighted Thyratron). Funguje jako elektronové dělo 
a dává pulzní svazek elektronů o pnuněru několika nun a s energií jednotek 
keV. Zdroj UV záření uvohú z fotokatody elektrony, ty jsou urychleny 
elektrickým polem a směrovány na teflonovou fólii. Ionty helia neutralizují 
náboj elektronů, které nepronikly do teflonu. Byly získány vzorky elektretu 
s hustotou náboje od 1.10-5 C.m-2 až do 8.10-4 C.m-2. Za více než dva a půl roku 
nebyl pozorován úbytek náboje ve stabilizovaném elektrem při pokojové 
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teplotě. Ovšem byl také zjištěn úbytek 80 % náboje při teplotě 190 oe. Intenzita 
elektrického pole II povrchu fólie dosahuje 106 V.m-I, a to už je na hranici 
elektrické pevnosti vzduchu. 

Milivoltový signál je pro školní přístroje dost malý a proto je vhodné jej 
předem zesílit K tomu stačí jednotranzistorový zesilovač stabilizovaný 
emitorovým odporem, zesilující asi SGkrál. Takový signál již lze pohodlně 
využít k přímému měření rychlosti zvuku. 

mikrofon 1 

meticí p ane1 

Obr. 4 Sestava pro přímé měřeni rychlosti zvuku 

K měření byl použit systém IP COACH a dva identické mikrofony, 
připojené na dva kanály konzoly systému. Vzdálenost mezi mikrofony asi 

m stačí k tomu, aby signál druhého mikrofonu byl zaznamenán 
s měřitelným Záznam se spustí signálem pfV1úho mikrofonu a stačí 
jen tlesknout před prvním mikrofonem. Pak najdeme na záznamu dva body 
grafu, zobrazující maxima (minima) tlaku zvukové vlny a odečteme zpožděni 
signálu 5). 

Rychlost zvuku, počítaná elementárně ze vzorce v == &.1!J.t, vychází 
s malým rozptylem hodnot: 

MěřellÍ č. tl (ms) t2 (ms) Ax (m) A (m.s-I ) 

1 0,8750 4,9699 1,421 4,0949 347,0 
2 0,3850 4,4799 1,420 4,0949 346,8 
3 1,1550 5,2499 1,421 4,0949 347,0 
4 0,8750 4,9699 1,421 4,0949 347,0 
5 0,5949 4,5499 1,372 3,9550 346,9 

v= 346,94 
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U(V) 
A 

f(ms) 

U(V) 
E 

, t(ms) 

Obr. 5 Záznam měření dvou signálů na monitoru 

Měření bylo provedeno při teplotě t = 22°C, relativní vlhkosti <p = 55 % a 
atmosférickém tlaku Pa = 994 hPa. 

Krystalové reproduktory lze využít k ukázce interference zvuku. Výhodou 
reproduktorů jsou jejich malé rozměry výstupní otvor lze považovat za takřka 
bodový zdroj, i když použijeme vysoký kmitočet. Elektronkový tónový 
generátor nastavíme na amplitudu 10 V a frekvenci 6 kHz. Dva pevně umístěné 
reproduktory jsou od sebe vzdáleny 13 cm a mikrofonem sondujeme tlakové 
pole (obr. 6). Mikrofon přemisťujeme rukou a maxima a minima lze měřit 
střídavým milivoltmetrem ( digitálním multimetrem ). Záznam na počítači se 
systémem IPCOACH je přesvědčivým důkazem existence maxim a minim 
(obr. 7). 
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Obr. 6 

u(V) 

5 

4 
x 

2 

I 

o 

Obr. 7 Inteďerence zvuku dvou pevných zdrojů 

V bodě X leží maximmn na ose spojnice obou reproduktoru, které kmitají se 
souhlasnou fází, byl zvolen kmitočet 6 kHz .. Pokud jeden z reproduktoru 
přepólujeme, bude zde právě minimum. (Na vodorovné ose grafu je čas O až 
4,5 sekund - doba přesunu mikrofonu.) 

Experiment lze upravit i jinak: mikrofon ponecháme na místě a jeden 
z reproduktoru se bude vzdalovat nebo přibližovat (obr. 8). 

62 



Veletrh nápadů učitelů fvziky VI 

Obr. 8 

u(V) 

5 

4 

3 

2 

o 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 trs) 

Obr. 9 Interference zvuku pohyblivého a pevně umístěného zdroje 

V záznamu jsou patrná nústa, kdy se signál obou reproduktoru navzájem 
zesiluje nebo zeslabuje (obr. 9). Tento experiment lze zaznamenat i sluchem: 
v celé učebně je slyšet kolísá1ú hlasitosti signálu a orientačně lze tady i určit 
vlnovou délku. 

Literatura 
[1] Hubeňák,J.,Podohský,J.: Přímé měření rychlosti zvuku MF! roč.lO, č.lO, 

8.61. 
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Moderní technika ve vaší ruce 
JITKA BROCKMEYEROVA - ZDENĚK DROZD 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

Vl 

Díky mimořádnému rozvoji současné teclmiky (High Tech) zaUJlma 
v životě dospělých i děti samozřejmé místo stále více nových tec1mických 
přístrojů a materiálů. V každé domácnosti jsou např. kompaktní disky (CD), 
ovladače televizoru nebo elektronické váhy. Bylo by vhodné, aby tyto a řada 
dalších přístrojů zaujaly místo také ve výuce fyziky. Mohly by doplnit školní 
pokusy prováděné speciálními pomůckami a přístroji které jsou bez výrazného 
vztahu k životu dětí. 

Přinášíme několik možností školního využití teclmicky náročných přístrojů, 
které jsou však snadno dostupné a mládeži známé. Přitom nám nejde o úplný 
výklad těchto technických zařízení nebo o výuku teclmiky. Soustřeďujeme se 
vždy pouze na několik základních otázek a na využívání fYzikálních jevů a 
zákonů odpovědích na tyto otázky. K příslušným pokusflm lze použít buď 
přímo lehce ovladatelné moderní přístroje, nebo je lze snadno sestavit 
z běžných pomflcek. Některé pokusy mohou provádět žáci sami, ať už ve škole 
ve skupinách nebo doma. U pokusfl jsme označili, od kterého stupně školy je 
lze provádět: základní škola (ZŠ), střední škola (SŠ). 

Podle zkušeností ze školy lze zařazením moderní teclmiky zvýšit zájem 
mládeže o fYziku, o pochopelú významu fYziky pro život a práci v současném 
světě i jejich porozumění pro tecmúcké životní prostředí, případně předejít 
možnému strachu a negativním reakcím. Kromě toho skýtá využití moderní 
techniky ve výuce možnost používáIú vědomostí z ruzných oblastí fYziky, 
někdy i z rúzných předmětú výuky a často i úvahy o určitých životních 
situacích. 

1. Lopuchová spona (suchý zip) 
Mechanika: síly, tahová síla (ZŠ) 
Potřeby 

pevné tenké vlákno asi 40 cm dlouhé, např. rybářský vlasec, dvě hliníkové 
desky, asi 25 cm x 3 cm a 10 cm x 3 cm, menší deska má přesně uprostřed 
otvor o pruměru asi dvojnásobném, než je pruměr vlákna, oboustranná lepicí 
páska nebo vhodné lepidlo, podstavce, obě části lopuchové spony (v Čechách 
nazývána suchý zip), tlwnící podložka pod dopadající závaží, vodováha 
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Jak pracuje lopuchový závěr, např. spona na botě nebo na bundě? Proč drží 
obě její části pohromadě? Podnětem pro výrobu takové spony byly plody 
některých rostlin, např. lopuchu, které se úporně drží třeba srsti zvířat. Části 
lopuchové spony, které se k sobě přikládají, mají různé vlastnosti. Jedna část 
závěru je měkká a poměrně jemná, někdy se také nazývá velurová. Vypadá 
trochu jako kůže pudla. Druhá část spon)' je drsná a je opatřena úponky, které 
se při sevření zachytí ve velurové části. Uponky mohou být dvojího druhu, buď 
jsou to malé háčky, ,často obrácené proti sobě, nebo kuličky, podobné malým 
houbám s kloboučky (obr. I, obr.2). 

Obr. I Obr. 2 

Jak lze změřit pevnost lopuchové spony? Připravte jednoduchý pokus 
s navrženými pomůckami. Na menší hliníkovou desku přilepte podle obr. 3 
pevně dva kusy drsné části spony povrchem ven. Doprostřed větší desky 
přilepte symetricky o něco větší kusy látky s velurovým potahem. Otvorem 
v menší desce protáhněte oba konce vlákna tak, aby smyčka zůstala viset dolů. 
Volné konce vlákna posuňte kolem protilehlých stran desky a pod ní je pevně 
svažte. Potom stlačte obě desky s částmi spony k sobě, konce větší desky 
položte na dva stejně vysoké podstavce a na smyčku vlákna zavěste závaží 
(obr. 4). Přezkoušejte také, zda je horní deska vodorovná. Pak můžete spodní 
desku zatěžovat stále těžšími závažími, až dojde kjejímu odtržení. K tomu 
bude potřeba poměrně velké tahové síly, protože úponků v drsné částije na celé 
ploše velice mnoho. 

Pokud budete zkoumat i vztah mezi velikostí plochy spony a hmotností 
závaží, při které dojde k odtržení, :zjistíte, že závislost je lineární. V průměru 
může být 1 cm2 plochy spony zatížen hmotností asi 125 g. Maximální zatížení 
běžně užívaných spon je však menší, protože většinou nejsou umístěny ve 
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vodorovné poloze. Pevnost lopuchové spony může být Slllzena plamenem 
svíčky nebo nečistotou ve velurové části, např. vatou, což miižete přezkoušet. 
Žáky je také možno motivovat otázkou: "Lze pomocí lopuchového zařízení jít 
po stropě hlavou dolů?" 

l 'L ll $ III' 
I spona Y desky 

podpěra závaží 

naJ.epená spona deska (Al) 

Obr. 3 Obr. 4 

2, Dálkový ovládač televizního přijímače 
Elektřina, optika - infračervené záření (ZŠ, SŠ) 
Potřeby 

I 

dálkový ovladač TV pracující v infračervené oblasti, odpovídající televizlú 
přijímač, desky z různých materiálů (sklo, papír, látka, dřevo, kovy, umělé 
hmoty atd.), 
Případně 

přijímací dioda nebo fototranzistor, osciloskop, rezistor 4,7 kn, různé 

interferenční filtry, baterie 4,5 V 
Jak dokáže ovladač zapojit na dálku chod televizom? - Při stisknuti 

některého jeho tlačítka začne ovladač vysílat infračervené záření. Přesněji 

řečeno, začne pracovat jeho vysílací dioda, na niž jste stisknutim tlačítka 

zapojili jeden z možných elektrických oscilačních obvodů. Infračervené záření 
musí dopadnout na přijímací diodu, lUllÍstěnou v televizním přijhnači, která 
v něm zapne okruh s určitou televizní stanící, případně televizor vypne. Protože 
dálkovým ovládačem TV máme v mce zdroj infračerveného záření, můžeme 
zkoumat jeho vlastnosti, např. odraz, absorpci, připadně i vlnovou délku a 
intenzitu. Infračervené zářelú je elektromagnetické vlnělú, které navazuje 
vlnovou délkou na viditelné světlo a je s ním zařazováno do oblasti optického 
záření. 
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Může dojít k odrazu infračerveného záření? - Nejprve zamilite ovládačem 
přímo k televizoru a uvedete jej do chodu. Potom se pokuste televizor zapojit 
tak, že ovladačem zamilite pod nhnými úhly na okolní stěny. Zapne se 
televizor? Došlo tedy k odrazu? K odrazu dojde pouze při některých úhlech, 
které můžete vymezit. 

Dochází k absorpci (pohlcování) infračerveného záření některými látkami? 
- Mezi přijímač a vysílač dávejte desky z různých materiálů, např. normální 
okenní sklo (o tloušťce 3 mm), list papíru, vlněnou látku, kovovou desku, 
dřevěnou desku a další. Při práci, zvláště s kovem musíte zajistit, aby nedošlo 
k působení vícekrát odraženého paprsku. Proto je dobře, přidržovat desky těsně 
před ovládacím panelem přijímače. Při kvalitativním zkoušeni zjistíte, že 
infračervené zářeni je propuštěno sklem, papírem a vlněnou látkou a že 
neprojde kovem, dřevem a umělými hmotami. Pokud budete ozařovat 

samostatnou přijímací diodu připojenou k osciloskopu, můžete zjistit, že sklo 
propouští asi 80% záření, list papíru asi 8 % a vlněná látka asi 6 %. Kov a 
dřevo nevykáži žádnou propustnost, přičemž kov zářeni odráží a dřevo, papír i 
další látky je zcela nebo částečně pohlc1ljí. 

Můžete určit vlnovou délku vysílaného záření? - Pomocí interferenčních 
filtrů známé vlnové délky, vkládaných mezi vysílač a přijímací diodu, lze 
stanovit vlnový rozsah, němž vysílací dioda pracuje. Srovnávat lze s jejím 
signálem bez filtru (100 %). Maximum intenzity záření leží mezi 920 nm a 
1000 nm. V zapojení podle obr. 5 lze měřit závislost intenzity zářeni(napětí 
měřené osciloskopem) na vzdálenosti ovládače od přijímače. Intenzita je 
přibližně nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti. 

Pokusy mohou provádět i sami žáci, některé z nichjako domácí cvičenÍ. 

,------0+ 

Obr. 5 
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3. Úsporná zářivka 
Elektřina, optika, účimlOst: světlo, osvětleni (ZŠ, SŠ) 
Potřeby 

kompaktní zářivka, dva podstavce s objímkou a s kabelem, zdroj napěti pro 
'-"'"'''1-'''''' 3 běžné riizného příkonu, jedna má odpovídat údaji o 

fotometr § tukovou skvmou, zhotovený alespoú 1 - 2 hodiny 
pokusem 

Pozor! Při výměně 7<.ÍY""F·J< vhodné používat mkavice. 
Jak pracuje běžná žárovka a úspomá zářivka? V žárovce protéká 

«;m.H"''', které po zahřátí svítí a také vydává teplo. 
Většina dodávané energie se přemění na teplo, odváděné do prostom. Zářivka 
je uízkotlaká rtuťovými a argonem, v níž probíhá 

Tím vzniká ultrafialové které se proměňuje na viditelné 
'<UJ:"UIU, nanesenými na vnithú straně tmbice. Kompalctl1í 

ze Je v lÚ rozdíl od zářivkových 

soustředěn na velice malý prostor. Její účinnost (podíl výkonu 
podle větší než účinnost běžné žárovky. 

Můžete nějak tvrdí, že osvětlení jeho 
US]::lonlOU zářivkou o příkonu 15 W jako osvětlení běžnou žárovkou o 
I-'H"~V"'U 75 W? - Přezkoušení miižete pokusem. Do 

Obr. 6 

II kabelem zářivku a do druhého jednu ze 
obě nad stolem. Umístíte je pak do 

vzdálenosti 1 m a na sud mezi ně dáte měřítko 
Mezi obě dáte do stejné 

fotometr a budete s ním pohybovat 
držet v ruce, nebo 

nebo 
lavice. V místnosti zatemnění. 

Při tukového fotometm mezi lampami 
se bude tuková skvrna tmavší nebo 

kolem ní 6). Mezi těmito 
oblast dvou až tří kde 

to že osvětlení z obou stran 
stejné. Najděte přibližný střed této 

oblasti a změřte jeho vzdálenost od úspomé lampy. 
Pak vyměiíte opatrně (horkou) žárovku za žárovku 
s jiným příkonem, opakujte a výsledky 
zaneste do tabulky. 
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Tabulka 1 Výsledky experimentu se zářivkou OSRAM DULUX® EL 
(15 W -odpovídající žárovce 75 W) Žárovky Osram - provedení matt 

Příkon žárovky (W) Vzdálenost fotometru od zářivky 
(cm) 

100 48 
75 51 
60 57 
40 63 
25 72 

" 

Z tabulky je vidět, že při žárovkách o větším příkonu došlo k vyrovnání 
osvětlení blíže k úsporné zářivce a při žárovkách malého příkonu ve větší 
vzdálenosti od ní. Pouze u žárovky 75 W byla vzdálenost obou lamp přibližně 
stejná, intenzita osvětlení od obou lamp je stejná. Tím se údaje výrobce 
potvrdily. 

Světelná účinnost běžné žárovky je asi 6 %. Když úsporná zářivka o 
přikonu 15 W odpovídá běžné žárovce s příkonem 75 W, je její účinnost asi 
30 %. Úspornost kompaktní zářivky je zvýšena také tím, že její životnost je asi 
dvanáctkrát větší než životnost žárovky, tj. 12 000 hodin v provozu. Z příkonu 
obou lamp můžeme vypočítat i jejich provozní cenu a porovnat ji s cenou 
nákupní. Nákupní cena úsporných zářivek se ovšem bude s jejich rozšířenim 
snižovat. 

Pokus mohou provádět i žáci ve skupinách, 

Obr. 7 
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4, Kompaktm disk (CD) 
Optika: reflexní optická mřížka, interference (SŠ) 

Potřeby 

CD, žárovka 40 W, pravítko, stínítko s otvorem o prúměm asi 1 cm, podstavce 
měřítko, fihné druhy svítidel, podstavce s objímkami, případně laserové 
ukazovátko 

Pozor! Pokusy s laserem nejsou vhodné pro samostatnou činnost žákii. Při 
pozorování svítidel s velkým podílem ultrafialového záření je třeba použít 
filtru, nebo mít dostatečně velký odstup od lampy. 

Jistě jste už někdy pozorovali světelné efekty na kompaktní desce (CD), na 
níž máte nahrána některá hudební díla, lidský hlas nebo počítačový program. 
Proč na CD dochází k odrazu a ohybu světla, jak vypadá povrch CD? -
IIúonnace je na povrchu CD uložena digitálně ve formě malých 
mikroskopických prohlubní v podobě téměř rovných zářezů (pits). Ty jsou 
např. 0,12j!m hluboké, 0,6 J.Uu široké a různě dlouhé. Jejich délka je však vždy 
celočíselným násobkem hodnoty 0,3 j!m a leží mezi 0,9 j!m až 3,3 j!m. Zářezy 

na CD naneseny na soustředné spirále a délky mezer mezi ními jsou také 
násobky 0,3 j!m v intervalu 0,9 j!m až 3,3 j!m. Na zářezech v CD dochází 
k odrazu a rozkladu světla, které pak vytváří výrazný interferenční vzor. 

CD tedy funguje jako optická mřížka. Můžete nějak změřit její mřížkovou 
konstantu, tj. vzdálenost dvou sousedních obloukíi na desce, tzv. radiální 
vzdálenost dvou zářezú? Posaďte se zády před rozsvícenou žárovku, která je 
umístěna ve výši vašeho oka, do vzdálenosti asi 2 m. CD přidržte před svým 
okem tak, aby obraz žárovky zapadl do otvoru ve středu CD. Budete-li nút CD 
od oka ve vzdálenosti asi 10 cm, uvidíte na desce soustředné barevné krully 
ohybového spektra. Pak pomalu vzdalujte CD od sebe, až na okraji desky 
zbude pouze fialová část spektra. V té situaci by měl někdo jiný změřit 
vzdálenost a vašeho oka od CD a pak také vzdálenost r fialové kmžnice o 
středu CD. Protože znáte i vlnovou délku fialového světla a, můžete mřížkovou 
konstantu vypočítat ze vztahu 

Při a== 450 nm, a == 17 cm a r == 5,5 cm, je d == 1,5 j!m. 
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od žárovky CD 

r 

< 

Obr. 8 

Pro přesnější provedení tohoto pokusu s demonstraci je možno jako zdroj 
světla použít laser a lidské oko nahradit stínítkem s otvorem. Paprsek laseru, 
který otvorem prochází, musí dopadat pokud možno kolmo na tu část CD, na 
níž jsou zakódovány informace. Na stínítku se objeví Ínteďerenční obrazce 1. a 
2. řádu. Na stínítko je také možné připevnit milimetrový papír s odpovídajícím 
otvorem a zakreslit maxima odraženého světla. Při hodnotách a = 632,8 nm, 
a = 20 cm a r == 8,8 cm je radiální odstup dvou stop na CD d = 1,57 11m. Pokus 
ukazuje, že i neúplné stopy na spirále desky mohou zpÍlsobit inteďerenci, 
pokud je jejich radiální odstup konstantnÍ. 

CD mťlŽete použít také jako spektrometr, např. k srovnáválú ruzných 
svítidel. Na experimentální stm postavte do řady svítidla rúzného druhu 
v objímkách a podstavcích, asi 10 cm od sebe. Žáci a žákyně, každý v ruce 
jednu kompakmí desku, se rozestaví ve vzdálenosti asi 1 m tak, aby měli přímý 
pohled na svítidla a současně stáli zády k oknu, které pak není numo zatemnit. 
CD drží nejdříve ve vodorovné poloze, její funkční stranou nahoru. CD pak 
pomalu sklánějí směrem k lampám, až se na ní objeví spektra. Při postupném 
zhasínání nebo zaclánění lamp mohou světla svítidlům jednoznačně přiřadit a 
srovnávat je se světlem běžné žárovky. Např. na spektru úsporné kompaku.ú 
zářivky pozorují, že některé části spektra jsou výrazně světlejší a jiné tmavší 
než u žárovky. Ve spektru vysokotlaké rtuťové výbojky jsou na CD vidět pouze 
barvy oranžová, zelená a modrá. Ze spektra pak mohou žáci usuzovat na vzník 
světla a použiti svítidel. 
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5. Fototropm brýle 
Atomistika: absorpce (SŠ) 
Potřeby 

brýle s fototropnimi skly, nhná 
výbojka apod. 

Vl 

např. infračervené, ultrafialové, silná 

Jak pracují brýle s fototropními skly? - Vystavte je přímému slunečnímu 
záření ta.1c, že jedno sklo přikryjete. Po krátké době vstupte do neozářené 

lUU>U"'''U, odkryjte i dmhé sklo a chvíli brýle pozorujte. Co vidíte? - Sklo 
ozářené na slunci výrazně přikryté sklo zůstalo pnihledné. Ve stínu se 

se 
průhledné? 

vyjasní i tmavé sklo. Za dobu ozářené sklo ztmavlo a za 
vrátilo do původní, lehce zahnědlé barvy nebo zůstalo zcela 

Vratná reakce látky, kterou jste se nazývá fototropnost, a skla, 
v nichž k tomuto jevu dojde, skla fototropní. V anglické literatuře se 

skla fotochromní. FototropnÍ skla vyrobena ze skleněné směsi, 
z oxidu obohaceného asi 1 % chrómu a bromu s 
množstvím mědi. Stříbro a měď přimíšeny ve formě dusičnanů nebo 
chloridů. Při výrobě se směs zahřeje na 1200°C a vznikne z ní tavenina 

sirupu. Ochlazoválúm směsi se mimo jiné vytvářejí samostatné 
hal.og1enclvé krystaly stříbra s malým množstvím mědi. Ty mají asi 10 
nnl, a jsou tedy tak malé, že nemohou viditelné světlo ovlivl1ovat nebo 
absorbovat. Sklo zůstává téměř transparentní a bez barvy. Pokud je však ve 
světle výrazná složka ultrafialového záření, je tímto sklem absorbováno. Střibro 

přijímá od mědi elektrony a vytváří velice malá kovová zrnka, která 
UUjJQluajA'_< záření pohlcují a sklo tmavne. Přestane-li ultrafialové světlo 
dojde ke zpětnému pochodu, elektrony se vracejí od stříbra k Íontúm mědi a 
kovová zrníčka střibra se rozpadají. Sklo bude opět pruhledné. 

Závislost absorpce světla fototropnimi skly na čase můžete měřit např. 
expozimetrem nebo fotodiodou zapojenou na ampérmetr. 

Pokus lze provádět venku při slunečním osvětleni a opakovat jej v mlze 
nebo pod mrakem. I ve školní třídě můžete použit mzná osvětlení. Při osvícení 
běžnou žárovkou, která má malý podíl ultrafialového záření, ke ztmavnutí brýlí 
nedojde. Ve světle žárovky naopak velký podíl záření infračerveného, které 
fototropní sklo spíše zesvětluje. Značný podíl ultrafialového záření má např. 
vysokotlaká rtuťová výbojka, která dokáže ztmavit brýle i v místnosti, pokud je 
před ní podržíte. Změnu barvy brýlí můžete pozorovat také na stínítku, 
postaveném asi 50 cm od fototropniho skla. Intenzitu záření lze měnit 
vzdáleností skla od výbojky. Pro kvantitativní měření je možné postavit za sklo 
nějaký fotometr a odečítat jeho výchylku asi po deseti sekundách. 
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Obr. 9 

Při ozařoválú skel dalšími zářiči zjistíte pokaždé, že zabarvení ťototropních 
skel záleží na podílu ultrafialového záření ve světle příslušných zdrojů. Při 
pokusech upozorněte že pozorují přímé důsledky změn v atomové 
struktuře. 

Literatura 
[1] Brockmeyer, H.: Physikalische Eigenschaften phototroper Glaser. Praxis der 

Naturwissenschaften - Physik, 1981, Č. 7, str. 203. 
[2] Noeldeke, Ch.: Beugung an einer Compact - Disc. Der mathematisch -

naturwissenschaftliche Unterricht 1988, Č. 8, str. 502. 
[3] Eckert, B., Stetzenbach, Jodl, J.: Low Cost - High Tech., Aulis Verlag 

deubner, KOln 2000. 
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Teplo z dlaně ruky 
VLADIMÍR LYSENKO 
Přírodovědecká fakulta Ostravské Ulúverzity, Ostrava 

Příspěvek ukazuje na fakt, že tzv. vyzařování bioenergie z ruky senzibila 
může nút fYzikální vysvětlení. Sledována je pouze spektrální oblast 
infračerveného záření. 
Pomů.d{y: diodový teploměr, čeměný Al blok lOx1Ox2 mm .. 

Měřici 

dlaň 

~ako čemý zářič 

kabel hi· 

ky~ 
vyhodnocení ~ /~ ~ čerueny 

povrch Al 

izolační 

podložka 

Postup měření: 

diodová 
teplotní sonda 

Uvažujme dlaň sevřenou do tvam kulového vrchlíku. Ekvivalentní poloměr 

tohoto vrchlíku nechť je R. Vyzařující plocha je tvaru kruhu o ploše S::::: rr.R 2. 

Pro stanovení intenzity vyzařování použijeme Stefanův - Boltzmrumův vztah 

pro čemý zářič H(T)::::: ďF4 , kde cr ::::: 5,67.10,8 W.m,2.K,4 Poloměr dlaně 

uvažllime R ::::: 5 cm, odpovídající plocha Sl ::::: 7,85.10,3 m2• Vzhledem k 
relativně- malé vzdálenosti zářiče od přijímače Ca = 10 cm) a tvaru zářiče, 
uvažujme, že hodnota intenzity Hl (T) nezávisí na vzdálenosti. Vyzářený výkon 
z dlaně bude li Cr) ::::: Sl . Hl (T). 

Přijímač záření je tvořen kostkou začeměného Al materiálu (lOxlOx2) mm, 
s přijímací plochou S2. U jeho čelního povrchu je zaslillutý teplotní snímač s 
malou setrvačnosti. Přijatý výkon od zářiče je P2 (T) ::::: S2 . Hl (T). Těleso 

přijímače, zahřáté na teplotu okolí TA vyzařuje do okolí teplo s intenzitou 
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vyzařování H2(TA). Vyzářený výkon přijímače je Pz(TA ) = S2 ·H2 (TA ). 

Výkonový rozdíl AP bude ohřívat těleso přijímače. Ze zákona o zachování 
bude platit, že přijaté teplo Q = C AT se bude rovnat přijatému výkonu AP .. , 
kde C je tepelná kapacita přijímače, AP je výkonový rozdíl a 1: je doba ohřevu. 
Po dosazení platí A P1: = CA T , kde AT je oteplení přijímače v ustáleném 
stavu. 

T bulka 1 V a yzarovam z anen v R 5 pro po omer :::: cm. 
Měřený parametr Naměřeno 

Teplota dlaně t [Oe] 37,5 
Teplota dlaně T [Kl 311 
Intenzita vyzařování z dlaně Hl(l) [',lV.m-Ll 530,4 
Plocha dlaně (zářiče) Sl [m"] 7,85_10-0 

Vyzářený výkon z dlaně PleT) [W] 4,16 
Teplota okolí tA [Oe 1 20 
Teplota okolí TA [Kl 293 
Přijatý výkon P2 (mW) 53 
Intenzita vyzařování tepla přijímačem H2 [W.m-2] 418 
Plocha přijímače S2 [mL] 10-4 

Vyzářený výkon přijímačem Pz [mW 1 42 
Výkonový rozdíl I1P (mW) II 
Doba ohřevu 1: [s] 60 
Tepelná kapacita přijímače C [ W.K' ] 0,45 
Oteplení přijímače I1T [Kl 1,5 

Činnost: 
Uvedené oteplení (LlT) bylo asi způsobeno schopností senzibila na dobu měření 
1: krevní tlak a tím zvýšit rychlost oběhu krve (lekv) a také teplotu dlaně 
(1) vůči normálnímu stavu . 

Fyzikální jevy podílející se na experimentu.: 
Teplo jako elektromagnetické záření, tepelné záření, sdílení tepla zářením, 
absorpce a emise záření, Stefan-Boltzmannův zákon vyzařováni. 
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Vrch, Praha 6 

dubna se dvě 

legendou o přistání na neznámé planetě. 
pro děti ve kterých si mohl.y čínského 

nabatíkovat tričko, zahrát si rúzné deskové hry, složit origami 
apod. 

metodika pro i vlast1ú orgmúzaCÍ takto koncipované 
kterou jsem ochotna dát k dispozici. 

ze v přírodě a výsledných projektů si můžete 
prohlédnout na adrese: 
http://kdf-ls.karlov.mff.cuni.c:dveletrhí2001/koudelkova/home.htm 

Pokud měli zájem o metodiku, ozvěte se: RNDr. Irena Koudelková, 
Záklaďlú škola Červený Vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6, e-mail: 
koudelkova@zscvrch.cz 
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mi 
ZDENĚK POIAK 
Gymnázium, Náchod 

Vl 

Když jedete s dětmi na výlet, vzít sebou několik malých 
f'p-~;tr"'Túr,h magnetlt Často se t~tiž dostanete do kde se v minulosti těžila 
nebo železná mda. Máte zda se dnes zde 
nedají nalézt magnetické minerály, Vhodné je hledat v potocích a malých 
říčkách. Když magnetem zalovíte v usazeném písku a mezi kamínky, přichytí 
se na drobné úlomky feromagnetických materiálů. Jde buď o nerosty jako je 
magnetit Fe304, magnetopyrit PeS , nebo o úlomky železné strusky 
Například v Jeseníkách se běžně dostanete do blízkosti historických opuštěných 
dolů na magnetit. Na haldách, okolo cest nebo v říčkách pak snadno naleznete i 
velké kusy tohoto nerostu. Kámen přitahující magnet je pro děti 

překvapením. 
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w. L Bragg: Elektřina 
vA CLA V PlSKAČ 
Gymnázium, ti. Kpt. Jaroše, Brno 

Knihu citovanou v názvu článku vydalo Školní nakladatelství v Praze v roce 
1940. Jedná se o záznam populárních přednášek o elektříně pořádaných pro 
mládež v roce 1934 Královským institutem v Londýně. Jejich autor - nositel 
Nobelovy ceny W. L. Bragg - danou látku podává srozumitelně a podkládá ji 
množstvím experimentů. Tři z lůch chci nyní uvést (byť v mírně 
modernizované verzi). 

1, Braggova iod'ka 
Lodička je vyrobena z vršku PET láhve. Dnem jsou prostrčeny dva drátky, 

na jejichž spodní konce jsou připevněny dva kovové pásky - na jeden měděný a 
na druhý zinkový. Na horní konce drátků je připevněna cívečka tvořena 
několika desítkami závitů smaltovaného vlasového drátku. 

Lodičku položíme na hladinu vody v misce. Při přiblížení silného magnetu 
loďka nereaguje. Když však přilijeme do misky "kouzelnou vodičku" - vodní 
roztok kyseliny sírové - začne se najednou lodička k magnetu přitahovat, 
odpuzovat či natáčet. 

Přilitím kyseliny začnou fungovat kovové pásky jako elektrody 
elektrochemického článku - CÍvečkou protéká elektrický proud - stane se z ní 
slabý elektromagnet 

Při zamaskování CÍvečky a pásků pod loďkou je toto chování 
nepochopitelné. 

2. Motor coby generátor 
Na stojánku je uchycen 9V ss elektromotorek. Kjeho zdířkám je paralelně 

připojena dvojbarevná LED s ochranným rezistorem (cca 300 Q), Od hřídelky 
motorku je pásem z bavlnky poháněn velký papírový kotouč - slouží ke 
"zviditelnění" rychlosti a směru otáček motorku. 

Soustavu připojíme na regulovatelný zdroj napětí (+5 V až -5 V). Při 

přepólování zdroje se změní směr otáček motorku a barva LED. Je nutrlé si 
zapamatovat, jaká barva LED odpovídala danému směru otáček. 

Odpojíme zdroj a motorek mechanicky roztočíme (nejlépe pomocí 
mikrovrtačky, do jejíhož sklíčidla uchytíme osu motorku). Projeví se dva 
efekty: 

a) motorek funguje jako dynamo - LED se rozsvítí. 

78 



Veletrh nápadů učitelů lvziky VI 

b) barva LED signalizuje, že směr proudu vytvářeného motorkem je opačný 
než směr proudu, který roztáčel motorek stejným směrem. 

Tento experiment demonstruje Lenzovo pravidlo o směm indukovaného 
proudu a také vysvětluje, proč má nezatížený motor menší odběr proudu než 
zatížený - proud od zdroje se sčítá s proudem indukovaným motorkem (ten má 
opačný směr). Při zatížení poklesnou otáčky - poklesne velikost indukovaného 
proudu. 

30 Kreslení eiekti'inou 
Na tabuli přilepíme samolepkami pás alobalu ana něj arch kancelářského 

papím. Papír potřeme další "kouzelnou vodičkou" - roztokem jodidu 
draselného v tekutém škrobu. Ke zdroji 6 V ss připojíme dvě elektrody 
(například kávové lžičky). Zápornou elektrodu přitískneme na alobal a kladnou 
táhneme po papím - zanechá za sebou výraznou tmavou čám. Takto můžeme 
nakreslit třeba slmličko. 

Viníkem jevu je elektrolýza, při které se na kladné elektrodě vylučuje jod, 
který reaguje se škrobem za vzniku výrazné tmavé barvy. 

Zaměníme-li elektrody, zůstává na papím pouze neznatelná šmouha - jod se 
vylučuje u alobalu = na opačné straně papím. 
Elektrody připojíme na zdroj střídavého napětí asi 9 V. Jednu elektrodu opět 
přitiskneme na alobal a druhou uděláme rychlou čám - čára je přemšovaná 
(v rytmu 50Hz). Následně lze spočítat například rychlost pohybující se mky 
nebo naopak frekvence napětí. 

Pokud se vám dostane kniha W. L. Bragga s výrazným červeným bleskem 
na obálce do mImu, přeji příjenmé počtení. 

Na závěr bych chtěl všechny čtenáře tohoto článku pozvat na své webovské 
stránky http://www.jaroska.czlzamest/piskac. které se věnují školským 
fyzikálním experimentům a výhledově také technickým památkám. 

E-mail: piskac@jaroska.cz 
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si 
KAMILA GOLDOVÁ 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 

VI 

Uvedené e:\'Perimenty mají za úkol demonstrovat některé vlastnosti 
infračerveného záření a propustnost materiálll v infračerveném obonl. 
V experimentech se využívá elektronická souprava, kterou tvoří vysílač a 
přijímač infračerveného záření. Jejich schémata jsou na obr. 1 a 2. 

infračerveného záření 

Základním prvkem vysílače je infračervená dioda LED. Schéma vysílače 
obsahuje kromě ní také červenou diodu, která umožňuje experiment předem 
připravit s viditelným světlem a rovněž předvést analogické experimenty 
s viditelným i infračerveným zářelúm. Na vstup vysílače se připojí zdroj 
elektrického signálu a výstupem vysílače je optický signál (viditelný, nebo 
infračervený) . 

+15V 

INFRA 
6Bk 

220 

100n 

O I 

VSTUP 
240k 220 

0V 

Obr.l 
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infračerveného záření 

Vstupním prvkem přijímače je fototranzistor citlivý zeJmena na 
infračervené zářelú vysílané LED diodou ullÚstěnou na vysílači. Vstupní část 
přijímače tvoří společně s fototral1zistorem operační zesilovač OZ 1, který 
pracuje jako převodník proud - napěti. Velikost napěti na výstupu zesilovače je 
přímo úměrná velikosti odporu zařazeného mezi výstupem a invertujícím 
vstupem zesilovače, což umoži1uje mělút citlivost celého příjímače. Ve 
schématu jsou uvedeny odpory 10 k.Q pro větší citlivost a paralehú zapojení 
odporu 10 k.Q a 1,2 k.Q pro menší citlivost přijímače (větší citlivost se využívá 
zejména při experimentech, při kterých vzdálenost vysílače a přijímače 

přesahuje 1,5 m). Součástí schématu je také kontrohú obvod, který v případě, 
že fototranzistor osvětlíme příliš intenzivlúm zářením a tím přivedeme 

zesilovač OZ 1 do blízkosti saturace, rozsvítí červenou LED diodu. Přijímač je 
opatřen dvěma v"ýstupy. V popsaných experimentech se využívá j eu výstup 2. 

1. 2k 

10k 
10k 

>--+---____ --t--i'0~01I21k 100 ... 

+ fu 1 - f-I ---o 
TS 274 CN + OZ 2 VÝSTUP 2 

1 
10' 

+12V 

TS 555 CN 
50k VÝSTUP 1 

1 
lesu 

0V 

Obr. 2 
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Zjednodušené schéma přenosové soustavy pro pokusy II infračerveným 
zářením: 

Obr. 3 
Zdroj signálu 

a) výstup audiopřístroje - toto zapojení slouží k demonstraci vlastností 
infračerveného záření s využitím zvuku (výstup 2 přijímače je připojen 
k zesilovači s reproduktorem) 

b) generátor střídavého napětí s harmonickým prliběhem s frekvencí 1 kHz a 
s amplitudou 1 V - slouží např. k měření propustnosti a odrazivosti 
materiálů v infračerveném oboru (výstup 2 přijímače je připojen 

k voltmetru měřícímu střídavé napětí) 
U všech níže popsaných experimentú se používá zapojení a). 

I. Odraz infračerveného záření 

Pomůcky na optické lavici uspořádáme podle obr. 4, kruhová clona a spojka 
slouží k vytvoření rovnoběžného svazku IČ paprsků. Místo kmhového púlválce 
připevníme na optický kotouč rovinné zrcátko. Pootočením optického kotouče 
nastavíme úhel dopadu IČ paprskll. Přijímač IČ záření sejmeme z optické 
lavice a posouváme ho pomalu po obvodu optického kotouče. V místě, kde 
zaznamenáme akustický signál vycházející z reproduktom, odečteme na 
stupnici kotouče úhel odrazu IČ paprskll. Pokus provedeme několikrát pro 
různé úhly dopadu IČ paprsků. 
ll. Lom infračerveného záření na rozhraní dvou prostředí 

Uspořádání pomůcek je patrné z obr. 4. Na optickém kotouči je připevněn 
kmhový púlválec z plexiskla. PřijÍ1nač IČ záření sejmeme z optické lavice a 
otočením optického kotouče nastavíme úhel dopadu IČ paprsků. Přijímačem 
nalezneme úhel lomu svazku infračervených paprsků na rozhraní vzduch -
plexisklo tak, že přijímač pomalu posouváme po obvodu kotouče a v místě, kde 
zaznamenáme akustický signál z reproduktom, odečteme úhel lomu na stupníci 
kotouče. Totéž provedeme pro lom IČ paprsků na rozhraní plexisklo - vzduch a 
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při překročení mezního úhlu dopadu detekujeme svazek IČ paprsků odražených 
při totálním odrazu. 

. ............................................ ··· ...... ·· .. · .... · .. · ...... ·· .. ··f---/ffi'I---I 

Obr. 4 - zleva: vysílač IČ záření, spojka (j= 15 cm, vysílač je umístěn v jejím 
ohnisku), kruhová clona (průměr jejího otvoru nastavíme tak, aby byl přibližně 
roven rozměru pouzdra fototranzistom), Hartlův optický kotouč, přijúnač IČ 
záření 

ID. Propustnost pevných a kapalných látek pro infračervené záření 

Uspořádání experimentu je stejné jako v předchozím případě. Z optické 
lavice odstranúlle optický kotouč a infračerveným paprskům stavíme do cesty 
destičky z různých materiálů (např. sklo, plexisklo, dřevo, plasty, kovy atd.). 
Sledujeme pokles hlasitosti akustického signálu z reproduktoru pro jednotlivé 
materiály. Propustnost kapahlých látek můžeme zjišťovat tak, že na optickou 
lavici umístíme stojánek s kyvetou, do které nalejeme vodu, vodný roztok 
hypermanganu, skalice modré apod. 

Při zapojení signálu z generátom na vstup vysílače IČ záření místo 
audiosignálu (zapojení b) lze změřit propustnosti materiálů vůči IČ záření. 

Změřené propustnosti některých materiálů vůči infračervenému záření 
s vlnovými délkami v okolí 940 mn (T940) a vůči červenému záření s vlnovými 
délk . k ľ 640 (T) k . 'sled·" b lk anuVOOI nm 640 u azuJe na UlICI ta u a. 

Materiál Tloušťka d (mm) T640 (%) T940 (%) 
sklo 2,0 88 88 
plexisklo 2,0 90 91 
f6lie do meotaru 0,25 88 90 
voda 24,1 99 53 
vodný roztok hypermanganu 24,1 24 52 
3% vodný roztok skalice modré 24,1 3 O 
nasycený roztokj6du v CC4 24,1 20 84 
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IV. Rozptyl infračerveného záření 
Pomůcky na optické lavici uspořádáme stejně jako při demonstraci 

propustnosti pevných látek vllči infračervenému záření. Přijímač IČ zářelú 
posuneme do vzdálenosti nejméně 80 cm od vysílače IČ zářelú: Rozptylujícím 
materiálem posouváme směrem od kruhové clony k přijímači IČ zář~ní a 
pozorujeme vzrůst hlasitosti vnímaného zvuku. Jako rozptyhliící 
materiál může sloužit mikrotenový sáček, matná kancelářská 
průsvitná fólie, kyveta naplněná vodou s mlékem, atd. 
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elektroskop a 
MARKÉTA BENEŠOVÁ 

Brno-Bystrc, Vejrostova 2, Brno 

VI 

Jak všichni víme, nejlépe si studenti osvojí probírané učivo, pokud si 
dané jevy mohou vyzkoušet v praxi, případně si sami pomúcku vymyslí a 
vyrobL Pří 'výrobě musí promyslet, jak vyřešit problém, požadovaný jev 
byl viditelný a dobře prokazatelný. 

Jedním z vděčných náměru při výuce elektrostatiky je konstrukce 
elektroskopu. K v)'robě nejčastěji studenti používali skleněné láhve, kousky 
drátú a staniolu. Někteří svůj nápad přivedli téměř k dokonalosti. Příkladem 
múže být elektroskop z Adams laboratories na následující fotografii (obr. 1). 
Nejdúležitější kritérium, aby byly elektroskopy funkční, bylo až na výjimky 
splněno. 

Obr. 1 
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Dalším úkolem bylo vyrobit termoláhev. Sešla se spousta originálních 
a zajímavých výrobkú. Pomocí teploměm a hodin jsme láhve otestovali a určili 
nejúčinnější výrobek. Ukázalo se, že nejlepší termoláhve byly ty nejjednodušší. 
Na obrázku 2 jsou některé z nich. 

Obr. 2 
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Gratzův usměrňovač 

ELIŠKA ČAPKovA 
Arcibiskupské gymnázium, Praha 

K této pomÍlcce, ve které jsou zapojeny místo klasických křellÚkových diod 
lUllÚniscenčnÍ diody, jsem vyrobila dva malé panely sloužiCÍ jako indikátor 
polarity napětí. 

Potřebné součástky: 4 červené LED diody pnlměru 10 mm, 4 vysoce svítivé 
červené LED diody pruměru 5 mm, 4 vysoce svítivé zelené LED diody 
pnuněru 5 mm, rezistor o odporu 1,8 kn, 4 banánky, 4 zdířky (2 černé, 1 
červená, 1 modrá), spojovací vodiče, kousek bílého bakelitu nebo něco 

podobného, co poslouží jako panel na součástky, kousek prkýnka, ze kterého 
vyrobíme stojan. 

Popisovat Gratziiv usměrňovač mi připadá zbytečné. Omezím se proto na 
popis zapojení malých panelů. 

schéma zapojení č z 

~~ ~i-I O 

horní část panelu z č 

00 

dolní část panelu 

o o 

Obr.l 
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Schéma zapojení součástek v panelech je na horním obr. 1. Připojíme-li ke 
vstupu i výstupu Gratzova usměrňovače současně oba panely, panel na vstupu 
je připojen paralelně ke zbytku obvodu s dvojnásobným počtem diod a tudíž 
zkratuje zbytek obvodu. Proto je v něm připájen předřadný odpor o hodnotě 
1,8 kQ. V panelu muístěném na výstupu tento rezistor není. Písmeno Č 
označuje červené, písmeno Z zelené luminiscenční diody. 

Do homí části panelu vyvrtáme malé otvory tak, abychom do nich mohli 
upevnit diody. Do destičky sloužící jako horní část panelu provrtáme díry, do 
kterých upevníme kovové části banánků (zbytek banánků můžeme vyhodit) a 
k nim pak připájíme součástky podle schématu. 
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Hračky ve výuce: Studium pohybu pomocí 
dětského vláčku 

MILAN MACEK 
Základní škola, Na Smetance 1, Praha 2 

Žáci své hračky důvěrně znají, proto je výhodné je využít i při fyzikálních 
pokusech. Pomocí dětského vláčku (obr. 1) studujeme rovnoměrný pohyb a 
kvalitativně i skládání rychlostí při výuce fyziky v 7. třidě [1]. 

Obr. 1: Vláček se sekundovým značkovačem. 

Pokus 1. Dráha, rychlost a doba rovnoměrného pohybu 
Měříme závislost dráhy, kterou vláček urazí, na čase, výsledky zapisujeme 

do tabulky. Vyvodíme závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase, 
vypočteme rychlost. 
Pomůcky: Dětský vláček (lokomotiva s vagónkem a koleje), sekundový 
značkovač, široká papírová páska do počítačky, lepicí páska. 

Pásku do počítačky položíme rovnoběžně z kolejemi tak, aby byla současně 
těmito kolejemi zatížena. Spustíme sekundový značkovač. Spustíme vláček a 
necháme projet dráhu délky přibližně 1 m. Pásku do počítačky přilepíme na 
tabuli, změříme na ni zaznamenané vzdálenosti, které vláček urazil za 1, 2, 3, ... 
sekundy a zapíšeme do tabulky 1. 
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Tabulka 1 

t (s) 1 2 3 4 5 6 
s (m) 

Značky jsou zaznamenávány velmi přesně v intervalu 1 s. PrvlÚ interval je 
nutno vynechat, protože v něm se vláček nepohyboval rovnoměrně (rozjížděl 
se). Ze změřených údajů snadno vyvodíme vztah pro závislost dráhy s 
rovnoměrného pohybu na době t 

s:= V t, 

kde v je rychlost rovnoměrného pohybu. 
Z veličin změřených při pokusu vypočteme rychlost rovnoměrného pohybu 

vláčku podle vztahu 

v = s/to 

V závislosti na typu vláčku je rychlost přibližně 0,1 mls až 0,15 mls. 
Ze změřených a vypočtených údajů miižeme dále vypočítat napřiklad 

drálm, kterou by vláček urazil za 10 s, 1 min, 1 h apod. 

Poku.s 2. Skládání rychlostí 
Kvalitativně studujeme rychlost lodi vzhledem k pozorovateli na břehu, 

když se loď pohybuje po klidné hladině, po proudu řeky nebo proti proudu 
řeky. 

Pomůcky: Dětský vláček (lokomotiva s vagónkem a koleje), maketa lodi, 2 ks 
dřevěný hranol 

Na lokomotivu nasadíme maketu lodi, koleje představují vodní hladinu. 
Vedle kolejí umístíme hranoly jako značky cca 20 cm od sebe. Pozonlieme: 
a) Dobu, za kterou urazí loď vyznačenou vzdálenost po klidné vodní hladině. 
b) Dobu, za kterou urazí loď vyznačenou vzdálenost, když se pohybuje po 
proudu řeky. Proud řeky vytvoříme posunováním kol~ii ve směru pohybu lodi. 
Doba je v závislosti na rychlosti posunování kolejí kratší. 
c) Dobu, za kterou urazí loď vyznačenou vzdálenost, když se pohybllie proti 
proudu řeky. Proud řeky vytvoříme posunováním kol~ií proti směru pohybu 
lodi. Doba je v závislosti na rychlosti posunování kolejí delší. Pokud je rychlost 
posunování kolejí st~iná, jako rychlost lodi, loď je vůči značce v klidu, pokud 
je rychlost posunoválú kolejí větší, než rychlost lodi, loď se vzhledem ke 
značce pohybuje opačným směrem. 
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Sekundový značkovač 
Předpokladem přesného měření vzdálenosti je sekundový značkovač. Je 

sestaven tak, aby se vešel na jeden vagónek vláčku, víz obr. l. Elektrický 
obvod na obr. 2. je nastaven tak, aby v intervalu 1 s spínal proud v cívce L. 
Cívka přitalmje kotvu, jejíž konec namočený v černé barvě zapisuje značky na 
papírovou pásku položenou vedle kolejí. 

Oba potenciometry nastavíme přibližně na polovinu jejich hodnoty. Po 
připojení ke zdroji začne cívka v jistých intervalech přitahovat kotvu. Podle [2] 
je perioda 

T = 0,693 (Rl + 2Rz) . Cl. 
Trimrem R2 nastavíme dobu přítalm kotvy tak, aby byla co nejkratší, trimrem 
Rl nastavíme periodu 1 s. 

Obr. 2 Schéma sekundového časovače 

Použité součástky: 
555 - časovač 555, Rl - trimr 150 kQ , R2 - trimr 22 kQ 
Cl - 10 ~F/lO V, Cz - 1000 ~F/lO V, D -libovolná usměn'íovací dioda 
L - cívka 2400 závitů, Cu 0,2 mm, 78 .Q (napřiklad ze školní soupravy pokusů z 
elektřiny), S - spínač, Z - destičková baterie 9 V 

Literatura 
[ll Vzdělávací program Základní škola. Doplněné vydání. Nakladatelství 

Fortuna, Praha 1998. 
[2] Hájek, J.: Časovač 555, praktická zapojení. Nakladatelství AA Praha, Praha 

1998. 
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MÉNĚ OBVYKLÁ 
BŘETlSLA V PATČ 

ĚŘENí 

Základní škola, Brandýs n. Labem 

10 Měření kapalin 
lPo1r"",l-n7· KomparačlÚ hustoměr (konstrukce na obr. n'lzné druhy kapalin, 
z nichž hustota jedné je známa. 
Provedení: Injekčlú stříkačkou vytvoříme v obou trubicích hustoměru 

podtlak. Ten je kompenzován vůči tlaku atmosférickému hydrostatickými tlaky 
sloupců kapalin a pomocí šroubú seřídíme hladiny v nádobkách na nulovou 
hodnotu mm stupnice a odečteme výšky sloupcú. Pro výšky sloupcú a tlak 
kapalin vzta.h Pl.hl :::: P2.h2. Dosadíme známou hustotu jedné kapaliny, 
výšky obou sloupcú a hustotu druhé kapaliny vypočítáme. 

L 
mm 

Obr. 1 Obr. 2 
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2. Tlak a teplota varu vody v Papinově hrnci 
Potřeby: kuchyúský Papinův hmec, opatřený manometrem (rozsah 100 kPa) a 
teploměrem (rozsah 1500 C), eL vařič, olej do tmbice teplotní sondy. 
Provedení: Z výrobních parametrů hmce (hmot11ost záklopky a průměr 

uzavíraného ONom) vypočítáme n~.iprve tlak, při kterém by měl var probíhat a 
pomocí tabulky nebo grafu určíme příslušnou teplotu vam. Uvedeme vodu do 
vam a naměřené hodnoty tlaku a teploty porovnáme s hodnotami předem 
určenými. 

Mímým zatížením záklopky pomšíme rovnovážný stav mezi kapalinou a 
nasycenou párou nad kapalinou, var ustane a obnoví se až po příslušném 
zvýšení teploty. 

3. Objektivní chyba při váženi těles v atmosféře 
Potřeby: Polyetylenová láhev 2 1 s uzávěrem s automobilovým ventilkem, 
přepouštěcí zařízem, balónek, hustilka, laboratorIÚ váhy (obr. 2). 
Provedení: Láhev napustíme na přetlak asi 150 kPa. Na ventilek našroubujeme 
provrtanou čepičku, připojíme přepouštěcí zařízelú s nasazeným balónkem a 
talcto sestavené těleso zvážíme. Pak přepustíme část vzduchu z láhve do 
balónku. Objem tělesa se zvětší, jeho hmotnost zústane stejná. Těleso opět 
zvážíme, přičemž váhy "ukáží menší hmotnost" a to asi o 2,5 g. Podle 
Archimédova zákona působí v atmosféře na těleso s větším objemem větší 
vztlaková síla. Konstatujeme, že každé takové vážení je zatíženo chybou, jejíž 
velikost je závislá na poměm průměmých hustot tělesa a závaží a na hustotě 
vzduchu. 

4. Měřeni magnetick)'ch sil feritových magnetů 
Potřeby: Ploché feritové magnety (0 asi 30 mm), dva siloměry s rozsahy 1 N a 
5 N, stativ pro upevnělú jednoho z magnetů a zavěšení siloměm s druhým 
magnetem, měrka pro zjištěm vzdálenosti magnetú se stavěcími šrouby, 
posuvné měřítko. Uspořádání pokusu je patmé z obr. 3 a) síly přitažlivé, 3 b) 
síly odpudivé. 
Provedení: V uspořádálÚ a) je "odtržení" magnetu zabráněno nepatrnou 
distanČlú mezerkou a zarážkou nad magnetem na siloměm, v uspořádáni b) je 
zabráněno přetočení magnetu jeho zavěšením na siloměm pomocí pevného 
třmene a jeho vybočení mimo osu pevného magnetu tyčinkou, pohyblivou 
svisle v těsné tmbičce. 

Rovnováhu mezi tahem siloměm a magnetickou silou při různých 
vzdálenostech vyladíme šroubem, na němž siloměr visí. Do těsné blízkosti 
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magnetů postavíme měrku, seřídíme vzdálenost šroubů podle bližších stěn 
magnetů a změřúne posuvným měřítkem. 

Obr. 3 

Z naměřených hodnot nakreslíme grafy. Upozorníme na nelineární změny síly 
v závislosti na vzdálenosti magnetů a porovnáme pn1běh změn sil přitažlivých a 
odpudivých. 
Poznámky: L Celá konstrukce je z neferomagnetických materiálů. 

2. Nejedná se o měření magnetických sil přesně ve smyslu 
Coulombova zákona. 

5. Měření tlalm v saponátových bublinách 
Potřeby: kapalinový manometr s přesností 0,2 Pa, stativ pro bubliny, opatřený 
posuvným měřítkem na měřelú jejich poloměru a vypouštěcím ventilem, 
vibrační akvarijní kompresorek ovládaný elektrickým tlačítkem, spojovací 
hadičky, saponátový roztok, SpOdlÚ doteky k deformaci bublin (obr. 4). 
Provedem: Na stativu vytváříme bubliny rllzných velikostí, měříme jejich 
poloměry a příslušné tlalcy. Z každého měřelú vypočítáme povrchové napětí 
roztoku (I podle vztahu 

pr 
(J'=-

4 ' 
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kde p je přetlak v bublině a r poloměr bubliny. Připomeneme skutečnost, že 
stěna bubliny má dva povrchy. Tím ověříme, že a je pro různou velikost bublin 
konstantní a vr.jadřuje vlastnost namíchaného roztoku. 

Obr. 4 

Pod stativ postavíme kruhový dotek a když bublina k němu přilne, můžeme 
ji vypouštěním nebo posuvem doteku deformovat. Sledujeme tlak v bublinách 
různých tvarů v jeho závislosti na křivosti povrchu při pohledu zpředu i shora. 
V bublinách tvaru podle obr. 4 a) a b) je vždy přetlak, v bublinách tvaru c) 
může být přetlak, atmosférický tlak i podtlak, což se řídí vztahem křivostí 
zpředu a shora 

6. Termické kyvadlo 
Potřeby: Termické kyvadlo Gehokonstrukce je na obr. 5), el. vařič, měřič 
frekvence akustických kmitů, olověná podložka, cínová pájka. 
Provedení: Nejprve demonstrujeme kmity nezahřátého kyvadla, jejichž 
frekvence značně závisí na amplitudě a rozteči dotekových bodů. Vlivem 
silného tlumení trvá děj velmi krátce. Pak zahřejeme kyvadlo na vařiči asi na 
200 oe, což poznáme dotykem pájky s mosazí. Kyvadlo položíme na pilníkem 
očištěnou olověnou podložku a rozkmitáme. Vlivem tepelných dilatací a 
kontrakci mosazi a olova při jejich sřídavém dotyku koná kyvadlo téměř 
netlumené kmity po dobu asi 30 minut. Podmínkou je stabilní uložení olova na 
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těžké kovové desce. Kmity dosahují akustických frekvencí (kyvadlo zní), které 
můžeme měřit. 

~Omm~ 

Obr. 5 

Poznámka: Podobný pokus popisqie prof. ZahradIúček v knize Záldadní 
fysikální pokusy vydané v roce 1935 a tennické kyvadlo označuje jako 
travelyán. 
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Zlomky z celotáborové hry 
2. republikového tábora malých debrujárů 
Budislav u Litomyšle, 29. 7. -10. 8. 2001 

VĚRA BDINKOV A 
Základní škola, Klobouky u Brna 

BUDlSLAV 2001 

Refrén: 

"Co událo se v pravěku 
to víme, to známe 
a kdo dal kompas člověku 
to víme, to známe 
jak slavní lidé mění svět 
to víme, to známe 
stroj času podá odpověď 
to víme, to známe. 

Není doba jako doba, vše se rychle mění 
To co bylo včera nové, pozítří už není. 
Od pazourku k internetu, tam a zase zpátky 
My se času nebojíme, na nás je čas krátký" 

(úryvek z celotáborové písně "Stroj času" od Jiřího Pachla) 

Celotáborová hra "Technický institut profesora Scientifixe, aneb expedice 
proti času" zavedla děti - studenty prázdninového kurzu přemisťováním 
pomocí stroje času do dob minulých, aby se zúčastnily a aktivně zapojily do 
objevování technických vynálezů, či vědeckých zákonítostí. Měly možnost se 
také setkat s významnými vědci, učenci a tecluúky. 

Ukázka 1 

Rok 1832. Stroboskop (pohybující se obrázky) 
Nezávisle na sobě vynalezli Joseph Ferdinand Plateau a Simon Stampher 

stroboskopický kotouč s rozloženými fázemi pohybu. Pravidelně uspořádanými 
štěrbinami na rotujícím kotouči nebo válci bylo možné pozorovat řadu obrázkl\ 
přičemž vZlúkl dojem souvislého plynulého pohybu. Byly to prvopočátky 
kinematografie. 
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Realizace 
1. Každé dítě si vyrobí dle vzoru malý stroboskop (menší děti případně jiný 

druh pohybujících se obrázků). 
2. Po oddílech si děti vyzkouší velký kotoučový a válcový stroboskop, 

vysvětlí si princip a mohou si podle daného pravidla do šablony nakreslit 
vlastlú obrázkový kotouč - sestavení kotoučové filmotéky - vyhodnocení 
nejlepšího nápadu. 

Praktické nápady 
Netopýr ( obr. 1 - pohyblivý obrázek se špejlí) 

Obrázek překreslíme, přehneme, slepíme k sobě a doprostřed vlepíme špejli. 
Necháme dobře zaschnout. Pak otáčÍm.e vhodnou rychlostí mezi dlaněmi. Zdá 
se nám, že netopýr mává křídly. 

Obr. 1 

Baron Prášil (obr. 2 - pohyblivý obrázek s provázkem) 
Obrázek překreslíme, přehneme, slepíme k sobě. Do dírek na kraji 

navlečeme provázek.Otáčením provázku mezi prsty vhodnou rychlostí vidíme 
celého koně s jezdcem. 
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Obr. 2 
Pumpař (obr. 3 - pohyblivý obrázek s tužkou) 

• 
• 

Pruh bílého papíru přehneme v polovině, na hoTIÚ stranu nakreslíme jeden 
obrázek, na spodní stranu druhý obrázek. Horní papír natočíme na tužku, kterou 
pohybujeme sem tam (obr 3a). 

Obr. 3 

Obr.3a 
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Motýl (obr. 4 - stroboskopický kotouč) 

Šablonu překreslíme na tvrdý papír a vystřihneme. Na špendlík s barevnou 
hlavičkou navlečeme malý korálek, pak propíclmeme ve středu kotouče, 

navlékneme větší korálek a zapíchneme do korkové zátky. Kotouč otočíme 
obrázkem proti zrcadlu, otáčíme jím a díváme se do zrcadla přes štěrbiny. Zdá 
se nám, že motýl létá. 

Obr. 4 

Fyzikální vysvětlení vyrobených hraček 
Modely pracují na principu setrvačnosti oka, což znamena, ze oko je 

schopno vidět obraz ještě zlomek selumdy poté co zmizel. Vzniká tak dojem 
souvislého plynulého pohybu. 
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Ukázka 2 

Rok 1372 - Vrtulm'k 

Vrtulrúky jako hračky znají lidé už od 14. století. Listy rotoru, stejně jako na 
větrném mlýně, avšak položené horizontálně byly připevněny k držadlu na 
konci osy. Prudkým škubnutím za šňůru navinutou na ose se roztočily a hračka 
se vznesla. 

/ 
/ 

/ 

" " " 

------

Obr. 5 
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Praktický nápad (papírový vrtulník) 
a) Šablonu (obr. 5) zvětšíme 2krát a překopírujeme ji na tvrdý papír. 
b) Šablonu přehneme dle čárkovaných čar a vlepíme jí do kruhového pásku 
2,5 x 64 cm (obr. 6). 
c) Ze spodu přilepíme kousek papírové trubičky (obr. 7). 
d) Na trubičku namotáme asi 60 cm provázku (obr. 8). 
e) Trubičku nasadíme na tužku a pmdce zatáhneme za provázek, vrtulník se 
vznese (obr. 9). 

Obr. 6 Obr. 7 

Obr. 8 Obr. 9 

Fyzikální vysvětlení hračky 
Lopatky rotom vrtulníku mají profil křidla a při rychlých otáčkách 

vyvolávají vztlak. Proto musíme dávat pozor na směr otáčení vrtulníku a to tak, 
aby byl vzduch vtlačován pod lopatky rotom. 
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Uká!ka3 

Rol{ 212 př. n. I. Archimédes a jeho vynálezy 
V tomto roce zemřel významný řecký učenec a vynálezce. Jeho jméno se 

připomíná v každé učebnici fyziky. Zjistil, že těleso ponořené do kapaliny je 
nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. Podle 
tohoto zákona plují po vodě těžká železná plavidla či vzduchem létají 
vzducholodě. Archimédes prý přišel na tento zákon, když měl vyřešit problém, 
zda klenotník, který zhotovil ze zlata královskou korunu, nedal do slitiny příliš 
nmoho stříbra. Archimédes věděl, že zlato je podstatně těžší než stňbro, stačilo 
mu nejprve vyvážit korunu zlatem a pak stříbrem a srovnat objem koruny 
s objemy stejně těžkých kusll stříbra a zlata ve vodě a mohl si tuto otázku 
snadno zodpovědět. 

Archimédes se mezi Řeky proslavil nejvíce svými vynálezy, které se užívají 
dodnes. Archimédův šroub plní ftmkci čerpadla k zavlažování polí. Dnes je 
např. hlavní součástí strojku na maso, kde uvnitř válce tlačí maso na nože. 
Zabýval se rovněž kladkostroji a konstrukcí válečných vrhacích strojů. Je mu 
připisován i vynález ozubeného soukolí. Byl i matematikem. V aritmetice se 
zajímalo velmi vysoká čísla (,,0 počítání písku"), řešil nmoho geometrických 
úloh. Došel k metodám, jejíž pomocí mohl vypočítat obsahy a objemy mzných 
těles. S velkou přesností stanovil poměr délky obvodu kružnice k jejímu 
pruměru (číslo "pí"). 

Mezi nmoha jinými úlohami, které řešil, byl i úkol: "Najděte poměr objemu 
koule vložené (vepsané) do rovnoramenného válce k objemu tohoto válce. 
Archimédes tuto úlohu vyřešil a projevil přání aby po jeho smrti bylo na jeho 
náhrobním kameni zobrazeno schéma této úlohy. A tak po 200 letech byl 
Archimédův hrob díky tomuto nákresu objeven. Archimédes nežil přímo 
v Řecku, ale v řecké kolonii na ostrově Sicílie ve městě Syrakusy. Ještě v 70 
letech řídil obranu města proti vojskům římské říše. Římanům se podařilo lstí 
vniknout do města. Mezi obětmi byl i Archimédes. Legenda vypráví nejen o 
zapalování nepřátelských lodí pomocí zrcadel, ale i o tom, že i "JI době smrti byl 
věrný své vědě. Když se římský voják rozmáchl mečem aby ho zabil, 
Archimédes ho požádal: "Pozor, nesmaž mi mé kruhy." 

Praktická realizace 
Tato etapa byla realizována formou bojové hry v terénu, při které se děti 

seznamovaly s některými vynálezy Archiméda a hledaly jeho náhrobek. Celá 
hra začala hranou pověstí o životě a díle Archiméda a známou písničkou Šimka 
a Grossmanna "Archimédův zákon". 
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V terénu bylo zvoleno několik stanovišť (z toho dvě II rybníka). Každý 
oddíl obdržel mapu s vyznačenými stanovišti a v mčeném pořadí je 
navštěvoval. 

Příklady úkolů 

1. Zavěs velký kámen na prádelní šľíllTU a pozoruj sílu, kterou potřebuješ 
k uzvednutí kamene. 
a) ve vzduchu 
b) těsně pod hladinou vodu 
c) ve větších hloubkách 

2. Na tři pokusy "zapal" plachty nepřátelské lodi (nasměruj zrcadlem shmeční 
paprsek na nakreslenou loď. 

3. Zvolte tři zástupce a štafetovým způsobem rozeber a slož mlýnek na maso. 
(jak souvisí tento úkol s tématem naší hry?) 

4. Po cestě najdi kámen o hmotnosti lkg a prověř si svůj odhad pomocí páky. 
Máš tři závaží, dva sáčky s pískem a plastovou láhev s jedním litrem vody. 

5. Na dně nádoby s vodou leží alobalová koule. Co uděláš, aby alobal plaval? 
Může plavat alobalová koule? 

6. PomoCÍ sudu phlého vody urči objem táborníka (kromě hlavy) 

" UH 

OLEJ 

""" i;;;;t 

_ - VODA -. - -
,.' .". . ",' 

" . .','.:' 

: : . ..;: : "I"H~(t :.. :. : > .. : :. 
...... 

Obr. 10 

7. (obr. 10) 
a) Urči, která kapalina má největší hustotu. 
b) Které ze tři tělísek má nejmenší hustotu. 
c) Vyber správnou odpověď: červené 

plastové těleso má hustotu: 
• větší než líh a větší než voda 
e menší než voda a menší než líh 
4[1 větší než líh a menší než voda 
.. stejnou jako všechny čtyři kapaliny 
8. Čtverec má 9 polí. Na první pole položíme 
jedno zrnko, na dmhé pole dvojnásobek, na třetí 
pole dvojnásobek počtu zrn na druhém poli ... , 
kolik zrn je na devátém poli. 
9. Z daných části slož mapu, která tě dovede 
k náhrobku Archiméda. Zjisti, jaký nápis je na 
něm vytesán. 
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Fyzikál odkaz Járy Cimrmana 
se zvláštním zřetelem k jeho vědecké práci v oblasti optiky 
a didaktiky fyziky 

zpracovali: CiProf. CNDr. Marek Veselý, CnA 
DipL Cim. Julius Kolín, CimrsC 

Záznam přednášky, kterou vedl M. Veselý 31. srpna 2001 ve 14.30 hodin na 
Veletrhu nápadú učitelll fyziky VI v Olomouci. 

Vážení přátelé dobré odpoledne. 
Je nám opravdu velikou ctí, že jsme mohli vystoupit na tomto vašem 

sympoziu, které je věnované tak bohulibé čimlosti, jakou jsou školní pokusy a 
notabene ještě k tomu fyzikální. Už Jára da Cimrman, jehož fYzikáhúmu 
odkazu je naše krátká - hrubým odhadem tak 4,5 hodinová - přednáška 

věnovaná říkával "Budoucnost patří almnilúu". Z tohoto klenotu mistrovy 
epigramatické pozůstalosti je zcela jasné, že budoucnost viděl Cimrrnan jako 
lehkou (uvážíme-li specifickou váhu - omlouvám se Z:'l ten starý výraz, tedy 
hustotu hlilúku). Jilú vykladači Cinmnanova díla, vedení vídellákem Fiedlerem 
však tuto větu interpretují tak, že bral budoucnost na lehkou váhu. Děk1lieme, 
že dáváte za pravdu nám. 

Říkám nám, protože jsme tady měli vystoupit dva, tedy já - profesor doktor 
cimrmanolog Marek Veselý, kandidát na akademika, tak i pan Julius Kolín (ten 
tady není, tak tituly vynechám). Pan Kolín vás chtěl všechny pozdravit, ale 
protože jeho přítomnost zde nebyla možná, tak jsme to vyřešili alespoň 1:.:1kto. 

(zvuk z kazeťáku: Už nn/žu mluvit? Jo, sem. ---- Dobrý den.) 
Tolik pozdrav asistenta z Kolína. Promiňte asistenta Julia Kolína. 
Nejdříve nás zajímalo, které známé fyzikální veličině prop1ličil Cimrman 

své krásné příjmení. Vždyť vzpomellme, že i méně slavlú fyzikové, jako kupř. 
věčně nespokojený Ohm, který prohlásil, cituji:"odpomý odpor", konec citátu, 
se dočkal své jednotky. Nebo vezměme takového Grama, jenž má svou 
hmotnost, Litra s objemem nebo dokonce Metru se svou délkou - ti všichni 
mají své jednotky. A Jára Ciumnan? Nic vý·znamného. V Německu existl* 
pojmenování 40 nebo 60 kusů - zimmer. Jak vidíte, radost nám germáni zkalili 
tím svým přepisem. (zpětný projektor - kopie z tabulek) 

Angličané si všimli netradičně dlouhého Cimrmanova kroku a použili 
křestlú jméno Jaroslav - Jarda pro pojmenoválú jednotky, kterou užívají dodnes 
- yard = 0,914 m. Sami vidíte, že se potvrdilo, že plnohodnotného ocenění se 
dostalo českému géniovi až v zahralúčí. 
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Cinmnan sám však zavedl jednu jednotku, o čemž se, myslím, málo vL 
Evidentně jen na protest plošnému rozměru "vídei'lské jitro" zavedl zcela 
novou "pražský soumrak", přesně 5.752 a čtvrt kilometru 
čtverečního, což na tehdejší malé české poměry i rozměry jednotka tak 
velká, že se od jejího používálÚ nejen ustoupilo, ale vlastně se k němu nikdy 
ani nepřistoupilo. Nic to však neubírá na Cimnnanově vzdoru vliči monarchii. 

)nrmllirn"m bombou na vědeckém nebi konce devatenáctého století však 
Cimrmanovo dílo: "Philosophiae naturalis principia Cimrmanica", 
nelatiniky přeložím: "Cinmnanovj principy (záldady) přírodní 

s jejíž pomocí lze řešit všechny problémy (nejen 
s nimiž se společnost až do tehdejší doby setkávala, lze vyjádřit 

větou: "Jen to co vidíme, je opravdu " 
To ovšem neznamená, že se Cimrman zab)'Val pouze viditelným prostředím 

(viz jeho zkušenosti s tajnou c. a k. policií). Podařilo se nám prokázat, že 
pudingový model atomu má svoji předlohu ve slavném pudinku 

Cinmllanovi kuchařky Anežky Čemé - provdané Weissové. Na slúmku vidíme 
Anežku Čemou s obrovským sudem hrozinek, které přidávala do zmíněného 
pudinku. Na dalším slúmku potom její manžel Fritz Weiss. Bylo to takové 
smíšené - čemobilé manželství. (zpětn,ý projektor - kopie fotografií) 

Cinmllanova genialita v tom, že nevychází ve svých třech 

cill1l'zákonech pohybu z veličiny síly, tak jako Newton, o kterém se Cimrman 
nevyjadřoval než posměšně, ale vztahuje vše k tlaku. Tento zcela 
pochopitelný pojem, který jeho současníci nechápali, začal Cinmnan používat 
z naprosto pochopitelných dúvodú, které ovšem nechápeme my teď. 

1. zákon - tzv. Presswurstgesetz - volně přeloženo jako zákon tlačenky 
(tlačenice): "Pohybuje se to, na co tlačíme, když netlačíme, je těleso v 
klidu." (demonstrace - to, že se to dopohybovává, to se náš tlak pomalu vytrácí) 

2. zákon - Zákon tlalm: "Čim vic tlačíme na pilu, tím Mř řeže:" (což je 
opravdu mistrně použitá nepřímá úměmost) 

3. zákon zformuloval Cinmnan takto: "Akce vždy vybudí daleko větší 
reakci., která se ve svých dúsledcích obrátí proti púvodci akce." Dlužno říci, že 
v Cimnnanově rakousko-uherské době byl tento jeho zákon zneužívaný v 
politických šarvátkách s Habsburky a přezdívaný též jako zákon tlaku a útlaku) 
- (demonstrace - propíchnout balónek - on praskne, což je neadekvátně velká 
reakce na mé bodnutí) 

Ke smllle celého fyzikáhúho světa se nedočkaly tyto Cinmnanovy Princi pie 
publikování. Jediný fragment celého díla se nám podařilo nalézt v tiskámě 
Vilímek. Požár spolykall1ejen jediný vSTtisk, ale bohužel i CimnnanllV nikopis. 
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Poslední torzo mkopisu (tzv. Cimrmmlův základní filozofický názor 
zásadně ovlivI1ující vývoj vědy a teclmiky 20. století), které u sebe uchovával 
nálezce 1. Kolín, bylo žel zničeno během závěrečné klasifikační porady 
gymnázia. Zde jej nesvědomitá vyučující německého jazyka (prof. Bohmová) 
polila kávou! Zase ti Němci! (zpětný projektor - kopie úvodní stránky PrincipU) 

Nyní si předveďme, kterak Cimrman dovedně předváděl svým žákům 
poučku o tom, že gravitační síla klesá se čtvercem vzdálenosti. Vidíte, že čím 
větší vzdálenost, tím větší čtverec a tím vice to celé klesá směrem dolů. 
(demonstrace - postupně zavě.Š'ované dPevěné čtverce na siloměru zpz'ísobuji 
vět.~í "poklesli) 

Jen namátkou budu jmenovat i další směry Járova bádání: Zkoumal 
kupříkladu vlastnosti a využití elastické síly. Zde je však jediným konkréuúm a 
hmatatelným výsledkem vynález gumy do trenek. Zcela netradičně sestrojil 
jeden z klikových převodlI. (ukázka klikového pPevodu) 

A teď se již plně ponořme do lásky Cimrmanova bádání a tím optika, 
kterou mistr přezdíval Schattenspiel - hra stinlI. Protože Cimrman piisobil i na 
vesnických obecných školách, snažil se nové poznatky ihned předat svým 
žákúm. Projevil se jako veliký didaktik, protože probranou látku - vidíte, že na 
některých místech se je tato látka dost probraná se snažil dětem osvětlit - z 
Cimrmanovy pozústalosti dochovaná petrolejová lampa k osvětlení látky. 
(ukázka petrolejové a "děravé" - probrané látky) 

Celosvětového ohlasu (celosvětového hlavně na plzel1sku) se dostalo i 
dvěma stěžejním optickým pokuslull - notoricky známý je zákona 
lomu: "Světlo se dopadu láme." Vidíte, že svíčka se opravdu dopadu 
přelomí. (demonstrace se svíčkou, která se upustí na zem) Druhým známým 
pokusem je experimentální ověření toho, že světlo se šíři rychleji nežli zvuk. 
N~irychl~iší žák ve třídě si se svíčkou v ruce dal s Cimnl1anem nesoucím 
zvonec běžecké závody ve třídě. Světlo vyhrálo - šíří se ve vzduchu opravdu 
rychleji. (možno demonstrovat se svíčkou a zvonečkem - vyzvat ke 5polupráci i 
diváky) 

Nám se podařilo objevit i zapomenutý Cimrmanúv pokus dokazující vlnové 
vlastnosti světla, který Cimnnan ukazoval v tatranských kotárech pří svém 
pobytu na Slovensku - dopadne-li vlna na překážku ohne se. (demonstrace - kus 
vlny se na hraně stolu ohýbá směrem dohl) 

Dovolte nám také malou perličku. Cimnnan zavedl pro pojem optická 
mohutnost (vzhledem k českým poměnlm spíše malost) označení ha. Na 
začátku 20. století mělo toto značelú takovou popularitu, že se používalo 
současně s původním označením fl. Zde vidíme plIvod známého citoslovce 
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překvapení které obvykle spojujeme fl výrazem úžasu při nasazení 
nových brýlí. 

Na půdě Cimrman také významnou měrou přispěl ke stanovení 
rychlosti světla a to na rozdíl od Fizeaua (fizoa) i nepozemských zdrojů. Pokus 
byl natolik jednoduchý, že jej mohl předvádět i žákům. Bohužel se nedochovala 
žádná dokumentace, máme jen tuto součástku jinak velmi diimyslného 
měřícího zařízení. Ani léta nedbalého pohození neubrala nic na preciznosti 
jejího opracováni, které by šlo srovnat snad jedině s kvalitou součástek 

vyrobených kolegou Břetislavem Patčem. (ukázka součástky důmyslného 

zaNzení) 
roku 1867 zakotven do dualismus Rakousko-Uherský, 

tímto počinem inspirovaný Cinmnan zakotvil do nauky o optice i dualismus 
světla. Zcela otevřeně (v otevřených dveřích Ústředního kultunúho domu 
vídeúských císařských fyzikáhúch přisluhovačů) prohlásil, že světlo má 
částicové i vlnové vlastnosti, čímž vyřešil táhlé spory dvou znepřátelených 
táboru Vlnařů německy Wellenlager a Korpuskulařťl Teillager. 

Netradiční a v té době dosti pokrokové byly jeho snahy o mezipředmětové 
Zde například skloubil poznatky fyziky a biologie. Cihlii: "Zasadíme-li 

do temné komory (kamery obskury) čočku, nevyklíčí." 
V závěm období, které Cimnnan věnoval optice, dospěl k tvrzení: 

"Rychlost světla nezávisí na třetí odmocnině kvadrátu poměru tlaku a periody 
, které význanmou měrou posunulo celé vědecké bádání správným 

směrem - i když nám není zcela jasné kterým. Jednoduše to vyvedlo vědecké 
kapacity z temných slepých uliček, ostat1ú laickou veřejnost to pouze vyvedlo 
z míry. Dnes už to ví každé malé dítě. (zpětný projektor - fólie se zapsaným 
vzorcem a fotografií malého dítěte) 

A tento vzorec by mohl být, a také skutečně bude, takovou hezkou tečkou 
za tím naším vystoupením. 
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Panská fyzika II 
JAR OSLA v REICHL - TOMÁŠ RADLA (2. D) 
SPŠST Panská 3, Praha 1 

Pro oživení a zpestření výuky fyziky na střední škole dávám k dispozici 
několik námětů na pokusy a riizné legrácky. 

BemouUiho rovnice pro kapalinu 

Námět pochází od Tomáše Radly, ve školním roce 2000/2001 studenta 
2. ročníku naší pnunyslovky. Studenti měli za úkol v rámci opakování prvlúho 
ročníku a prohloubení učiva dmhého ročníku vymyslet pokusy na předem daná 
témata, která kopírovala osnovy 1. a 2. ročníku fyziky tak, jak je vyučována u 
nás ve škole. Tomáš přišel s velmi jednoduchým a přitom velmi názoTIl}lm 
pokusem na Bernoulliho rovnici pro kapalinu (vodu). 
Pomůcky: kus zahradní hadice, kus hadičky od vzduchotechniky akvária, korek 

jinak vyřešená redukce), 2 prázdné vymyté tmbičky od náplně do 
propisovačky, lepidlo 
Postup a provedení:ZahradIú hadici, kterou volíme takového pnuněm, aby ji 
bylo možné nasadit na vodovodní kohoutek, připojíme pomocí redukce z korku 
k hadičce od vzduchoteclmiky. Do každé z hadic uděláme malý otvor, do něhož 
kolmo k hadici vsuneme a poté vlepíme vymytou trubičku od náplně do 
propisovačky (dbáme na to, aby obě měly stejný prúřez a stejnou délku). Poté 
zahradIú hadici připojíme k vodovodnímu kohoutku a držíme celou 
"aparaturku" ve vodorovné poloze. Konec tenké hadičky volně spustíme do 
umyvadla a pustíme do zal1fadIú hadice vodu. Z tmbiček začne stříkat voda a to 
tak, že z tmbičky v zahradlú hadici stříká voda do větší výšky než z dmhé 
hadičky. Studenti v té době již znají hydrostatický tlak a rovnici kontinuity, 
takže je možné dQjít k závěru, že v širší zahradlú hadici, v níž proudí voda 
menší rychlosti než v užší hadičce, je vyšší tlak. 

Následující náměty již nejsou čistými pokusy vhodnými k demonstraci 
daného fyzikálního jevu, ale slouží spíše k pobavení či oživení hodiny. 
Vycházím přitom jednak z příspěvku kolegy Karla Raunera z Plzně (Veletrh 
nápadú učitelú fyziky 5 - Praha 2000), který předvedl své psychokinetické 
experimenty. Dále pak vycházím z umění Houdiniho, Davida Copperfielda a 
dalších mágll a iluzionistú, neboť jejich bombasticky vypadající představení a 
dokonale nacvičená čísla nejsou lúčÍm jiným než správně a šikovně 

aplikovanou fyzikou. I bez záře retlektorú, polonallých krásných žen či milionú 
dolaru na drahá zařízelÚ, se i my, kantoři fyziky, můžeme stát na chvíli mágy. 
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Kouzelná hůlka 

Nezbytnou rekvizitou kouzelníka je jeho kouzelná húlka. Proto nejprve 
stručně popíši, jak je možné takovou hiUku vyrobit. 
Pomzicky: dřevěná kulatina (cca 22 cm dlouhá), čemý papír, bílý papír, lepidlo 
Postup:Z dřevěné kulatiny uřízneme kus dlouh)r asi 22 cm (na přesných 
rozměrech příliš nezáleží). Z čemého vystřihneme obdélník, do kterého 
lze hůlku zabalit a zalepíme. Konce hůlek (v délce asi 4 cm) polepíme bí1)'m 
papírem a stejně tak i obě podstavy hůlky. Místo použití papíruje možné hiUku 
prostě obarvit vhodným typem barvy. Necháme zasc1mout a hůlka v základním 
provedení je hotová. Pro některé experimenty je nutno tuto húlku maličko 
upravit - proto používám !liHek více. 

Kouzelná hůlka a antigravitace 

Pomúcky: upravená kouzelná húlka, plastová nádobka (cukřenka, dózička, ... ), 
tenký vlasec, šroubek, pilka, tenký vrták 
Postup: Kouzelnou húlku upravíme: před polepenim (resp. nabarvením) do 
hlUky vyřízneme v dolní části šikmý zářez (směrem dolú) a po polepení 
(nabarvení) na tutéž stranu MIky do její homí části zašroubujeme skobičku, 
šroubek, ... Hůlku, kterou jsme vyrobili pouhým polepením papírem, je dobré 
nalakovat bezbarvým lakem. Papír se totiž jinak ve vodě rozmočí. 

Nádobku upravíme tak, že těsně u hrdla provrtáme v protílehlých bodech 
proměm dvě malé dírky, kterými protáhneme vlasec a zajistíme proti 
vyvlečení. Vlasec musí být mezi dírkami napjatý. 
Provedení: Při vlastnim provedení experimentu stojíme k žákům levým bokem, 
v levé ruce držíme nádobku, do níž jsme nalili trochu vody (limonády, ... ). 
V pravé ruce držíme húlku prostředníčkem a palcem. VSlmeme ji do nádobky 
s vodon ale tak, abychom později mohli plynule zachytit vlasec do 
připraveného zářezu, tedy hiUku vsuneme do poloviny nádobky, která je blíže 
k žákúm. Našroubovaný šroubek v hůlce se opírá o ukazováček pravé mky. 

Mícháme vodu v nádobce a povídáme nějaký text na téma, jak přinutit vodu 
k poslušnosti. Poté nenápadně zachytíme vlasec do zářezu na húlce a pustíme 
nádobku. Drží ve vzduchu! !! Aby toho nebylo málo, zachytíme šroubek v húlce 
pevně o ukazováček pravé mky a ve vzduchu drží nejen nádobka, ale 
i kouzelná hůlka i s nádobkou. 

Kouzelná hůlka a levitace 

Pomúcky: upravená kouzelná húlka, PET láhev (0,5 1), tenký vlasec, šroubek, 
sako 
Postup: Kouzelnou húlku při v)Tobě upravíme tak, že do jedné její podstavy 
(ve směru podélné osy hůlky) našroubujeme šroubek, k němuž přivážeme asi 
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0,5 m vlasce s očkem na konci. Pro lepší zamaskování je možné šroubek natřít 
bílou barvouo 

Před samotll)Tl11 vystoupením přivážeme pomocí očka vlasec ke knoflíkové 
dírce II saka, které máme na sobě. HlUku připravíme do tak, aby byla 
umístěna šroubkem dolů. 
Provedení: Uchopíme PET láhev do ruky a vložíme do lÚ připravenou 
kouzelnou hůlku (šroubkem na dno). Nyní (opět během hovoru - tentokrát na 
téma přenos myšlenek, ... ) hrdlo láhve lehce odstrkujeme od sebe. Tím se 
vlasec napne a hiilka z láhve stoupá. Pro vrácení lrMky zpět stačí hrdlo láhve 
opět přitálmout k tělu. Má-li mít pokus efekt, je třeba pohybovat hiHkou 
pomalu. 

Zmuchlaná lwuzelná hůlka 
I-'nun:,rI?v normální kouzelná hůlka, upravená kouzelná hůlka, novinový list 
Postup: Před vlastním předvádělúm kouzla vyrobíme jednu "speciáhú" hůlku. 
Bude tvořena pouze dvěma dřevěnými špalíčky (z téže kulatiny jako nOlmální 
húl.ka) s že bude dutá - bude ji tvořit pouze plášť válce. 
Doporučuji uříznout špalíček tak dlouhý, aby pokryl celou bílou část hiUky a 
zllstal vyčnívat asi 1 cm - 2 cm. Na tento vyčnívající kousek je možné potom 
nalepit plášť válce vyrobený z černého papíru. 
Provedení: "Speciální" (tedy papírovou) hůlku vezmeme do mky a žákům 
tvrdíme, Na dllkaz tohoto tvrzení poklepeme nejdříve jedním a 
pak dmhým dřeveným koncem této MIky o stúl, katedm, ... Poté (stále 
hovoříme) hůlku zabalíme do novinového papím, foukneme na ní (případně 
proneseme nějaké tajné zaříkávadlo dle vlastního uváželú a a húlku 
zmuchláme a zahodíme. "Zl1ovuzcelenou" hú!ku poté "objevíme" v kapse, 
šuplíku, ... , kam jsme před začátkem pokusu mnístili normáhú kouzelnou 
hťUku. 

Před skutečným vyhozením zmuchlané MIky doporučuji vZÍt ze 
zmuchlaného papíru dřevěné válečky, které lze použit při dalším opakování 
tohoto pokusu. 

Zázračné karty 

Pomúcky: 3 hrací karty, papírová bankovka (např. 100,- Kč), núžky, lepidlo 
Postup: 

Na kratší straně hrací karty vystřihneme púl.kmhový v$rřez. Vezmeme 
druhou kartu a přilepíme obě karty k sobě tak, aby vznilda kapsa otevřená na 
straně s výřezem. Karta s výřezem přitom bude tvořit líc vzniklé "dvojkarty". 
Před vlastním provedením do kapsy z karet vložíme složenou papírovou 
bankovku tak, aby byla zarovnaná s okrajem nevyříznuté karty, tj. aby 

111 



Veletrh nápadů učitelů fvzikp VI 

bankovka ve výřezu byla vidět. Tuto dvojkartu vložíme s jednou nonnálnÍ hrací 
kartou do kapsy saka. 
Provedeni: Postavíme se čelem ke studentům a vyndáme z kapsy karty 
(normální a dvojkartu), přičemž držíme v každé ruce jednu tak, aby palec 
zak:r)rval výřez na dvojkartě. Studentům je ukážeme z obou stran, přičemž 
dáváme pozor, abychom neh}Tbli s palcem a nebyla vidět bankovka uvnitř 
kapsy dvojkarty. Karty nyní položíme na sebe tak, aby podélná osa karty byla 
vodorovná a držíme je před sebou. Nyní začneme přesouvat vrcruú kartu (ta 
blíže k nám) dospodu. Zhruba po třetím přesunu dvojkarty (opět se studenty 
hovoříme - např. na téma špatné dotace financí do školství, ... ) palcem silněji 
stiskneme bankovku ve výřezu. Díky tomu se přesune jen dvojkarta, zatímco 
bankovka zůstane v rukou. Efektním rozevřením karet do vějíře ukážeme 
"vyčarovanou" bankovku. 

Rovnováha s kartou 

Pomůcky: 2 hrací karty, hrneček (sklenička, .. ) 
Postup: Hrací kartu přelmeme podélně na polovinu a jednu polovinu přilepíme 
ke druhé kartě tak, abychom po zasclmutí a zavření odchlíplé poloviny karty 
získali navenek normální kartu (která má rub a líc). 
Provedení: Z kapsy vyjmeme takto upravenou kartu a snažíme se jí postavit na 
výšku a na ní unústit skleničku tak, aby stála. Nedaří se. Poté to zkusíme znovu 
a zezadu kartu nenápadně pootevřeme - nyní sklenička drží. Při otvírmú je 
nutno vybrat takové místo a tako\'}' úhel, aby ve třídě nebylo nic vidět 

Všechny právě uvedené pokusy - kouzla je třeba pečlivě natrénovat a 
nacvičit, aby pohyby vypadaly plynulé a nenucené a přitom byly přesné. Každé 
uvedené kouzlo je možné použít k určité partii ve fyzice a zpestřit jím výuku 
popř. upozonůt, že ilnzionísté jsou v podstatě jen zkušenými fyziky, kteří 
disponují velkým množstvím peněz a velmi dobrými nápady. 

Pro úplnost ještě spojení na nme: reichl@panska.cz; případně webová 
stránka:www.panska.czlreichl. 

Literatura 
[1] M. Švadlenka: Hra kouzel a magie, Mladá fronta, Praha 1979. 
[2] M. Švadlenka: Kouzla nejsou žádné čáry, Mladá fronta, Pralla 1968. 
[3] V. Zúra: Kniha kouzel, Olympia, Praha 1992. 
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Čerpati a jiné výrobky žáků 
IVANA HOTOVÁ 
Sportovní soukromá základní škola S.LO., Litvínov 

Název výrobku: Čerpadlo (obr. 1) 
Pomůcky: 2 plastové láhve o objemu 051, několik hadiček, stojan, svorky, 
mčni nebo elektrická vrtačka, núžky, lepidlo na plasty 
Sestavení: Dvě lahve přiděláme podle obrázku na stojan a do navrtaných 

otvoru zasuneme hadičky. Dvě dlouhé hadičky spojují láhve a čtyři kratší 
zajišťují příSllli vzduchu. Podle potřeby uzavíráme hadičky svorkami. 

Činnost čerpadla: Moje čerpadlo je zařízení pro přenos kapaliny z jedné 
lahve do dmhé. Horní láhev naplníme vodou a uzavřeme. Z dolní láhve 
vysajeme ústy vzduch a tím v tú vytvoříme podtlak. Z homí láhve proto začne 
přetékat voda do dolní. Po přečerpání uzavřeme a povolíme svorky na 
příslušných HlÍstech, stojan otočíme a vodu přečerpáme stejným zpúsobem do 
púvodně naplněné láhve. 

Čerpadlo demonstn~ie podtlak, ale lze ho uvést do chodu i přetlakem. 

Obr. 1 Obr. 2 
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2) 
provázek, lepenka, tužka, 

Sestavení: Jednoduché vodní si uděláme ze dvou plechovek. Do 
honú tři: dvě 5 cm od přesně proti sobě a 

1 mm uprostřed dna. Horní dvě dírky budou mít pnuněr 
asi 8 až 9 mm, se v nich mohla volně tužka. Z silné jako 
tužka si totiž uděláme osu hodin. Pak si z kroužek papíru 
a ve středu uděláme osu hodin. Pak si z kroužek papíru a 

8 až 9 mm . Pod středovým otvorem kroužku 
bude Kroužek k horní 

Pi"""f<'P si musíme ovšem pod z horních 
Vzdálenosti otvonl 1 a 2 na kroužku plechovce 

Pak si z korku kruh o 5 mm v pnuněru 
",","u,vln . Ručičku hodin si uděláme z lepenky. Ještě si 

!.lH.'VU'CV", se závažím a múžerne hodiny sestavit. 
Hlilku prostrčíme dírkami v horní a v kroužku. Na konci 

nad kroužek 
"""."",,,,,, jeden konec navineme na hi:Uku a na druhý 

zavall (kamínek nebo kousek Do honú plechovky 
""'.AI".'"'' vodu a na hladinu korkový kruh. Pak horní plechovku 

na dolní ..."·"i·7I'1,,,,, 

hodin: Voda bude dírkou ve dně homí plechovky 
S klesající hladinou bude klesat i korek a provázek od něho vedený 

bude otáčet hůlkou. se na ručičku, která bude ukazovat 
na kroužku si podle přesných hodinek kotouček "ocejchujeme" -
nakreslíme číselník. Budou-li se vaše vodní hodiny předbíhat, 

znamená to, že ve dně plechovky je díra veliká. Budou-li se hodiny 
trochu rozšířit. 

Název na demonstraci přetlaku a hydrostatického tlaku 
(obr. 3) 

Pomůcf..y: Dvě plastové čerpadlo do akvária, plastová hadička, 

gumičky, lepidlo 
Sestavení: Uděláme do každé ze dvou lahví dva otvory, prostrčíme do lúch 

hadičky a zalepíme. Do láhve s uzávěrem připevníme hadičku, která bude 
napojena na motllfek čerpadla. Láhev s uzávěrem napustíme vodou a zapneme 
čerpadlo, voda se začne přenášet z jedné nádoby do druhé. 

Činnost čerpadla: Láhev s vodou je pomocí motúrku tlakována vzduchem. 
Voda je tedy stlačována přetlakem vzduchu a přitéká do druhé nádoby. Po 
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precerpam a odpojení motllrku se vody v obou nádobách 
vyrovnají, tentokrát voda přetéká zpátky z dúvodu nerovnosti hydrostatického 
tlaku. Musí se ovšem uvolnit víčko v lahvi. 

Obr. 3 

Název výrobku.: Model pumpy (obr. 4) 
Pomůcky: stavebnice Merkur, 

mýdla 

Obr. 4 

nádobka s pumpičkou od tekutého 

Sestavení: Ze stavebnice Merkur vyrobíme 
Pod jeden konec páky vložíme plastovou nádobku, 
dolú podobně jako u pumpy. 

nákresu stojan s pákou. 
konec stlač~ljeme 

Činnost čerpadla: V láhvi je voda. Do tmbička 
s rozšířenou horní části, ve které je a záklopka. pákou stlačíme 
pumpičku. Pmžina vrací pumpičku nahom a podtlakem se nasaje do rozšířené 
části trubičky voda. Při dalším stlačení stříká voda z pmnpičky, neboť záklopka 
jí zabrání vrátit se do nádobky. 

BÁSEŇ "PÁKA u 

Páku stvořit máme, 
moc se nám však nechce, 
mozku příkaz dáme, 
vymyslí to lehce. 
Na stru nanosíme šroubky 
matičky a součástky. 
zamyslíme se do hloubky, 
vyřešíme otázky. 
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Název výrobku: Páka (obr. 5) 
Pomůcky: Stavebnice Merkur, tři šroubky různé velikosti 

Obr. 5 

PŘÍBĚH" CHYTRÝ VÍTEK" 

Jednoho slmmého rána se Honza a Vítek houpali na houpačce před domem. 
Houpali se - houpy, houpy, když se najednou objevila jejich starší sestra. Jak se 
tak na ně dívala, zachtělo se jí také houpat. Sedla si k Vítkovi ........... a Co se 
nestalo! Honza vyletěl do vzduchu jako raketa a přitom řval: Ségra, s námi se 
houpat nemůžeš, jsi moc těžká". Ale na fyziku chytřejší Víťa řekl: "Jestliže 
budeme považovat tuto houpačku za dvojzvratnou páku, musíme na lÚ 

dosáhnout rovnováhy. K tomu použijeme vzorec M = F*a, což znamená, že 
otáčivý účinek, zvaný moment síly, vypočítáme, když budeme násobit sílu (v 
tomto případě gravitační) se vzdáleností jejího pÍlsobiště od osy tyče." Honza 
se na Vítka udiveně podíval a pal( z něj vypadlo: "Tak co máme vlastně udělat, 
abychom se mohli všichni houpat?" "Ségra si musí sednout úplně na konec 
houpačky a my bráchové si sedneme blíž k prostředku. Tím se momenty sil 
vyrovnají a mÍlžeme se všichni pěkně houpat", odpověděl Vítek. Tím příběh 
konči. A jestli ještě neumřeli, t:1k se tam houpou dodnes. 
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Diagnostické přístroje v lékařství 
EVA MULLEROVÁ 
Gymnázimn Dr. 1. Pekaře, Mladá Boleslav 

Tento příspěvek je ukázkou seminární práce z fyziky studentů maturiuúho 
ročníku gymnázia. Studenti dostali v semináři z fyziky za úkol zpracovat jako 
ročníkovou seminánú práci několik témat z různých oblastí fyziky a jejich 
aplikací. Filip Žákovský a Pavel Ranhojitscheck si zvolili téma Diagnostické 
přístroje v lékařství, a protože Filip měl právě novou videokameru, pojal 
seminánú práci jako krátký (24 minutový) dokumentámí film. Po několika 
drobných technických úpravách, sestřihu a ozvučení dokumentárního snímku, 
se jmenovaní studenti s touto práci přihlásili do soutěži SOČ a AMA VET. 
Sklízeli velký úspěch již v la'ajském kole a reprezentovali školu i v kole 
celostátním. 
Obsahfdmu: 
1) měřeni krevního tlaku 
2) EKG přístroj (záznam srdeční činnosti, pulsová frekvence, vysvětlení 

křívky) 

3) ultrazvukové vyšetření vníthúch orgánll člověka, ECHO kardiologie 
4) SONOGRAF - vyšetření plodu v gynekologii 
5) zubní vyšetřeni 
6) EEG vyšetření mozku 
7) RTG klasické snímkoválú a vyšetřelú některých vnitřních orgánii 
8) TOMO GRAF, vyšetření CT (princip a funkce, výhody a zátěž pro pacienta) 

Záběry diagnostických přístrojll jsou pořízeny v ordinacích přímo při 

vyšetření pacientll, některá vyšetření autoři sami podstoupili, tím vznikl 
unikátní snímek s jedinečnou atmosférou. Ozvučení snímku provedl Pavel 
Ranhojitschek, který po krátkém úvodu nás osobně i slovem provází po všech 
uvedených pracovištích. Ošetřující lékaři provádí odborný výklad 
o probíhajícím vyšetření pacienta a použitém diagnostickém přistroji. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčasulěným lékaň1m a zdravotnímu 
personálu, kteří studentÍ1m umožnili přístup na specializovaná nemocniční 
pracoviště, povolili natáčení a dokonce byli ochotni ve filmu sami vystoupit. 
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Ukázky z filmu 

Obr. 1 Snímek plodu v děloze matky pořízený vyšetření SONOGRAFEM 

Obr. 2 Záznam srdeční činnosti pořízený při EKG vyšetření srdce 
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Obr. 3 Snímek pacienta EEG vyšetřením mozku 

Obr. 4 Snímek tmlelového tomografu při CT vyšetření pacienta 
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Elektrárna na kliku 
MICHAELA URBANOVÁ - JIŘÍ DOLEJŠÍ 
Matematicko-fyzikální fakulta UK 

Nápad s elektrárnou vznikl nad debnliářským návodem na výrobu 
jednoduchého větrníku (ze sbírky Nevyhazuj ... od V. Bdinkové a lvf Černé 
[1]). Na začátku byla myšlenka použít magnety z clulapek na horké nádobí 
vlepené do PET láhve jako rotom a věnce cívek okolo. Díky objevení talíře 
starého gramofonu při janúmu úklidu jsme ale začali vyrábět elektrámu na 
kliku. Ložisko talíře jsme přišroubovali na dřevěnou desku a rotor byl hotov. 
Protože jsme chtěli, aby naše elektrárna dávala co možná nejvíce elektrické 
energie, museli jsme použít jednak dost magnetů a cívek, ale také popřemýšlet 
nad správnou orientací póll! magnetů na rotom. Když chceme, aby změny 
magnetického indukčního toku cívkami byly maximální, musíme dávat 
magnety střidavě - tzn. jednou severní pól dovnitř, jednou ven. Tak jsme 
nechali na talíř naskákat 12 magnetů. Pak jsme vyrobili stejný počet cívek. Na 
šroub MW jsme nejdřív dali malou papírovou ruličku jako izolaci a čela 

vystřižená z kartonu. Pomocí vrtačky jsme na každou cívku namotali ze 
smaltovaného měděného drátu o pruměm 0,5 mm přibližně 800 závitů. Na 
konce drátu jsme naletovali silnější přívodní vodiče, zaizolovali je a upevnili 
izolepou. Šrouby s cívkami jsme upevnili do dvou ohnutých kovových pásků (z 
konstrukce starého kočárku). Tyto obmče drží ve čtyřech dřevěných kostkách, 
které jsou při šroubovány pevně k základní desce tak daleko od talíře, aby mezi 
magnety a hlavami šroubú byla co n~imenší mezera. Celková konstmkce 
elektrárny je patrná z obr. 1. 

Obr. 1 

120 



Veletrh nápadů učitelůlvziky VI 

Když talíř roztočíme, můžeme na cívkách měřít voltmetrem napětí. Z jedné 
cívky dostáváme napětí příbližně 1,5 V, ze dvou správně spojených (to je 
potřeba měřit) dvakrát více, a z celé elektrámy, když jsou cívky pospojovány 
správně sériově, opravdu okolo 20 V. Otočíme-li rotor o dva magnety, je směr 
magnetického pole v každé cívce stejný jako na začátku, takže kmitočet našeho 
střídavého napětí je 6 x počet otáček Napětí na otáčkách závisí tak, jak má. 
K elektrámě jsme přípojili usměn'í.ovač a kondenzátor. Děti se možná zeptají, 
k čemu je takov)' kondenzátor dobrý? To jim můžete ukázat na jednoduchém 
pokusu. Připojte k elektrámě bez kondenzátoru svítivou diodu a roztočte talíř. 
Dioda bliká. Když pak stejný pokus zopakujete s kondenzátorem, bude dioda 
svítit stále. Děti by možná řekly, že kondenzátor má funkci "spižírny" 
elektrické energie, což není daleko od pravdy. 

Točíme-li klikou upevněnou k talíři s "clll'í.apkovými" magnety, vzniká 
rotl~iící magnetické pole. Pojem "rotující magnetické pole" je pro děti 
hnlZostrašný a abstraktní, realita s klikou je však jednoduchá. Nejlepší je dát 
dětem kompas, tužku, papír a železné piliny a nechat je si pohrát s tímto 
neviditelným polem. Právě železné jim pomohou toto pole zviditelnit. 
Přes elektránm stačí dát papír, piliny na něj nasypat a pak je třeba zafixovat 
lakem na vlasy, aby dobře držely tvar (obr. 2). Magnetické indukční čáry, které 
tak děti můžou vidět, jim jasně prozradí, kde jsou magnety i jakými póly jsou 
k sobě natočeny. No a pak si děti můžou nakreslit ještě jeden obrázek, kdy 
obkreslí dráhu střelky kompasu, kterým "objedou" elektrárnu (obr. 3). Oba 
obrázky k sobě krásně pasují. 

Obr. 2 Obr. 3 
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Podobnou elektrárnu si mohou vyrobit děti na základlú škole a pochopit její 
funkci. Dost práce však zůstane na střední školu, kde se lze věnovat 
podrobnějšímu měření frekvence (některé náměty na 
obdobná měření v článku se měřením na dynamu jízdlúho 
kola Zpracování a interpretace změřených hodnot zde nemusí b}1 

ale může například ukázat, zda choválú elektrámy 
rozumíme a odpovědět například na otázku, jak velká je účinnost elektrámy. 

Ke zjištělÚ účinnosti potřebujeme znát v}'kon potřebný k pohonu elektrárny 
a výkon nějakého spotřebiče, je jí napájen. A protože nelú jednoduché 

našich svalů při točení klikou, poháněli jsme elektrárnu ldadkou o 
5 cm se závažím (láhev + voda) o hmotnosti 0,43 kg, příčemž 

množství jsme nastavili tak, že závaží padalo rovnoměmě a frekvence f 
generovaného proudu byla 12 Hz. Padající závaží tedy dodávalo výkon 

"" mgv = mg1C({f=1,3 W. 

Jako spotřebič jsme použili rezistor s odporem R = 58,6 .o. Za uvedených 
podmínek jím tekl proud I = 90 mA. Tedy "užitečný" výkon na rezistoru byl 

P=RP=O,5 W. 

Z výše uvedených hodnot vychází ÚČilIDost elektrárny Tl::: PIPz "" 0,4, tzn. 
40%. 

Rozdílné hodnoty výkonu tíhové síly, která táhne závaží dohl a výkonu, ktelÝ 
naměříme na spotPebiči, nás okamžitě vedou k diskusi nad ztrátami elektrické 
energie v elektrárně. Výkon závaží se spotPebuje jednak na užitečný výkon 
spotPebiče, jednak na elektrické, mechanické a magnetické ztráty. 

Indukované napětí (naprázdno, závaží 0,24 kg) při fxekvenci 12 Hz je U = 
12 V, pří zkratování svorek elektrámy prochází proud 1= 140 mA (pro udržení 
frekvence 12 Hzje potřeba závaží 0,46 kg), takže vnítřl1Í impedance elektrámy 
je Z == 86.0. Odpor cívek elektrárny je ale jen Ri = 48,7 fl, takže je 
nezanedbatelná induktance cívek. Výkon spotřebovaný na ohřátí vodičů je tedy 
P'== RP == 0,95 W, zatímco závaží dodává v tomto případě výkon P = 1,39 W. 
Na mechanícké a magnetické ztráty tak případá výkon příbližně 0,44 W. 

Naše elektráma stačí na napájelú žárovičky, malého rádia apod. Co když ale 
budeme chtít poslouchat svou oblíbenou hudbu celý den? Od točení klikou nás 
pak asi bude pěkně bolet ruka. A tady vyvstávají další zajímavé otázky, které 
má smysl s dětmi prodiskutovat - elektrámy a energie vúbec je tak zajímavé a 
obsáhlé téma, že je určitě vhodné i pro celoškolní projekt, protože v každém 
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předmětu se najde spousta otázek souvisejících právě s energií, například: 
Zeměpis 

Kde jsou na světě zdroje fosilních paliv? 
Kde jsou na světě elektrárny a jakých druhů? (najít nějaké zajímavosti) 
Které země mají nejlepší podmínky pro ten který druh elektrárny? 

Biologie a chemie 
Jak získávají a skladují energii živé organismy? Mají nějaké solární 
články? 

Jaká stravaje nejvhodnějším zdrojem energie? 
Porovnat rostliny a živočichy. 
Jak fungují na.še svaly? 
Jakou roli hraje energie v chemických reakcích? 

Dějepis 
Jak lidé získávali energii v různých obdobích? 
Nejdůležitější vynálezy v historii vědy. 
Perpetuum mobile?! 

Český a anglický jazyk 
Napsat článek o kladech a záporech jaderné elektrárny. 
Napsat, jak můžeme "jemně" získávat z přírody energii a jak potom 
nakládat s odpadem z elektráren. 
Naučit se argumentovat. 

Občanská naul{a 
Co to je energetická politika státu? 

Tělocvik 
Při jakém druhu sportu si vytrénujeme tělo tak, že je schopno konat práci 
dlouhou dobu? 

Literatura 
[ll Bdinková, v. - Černá, M.: Nevyhazuj z toho by mohlo něco být! (vydala: 

Asociace malých debrujárů ČR, Senovážné nám. 24, Praha, prosinec 1999) 
[2] Lepil, O.: Fyzika okolo dynama na kolo. MFI roč. 7 (1997), Č. 3, s. 158. 
[3] http://hp02.troja.mff.cuni.czl-urbanova/bizarni_e1ektrarna.htm 
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ical knowledge in a physics module for 
pulsory training in 11 th grade 

VESSELlNA DIMITROVA, ANGELA PETKOVA 
St Kliment Ohridsky University of Sofia 

Global and loeal eeologieal erises have been increasingly going deep. 
Thaťs why ecological education of students at secondary school is of great 
significanee to form eeological knowledge, ecological culture, consciousness 
and behaviour. Educative nature science disciplines (including physics) play an 
important part in accomplishment of the aims and purposes of the ecological 
education. Ecological knowledge af students are built up both in basic physics 
education and compulsory training. 

In this report we propose a possibility to form ecological knowledge of 
students by physics education at compulsory training in the II th grade.We 
present an educative physics module on a topic:"Physics environmental 
cůntamination.Monitoring methods." This module is a part from a model 
programme of a course for physics compulsory training in the II th grade: 
"Physics problems in ecology." 

The programme consists of the following main themes: 
Module I: lntroduction to ecology. 

1. Subject, aims and purposes of ecology. 
2. Physics ecological factors. 
3. Antropogenic factors. 
4. Biosphere-core and organization. 

Module II: Physics environmental contamination. Monitoring methods. 
1. Noise contamination. 
2. Thermal contamination. 
3. Electromagnetic radiation. 
4. Vibrations. 
S. Ultrasound and infrasound. 
6. Ionizing radiation. 
7. Practicum for physics problems. 
8. Laboratory practicum. 

Module III: Physics and medicine. 
1. Man as a physics system. 
2. Gas discharge in medicine. 

2.1.Gas discharge and different types of discharge. Air-ions and air-ion 
therapy. 
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2.3. Gas discharge lasers in medicine. 
3. Ultrasound in medicine. 
4. Electromagnetic field in medicíne.Physics fundamentals of electro

treatment. 

Didactic goals of the second module are pointed a1:: 
1. Generalization and systematization of students' knowledge about physics 

environmental contamination. 
2. Assimilation of new knowledge about physics factors of the 

environment- noise,vibrations,ultra- and infrasound and their influence on 
human organism,about sources of pollution,physics monitoring, etc. 

3. Development of cognitive interest in physics. 
4. Formation of cognitive skills of the students. 
5. Education of an active responsible attitude to the global ecological 

problems of the present day. 

We have to pay attention to the following main problems of the second 
module: 

1. Nature of noise, heat, electromagnetic and ionizing radiation as physics 
factors. 

2. Sources of environmental pollution. 
3. Consequences of the contamination on the biological and psychological 

eondition and working capacity of the human. 
4. Methods and deviees for measurement of the physies environmental 

contaminants. 
5. Hygiene norms for the contamination. 
6. State of the eontamínation (Iaeal, national and global). 
7. Precautions for restriction of the eontaminants. 
A model methodieal working-out of the lesson:"Vibrations" from the 

second module is proposed a1 the present report. 
Didactic goals of the lesson are: 
.. generalization and systematization of students' knowledge about 

oseillations, harmonie osei1lations and quanti ti es needed for their 
assessment; 

., assimilation of new knowledge about sources of vibrations, 
measurement and hygiene nonns for vibrations, effects of vibrations on 
human organism etc.; 

.. development of eognitive interest discussing interesting examples, 
solving problems and 80 on; 
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" formation of cognitive skills of the students; 
" education of responsíble attitude to the problems of the environmental 

pollution and noxious influence of some physics ergonomie factors. 
The main problems, which are included in the lesson pIan are: 
1. Physies nature of vibrations. 
2. Basic quantities and parameters for assessment of vibrations. 
3. Types of vibrations. 
4. Influence of vibrations on human organism: 

a) influence of Ioeal (hand-transmitted) vibrations, 
b) influence of general vibrations. 

5. Measurement of vibrations. 
6. Hygiene norms for vibrations. 
7. Prevention from vibration damages. 
Appropriate educative methods are lecture, taIk, tale, and different types of 

students' self-depending work. 
Students' knowledge about mechanical oscillations are actualized at the 

beginning of the lesson.The teacher can propose the following problem to the 
students: 

In the Second World War on the way to the besieged Leningrad over the 
lake of Ladoga the lorries have always sunk under the ice.This has often 
happened on the way back, when they haven't loaded up.How can you explain 
this fact? 

The physics nature of víbrations is clarified aftef solving this problem. 
Vibrations are cansidered as oscillations of mechanical body round an 
equilibrium position. lt 1S very impartant to reveal the causes for the beginning 
of vibrations, namely the unbalanced forces that arise out of working af 
machinery and plants. Different types of vibrations are discussed: periodic and 
momentary vibrations; constrained and free vibrations, etc. We have to 
emphasize the basic quantities and parameters which characterize vibrations. 
These magnitudes are: acceleration (a), velocity (v), amplitude (A) and 
frequency (j). The most important parameters are: position of contact - in the 
working activity of people vibrations can be transmitted by hand contact (local 
or hand transmitted vibrations) ar by vibratory surface in a sitting or standing 
position (general vibrations); direction of oscillations; frequency of oscil1ations; 
amplitude of oscillations; time of vibration effect. The teacher may suggest to 
the students to classify vibrations on theirs own depending on different 
characteristic signs (the third question from the pIan). 

The problem for the effect of vibrations on human organism is a question of 
present interest. First of all the teacher considers the effects oť Iocal vibrations 
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and the specific changes occurred in the peripheral circulation of blood, 
peripheral sense, central and vegetative nervous system, locomotory system, 
etc. Some unspecific and les s expressed disturbances in the cardio-vascular 
system are revealed. It i8 very important to clarify the typical changes occurred 
under the influence of general vibrations in the vestibule system, auditory 
sense, visual organ, respimtoľY endocrine system, digestive system, 
etc. A student can prepare a scientific report about vibration disease, as a 
specific industrial illness. It is appropriate to pick out some interesting 
examples about the effect of vibrations on human organism fmm Internet, 

magazines, artides, etc. The next question from the lesson pIan deals 
with the measurement of vibrations by vibrato-meters ar noise-meters equipped 
with suitable adapters. The basic elements and working of the measuring 
apparatus are analyzed. It i8 advisable that the teacher should present some 
tables with the permissible values for vibrato-veloeity and vibrato-acceleratjon 
for loeal and geneml vibrations in the separate octaves. The lasl question from 
the lesson pIan is associated with some preeautions in the presence of geneml 
and loeal vibrations. It would be appropriate to use a tale Ol' a seminar for that 
knowledge. 

Bi bliograph y 
Baikov, B.: Ecologia za vseki, Planeta 3, Sofia 2000. 
Infrazvuk, ultrazvuk, shum i vibratsii, Meditsina i fizcultura, 1995. 

[3] Kostova, z.: Izgragdane na ecologichno saznanie tl uchenitsite, Narodna 
prosveta, Sofia 1988. 

Todorov, V.: Meditsinska 2000. 
[5] Fizichni faktori na okolnata sreda, Sofia 1988. 
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A programme of the new cOUl'se "Physics fields 
of biological objects" for physics teaching in 
the 11 grade 

VESSELlNA DIMITROVA 
St. Kliment Ohridsky University of Sofia, Bulgaria 

The objects and phenomena in Nature are so dosely connected and this 
determines interdisciplinary relations between Physics, Biology and Chemistry. 
In the physics education by interdisciplinary relations it i8 possible to realize 
different didactics goals. 

The changes in our educational system determine the increase importance of 
the questions of compulsory training of physics. This differential form of 
education gives possibility to include a various kinds of questions in physical 
education with interdisciplinary character. As an example the link between 
physics, biophysics and biology could be successfully fulfiled in a cOUľse of 
physics, build on a modular principal and based on interdisciplinary approach. 
In the present work we offer a program of a new course " Pllysics fields oj 

biological objects" for compulsory training in the ll-th grade. In the 
curriculum course are included different knowledge from various scientific 
regions - physics, biophysics, biology and medicine. The program consists of 
the following main themes, what is disposed on three modules. Every one of 
the modules can be used as an independent module according to students' 
interests and abilities. 

Module I: "Physics Fields and Radiations in tlze lnanimate Nature" 

1. Electrostatic field 
2. Permanent magnetic field 
3. Alternating electric and magnetic fields 
4. Electromagnetic field 
4.1. Basic characterizations 

electric field strength E 
magnetic flux density B 

4.2. Sources of electromagnetic fields 
electric charges 
electric cUľrents 
circular fields 

4.3. Maxwelľs equations 
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physics signification 
mathematical relations 

5. Electromagnetic oscillatíons and waves 
5.1. Electromagnetic oscillations 

basic characterízations 
kinds of oscillations 

5.2. Electromagnetic waves 
basic characterizations 
kinds of waves 

5.3. Waves phenomena 
504. Oscillatory circuits - LC circuits 
6. Heat radiation. Photoelectric effect 

Module II "Pllysics Fields and Radia/ious ilt the Animated Natu1'e" 
1. Infrared heat radiation of man 
2. Radio thennal emission of man 
3. Electric fields of biological objects 
4. Magnetic fields of biological objects 
5. Hemiluminescence 
6. Acoustic fields 

Module HI "lnteraction oj Electromagnetic Waves with Biological Objects" 

1. Interaction of low intensity electromagnetic millimeter waves with 
biological objects 

2. Physics methods for study ofbiophysics fields ofman 
2.1. Method for measurement of the non-equilibrium energy spectmm of 

water 
2.2. Method of the selective high frequency electric discharge 
2.3. Physics methods of the electrical diagnostics 
204. Physics methods of the electrical medical treatment 

Physics Laboratory Practicmn 
Educative Excursion on a Topíc: "Pltysics Metlwds in Medicille" 
Educative Confcrence: "The Aura oj Mall- Myth 01' Reality?" 

The Module I deals with kinds of physics fields and radiation in the 
inanimate nature, which are studied in the physics course in the 9 th and 10 th 
grades. Using methods of analogy and comparison the students continue to 
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develop ski1ls for generalization and systematization of knowledge about 
physics fields in vacuum and in medium. It i8 possible to use summary plans 
for physics magnitude, phenomenon and law, different tables and schemes 80 

that didactic goals can be realized. For example, the students can use a 
summary for physics field to compare the electrostatic fleld with the 
permanent magnetic field of the electric current. This pIan. consists of tbe 
following main points: 

1. Source of the field and its model 
2. Farce that characterizes the action of the field 
3. Basic characteristics of the field 
3.1. Farce characteristic 
3.2. Energy characteristic 
4. Basic physics laws 
5. Geometrical model of Úle field 
6. Work done by the field and fielďs energy 
7. Field in a medium 
7.1. Basic phenomena 
7.2. Basie characteristics 
7.3. Physics laws 
8. Applications of the field 
9. Ecological problems 

The students can use this pIan and tables for the formation of skills to apply 
the methods of analogy and comparison at the systematization and 
generalization of knowledge about electrostatic field, magnetic field and 
electromagnetic field. These are the three stages in the study of electromagnetic 
field. After lhat the teacher has to emphasize the significance of the 
experiments of Faraday and the electromagnetic induction for Maxwelľ s 
electromagnetic theory. Using the structure elements of physics theory Úle 
students can systematize their lmowledge for the theory of electromagnetic 
field. 

In the end of Module I the students systematize and summarize their 
knowledge for black-body radiation, heat radiation and its physics laws, 
photoelectric effect and its experimentallaws. 

The actualization of students' lmowledge for heat radiation in Nature allows 
considering a new problem about infrared Úlermal emission from the human 
body surface that characterizes its temperature. In this way are the students' 
interests pointed at radiations of biological objects. 
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The physics fields and radiations oť objects of animate nature are treated in 
Module U. In nature information can be transmitted not only between living 
organisms, but between them and objects of inanimate nature as weB. This 
mechanism is called bioinformation.The surrounding world is perceived 
through vision, heru'ing, sense of smeel and other. These channels are studied 
by science to a great extent. Up to tbis moment tbe obtaining of information in 
another way, known in literature as exstrasensmy perception (ESP), is 
disputable. The phenomena of bioinformation are studied with tbe involvement 
of modem techniques from the fields of physics and electronics. 

The information exchange between objects of inanimate nature and man, 
which includes the phenomena of biolocation or radioesthesion ,is an object of 
scientific study. A number of hypotheses arise, some of which rather exotic, 
which explain extrasensory information. The Russian scientists Gulyaev and 
Godik study emissions and fields, created by people and enimals, with complex 
and precise apparatuses in dynamic mode. They prove tbe existence of 7 
channels [1, 2]. 

1. Imrarcd thermal emission from the body surface which chru"acterizes 
it8 temperature. The wavelength of this emission i8 from 8 to 14 micrometer 
and is present in the middle infľru'ed range. 1ts power i8 maximum at 
wavelength of 9 micrometer. Actually the infrared emission is not absorbed by 
the atmosphere. The "window of transparency" through which our planet 
deposits the superfluous energy received by the Sun is present in tbis range. 

2. Radiotherma! emission is present in the centimeter and decimeter range. 
It i8 connected with the temperature and the biorhythms of tbe interna! organs. 
Tbe emission 18 absorbed at a depth fmm 5 to 10 cm. Tbe radio thermal field, 
emitted from the organism i8 very weak. It reflects the functional temperature 
alteration in the the internal oľgan8 and the muscles. The intensity of the 
electromagnetic field emitted by man in the decimeter range i8 10-12 W/cm2• 

The influence and emission of electromagnetic waves in the millimeter range 
on biological systems is examined[3] 

3. Low fI'equency clectdc fields ru'ound and inside man is created by 
electrochemical processes in tbe organism.[l] Also its dynamics reflect the 
thermo regulatory reactions of man. It is modulated by the rhythm of tbe 
internal organs with frequencylOOO Hz. The spatial distribution of the field 
reflects the work of the different organs and systems in the organism. The 
highly conductive tissues of man partia!ly sCľeen the low frequency electric 
fields. 
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4. Magnetic fields around man is created by the flow of weak biocurrents in 
the organism. These biocurrents are connected mainly with heart action and the 
functioning of the nervous system and the brain. Biological tissues are 
transparent for the magnetic fields. For ihis reason they can be registered 
without contact with tbe help of super conductive detectors. The frequency of 
tbe magnetic fields around mill, i8 in the range fmm 1 to 100 Hz. 

5. Hemiluminescence. Emission i8 carried out in tbe near Ínfrared, the 
optical and the near ultraviolet range. lt 18 connected with different biochemical 
reactions of oxidation of free radicals. Hemiluminescence has an impulse 
character and the signals of this pl'Ocess are very weak. 

6. Acoustk fields. Acoustic emission is supersonic and it 1S associated with 
the functioning of the internal organs and tbe muscles. The frequency of 
acoustic emission is 1-10 MHz for which biological tissue is transparent. The 
signal is very weak. For example, it is 10-16 W/cm2• at a frequency of 100 kHz. 

7. "Chemical" ucld. This is specific chemical atmosphere, which is 
connected with chemical compounds released in tbe form of evaporations and 
aerosols. 

Gulyaev and Godik introduce a common term for all these channels -
fields oj' biological objects.[l] They show that despite the very low 

level of the signal, these fields can transmit information. One organism can 
influence another. This ability is inherent not only in certain chosen individuals. 
To some extent and with different intensity jt is typical of a allliving beings. 

Ignatov and Antonov use the term" biophysics fields oj' man "[2]. They caH 
each influence with tbe help of biophysics fields from one man to another, 
which leads to alteration of the physiological parameters and the status of the 
organism of both men, bioÍ1~fluence. The terms biocorrection and biomnssage 
are also used. 

The themes of Module II deal with physics fields and radiations of 
biological objects, mainly of man. The new physics and biophysics knowledge 
extend students' knowledge for physics field in a new region- animated nature. 
AH living organisms have a cellular and tberefore a molecular organization. For 
this reason living processes are connected with alterations of the interffiolecular 
interactions. The most significant part of biophysics fields belongs to 
electromagnetic field and emissions. Expectations are that they have a strongest 
influence on man. That is why the bioelectric and biomagnetic fields of man 
take place in this module. There i8 a lot of information in the physics and 
biophysics scientific magazines about investigations in that area. But that 
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scientific information has to be remade by onthodidactic methods to be used at 
schooL 

In Module Ul some questions related the interaction of electromagnetic 
waves with biological objects and biophysics fields influence on the tissue of 
biological objects take place. The aim of the scientific investigations of Ignatov 
and others [2] 18 to prove the dynamics of interaction between human 
biophysics fields and ill organs and systems. The conducted study shows the 
reality of interaction between human physics fields. In other scientific reports a 
great many results of investigations on the interaction of low intensity 
electromagnetic millimeters waves with biological objects - human and animal 
tissue - are published. 

Other themes of Module III examinc two physics methods for investigation 
of biophysics fields of man [2]. Some methods of Electro diagnostics and 
Electro-treatment are considered as examples of application af physics 
knowledge in medicine. 

In the Laboratory practkum it is possible to use different school 
experiments according to students' interests and abilities and laboratory 
equippment. It is appropriate to use different problems with biophysics contents 
in lot of themes. 

In the end of the cour se the teacher may organize an educative confercncc. 
We propose an interesting theme "The aura ()fman~ myth or reality?" 
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[1] Godik, E., Gulyaev Yu.: Physics fields of man and animels. Scientific 
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Scenariusz zaj~c 
"SPOTKANIA Z MA TEMA TVKA" 
DANUTA DRABIK 
Gimnazjum Publiczne Uf 2, Opole, Polsko 

TEMAT: Wykorzystanie zabawek w nauczaniu matematyki 
cele: 

-ksztalcenie logicznego myslenia 
-szukanie nietypowych rozwi'tZall problemów 
-rozbudzanie wyobrazni twórczej 
-wyrabianie sprawnosci manualnej 
-ksztaltowanie umiejťťtnosci pracy VY grupie 

pomoce: tangramy i zestawy wzorów, zabawki logiczne 
Czťťsé I: Tangramy 
Wstl;p: Tangram to lamiglówka, która pochodzi z Cmu. Znana jest od 3000 
lat. Pierwsze europejskie wzmianki o tangramie pochodz'l z XVIII wieku. 
Mozl1a z niego ukladaé wiele figur o róznych ksztaltach, a wszystkie majq takie 
same pole powierzchni. 
Sposób przeprowadzcnia zaj~é: DzieHmy uczniów na 5 grup. Kazda grupa 
otrzymuje tangramy hmego rodzaju i odpowiednie wzory do ulozenia. Po 
ulozeniu danej figury uczniowie pokazujq prowadzqcemu wzór oraz ulozonq 
figurťť. Na ulozenie kazdego 6 wzorów grupa ma ok. 5 min. Za poprawnie 
ulozon<t figurťť grupa otrzymuje 1 pkt. Po wykonaniu zadania grupy wymieniaj<t 
silť tangramami i zestawami wzorów. Konkurs toczy siťť do momentu, az kazda 
z grup bťťdzie pracowala z kaZdym zestawem. Zwycilťska grupa to ta, która 
zdobťťdzie najwiťťcej punktów. 
Uwaga: 
• do ulozenia wzom naleZy .... vykorzystaé wszystkie cz~sci danego tangramu. 
lil Jesli grupy zdobtťdq takq samq liczblť punktów naleZy przeprowadzié 

dogrywkťť. Na przyklad: 
- Ulozyé dowolne 7 figur i napisaé krótkq mstoryjkťť, której bohaterami blťdq 
ulozone wczesniej figury. Wygrywa grupa, której historyjka i figury bťťdq 

najciekawsze. 
- Ulozyé ze wszystkich tangramów figur!ť wypuklq o jak najwi!ťkszym 

obwodzie. 
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Cz~sé II: Zabawki logiczne 
Wst~p: Nauka o wlťzlach nalezy do dzialu topologii i zajmuje si~ bardzo 
ciekawymí problemami . 

Jednym z przykladów wťťzlów jest urzqdzenie zwane baguenaudier uZywane 
w XVI wieku przez wiesniaków francuskich do zamykania skrzyú. Aby 
podniesé skobel i otworzyé wieko skrzyni trzeba bylo oddzielié lew'l cZíťsé 
zlozonq z pierscieni od prawej. 

CZlťsé lewa nie jest topologicznie sprz(ťgniťťta z przedluzeniem f'lczki, ale 
jej oddzielelúe nie jest lahve. Istnieje oczywiscie sposób wykOl1aIÚa tego, ale 
interesujqGq wlasnosGÍq baguenaudiera jest dma liczba mchów niezbťťdnych 
do odlqczel1ia czťťsGÍ lewej od prawej np.: przy 7 oczkach az 85 mchów, 
pomímo pozomej prostoty tego urz'ldzelúa. 

Zabawki logiczne wykorzystywane do przeprowadzenia tych zajťťé tez Sq 
oparte na pewnych pomyslach w(ťzlów. Byly one znane na dworze francuskim 
wXVIIwieku. 
Sposób przeprowadzenia zaj~é: W kazdej z zabawek naleZy oddzielié (lub 
przesunqé) jednq cz~sé wedlug instrukcji a nastíťpnie powrócié do stanu 
wyjsciowego. Praca na tych zajťťciach jest indywidualna. KaZdy uczelÍ 
otrzymuje zabawkťť z okreslonym zadaniem. Po wykonaniu zadania uczelÍ 
pokazuje prowadzqcemu rozlqczone cz~sci, otrzymuje 1 punkt. Za powrót do 
stanu wyjsciowego(czyli zlqczeni ponowne) otrzymuje takze 1 pmikt. Po 
wykonaniu zadania uczniowie zmieniajq siťť zabawkami. Wygrywa ten uczelÍ, 
który uzyskal najwi(ťkszq liczb(ť punktów. 

Literatura 
[1] Steinhau~~ H.: Kalejdoskop matematyczny 
[2] Piwocki, K.: Ukladanka tangram 
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Integracja przedmiotów przyrodniczych Z 

humanistycznymi w nauczaniu fizyki, czyli 
wakacyjne spotkania Z fizykCl 
KRYSTYNA RACZKOWSKA-TOMCZAK 
Publiczne Gimnazjum nr 2, Opale, Polsko 

Z badail nad zmnteresowaniem dzieci fizyké! wynika, ze malejq one w 
czasie nauki szkolnej. Podejmujqc praclť w szkole chcialam zmienié tfť sytuac.ilť. 
WSród róznych pomyslów na budzeme zainteresowan fizyké! znalazly proste 
doswiadczenia z wykorzystaniem dostlťpnych materialów, które dzieci mogly 
powtórzyé w domu, literatura popularnonaukowa, poezja oraz "os czasu", 
która pozwolila mi na integracjfť fizyki z przedmiotami humanistycznymi 
pozostajé!cé! obecnie w centrum uwagi nowej podstmvy programowej. 

Os czasu - zawiera: 

WYDARZENIA HISTORYCZNE W POLSCE I NA SWIECIE 

FIZYCY 
p.n.e 

PISARZE 

o ll.e 

MALARZE 
KOMPOTOZYTORZY 
SL YNNE WYNAZKI, ODKRYCIA I BUDOWLE 

Jak wykorzystuj~ os czasu? 
Stala silť tez zródlem dodatko\vych prac dIa uczniów, które zadawalam 

oraz wielu cieka\vych odkryé dokonywanych wraz z uczmami, wynikajqcych z 
polqczenia róznych faktów historycznych. Prace te wykonujq uczmowie po 
zrealizowaniu okreslonych hasel programowych, na zajťťciach kola fizycznego 
lub dodatkowych spotkaniach , które orgamzujfť w czasie ferii zimowych i 
wakacji. 

Wybrane zagadnienie uczniowie mogq analizowaé rózne sposoby, 
zgodme ze swoimi zmnteresowaniami. Wszystkie dodatkowe prace Sq 
nadobowi<tzkowe i zawsze nagradzane oceuq. DzÍfťki nim uczniowie muszq 
siťťgné!é do polecanej literatury, encyklopedii, slownika, napisaé wiersz, 
opowiadmůe, wykonaé rysunek, skorzystaé z intemetu lub encyklopedii 

136 



Veletrh nápadů učitelů jýziky Vl 

multimedialnej. Musz<t na chwil'ť zastanowié si'ť nad omawianym problemem. 
Kazdy ma SZa11S'ť wykonaé prac<ť na miar<ť swoich mozliwosci. 

Sposób wykorzystania na przykladzie dzialu mechanika: 

J. Referat nt: 

1. Fizyk na tle epoki 
Mog<t pokazaé fizyka na tle epoki, w której Z)'l, czyli wsród malarzy, 

kompozytorów, pisarzy i 'vvydarzeú historycznych. np. 

Newton lzaak (1642 -1727) 

a. Wydarzenia historyczne (w Polsce: 1642- utworzenie Zakonu Pijarów
bezplatna nauka, 1648-68 pa110wanie Ja11a Kazimierza, libemm veto, wolna 
elekcja, 1660- pokój w Oliwie, 1665- wojny szwedzkie, 1669-73-
panowanie Korybuta Wisniowieckiego , 1674- 96 Ja11a III Sobieskiego, 
1697-1733 - Augusta II Sasa, 1704-10 - Stanislmva LeszczylÍ.skiego, 1718 
- Sejm Niemy,itd.) 

b. Muzyka 
Okres ten cechuje powstanie nowych form muzycznych takich jak: opera 
ok. 1600 r, oratorium, sonata, koncert oraz suita. Znanymi kompozytorall1i 
byli: Claudio Monteverdi (1567 - 1643), Alessandro Scarlatti (1660-
1725), Domenico SCa1'laUi (1685 1757), Antonia Vivaldi (1678 -1741), 
Jan Sebastian Bach (1685 - 1750), Jerzy Fryderyk Hendel (1685 - 1759). 

C. Malarstwo 
Najwybitniejszymi malarzami tej epoki byli: Rembrandt, Rubens, van Delf, 
El Greco. 
Znani architekci to: Bemini i Tylman z Gameren. 

PrzygotowujqC lekcj'ť o Newtonie dzieci zwrócily uwag<ť na nastťťpujqce fakty: 
Ne\\1on - zajmowal sÍťť mchem oraz rozszczepil swiatlo 
Bemini - wyrazal ten ruch w swoich rzeibach 
Rembrandt, Rubes, van Delf - zajmowali sitť swiatlem i cieni.em maluj<tc 

swoje plótna. 
d. Pisarze i poeci 

Uczniowie \wszukuja wiersze zwi:tzane z ruchem: 
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SILA 
Gdy jedna tylko dziala na dalo 
Sila o struej wartosci, 
To dalo owo, choéby i nie chcia!o, 
Musí powit;:kszaé wartosé prt;:dkosci. 

- Prlťdkosé tu z czasem narasta liniowo, 
- Jej zmiana - skutkiem dzialajqcej sily, 
Prawdt;: tq odkryl Pan Izaak Nemou, 
By sit;: jej w szkolach dziateczki uczyly. 

PiotrLabuz 

Lub tworza wlasne np.: 

NEWTON 
Raz Newton - fizyk pod drzewem leza!. 
Po tlustym lunchu zasl1qé zamierzal. 
Warto tu podaé, ze mvym drzewem, 
jablonka byla, co masťt owoców, 
w ten rok obrodzila. 
Powieki same mu sÍt;: sklejaly, 
nozdrza chrapanie jU:l ,vydawaly ... 
Wtem jakas sila jablko dorodne 
w ruch wprawila, 
I bruta!nie w leb Icka 
za posredl1ictwem owocu uderzyla. 
Zerwal sít;: fizyk na równe nogi, 
i 'vydal okrzyk ogromnej trwogi, 
ze okazem swiatlego czleka, 
wit;:c zacytowal pewnego Greka: 
"eureka", wrzasnql "eureka"! ! ! 
Jaka wilťc sila tu zadzialala, 
ze masa jablka z masqlba sít;: spotkala? 
Zapytaj o to belfra - fizyka? 
Nie zawsze jednak glowa pod jablolÍ wlozona, 
pozwoli zrozumieé zasady Newtona!! ! 

Justyna Róta, klasa I i (200lr) 

138 



Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl 

II. Zagadki 
Piszfť teksty , które zawierajq hlfťdy. Najczťťsciej zwiqzane S~l z ol11awianq na 

lekcji postacict fizyka. POl11ieszane Sq daty, fakty i "iydarzenia. Uczniowie majq 
za zadanie na podstawie osi czasu oraz zadanej literatury znaleié bhťdy i je 
poprawié. Pomysl na seriťť takich prac zaczerpnťťlam z ksiqzki 

J. W ójciaka "Cwiczenia dIa detektywáw przyrody", a przy ukladaniu 
tekstów cZfťsto sifťgam do ksiqZki A. Wróblewskiego "Uczeni w anegdocie". 

III, Zabawki - dodatek nadzwyczajny 
Od kUku lat wykorzystuj(ť przy omawianiu róznych tel11atów zabawki 

fizyczne, które doskonale ilustmjq omawiane zagadnienie i pomag'ljq je 
zrozmnieé. Dajq mozliwosé pokazania fizyki wokál nas: w zabawkach, w 
cyrku i Zyciu codziennym. W mechanice korzystal11 z zabawek pokazujqc rózne 
rodzaje mchu, a nastfťpnie omawiajqc zagadnienie srodek masy. Posiadam duZy 
kll zbiór, a uczniowie wzbogacili go o pomyslowe, wykonane wIasnor(ťcznie 
swoje wersje zabawek. 

Mysltť, ze prace moich ucznÍów slt dowodem na to, ze stosujqC swoje metody 
mogťť pobudzié ich zainteresowanie fizykq. 
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® wiersz - 1 x celuj'lcy. 
Kazda lekcja konczyla si'ť wpisaniem do zeszytów nowo poznal1ego 

slowl1ictwa, rozwi'lzywaniem krzyzówek czy dopasowywaniem slówek 
angielskieh do ieh polskieh odpowiedników. Uczniowie, którzy nie 
przygotowali prac domowych zobowiqzanÍ zostali do sporz'ldzenia natatek na 
temat t(ťczy. 

Zrealizowane lekcje prowadz'l do l1ast'ťP~i'leych wniosków: 
1) stosowanie korelacji z innymi przedmiotami pozwala na przyswajanie 

dodatkowego slownictwa, 
2) lekcje j<ťzyka angielskiego st'li'l si'ť ciekawsze ze wzgl'ťdn na omawiany 

materia!, 
3) na lekej i j(ťzyka angielskiego uczniowie mogq powtarzaé material z róznych 

przedmiotów, 
4) nauczyciel przed realizacjq tematu (np. z fizyki) musi przyswoié sobie 

materia! zwiqzany z tematem i wydobyé z niego te tresci, które pozwalajq 
na gl(ťbsze naswietlenie kwestii przynaleznej do jego przedmiotu. Fakt ten 
zmusza nauezyeiela do ciqglego samoksztalcenia, 

5) tresci realizowane na lekej i j(ťzyka angielskiego Síl wartosGÍowe 
dydaktycznie na lekcjach innych przedmiotów. 
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Wykorzystanie matematyków zadaň 
Z fizyki w Nowej Maturze 
lOLANTA GUZIK 
II Liceum Ogólnoksztalcélce, Opole, Polsko 

Od dwóch lat ot'i'wiata polska jest reformowana, Zmieniajq siťť oraz 
cele i sposoby nauczania. Osmioletnia szkola podstawowa i czlerolet1úe liceum 
zastqpiono szescioklasowq szkolq szczebla podstawowego, trzyletnim 
gimnaL!Íum i trzyletni'l szkol'l sredlúa. DqZy si<ť do znúany sposobu myslenia 
nauczycieli, Dotychczasowe "encyklopedyczl1e" przekazywanie wiedzy ma byé 
zastqpiol1e nowymi, bardziej kreatywnymi metodami, Kladzie si<ť szczególny 
l1acisk na zastosowanie wiedzy zdobywanej w szkole w zyciu codziennym. 
Egzanún dojrzalosci ma sprawdzié, czy zalozenia reformy zostaly naleZycie 
zrealizowane. 

W dziedzinie, którq - matematyce, glówne cele edukacyjne 
zostaly sformulowane przez Centralnq KOl1Úsj<ť Egzal1Únacyjl1q w czterech 
punktach. 

1. Zdobycie przez uczniów umiejtťtnosci operowania podstawowymi 
pojlťciami matematycznymi. 

2. Dostrzeganie, formulowanie i rozwiqzywanie przez uczniów prostych 
problemów teoretyczl1ych. 

3. Rozwijanie umiej<ťlllosci logicznego mysleni a i wnioskowania. 
4. Przygotowanie uczniów do wykoľzystania wÍedzy matematycznej przy 

rozwiqzaniu problemów z roznych dziedzi 
Ulozenie zada1Í maturalnych b<ťdzie wiqzalo sitť ze znalezieniem takich zadan 

praktycznych, które mnozliwiajq sprawdzenie wiedzy matematycznej .Nie 
powhmo to stanowié problemu, gdyz matematyka jest, jak wiado1l1o , 
podstawq rachunkowq wielu innych gal~zi wiedzy. Celem niniejszej pracy 
btťdzie wykazanie, ze fizyka u1l1ozliwia realizacje tych zalozen. 

Przyldad. 1. Analiza wykres6w funkcji. 

Agllieszka , Gosia i Marta podrózowaly 1l1iedzy miejscowosciami Kqty i Lapy. 
leh wypraw~ opisuje ponizszy wykres. 
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Wycieczka 

70 

60 

50 

40 -Agnieszka 
E Gosia .>< 

30 -Marta 
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10 

O 

Odczytaj Z wykresll odpowiedzi na nast«;pujllce pytania: 
1. która z dziewcz'lt przebyla tras~ wycieczki najszybciej, 
2. ile czasu kazda z nich odpoczywala, 
3. z jaka srednia pr~dkosci'l przebyla te tras~ Gosia, 
4. po jakim czasie Gosia spotkala Mart~? 

Zadanie sprawdza umiej~tnosé odczytywania prostych informacji 
jakosciowych z wykresów funkcji. 
Przyldad 2. Rozwillzywanie zadania wymagajllcego analogiczllego 
rozumowania wg podanego schematu. 
Przeczytaj uwaznie rozwilp;anie ponižszego zadania. 

Autobus jechal z miejscowosci A do miejscowosci B z pr~dkoscill 72 kmih, 
a wracal tl san14 trasq z pn;dkosciq 90 km/ho Oblicz sredni<t pr~dkosé jazdy 
autobusu. 
ROZWIAZANIE 
S - droga z miejscowosci A do miejscowosci B 
Tl - czas w jakim autobus przebyl tras~ z miejscowosci A do miejscowosci B 
T2 - czas w jakim autobus przebyl tras~ z miejscowosci B do miejscowosci A 
Vl = 72km/11 - pr~dkosé na trasie z A do B 
V2 = 90kmlh - pr~dkosé na trasie z B do A 
V - szukana pr~dkosé srednia 
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Odpowiedi: Autobus przebyl drogťť miedzy miastami A B ze sredIůč\: 

prťťdkoscič\: 80 kmih. 

Przeprowadzllj~c llnalogiczne rozumowanie, rozwi~ zadanie: 
Pociqg jedlal ze stacji A do stacji B z prťťdkosci<t p kmih, a wracal z 

prťťdkosci<t q kmih. Oblicz sredni<t prťťdkosé tego pociqgu na calej trasie 
zakladaj'lc , ze p > O i q> O . 

Zadanie sprawdza mniejťťtnosé uogólniania i powielania poznanego sposobu 
rozumowania. 

Przyldad 3. Analiza i rysowanie diagramu. 
Gmpa uczniów udala siťť na wycieczkťť rowerow<t .Ponizsza tabela 

pokazuje ilosé przebytych kilomeírów w czasie 5. dIů wycieczki. 
Trasa w kilometrach 

10 1 dzieú 
8 2 dzien 
15 3 dzieú 
12 4 dzieú 
9 5 dzieú 
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1. Na diagramie Shlpkowym zaznacz zalemosé czasu od drogi na tej 
wycieczce. 
2. Oblicz sredni~ ilosé kilometrów przypadaj~c~ na jeden dzien wycieczki. 
3. W których dniach wycieczki rowerzysci pokonali tras~ dluzszq niz srednia 
dzienna? 

Zadanie sprawdza umiej~tnosé poprawnego analizowania danych i 
przetworzenia ich na opis matematyczny. 

Przyklad 4. Sprawdzenie umiej~tnosci przetwarzania danych. 
W pewnym doswiadczeniu badano, w jaki sposób cisnienie P gazu 

wypelniaj~cego balon zlnienia si~ w zaleznosci od obj~tosci V balonu. 
Uzyskano nast~puj~ce wyniki: 

Zaznacz otrzymane wylliki w ukladzie wspólrz~dnych. Wyznacz wzór 
funkcji, która moze charakteryzowaé zalemosé nůedzy cisnieniem P, a 
obj~tosci~ V. 

Zadanie sprawdza unůej~tnosé odczytywania danych z tabeli i wyznaczania 
wzoru funkcji. 

Powyzej przytoczone przyklady sprawdzaj~ wiedz~ ucznia na poziomie 
podstawowym. Dotychczas nie wyst~powaly lub pojawialy si~ rzadko w 
praktyce szkolnej. Trzy pierwsze ulozylam wzoruj~c si~ na przykladach 
wczesniej spotkanych w literaturze dostosowuj~c je do wytycznych Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. Czwarte zadanie pochodzi ze" Standardów wymagan 
egzaminacyjnych" wydanych przez CKE, Warszawa 1999. Wszystkie maja 
wspólna cech~, wykorzystuj~c tresci fizyczne sprawdzaj~ wiedze 
matematyczna ucznia. Byé moze ta korelacja spowoduje nawi~zanie blizszej 
wspólpracy nauczycieli obu przedmiotów i wymian~ doswiadczen w zakresie 
dzialan dydaktyczllych. 

Jaki ksztalt przybierze Nowa Matura dowiemy siťť dopiero za kilka lat, po 
kolejn ych zmaganiach maturzyst6w . 
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1. Na zaznacz zaleznosé czasu od drogi na tej 

ilosé kilomeírów przypadajqcq na jeden dzien wycieczki. 
dniach wycieczki pokonalí trasr;; dluzszq niz srednia 

dzíenna? 
Zadanie poprawllego analizowania danych i 

4. :'>D!lčlVVUj'.eUle "'''W~".'''HV'''VA przetwarzania 

Zaznacz 
funkcji, która moze 
ob.ir;;toscÍq V. 

"VI' jaki sposób clsmenie P gazu 
zaleznosci od objr;;tosci V balonu. 

w ukladzie Wyznacz wzór 
cisnieniem P, a 

Zadanie sprawdza umiej~tnosé odczytywania danych z tabeli i wyznaczama 
wzoru funkcji. 

Po,vyzej przytoczone sprawdzaj<t wiedz~ uczma na poziomie 
podstawol'vym. Dotychczas nie wyst~powaly lub pojawialy si~ rzadko w 
praktyce Trzy pierwsze ulozylam wzomjqc si~ na przykladach 
wczesniej spotkanych w hteraturze dostOSOW1~iqc je do wytycznych Centralnej 
Komisji Egzaminacy.inej. Czwarte zadanie pochodzi ze" Standardów wymagan 
egzaminacyjnych" wydanych przez CKE, Warszawa 1999. Wszystkie maja 
wspólna cech~, 'vykorzystlliqc tresci fizyczne sprawdzajq wiedze 
matematyczna uczma. Byé moze ta korelacja spowodllie nawÍčlzanie blizszej 
wspólpracy nauczycieli obu przedmiotów i wymian~ doswiadczen w zakresle 
dzialan dydaktycznych. 

Jaki ksztalt przybierze Nowa Matura dowiemy si~ dopiero za kilka lat, po 
kolejnych zmaganiach maturzystów . 
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BolENA Pl/lTEK 
ZSME, Zywiec, Polsko 
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Nauka o ruchu falowym jest obszernym dzialem fizyki, którego osiqgnitťcia 
stosuje silť do analizy fal oceanicznych ,trzlťsieú Ziemi, diwÍlťku itp. Znaczellie 
tego dzialu wzroslo gdy okazalo Siíť, ze fa1<t jest takze swiatlo. Hipoteza de 
Broglie'a oraz eksperymenty potwierdzaj<tce jej slusznosé nie tylko podkreslily 
ranglť zagadnieú zwiqzanych z ruchem falowym, ale spowodowaly prawdziwq 
rewolucjfť w fizyce. Kazdy uczen chcqc zrozumieé problem dualizmu 
korpuskularno-falowego, zasadlť nieoznaczonoscl Heisenberga czy 
wspÓlcZeSllq teorilť budowy atomu musí doskollale znaé i rozumieé istottť ruchu 
falowego i podstawowych pojlťé zwiqzanych z jego opisem. Majqc na uwadze 
te fakty omawianie zagadnien zwiqzanych z ruchem falmvym naleZy rozpoczqé 
od fal mechanicznych. Typowe doswiadczenia, w których uczniowie obsenvujq 
fale na sznurze, sprtťZynie czy powierzclmi wody pozwalaj<t im stwierdzié czym 
jest fala mechaniczna. ZauwaZyé, ze przenosi ona ptťd i energilť, a l1ie przenosi 
masy. Dostrzec zwiqzek ruchu fali z ruchem drgaj'lccym cz<tstek osrodka. 
Zrozumieé pojlťcia: powierzclmi, czola, promienia i dlugosci fali. OdróZniaé 
fallť podhlZnq od fali poprzecznej. 

Na tych "naocznych" przykladach uczmowie wyrabiajq sobie intuicyjne 
pojlťcie o ruchu falowym, wielkosciach zwiqzanych z ni.m i zjawiskach jakim 
mogq ulegaé fale. Dopiero po takim przygotowaniu m02:11a przejsé do 
omawiama fal "niewidzialnych" tzn. takich jak diwilťk, fale 
elektromagnetyczne, fale materii (fale de Broglie'a). Eksperymenty ilustrujqce 
rozchodzenie siy fali diwilťkowej uczniowie sprawnie tlumaczq stosuj<tc 
podstawowe poj~cia opisuj'lce fallť mechanicZl1'l. 

W trakcie zajtťé Kola Fizycznego uczniowie zaprojektowali przyrzqd ,który 
nazwali "RUROFON", który pokazuje, ze diwitťk jako fala mechaniczna 
przenosi Plťd i energilť oraz wywoluje drgania cZqstek osrodka. 

Konstrukcja "RUROFONU" jest bardzo prosta, sklada silť on z 
nastíťPujqcych cZlťsci ustawionych tak jak to przedstawia ryslmek 1. 

Na ekranie obserwuje silť p1amkíť swietlnCl, która odbij a silť od folii. 
"RUROFON" jest gotowy po dolqczeniu iródla diwilťku moze to byé ludzki 
glos. Wystarczy krzyknqé glosno do rury plastikowej jak do mikrofonu, aby 
zobaczyé, ze obraz na ekranie ulega zmial1om. Wyjasnienie tego faktu jest 
nastlťPujqce - fala diwilťkowa rozchodz'lca silť w powietrzu dodera na kOl1iec 
rury gdzie znajduje sifť folia, od której odbija silť swiatlo lasera. 
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1 L-________________________ ~ 

Rys. 1 (2) laser-zródlo swiatla, (3) mra plastikowa ,na koúcu której 
umieszczona zostala (4) ekran. 

Pod wplywem energii jakq niesie ta fal a folia odksztalca sií(, a swiatlo 
rozproszone na niej daje rózne ciekawe obrazy na ekranie. Uzywajqc 
generatora diwiíťku mozna ustalié jaki wplyw na ksztalt obrazu maj<l: natíťzenie 
i cZíťstotliwosé fali akustycznej. 

Jnne zagadnienie realizowane w ramach Kola Fizycznego dotyczyl0 
zastosowaú efektu Dopplera. Uczniowie poszukiwali w literaturze informacji 
na temat dzialania radarów dopplerowskich sluz<l:cych do okreslania pnťdkosci 
obserwowanych obiektów. Radary te wykorzystuj", vvynikaj<l:ce ze zjawiska 
Dopplera zmially cZíťstotliwosci sygnalów odbitych od obiektów bíťd",cych w 
ruchu. Szczególnie interesuj~lce dIa uczniów Sčl zastosowania zjawiska 
Dopplera w astronomii. Za pomoC<\: tego efektu mozna wyznaczyé príťdkosé 
radialn<l: tzn. príťdkosé zblizania lub oddalania siíť gwiazd, galaktyk. Linie w 
widmach iródla swiat1a poruszajqcego siťť wzglíťdem obsenvatora ulegajll: 
przesmůíťciu ku fioletowi w przypadku zblizama siy, a ku czenvieni vl' 
przypadlcu oddalania silť iródla od obserwatora. Wielkosé tego przesmů'ťcia 
pozwala 'wyznaczyé pr'ťdkosé gwiazdy. Ciekawe jest dIa UCZIŮÓW takZe 
zastosowanie zjawiska Dopplera przy badaniu tzw. ukladów gwiazd 
spektroskopowo podwójnych. Gwiazdy te mogll: nie byé widziane jako 
oddzielne, ale obserwuj",c widmo takiego obiektu mozna stwierdzié, ze linie 
widmowe obu skladników przesuwaj::t silť na przemian ku fioletowi i ku 
czenvieni. W zaleznosci od tego cZ)' dany skladník zblii:a si'ť cz)' oddala od 
obsenvatora, z wielkosci tych przesm1ilťé mozna znaleié príťdkosé ruchu 
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orbitalnego kazdego ze skladników, a dalej masy obu gl-viazd. Wielkie 
zainteresowanie uczniów wzbudza fakt wykryty w 1929r. przez Hubble'a. W 
widmach swiatla odleglych galaktyk linie widmowe przesuni<ťte Sq w kienmku 
fal dluzszych, przy czym vvielkosé tego przesunifťcia jest proporcjonalna do 
dlugosci fali. Zaleznosé ta wykryta pierwotnie jedynie dIa promieniowania 
optycznego zostala w latach pÚťédziesiéjtych potwierdzona takZe dla 
promieniowania radiowego. Efekt ten interpretowany na podstawie zjawiska 
Dopplera jako oddalanie si<ť od nas badanych galaktyk míal ogrollme znaczenie 
w powstawaniu modeli kosmologicznych WszechSwiata. 

Halas we wspó1czesnym svviecie to kolej ne zagadnienie omawiai,e w 
trakcie zaj'ťé Kola Fizycznego. Uczniowie wskazujq sytuacje zanieczyszczenia 
halasem srodmviska czlovvieka oraz skutki dlugotrwalego dzialania halasu na 
organizm ludzki. Podkreslajq koniecznosé zwalczania halasu. Potrafiq wskazaé 
metody walki z halasem. Zauwazajq ,ze halas jest problemem bardzo istotnym 
we wspólczesnym swiecie. Srodowisko czlovvieka moze byé zanieczyszczone 
nie przez pyly, gazy czy odpady radioaktywne, ale równiez przez halas, 
którego Hie da si'ť ',\lyeliminowaé gdyz jest skutkiem rozwoju cywilizacji. Na 
dzialanie halasu czlowiek wspólczesny jest narazony prawie w kazdym 
miejscu pobytu. Istnieje wiele dziedzin przemyslu, gdzie silny halas od lat jest 
zjawiskiem powszeclmym up. przemysl gómiczy, lmtniczy, stoczniowy 
,kamieuiarski, wlókienniczy. Halas jest szczególnie uciqzliwy dIa mieszkalÍców 
wielkích miast, gdzie uie brak srodków transportu, a halas komunikacyjny 
wywiera ogromne skutki na ieh zdrowie. Ciqgle rosmwa liczba pojazdów 
sprawia, ze ,"vsród zródel halasu ruch drogovvy istotne miejsceo 
Podejmujqc skuteczne dzialania mOZl1a ograniczyé energi(ť akustyczllCl 
emitowanq do srodowiska, IV którym czlowiek. Najprostszym i najbardziej 
skutecznym sposobem zmniejszenia halasu jest odsuni~cie jego iródla, 
zamkniecie go w tunelu lub przynajmniej odgrodzenie ekranami akustycznymi. 
OgrOlllikl rolt;: przy wyHumianiu halasu spelnia zieleú, która bardzo pochlania 
fale diwiťťkowe dlatego cz~sto jest stosowana jako pas oslony pomi~dzy 
budynkami mieszkall1ymi, a ulicq. W celu obnizenia poziomu halasu we-vvllCltrz 
mieszkan stosl~ie siťť uszczelnienia gumowe, podwójne, a nawet potrójne szyby. 
W przypadkach, w których pracownicy sCl narazeni na nadmiemy halas 
zalecane Sq nast~pujqce przedsiťťwzi'ťcia: 

-redukcja halasu II iródel np. poprzez wymian'ť maszyn i technologii na 
mniej halasliwe 

-likwidacja lub Zlm1iejszenie czynników, którymi halas jest przenoszony 
-zmniejszenie d::lwki halasu otrzymanego przez pracowników poprzez 

skracanie czasu pracy, rotacjt;: pracowników, wyprowadzenia poza hale czťťsci 

149 



Veletrh nápadů učitelů!vziky VI 

iródel oraz tworzenie stref ciszy, w których pracownicy mogliby mieé przenvy 
w ekspozycji na halas vv trakcie pracy. 

-stosowanie indywidualnych ochronników sluchu np. wkladek dousznych 
lub nauszników. 

Istnienie fal grawitacyjnych przewidzial A Eistein w Ogólnej Teorii 
Wzgllťdnosci (1915r.). Obecnie fizycy za pomocll odpowiednich detektorów 
usilujq bezposrednio zarejestrowaé te fale. Zadanie to jest bardzo tmdne 
poniewaz natyzenie fal grmvitacyjnych jest bardzo male. Pierwszy detektor 
tych fal zbudowany zostal przez amerykaúskiego fizyka 1. Webera w 1960r. 
nie dostarczyl on wystarczaj'lcych dowodów na ich istnienie. 

Istnienie fal grawitacyjnych zostalo jednak posrednio potwierdzone 
poprzez badania pulsara PSR 1913+16, za które jego odkrywcy J. Taylor i R. 
Hulse zostali uhonorowani nagrodq Nobla w dziedzinie fizyki w 1993r. 

Przygotowywane Sq ogromne obserwatoria, w których fizycy majq nadziej~ 
zarejestrowaé fale grawitacyjne. 

Tym laboratoriom poswiycam kilka zajyé Kola Fizycznego -cieszCl sitť one 
dUZym zainteresowaniem uczniów. 

PoszukujCl oni Íl1formacji na temat nastťťPujClcych stacji badowczych: 
- LIGO - Amerykaúskie Laserowe Interferometryczne Obsenvatorium Fal 

Grawitacyjnych. Sklada sitť 0110 z dwóch stacji .iedn~i w Livingston w 
Luizjanie, a drugiej w Hanford w stanie Waszyngton. W kazdej z nich znajduje 
sitť para rur ulozonych w litertť L. W rurach tych wičlzki swiatla laserowego 
byd~ odbijaly sifť tam i z powrotem od doskonale wypolerowanych zwierciadel. 
Dostrajajqc je tak, by interferowaly ze sob~ fizycy bfťd~ mogIi zarejestrowaé 
niewielkie zmiany odleglosci mitťdzy zwierciadlami i mierzyé je z dokladnosciq 
10-17 cm (okolo miliardowej czysci srednicy atomu). Wyniki z Livingston bydq 
nastypnie porównywane z wynikami z Hanford, aby wyeliminowaé lokalne 
zaburzenia jakimi mogll byé fale sejsmiczne ,szu111y akustyczne lub 
niestabilnosci lasera. 

- VIRGO - francusko-wloski detektor fal grawitacyjnych. 
- GE0600 - niemiecko-brytyjski detektor fal grawitacyjnych. 
- T AMA - japoúski detektor fal grawitacyjnych. 
- NASA wraz z Europejskq AgencjCl Kosmiczl1Cl zamierzaj<l: '\7vystrzelié w 

201Or. Laserowq InterferometrycZllq Anteny Kosmiczl1<t projekt nosí nazwfť 
LISA. Ten detektor bfťdzie skladal sitť z trzech identycznych satelitów 
ustawionych w trójk<l:t równoboczlly o boku 5 mIn. kilometrów i przesylajClcych 
mifťdzy sobCl sygnaly laserowe. 

Projekt przedstawia rysunek. 
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Moje dosviiadczenia w pracy z uczniami dowodzq ,ze uzupelnianie trescl 
programowych dotycz'tcych mchu falowego o wyzej omówione zagadnienia 
jest nie pomocne w motywowaniu do lepszego zrozumienia trudnych 
pojťťé, ale równiez zwilťksza zainteresowanie fizykq, pozwala dostrzec rozmaite 
jej zastosowania oraz zauwažyé jej zwi'tzki z ilmymi dziedzinami nauki npo 
biologi<t, ekologiq, astrofizyk't i kosmologiqo Omawianie tych zagadnien na 
zajťťciach Kola Fizycznego siťť do ksztaltowania II mlodziežy 
umiejlťtnosci poszukiwania w Hteraturze róznych wiadomosci, korzystania z 
czasopism populamo-naukowych oraz inllych srodków informacjL Uczy 
wypowiadaé si'ť odwažnie w trakcie dyskusji i szanowaé pogl'tdy, a takže 
wklad pracy innych kolegów . 

Literatura 
[1] DrYlíski, T: Doswiadczenia pokazowe z fizykL PWN Warszawa 1964ro 
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[3] Siemilíski, Mo: Fizyka zagroželÍ srodowiskao PWN Warszawa 1994ro 
[4] Wiertel, M.: Demonsracja ruchu falowego na powierzchni wody. Fizyka w 

szkolel/1972, str. 28-35. 
[5] Caldwell, R.R. ,Kamionkowski, M.: Echa Wielkiego Wybuchu. Swiat 
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Projekt "NITKOVÝ TELEFÓN" 
ANN4 MARENČA.Kor~4 - K. TEPL4NOV.4 
KR FMFI UK, Bratislava 

Zvuk sa dostal do školských osnov základnej školy len nedávno, 
opodstatnenosť jeho zaradenia podporuje jeho "každodemlOst'''. Dlhodobá 
absencia zrejme súvisela s faktom, že hoci možno so zvukom robit' 
,jednoduché čarovné pokusy", samotná fyzikálna téma patrí ku komplexným 
dynamickým procesom, ktoré dlho neboli v ,,móde". Dnes sú však pre chápanie 
proces ov prírody aj pre moderué teclmológie nevyhnutnosťou; čím skor sa 
k nim otvorene pristúpi, tým lepšíe. "Zvuk náš každodelll1Ý" a jednoduché, 
systematicky rozvádzané zvukové pokusy ponúl<:ajújedinečnú priležitosť. 

Jedným z vel'mi vďačných objektov na lml, skúmanie, rozvqjjednoduchých 
teclmických zmčností a spoločné poznávanie technických a fyzikálnych 
pojmov a proces ov je aj ,,NITKOVÝ TELEFÓN". Kjeho príprave stačia dve 
dutinky (kelímky, plechovky, rolky a pod.) a dlhšia spojovacia "Šnúra". 
Jednoduchými pokusmi možeme ukázat' ako kvalita prenosu zvuku závisí od 
parametrov telefónu - od výberu použitých materiál ov, od geometrie 
a rozmerov jeho častí, teclmiky spájania, sposobu "inštalácie". 

Skúsenosti z hry umožI1ujú prirodzene budovať základné fyzikálne pojmy 
(zdroj, prijímač, filter; tlmenie (pohlcovanie energie), ohyb, odraz zvuku, 
vlnenie, vlnová dížka, frekvencia, rýchlost' zvuku;) a fyzikálny náhrad na 
prebiehajúce procesy (mechanizmus šírenia zvuku r6znym prostredím a 
prechod zvuku z jedného prostredia do druhého - na makroskopické vlny a 
kmitanie molekúl, na superpozíciu a pod.). 
Časti telefónu a ako telefón funguje 

Prvotným zdrojom zvuku je hlas; tlakové vlny - zhusťovmúe a zried'ovanie 
vzduchu - sa šída od rozochvených hlasiviek do rezonančnej dutiny - nádobky. 
V otvore dutiny sa rytmicky mení tlak vzduchu, rozochvejú sa steny, pre 
vybranú vlastnú frekvenciu dutiny maže nastat' stojaté vlnenie. 

Časť dutiny, v strede ktorej je prichytená spojovacia šnúra, funguje ako 
membrána. Z membrány sa chvenie, priamym dotykom, prenáša na spojovaciu 
šnÚnl. Aby sa šnma rozknútala, musí byť napnutá. Zo ŠllÚry sa prenáša chvenie 
priamym dotykom na "membránu", ktorá je pevne spojená 80 stenami druhej 
dutiny. Dutiny i stípec vzduchu v dutine sa od membrány rozochvejú, chvenie 
vzduchu rozochveje membránu ucha. 

V dutinách i na šnúre može teoreticky nastat' pri prenose rezonancia -
stojaté vlnenie s vlastnou frekvenciou ajej vyššími harmonickými. Pre tíeto 
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frekvencie mal telefón fungovať ako lónový filter. Otázkou je, ktorá 
frekvencia je "favoritom". Každá časť zariadenia má svoju vlastnú frekvenciu. 
Súčasne je prenosom výrazne oslabená intenzita tónov - v každej fáze šírenia 
zvuku od hlasiviek až po ucho - dochádza k pohlcovaniu energie. 
Všeobecné zadame 

Každá z častí a ftmkcií "telefónu" - zdroj zvuku, rezonančné na 
vstupe a výstupe zariadema, membrány, šnúra, či prijímač zvuku si zaslúžia 
osobitnú pozomosť experimentátora. Začat' možno alebo l1áhodne - žiaci majú 
na domácu úlohu pripraviť l'ubovol'né "telefóny" s povzbudením, že fantázii sa 
medze nekladú; alebo od začiatku a systematicky: Telefón má Heto časti, 

postupne ich preskúmame. Pri pokusoch s r6znymi dutinami je rozumné 
porovnávat' rovnaké tóny, hlásky, pripadne slová; porovnávat' dutiny 
z rovnakých materiálov a rovnakých tvarov, ale róznych vel'kosti a pod. 
Výhoda spojenia oboch prístupov, náhodného a systematického, je zrejmá. 

L Rezommčné dutiny 
Ako vplýva tvar, vel'kosť, materiál nádobiek na funkčnost' telefónu? 
a) Vakovitý tvar 

Potrebujeme;, Dvojice rovnakých i odlišných pleehoviek z konzerv alebo 
nápoj ov; otvárač konzerv, vytÍkač na clierku (napriklad klinec a kladivo); pevnú 
niť/špagát (asi 3 m na každý telefón). Ako sa to robí~ Z plechoviek odstránime 
jedno dno, okraje zahlaclime. Do každého zostávcliúceho dna spravíme v strede 
dierku. Dvojice spojíme uiťou dnami smerom k sebe. 

Potrebujeme;, Dve papierové alebo kartónové rolky (napríklad od 
papierovýeh utierok), fóliu z umelej hmoty, alebo balónovú blanu na uzavretie 
jednej za strán každej rolky, pružné lepidlo alebo lepiacu pásku, nožnice; pevnú 
mf/špagát (asi 3 m na každý telefón). korok, gombík, ihlu. Ako sa to robí;, 
Z fólie alebo blany vystrihneme kruhy s polomerom asi o 1 cm vačšom ako je 
polomer valca. Prevyšujúce okraje na niekoľkých nůestach nastrihneme 
a napnutý kruh prilepíme na jednu stranu rolky ako dno. Do každého dna 
spravíme v strede dierku. Dvojice vale ov spojíme uiťou dnami smerom k sebe 
(obr. 1a). 
Zaujímavé sú valce s extrémnymi rozmermi - dlhý a úzky valee, krátky 
a široký. 
b) Kužcl'ovitý tvar 

Potrebujeme~ Dvojku rozne vel'kých pohárov z umelej hmoty (napr:íklad 
odjogurtu 180 ml, 250 ml, 500 ml). Poháre by mali byť dost' tvrdé na to, aby sa 
v ruke nestlačili a dost' pružné, aby sa energeticky slabými tlakovými vlnami 
vzduchu rozkmitali; pevnú niť/špagát (asi 3111 na každý telefón), ihlu. Ako .I'a to 
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Obr.1a) 

~ 
kartónové rolky 

ObL1b) 

(~lr----~C 

kelímky od jogurtu 

Obr.le) 

[::>~--<J 
skrútený papier 

Obr. 1 Rózne tvary 
rezonančných dutin: 
a) valcovitý b) kužel'ovitý 
c) lievikovitý 

robi~ Na spodku dvoch kelímkov sa urobí 
ihlou dierka. Dvojice valcov spojíme niťou 
dnami smerom k sebe (obr. lb). 
c) Lievikovitý tvar 

Potrebujeme~ Dvojice tvrdších papierov 
A4 a pružné lepidlo alebo lepiacu pásku; 
pevnú niť (asi 3 111 na každý telefón), ihlu. 
Ako sa to robt Papier sa skrúri do lievika 
a zlepí sao Cez uzavretý spodok sa podobne 
ako vo vyššie uvedených pokusoch pretiahne 
a upevní nit' (obr.lc). 

Porovnanie funkcií roznych dutin 
Všetky vyššie uvedené druhy "telefónov" nejaký zvuk prenášajú. Slová 

prenášané cez valcovitý telef6n znejú duto - akoby zo "suda"; zrejmá je 
preferencia určitých tónov - vlastnej, rezonančnej frekvencie. Je to tým, že 
vo valcovej dutine ideálneho valcového tvaru by mala vzniknúť stojatá vlna 
jedinej frekvencie (podobne ako napríklad v píšťalke). Dížka valcovej dutiny 
predstavuje 1.4 vlnovej dížky s uzlom v strede uzavretého dna a s kmiulOu 
v mieste otvoru (obr. 2). 

otvorený koniec 
f 

uzol ---7(rr-t<=:=-=O=-l 
71 k ;-~ 

uzavretý koniec ml na 

Obr. 2) Vznik stojatej vlny v rolke 

Kužel'ovité dutiny umožl111iú prenos slov zrozumiteľnejšie ako dutiny 
vakovité. 
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Prvý kontrolný dotazm'K : 
A. Určí a zdavodni akú funkciu majú na telefóne nádobky? 
1. zachytávajú zvuk; 2. zosiHí.ujú zvuk; 3. usmenlujú zvuk do spojovacej šnúry 
a do ucha; 4. držia spojovaciu šnúru. 
B. Čo by sa stalo, keby boli nádobky otočené, ako je znázomené na obrázku? 
Odpoved' zdóvodni. 

8- 8 
2. Spojovacia "šnúra" 
Ako ovplyvňuje flmkčnosť telefánu materiál a tvar spojovacej struny? 

a) Ktoré materiály sa hodia na spojovaciu šnmu lepšie 
Potrebujeme: Valcové dutiny a namiesto nite, či špagátu použijeme 

e rybárske lanko 
<!l vlnu na pletenie 
lIJ šnúrku od topánok 
@ gumy raznej hníbky 
@ drot 

b) Musí byť drot rovný? 
Potrebujeme: Valcové dutiny a rozne hrubé draty 

lil napnuté, 
o poohýbané, 
@ ostro lomené, 
oll špirály. 
Ako sa to robí: Všímame si, cez ktoré tvary drotu sa zvuk prenáša, cez 

ktoré nie. V prÍpade ohybov na drote si v rámci možností vŠÍmame aj vzťah 
medzi polomerom Ja'ivosti ohybu a "optimálnou" vlnovou dížkou. 
Porovnanie funkcií roznych spojovacích "šum" 

Rybárske lanko ani guma nie sú vhodné na prenos zvukovej vlny. 
Zvuk, ktorý vychádza z druhej dutiny, je slabý - tlmený. Takisto tlmí zvuk aj 
"chlpatá" pletacia vlna. Telefón ale funguje, ked' je motúz mokrý. 
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0---------10 
Obr. 3 a) drol - rovný 

Obr. 3b) dret - mieme poohýbaný 

Obr. 3 c) dral - ostré ohyby 

Obr. 3d) drát - vorne visiaci 

Obr. 3 e) drol - špir.ila 

Druhý kontrolný dotazník: 

Výborným spojovací'm materiálom je 
kovový drot. (Rýchlosť zvuku 
v kovoch je rádovo desaťkrát vačšia 
ako vo vzduchu a asi štyrikrát vačšia 
ako v rybárskom lanku (rýchlost' 
zvuku v rybárskom lanku je 1200 
mls). Nielen rovný (Obr. 3a), ale aj 
poohýbaný drot (Obr. 3b) može 
prenášať zvuk, ohyby ale nesmú byf 
ostré 3c) a drot musí "držať 
tvar". V pripade, že drot visí medzi 
nádobkami (Obr. 3d), je v strede a na 
koncoch drolu nerovnaké pnutíe, čo 
posobi utlmujúco. Kým na ostrom 
ohybe drátu 5a zvuková vlna odráža, 
cez vol'n~iší spojito ohnutý drot - aj 
pevnú špirálu (Obr. 3e) zvuk prejde. 
Nie je vhodný prí1iš hrubý drot -
energia zvuku nestačí na to, aby sa 
rozkmitaL 

A. Akú funkciu plní na telefóne spojovacia "šnma"? 
L prenáša zvuk, 2. fimguje ako struna, 3. drží dutiny pokope 

B. ČO sa stane 1. ak 5a napnutej spojovacej šnúry dotkne mka? 
2. čo ak ide napnutá šnúra za roh? 

Odpovede zdOvodni. 

3. Membrána 
Ako ovplyvt"mje funl(čnosť telefónu dno rezonančnej dutiny - jeho materiál, 
tvar, vel'kosť, uchytenie? 

Pre prenos zvuku z nádobky do nádobky je doležité, z akého materiálu je 
vyrobené dno nádobky. Roci pevnejšie by bolo na telefonovanie do ruky 
praktickejšie, ale pri dopade zvukových vín sa rozkmit:'Í ť3Žšie (pohlcuje sa 
vačšia časť zvukovej energie). 
Potrebujeme;. Dvojice rovnako vel'kých dutin, balóniky, nit' (asi 3 m na každý 
telefón), kúsky korku, ihlu. 
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Ako sa to robí;. Opatme vyrežeme kmhový otvor v dne dvoch kelímkov, tak 
aby o stal ešte úzky pevnejší okraj (aby sa ke1ímok nestlačil) a vlepíme 
(napríklad lepiacou páskou) do otvom "membránu" - balónik. Stredom 
balónika prevlečieme ktOfÚ na dmhej strane upevníme napríklad malým 
kúskom drátu či kúskom korku. Pokračujeme známym postupom. 
Aké materiály sa hodia na membránu lepšie: 
Potrebujeme: Kelímky a namiesto balónika použijeme 
.. papier 
~ materiál z fólie na spisy (tenší, hrubší) 
<I) kartón 
<I> látku a pod. 

So všetkých vymenovaných materiálov funguje ako membrána najlepšie 
pmžný balón. 
Treti kontrolný dotazillK: 

Fungoval by telefón aj 50 sklel1enými pohármi? Odpoveď zdůvodni. 

4. Uzol 
Ako oVplyvll1lie funkčnost' telefónu spásob uchytenia šnÚfy - "uzol"? 
Potrebujeme: Dvojice kelímkov (rovnako veľkých), nit' (asi 3 m na každý 
te1ef6n), gombík. Ako sa to robí: Vyrobíme si telefón. Motúz upevníme 
pomocou gombíka. Namiesto gombíka použijeme 
.. gumu na gumovanie 
Ol korok 
l!l korálik 
@ kúsok drotu 
41 plastelínu 
!II šnmu lepidlom prHepíme ku dnu kelímka 
.. prilepíme motúz ku dnu z vonkajšej strany kelímka bez dierky do dna 
kelímka). 
Zo skúsenosti; 

Podnet na skúmanie vlastností telefónu v závislosti od počiatočných 

a aktuálnych podmienok dali žiaci deviateho roČlúka ZŠ, ktorí 5a s nitkovým 
telef6nom stretli prvýkrát a zaujal ich natol'k.o, že si sami začali vyrábať jeho 
rozne prevedenia. 

Žiaci zvyčajne zabúdajú na l'udský faktor. Štandardnou odpoveďou na 
otázku: "Čo je tu zdrojom?", býva: "Jedna z nádobiek". Tým, ktod ešte nemalí 
s "telefónom" žiadnu skúsenosť, telefón pomeme často nefungoval - zabudli na 
nutnú podmienku prenosu: napnúť šnÚfU! Celé testovanie je veľmi subjektívne. 
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Hrou postupne prichádzali žiaci na to, ako sa menia prenosové vlastnosti 
telefónu, keď sa zmelú niektorý z jeho parametrov. Každá nová skúsenosť 
vyvolávala nové otázky: Počuť hlas silnejšie? Ktoré tónv skresl'uje viac? Bude 
prenášať aj keď .... ? A odtial' je už len kračik k fyzike. Hra na hodine - zdanlivý 
hltač času - maže viesť k vel'mi efektívnemu učeniu a poznávaniu. Učitel' 

moze správnym prístupom a usmernením využiť skúsenosti žiakov 
k v)'svetľovaniu prakticky celého učiva o akustike na úrovni základnej školy. 

Súčasne, hra s "telefónom" podporuje rozvoj jednoduchý-ch technických 
a komunikačných zmčností. Interaktívnosť je tu samozrejmosťou - telefón 
možno vyskúšať výlučne v dvojici (nie je teda vhodný na klasickú "učitel'skú 
demonštráciu"); skúsenosti priamo nútia k výmene názorov. Ani pojmy ako 
kvalita prenosu a vlastnosti zariadenia sme nezaviedli náhodne - kultivujú 
fyziku, približujú fyziku k technike. 

Pokusy s "telefónom" možno objektivizovat' pomocou elektroniky, keď sa 
do vstupnej aj výstupnej dutiny umiestnia malé mikrofóny napojené na 
osciloskopy. 

Viaceré z pokusov nemusia prejaviť na prvý pohrad očakávané vlastnosti. 
Napríklad neobstojí porovnávanie so stojatými vlnami v dychových nástroj och 
ani na strunách. 

N~iednoznačné závery provokujú k hľadaniu "lepších" fyzikálnych 
modelovo Pri ich tvorbe sú vel'mi užitočné skúsenosti s ďalšÍl1ů jednoduchými 
pokusmi napríklad s Chladniho platI10u (kovová platňa posypaná jenmými 
zmiečkami, kloré po rozochvení sláčikom vykresľlliú "vlnové obrazce" (uzly), 
je dobrým priblíželúm dutiny s vel1cým priemerom a malou výškou); 
spievajúce poháre na stopkách (navlhčený prst plynule krúžiaci po okraji 
pohára vyvoláva priečne stojaté vlnenie, kým klopkaním na pohár možno 
vyvolat' pozdÍžne stojaté vlne~lie - tieto pokusy napovedajú, že aj v nádobkách 
maže dochádzať ku vzniku roznych typov vín - pozdížnych i priečnych); 
fl'ašový xylofón (fľaše čiastočne naplnellé vodou sa pri klopkaní rozozvučia 
tónom s vlastnou frekvenci ou skla s vodou, pn fúkanÍ do fl'aše sa rozozvučia 
s vlastnou frekvenciou vzduchového stÍpca). Aj negatívna skúsenosť má svoju 
cenu - provokuje k zamýšl'aniu sa nad príčinami i k hl'adaniu lepších riešeIÚ. 

Pri modelovaní odporúčame vychádzať z časticového modelu a až následne 
používat' zobrazenie vlnel1ia pomocou sínusoidy. Výhodou časticového modelu 
je, že umožňuje priblížíť sa k porozumeniu komplexnosti procesu šírenia 
zvuku, vZIÚku tlakových vín, rozvoju dynamických štmktúr i účinkom 
tlakových síL 
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Hrou postupne prichádzali žiaci na to, ako sa menia prenosové vlastnosti 
telefánu, keď sa zmení niektor}' z jeho parametrov. Každá nová skúsenosť 
vyvolávala nové otázky: Počnť hlas silnejšie? Ktoré tóny skresl'uje viac? Bude 
prenášať aj keď .... ? A odtial' je už len króčik k fyzike. Hra na hodine - zdanlivý 
hltač času - móže viesť k veľmi efektívnemu učeniu a poznávmuu. Učitel' 

moze správnym prístupom a usmemením využit' skúsenosti žiakov 
k vysvetl'ovaniu prakticky celého učiva o akustike na úrovni základnej školy. 

Súčasl1e, hra s "telefónom" podporuje rozvoj jednoduch)'.ch tecluuckých 
a komunikaČl1ých zručností. Interaktívnosť je tu samozrejmosťou - telefón 
možno vyskúšať výlučne v dvojici (nie je teda vhodný na klasickú "učitel'skú 
demonštráciu"); skúsenosti priamo nútia k výmene názorov. Ani pojmy ako 
kvalita prenosu a vlastnosti zariadenia sme nezaviedli náhodne - kultivujú 
fyziku, približujú fyziku k technike. 

Pokusy s "telefól1om" možno objektivizovat' pomoc ou elektroniky, keď sa 
do vstupnej aj výstupnej dutiny umiestnia malé mikrofóny napojené na 
osciloskopy. 

Viaceré z pokusov nemusia prejaviť na prvý pohl'ad očakávané vlastnosti. 
Naprík1ad neobstojí porovnávanie so stojatými vlnami v dychových nástrojoch 
ani na strunách. 

N~iednoznačné závery provokujú k hl'admuu "lepších" fyzikáll1ych 
modelovo Pri ich tvorbe sú vel'mi užitočné skúsenosti s ďalšÍmi jednoduchými 
pokusmi napľÍk:lad s Chladniho platIlOu (kovová platIla posypaná jemnými 
zmiečkmni, ktoré po rozochvení sláčikom vykresl'l~iú "vlnové obrazce" (uzly), 
je dobrým priblíželum dutiny s veľkým priemerom a malou výškou); 
spievajúce poháre na stopkách (navlhčený prst plynule krúžiaCÍ po okraji 
pohára vyvoláva priečne stojaté vlnenie, kým klopkaním na pohár možno 
vyvolat' pozdÍžne stojaté vlnenie - tleto pokusy napovedajú, že aj v nádobkách 
može dochádzať ku vzniku róznych vín - pozdížnych i priečnych); 
fľašový xylofól1 (fľaše čiastočne naplnené vodou sa pri klopkaní rozozvučia 
t6nom s vlastnou frekvencíou skla s vodou, pri fúkaní do fľaše sa rozozvučia 
s vlastnou frekvenciou vzduchového stípca). Aj negatívna skúsenosť má svoju 
cenu - provokuje k zamýšľaniu sa nad príčinami i k hl'admliu lepších riešem. 

Pri modelovaní odporúčame vychádzať z časticového modelu a až následne 
používat' zobrazenie vlnenia pomocou sínusoidy. Výhodou časticového modelu 
je, že umožňuje priblížiť sa k porozumeniu komplexnosti procesu šírenia 
zvuku, vzmku tlakových vín, rozvoj u dynamických štruktúr i účinkom 
tlakových síl. 
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Tri z optiky 

IVAN BANÍK - RASTlSlA V BANÍK 
Stavebná fakulta STU, Bratislava - FPV UMB, Banská Bystrica, SR 

V príspevku opíšeme niekol'ko netradičných experimentov vhodných pre 
účely školskej fyziky. Hodia sa aj pre individuálne experimentovanie žiakov v 
bežných domácich podmiel1kach. 

1. Index lomu vody (metóda jednej pdamky) 

Čitatel'ovi je iste dobre známy fakt, že zdanlivá hÍbka mince nachádzajúcej 
sa na dne jazierka je menšia, ako hÍbka reálna. Pomer reáll1ej a zdanliv;::j hÍbky 
(pri pohl'ade zhora) je pritom rovný relativnemu indexu lomu vody (vzhl'adom 
na vzduch). To v zásade množúuje určit' index lomu vody. Pri realizácii takého 
merania s pohárom vody nám pomaže trik. 

TRIK 1 

Sklený pohár s priehl'adl.1ým, rovným tenkým dnom naplníme vodou a 
postavíme na kus papiera, na ktorý sme predtým nakreslili rovl1ú čiaru c 
(obr. 1). Tú pozorujeme cez vodu okom umiestneným nad pohárom. Obraz c' 
čiary sa vytvára v menšej hÍbke, ako je hÍbka a predmetu pod pohárom. 

A O 

M~~_~~ __ ~ __ 

--------- .' 

b 

Na určenie obrazovej vzdíalenosti b použijeme iný papier s číarou d. Ten 
umiestníme tesne vedra pohára tak, aby obe čiary (zdanlivá v pohári a reálna 
vedl'a neho) ležali v jednej priamke. Aby sme to dosiahli, musíme vonkajší 
papier nmiestniť vo vhodnej výške nad úroV110U stola. Priamkovitosť oboch 
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úsekov (čiar) overujeme pozorovaním čiar z r6zných uhlov pohl'adu pri 
vodoroVl1om premiestľíovmú oka v smere kolmom na čiary. 

Po dosiahnutí "priamkovitosti" zmeriame predmetovú a obrazovú 
vzdialenosť. Predmetová vzdialenosť a je určená vzdialenosťou papiera pod 
pohárom od hladiny vody. Obrazovú vzdialenosť h udáva vzdialenosť 

vonkajšieho papiera od hladiny vody. Pre index lomu vody platí n ;;:: a I b. 
Vychádza hodnota blízka hodnote 1,33. 

2. odraz (zrkadlo z l{rabičky til{-trum a z drevencj do~tičky) 

Krabičku tik-taku možno premenit' na dokonalé zrkadlo. Umožľíuje to 
trik 2. 

TRIK 2 

K pokusu potrebl~ieme v prvom rade priehl'adnú krabičku K z 
ktorej odstránime obvyklú nálepku na jej hornej častí, resp. aj oddelitel'ný 
vrclmáčik s dvierkami. Pomocou gumičky do vlasov krabičku pripevníme o 
koniec priehl'adného celuloidového pravítka P tak, ako ukazllje obr. 2a. Otvor 
krabičky je pritom v dolnej polohe. 

A o 

\ 
p 

Obr. 2 

V 1..---'-----, 
K 

Najlepší efekt prl pozorovalú dosiahneme tak, že na dno priehl'adnej nádoby 
s vodou mniestníme pestrofarebný plechový vrchnáčik V z nejakého 
zaváracieho pohára. Pomocou pravítka, ktorého homý koniec držíme v mke, 
krabičku ponorime do vody. V krabičke zostáva pritom vzduch. Práve jeho 
prltonmosť Ul11ožl1uje pozorovat' totálny odraz na prislušnom rozlmnú. Pri 
pohl'ade zhora - tak ako ukazuje obr. 2a - sa nám zvislá stena krabičky javí alco 
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úsekov (čiar) ovemjeme pozorovaním čiar z různých uhlov pohl'adu pri 
vodorovnom premiestňovaIÚ oka v smere kolmom na čiary. 

Po dosiahnutí "priamkovitosti" zmeriame predmetovú a obrazovú 
vzdialenosť. Predmetová vzdialenosť a je určená vzdialenosťou papiera pod 
pohárom od hladiny vody. Obrazovú vzdialenosť b udáva vzdialenosť 

vonkajšieho papiera od hladiny vody. Pre index lomu vody platí n = a I b. 
Vychádza hodnota blízka hodnote 1,33. 

2. Totálny odraz (zrlmdlo z krabičl{y tik-taku a z drevenej do~tičl{y) 

Krabičku tik-taku možno premeIÚť na dokonalé zrkadlo. Umožňuje to 
trik 2. 

TRIK 2 

K pokusu potrebujeme v prvom rade priehl'adnú krabičku K tik-taku, z 
ktorej odstránime obvyklú nálepku na jej homej častí, resp. aj oddelitel'ný 
vrchnáčik s dvierkami. Pomocou gumičky do vlasov krabičku pripevníme o 
koniec priehl'adného celuloidového pravítka P tak, ako ukazuje obr. 2a. Otvor 
krabičky je pritom v dolnej polohe. 

a b 
A O 

K 

Obr. 2 

Najlepší efekt pri pozOroVaIÚ dosiahneme tak, že na dno priehl'adnej nádoby 
s vodou umiestníme pestrofarebný plechový vrchnáčík V z nejakého 
zaváracieho pohára. Pomocou pravítka, ktorého homý koniec držíme v ruke, 
krabičku ponoríme do vody. V krabičke zostáva pritom vzduch. Práve jeho 
pritomnost' umožňuje pozorovat' totálny odraz na prislušnom rozhraIÚ. Pri 
pohl'ade zhora - tak ako ukazuje obr. 2a - sa nám zvislá stena krabičky javí ako 
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dokonalé zrkadlo, v ktorom vidíme pestrofarebný obraz vrc1máčika. Zrkadlenie 
je celkom podobné ako v pripade bežného vreckového zrkadielka, ktoré - pre 
porovnanie - upevníme obdobným spósobom na iné pravítko. 

Totálny odraz, ktorý je zodpovedný za perfektné zobrazenie, vzniká vďaka 
tomu, že aktuálne lúče dopadajú na príslušné rozhranie pod vačšÍm uhlom, ako 
je medzný uhol. 

Pri pohl'ade cez bočnú stenu nádoby s vodou (držiac pravítko vo zvislej 
polohe) sa nám však krabička javí ako priehl'adná. To preto, že v tomto 
prípade nie sú splnené podmienky pre totálny odraz. 

Demonštračná verzia experimentu 

Pre demonštračné účely je vhodnejšia trochu odlišná verzia experimentu. 
Znázon'íuje obr. 2b. Pri nej je pravítko P s krabičkou K naklonené a žiaci 
pozorujú obraz pestrosfarbeného vrchnáčika v "tika-takovom" zrkadle cez 
zvísIú bočnú roviill1ú stenu priehl'adnej nádoby s vodou. Povrch krabičky 
dokonale zrkadlí len pri postačujúcom naklonení pravítka. Ak je pravítko vo 
zvislejšej polohe, zrkadlenie nenastane a krabička sa nám javí ako priehl'adná. 
Pri zmenách sklonu pozorujeme zmeny odrazivosti. 

Pochopitel'ne, že nami.esto krabičky tik-taku můžeme použit' aj nejakú inú 
priehl'adnú krabičku vhodnej geometrie. Podmienkou je však, aby pri jej 
ponorení zostal v nej vzduch. 

Pokus s valcovým pohárom 

Efekty súvisiace s totálnym odrazom sa dajú pozorovat' aj pri ponorení 
valcového skleného pohára do vody tak, že v pohári je vzduch. Otvor pohára 
pritom buď dole, alebo hore nad hladinou vody. Zakrivená bočná valcová stena 
poháru sa nám pri pohl'ade zhora javi alco valcové zrkadlo, v ktorom vidíme 
zobrazený farebný vrc1máčik umiestnený na dne. Pokus je však menej efektný, 
ako pri ,,rovinnom zobrazení". 

Aj drevenú doštičku možno premeniť na zrkadlo. Umožní nám to trik 3. 

TRIK 3 

Ak chceme z dreven~i do štičky d vytvoriť dokonalé zrkadlo, musíme ju 
najprv vložit' do lesklého priehľadného obalu o na spisy tak, aby pri ponorení 
do štičky s časťou obalu neprenikla k doštičke voda (obr. 3). Akje do štička vo 
zvislej polohe, můžeme totálny odraz na nej pozorovat' pri pohl'ade zhora. 
Povrch do štičky 5a javí alco dokonale zrkadliaci. V takom "zrkadle" jaslle 
vidíme farebný obraz ponoreného farebného vrchnáčika, práve tak, ako tomu 
bolo v prípade pokusu s krabičkou tik-taktl. 
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Ak však sústavu dostaločne 

nakloníme, obraz vrclmáčika móžu 
pozorovat' žiaci aj cez zvislú rovi1mú 
bočnú stenu nádoby s vodou. Ak však 
do štičku postupne vstyčujeme do zvislej 
polohy, totálne zobrazenie vrc1máčika v 
našom "drevenom zrkadle" sa stráca a 
doštička v obale 5a nám bude javiť ako 
drevená. 

Treba zdórazniť, že za pozoroval1Ý 
Obr. 3 jav nel1esie zodpovednosť samotná 

drevená doštička, ale v podstate 
vzduchová vrstvička medzi doštičkou a priehl'adným plastovým obalom, do 
ktorého je vložená. Totálny odraz nastáva na rozhraní obalu a vzduchu tenkej 
vzduchovej vrstvy. Doštička plní vlastne len geometrickú funkciu a to tým, že 
zabezpeč1lie rovinnost' sústavy. Do plastového obalu móžeme vložit' l'ubovoľnú 
rovinnú platňu s podmienkou, že vo vnútomej medzere sa vytvorí tenká 
vzduchová vrstva. 

PRÍLOHA Exotická šošovka - rozptylka vo vedierku 

Vodnú rozptylku vytvoríme z vody, nachádzajúcej sa v menšom otáčajúcom 
sa priehl'adnom vedierku. Roztočenie vedierka s vodou dosiahneme pomocou 
tenšieho špagátu, na ktorý vedierko zavesÍme. Horný koniec špagátu dobre 
natočíme medzi prstami ešte pred zdvihnutím vedierka. Po čas začÍnajúcej 

rotácie špagát prstami natáčame ešte aj ďalej. Tak dosialmeme postačl~iúce 
obrátky sústavy a dosledkom toho aj vznik duto (parabolicko)-ploskej vodnej 
šošovky. V jej centrálnej oblastiju možno považovat' za gul'ovo-ploskú. 

Vzniklá vodná rozptylka ma zobrazovacie schopnosti, ktoré móžeme 
sledovat' aj tak, že pod rotujúcu vodnú šošovku umiestníme farebný vrchnáčik 
zo zaváracieho pohára a ten sledujeme zhora cez šošovku, Obraz vrclmáčika sa 
nám bude javiť výrazne zmenšený, čo sa v priebehu spomal'ovania rotácie 
postupne mení. 

Poznamenajme, že experiment s vedierkom a vodou poslúži aj v 
hydromechanike na demonštráciu vlastností rotujúcej kvapaliny a na 
pozorovanie parabolického profilu hladiny. 

Literatúra 
[ll Baník l. - Baník R.: Niekol'ko zaujímavosti z optiky. Zborník "Šoltésove dni 

- 6", Bratislava, 14. - 16. decembra 2000 (v tlačí). 
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Scénář vystoupeni 
MIROSL4 VA ČERNÁ 
Základní škola Jungmannova ul., Litovel 

Mám velkou radost, protože 

a debrujárů 

® mám žáky, kteří chtějí ve fyzice pracovat navíc i mimo povinnou školní 
výuku 

II dokonce i teď o prázdninách přišli do školy, aby vám mohli ukázat, co 
v loňském škohúm roce vytvořili a jak si s fyzikou hráli 

Dost povídáni, dávám slovo první připravené skupině: 
A: Aleš, D: Darina, H: Honza, F: Franta 

D: Prostřednictvím počítače se dá zpracovávat nmoho údajú, infonnací 
A: Ale počítač se nemusí jen Krásné na tom je, že se na něm dá i 
tvořit. Tvořit něco nového. . . .. My se pokoušíme na počítači vytvořit 

multimediální program. Program, který obsahuje kromě textů také zvuky, 
obrázky, fotografie, dokonce i jednoduché animace a videa. 
D: Přihlásili jsme se do soutěže, kterou vyhlásila finna Siemens pro základní a 
střední školy. Z nabízených témat jsme si vybrali výukový program. A na co 
jsme se zaměřili? 
A: Na fyziku, máme ji rádi a s prací na počítači i s výukou fyziky spojuje stejná 
vyučující. 

D: A jaké téma jsme zvolili? 
A: Základy fyziky o nejdůležitější kapalině naší planety. 
D: Dost povídání, pojďte se podívat na kousek programu, ať sami zhodnotíte, 
jak se nám naše práce vede. 
A: Předáváme slovo Frantovi a Honzovi: 
F: Úvodní video nás zavede do základního menu (obr. 1), ze kterého si sami 
vybíráme, co potřebujeme, nyní zvolíme např. pokusy se závěry č. 1. 
Nechceme fyzikální pojmy jen suše vysvětlovat. Stejně jako v hodinách fyziky 
dáváme uživateli možnost, aby si sám prostřednictvím pokusll mohl objevovat 
zákonitosti fyziky a vyvozovat závěry. Proto si může zvolit tlačítko Chci. 
odpovědět (obr. 2). 

163 



Veletrh nápadů učitelů fyziky VI 

Obr. 1 

Obr. 2 

Z nabízených možnosti si volíme odpověď. (Buď je špatná nebo správná). 
Nakonec si svoje vyvozené závěry srovnáme s videem. (video) 
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Podívejme se ještě například na pokusy se závěry Č. 2. Honza spouští tlačítko 
využití. pokusu. 
Ještě si prohlédneme třeba pokusy se Č. 5. Honza volí správnou 
odpověď. 

Objevené pojmy si uživatel může najít v lexikonu, např. hustoměry, objem, 
vypařování ... 
Znalosti získané prostředni.ctvím pokusů se si uživatel může ověřit na 
testu s n1znými otázek. Zvolíme např. otázku Č. 1: Pokud zvolí špatnou 
odpověď, program ho zavede zpět a tím si může vše řádně zopakovat a 
promyslet 
otázka Č. 2 . Honza veličiny ke 
správným měřícím přístrojům. 

otázka Č. 3 je opět textová, Honza musí správně r--- .. -"-. jednotky 

""",LL.."" hustoty vody o teplotách od 

Obr. 3 

V závěru si může uživatel podle návodu zkonstruovat jednoduché přístroje, 
např. regulátor výšky vodní hladiny v nádobě,vodní hodiny a vodní váhu. 
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A: Nic by se ale nedařilo bez týmové práce. Každý člen týmu vytvoří kus 
práce, která se potom zkompletuje. Dovolte mi v závěru představit žáky, kteří 
na programu pracují 
A: moderátoři, výroba zvuku: Darina Hubnerová a D: Aleš Nakládal 
A: tvorba obrázků: D:Michal Gál 
A: grafická úprava a zaznamenávání scénáře: D: František Jaroš 
hlavní programátor: Jan Grepl A: (jinak velmi zkušený v práci s počítačem
s programy a soubory, také velmi trpělivý a také velký paličák, který 
nepřestane, dokud se mu nepodaří jeho záměr - což jsou při takové náročné 

práci velmi důležité vlastnosti) 
D: Děkujeme za pozornost. 
A: A pokud se vám třeba dostane do rukou tento program, přejeme vám u něj 
co největší pohodu a co nepříjemnější zážitky s počítačem, s fyzikou a s vodou! 

<ll V dalším vystoupení uvidíte několik jednoduchých pokusii 
@j 'ly, jako odborníci :fyziky, většinu pokusů jistě znáte, navíc některé 

z nich jsme získali spoluprací s vedouCÍmi jiných klubii malých 
debrujáru 

'" víme, že nejlepší situace při objevování tajů fyziky nastává tehdy, 
když si člověk s daným pokusem může vyhrát sám 

<II přesto ale nastane situace, kdy debrujáří mají svoji čilmost prezentovat 
před veřejností bez její aktivní účasti 

@I pojďte se podívat, jak to naši debrujáři zvládají: 

M: Martina, A: Aleš 

M: Přejeme Vám pěkné dopoledne, A:vítáme Vás na naší debrujárské show. 
~ jsme žáci 6.7. a 9. tříd ZŠ Litovel, Jungmannova ul. 
., již od 6. třídy s naší paní učitelkou dr. M. Čemou bádáme nad fyzikou 

v hodinách :fyziky i pod hlavičkou Asociace malých debrujárů 
A: právě teď ale není vhodná příležitost pro objevování, proto jsme si 
přichystali pár atraktivních pokusii - kouzel 

M: Začíná naše "Debrujárské kouzlení" 

" Radek Vám za pomoci dvou asistentů předvede první kouzlo: Jak 
nejrychleji navléci na gumičku 2 kancelářské sponky? A: Stačí k tomu jen 
proužek papíru. 
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A: Nic by se ale nedařilo bez týmové práce. Každý člen týmu vytvoří kus 
práce, která se potom zkompletuje. Dovolte mi v závěru představit žáky, kteří 
na programu pracují 
A: moderátoři, výroba zvuku: Darina Hubnerová a D: Aleš Nakládal 
A: tvorba obrázků: D:Michal Gál 
A: grafická úprava a zaznamenávání scénáře: D: František Jaroš 
hlavní programátor: Jan Grepl A: (jinak velmi zkušený v práci s počítačem
s programy a soubory, také velmi trpělivý a také velký paličák, který 
nepřestane, dokud se mu nepodaří jeho záměr - což jsou při takové náročné 

práci velmi důležité vlastnosti) 
D: Děkujeme za pozornost. 
A: A pokud se vám třeba dostane do mImu tento program, přejeme vám u něj 
co největší. pohodu a co nepříjemnější zážitky s počítačem, s fyzikou a s vodou! 

<ll V dalším vystoupení uvidíte několik jednoduchých pokusů 
@j 'ly, odborníci fyziky, většinu pokusů jistě znáte, navíc některé 

z nich jsme získali spoluprací s vedoucími jiných klubů malých 
debrujáru 

Ql víme, že nejlepší situace při objevování tajů fyziky nastává tehdy, 
když si člověk s daným pokusem může vyhrát sám 

1$ přesto ale nastane situace, kdy debrujáři mají svoji činnost prezentovat 
před veřejností bez její aktivní účasti 

" pojďte se podivat, jak to naši debrujáři zvládají: 

M: Martina, A: Ale.~ 

M: Přejeme Vám pěkné dopoledne, A:vítáme Vás na naší debrujárské show. 
~ jsme žáci 6.7. a 9. tříd ZŠ Litovel, Jungmannova ul. 
~ již od 6. třídy s naší paní učitelkou dr. M. Černou bádáme nad fyzikou 

v hodinách fyziky i pod hlavičkou Asociace malých debmjárů 
A: právě teď ale není vhodná příležitost pro objevování, proto jsme si 
přichystali pár atraktivních pokusů - kouzel 

M: Začíná naše "Debrujárské kouzlení" 

g Radek Vám za pomoci dvou asistentů předvede první kouzlo: Jak 
nejrychleji navléci na gumičku 2 kancelářské sponky? A: Stačí k tomu jen 
proužek papíru. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky VI ------
@ Nyní se dobře podívejte jak na to .. 
M: Jistě uznáte, že si člověk umí hrát s obyčejnými předměty 

A: Zanechejme papím, sponek, stuh"" Franta se nám nyní pokusí k sobě 
přilepit dvě sklenice. M: Ale pozor, nepoužije k tomu ani trošku lepidla. Držte 
mu pěsti, ať se mu kouzlo vydaří! 

A: Mihm vytahuje trychtýř z nádoby s vodou, Vařečkou vám ukazuje, že voda 
v trychtýři není. M: Když ale trycht}'ř přenústíme nad jinou misku, voda z něj 
vyteče. 

A: Renata se pokusí z nádoby odstranÍt vodu. M: Renato, voda přece do kopce 
neteče! 

A: Když ale Renata hadičku dobře začamje, třeba se jí i tento pokus podaří! 

M: Milan si pro nás přichystal kouzelnou krabičku. 
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~ co se stane, když do IÚ lijeme dobrou vodu? 
~ co nám to z krabičky vytéká? 
A: ze školy dobře víme, že chemikálie se ochutnávat nesmí, vy se však bát 
nemusíte ... 
~ takové červené barvy může být jen opravdové víno ... Ochutnejte ... 

M: A teď kouzlí Renata. 
m Dává minci na podložku, roztáčí ji a mince nepadá ... 
m Co však stane, když minci nahradí kelímkem s červeným vínem .... 
~ Pozor Renata, červené víno se špatně pere! 

A: Voda, země, vzduch, ohelí jsou živly, se kterými si často hrajeme a 
zkoumáme. ,. 
m Pojďme si vyzkoušet poslední pokus týk'Ůíd se vzduchu a Země ... 

M: V našem klubu nejen bádáme nad fyzikáhúmi jevy, ale často máme 
možnost si porovnat síly s ostatními debrujáry z ČR, cestujeme a poznáváme 
nejen naši zenú, ale i zahraničí... A: O naši činnosti se mÍlžete dozvědět 
v televizi, v novinách, ale především na internetu. 

M: Příjemný zbytek dopoledne. A: Nashledanou. 
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Veletrh nápadů učitelů fyziky VI 

Fyzi v krabičce 
DAGMAR KAŠTILOVÁ, 
Gymnázilml Jakuba Škody, Přerov 

Potřeby: Čemý plech, dvě bíle natřené dřevěné destičky o šířce odpovídající asi 
čtvrtině délky plechu, několik vyřazených CD, polovodičový laser (5 x 1 watt), 
optické prvky (dvě spojky s malou ohniskovou vzdáleností, čryři malá zrcátka, 
polopropustné zrcadlo, skleněný půlválec), malé magnety, lepidlo, čemé kryty 
z umělé hmoty, kovový plíšek na zakrytí výstupů z lasem. 
PřEprava: Na CD nalepíme z jedné strany vybrané optické prvky a na druhou 
stranu přilepíme magnety k přichycení CD na plech, Plech upevníme do svislé 
polohy a do jeho středu umístíme CD s optickými prvky, Aby nebylo vidět 
uspořádání prvkťl, zakryjeme CD umělohmotným krytem opatřeným rovněž 
magnety. Z obou stran takto vytvořené čemé skříňky přilepíme na plech 
dřevěné destičky tak, aby na okraji plechu zbylo místo pro laser. 
Provedení: Pomocí kovového plíšku a magnetu zakryjeme tři výstupy lasem a 
necháme z něj vystupovat pouze dva rovnoběžné paprsky, které průchodem 
čemou skříňkou změní svou polohu. 
1. skříňka: Vystupující paprsky jsou rovnoběžné a vyměněné. 
2, skříňka: Vystupující paprsky jsou rovnoběžné, posunuté a vyměněné. 
3. skříňka: Ze skříňky vystuP1lií dva vodorovné paprsky a další dva navzájem 
rovnoběžné, ale pod jiným úhlem než původní paprsky. 
Odstraníme kovový plíšek a necháme z lasem vystupovat pět rovnoběžných 
paprsků. 

4. skříňka: Ze skříňky vystuPllií tři sbíhavé paprsky. 

Vysvětlení: 

1. Skříňka obsalmje dvě spojné čočky 
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2. Skříňka obsahuje čtyři zrcadla. 

3. Skříňka obsaht* polopropustné zrcadlo 2:,.. 

4. Skříňka obsahuje skleněný púlválec, který se pro paprsky blízko středu 
chová jako spojná čočka, ale krajlú paprsky totálně odráží. 

~ 
1\ 

\ ------------.... ..----------
,! ------------- -------1/ 

~/ 

Poznámka: Všeclmy uvedené pokusy a dalších šest čemých skříněk je natočeno 
na videu a pomocí programu zpracováno na CD s názvem Kouzelné paprsky. 
Toto CD umožňuje promítálú pokusů v libovolném pořadí na monitoru 
počítače (min. Pentium s rozlišením 800x600). 
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Veletrh nápadů učitelů fvzLky Vl 

Hagen-Poiseuillův zákon jednoduše a s mnoha 
apli 
RENATA HOLUBOVÁ 
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

Laminární proudění tmbicemi popisuje Hagen-Poiseuilleúv zákon. Lze 
popisovat chovánítzv. Newtonovských kapalin (voda, krev, směs glycerolu a 
vody). Zákon lze zapsat ve tvaru 

!J.p1f.r4 
1=--

8lrt ' 

kde I je velikost proudu (v m.s- I ), !J.p je rozdíl tlaků (v Pa), r je vnitřní poloměr 
trubice (kapiláry) (v m), I je délka trubice (v m), 17 je viskozita (v Pa.s). 

Řešené problémy: 

1. měřeni objemového prútoku kapaliny jako funkce rozdílu tlaku při použití 
kapilár o různém průřezu 

2. určení odpom proudění roztoku v lineámí části charakteristické křivky a 
"ll")'Počet viskozity (lze použít směsi glycerínu a vody) 

3. určení odporu proudění kapilár spojených sériově a paralelně 
Měříme objem kapaliny, která vyteče během určitého časového intervalu 

z kapiláry při dané výšce nádrže. I když úroveň hladiny v nádrži klesá během 
měření, dochází k systematické chybě - v případě malých množství vyteklé 
kapaliny můžeme tuto chybu zanedbat (navíc je pro všechna měření 
konstantní). Měření provádíme pro různé v}'šky h mezi hladinou kapaliny 
v nádrži polohou kapiláry. Kapilám umístíme vždy do vodorovné polohy. 

Doporučuji graf konstruovat již během měření - v oblasti laminámího 
proudění lze potom získat více bodů. 

Kapalina vytéká z kapiláry vlivem rozdílu tlakú na obou koncích. Tvar 
charakteristické křivky (závislost V(!J.p)) je dána vlastnostmi kapaliny a tvarem 
kapiláry. Konstantou úměrnosti je viskozita. Viskozita sama o sobě závisí na 
teplotě kapaliny a dalších faktorech, které však pro dané měření považujeme za 
konstantní. 

Lze odvodit, že objem tekutiny, která teče kapilárou v čase t je 

JTiJ.pr 4 
V=--t 

817l ' 
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odtud průtokový objem 

. 1CI1p 4 
V=--r 

81]1 ' 

což představuje H.-P.zákon. Rozdíl tlaků Ap je určen pomocí výšky h vody 
!J.p = Plgh, kde Pl je hustota kapaliny v kapiláře. Pro laminánú proudění je 
proudový odpor (odpor toku) roven 

Ap 81]1 
R=-. =-4 =konst. 

V 7tr 

Z uvedeného vztahu je vidět, že odpor R je přímo úměrný viskozitě 1], přímo 
úměrný délce 1 kapiláry, nepřímo úměrný čtvrté mocnině poloměru r kapiláry. 

Analogie odporu toku s elektrickým odporem R v Ohmově zákonu 

Analogie lze využít při spojování dvou proudových rezistorů, a to jak 
paralelně, tak i sériově. 

Jsou-li dvě kapiláry o poloměrech rl a r2 spojeny do série, průtokový objem 

V je v obou kapilárách stejný a odpory Rl a R2 se sčítají (Rc= Rl + R2). 

Při praktickém měření porovnáváme hodnoty naměřené a vypočítané. 
Dbáme na to, aby průměry kapilár byly stejné. 

Při paralelním spojení se objemy sčítají, platí 

a tudíž 

1 1 1 
-=-+-. 
Rc Rl R2 

Hodnoty vypočtené a měřené jsou v dobrém souhlasu, chybu do měření vnáší 
odpor přiváděcí trubičky. 

Analogie proudění kapalin kapilárami a vodovodní potrubí 

Měníme-li tlak v potrubí, který je dán výškou h mezi hladinou v nádobě 
(zásobník vody) a polohou kapiláry, tak např. pro h = 80 cm dostáváme 
objemový průtok 136 cm3/60 s místo hodnoty 170 cm3 /60 s, kterou bychom 
získali, kdyby proudění bylo laminární - proudění se stává turbulentní, což má 
za následek, že dochází ke ztrátám energie ve vodovodním potrubí. 
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Analogie s krevním oběhem 

ProudělÚ krve je závislé na čtvrté mocnině poloměm cévy - jestliže se 
poloměr zmenší jen o 14 % (např, vlivem komatění) , prokrvení klesne na 
polovinu. 

V lidském těle je v dospělosti asi 40 000 km kapilár! Lze si tedy představit 
o jak závažný problém se jedná 
Uvědomíme si: 

Piivodní prutokový objem 100 cm%. Změna pn'hokového objemu při těchto 
faktorech: 
Dvojnásobná délka 
Dvojnásobná viskozita 
Dvojnásobný tlak 
Dvojnásobn)' poloměr 

=? 50 cm3 /s 
=? 50 cm3 /s 
=? 200 cm3 Is 
=? 1 600 cm3 18 

Základní měření lze provést např. následujícím zpÍlsobem - v tabulce 
uvádíme výšku h a objemový pnltok V. 

Naměřené hodnoty: 

h (cm) V (cm3/60 s) 

10 22 

20 43 

30 64 
40 85 
50 96 
60 112 
70 125 

80 136 
90 142 
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 

h (cm) 

h .... rozdíl výšky mezi hladinou v nádobě a osou kapiláry (cm) 
V ... objem vyteklé vody za 60 s (cm3/60 s) 

Z lineární části závislosti lze určit viskozitu vody při teplotě místnosti. 

Při praktických měřeních lze samozřejmě studovat závislost velikosti 
objemového prlltoku na délce kapiláry, závislost na j~jím poloměru, studovat 
souvislosti se změnou viskozity použité kapaliny. Všeclmy experimenty jsou 
jednoduché, časově nenáročné, nevyžadují složité pomikky. Pro získání 
dobrých výsledků (souhlas teoretických výpočtll a praktických měření) je třeba 
co nejpřesněji určit poloměr kapiláry (ve vztahu se vyskytuje ve čtvrté 

mocnině). 
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Tajemství varné konvice 
lAN HRDÝ 
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

Elektrická varná konvice patří k běžným předměulm každodenního uŽÍvání. 
Jedná se o snadno ovladatelný, lehký, výkonný, úsporný, bezpečný, důmyslně 
zkonstruovaný a přitom relativně jednoduchý elektrický spotřebič. Podívejme 
se nyní na fyzikální princip její funkce a na jednoduchý pokus, kterým lze tento 
princip snadno demonstrovat. 

Popis varné konvice: Průřez varnou konvicí je schematicky znázorněn na 
přiloženém obrázku. Základní částí varné konvice je nádoba 1, která má ve své 
spodní části umistěno elektrické topné těleso 6 o velkém příkonu. Topné těleso 
ohřívá vodu 5 v nádobě varné konvice tak dlouho, dokud se tato voda neuvede 
do varu. Varná nádoba je opatřena hubičkou 2 pro snazší vylévání vařící vody, 
víkem 3 a držadlem 11. Topné těleso varné konvice se zapíná vypíp.ačem 6, 
čiImost tělesa je signalizována doutnavkou 7 a síťové napětí potřebné pro jeho 
napájení se přivádí z postavce varné konvice přes speciální konektor 14, který 
je umístěn ve spodní částí varné nádoby. 

Princip činnosti lmnvice: Varná konvice (vne.iiednodušším případě) 
obsahuje dva pevně nastavené biInetalové termostaty 12 a 13. Termostat 12 je 
umístěn pod svislým přepadovým kanálem 9, který k němu přivádí ve směm 
tučné šipky 10 přes malý otvor 8 v horní částí konvice vodní páru 4, která se 
začne hromadit nad hladiIlou vařící vody 5. Zahřátý termostat 12 potom odpojí 
napájení varné konvice. Dmhý termostat 13 je spojen přímo s topným tělesem a 
chrání varnou konvici před přehřátím a poškozením v případě, je-li konvice 
uvedena do provozu s nedostatečným množstvím vody nebo úphlě bez vody. 
ČiImost tohoto druhého termostatu bývá často nevratná. 

Demonstrační experiment: Varnou kOllvici odpojíme od rozvodné sítě, 
necháme ji zasunutou v postavci, zapneme vypínač 6 na držadle konvice ado 
svislého kanálku 9 zavedeme z vnějšího zdroje pánI. Po krátké době dojde 
k vypnutí vypínače a tím k odpojení topného tělesa konvice. Tuto skutečnost 
můžeme demonstrovat vhodným ohmmetrem, který připojíme mezi oba kolíky 
přívodní šňůry. 

Bezpečnost experimentu: ExperiInent děláme vždy s konvicí odpojenou 
od síťového napětí a pokud před experiInentem sundáme horní krytku svislého 
přepadového kanálku 9 (kvůli jednoduššímu přívodu páry z externího zdroje), 
nezapomeneme ji po ukončení experimentu zase namontovat zpět. 
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Použitá varná konvice: Experiment byl předváděn s varnou konvicí 
PRECISE XD-9802 (1,7 litru /2200 W), kterou dodává firma EMOS Přerov. 
Podle této konvice byl také nakreslen doprovodný obrázek. 

Průřez elektrickou varnou konvicí 
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Jarmark chemie, fyziky a matematiky 
ROMAN KUBÍNEK 
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

Obvykle se tvrdí, že chemie, fyzika a matematika patří na základních i 
středních školách mezi nejméně oblíbené předměty. Je otázka, zda je to vinou 
učebních osnov, nezájmem samotných žáků, či učitelů, kteří nedokážou žáky 
pro své přednlěty dostatečně motivovat. Ve snaze ukázat, že to s těmito 
předměty není tak špatné, rozhodli se dva nadšenci společně se svými kolegy z 
přírodovědecké fakulty UP v Olomouci iniciovat akci, zaměřenou na 
popularizaci oborů fyziky, matematiky a chemie. Doc. RNDr. Juraj Ševčík, 
Ph.D. z katedry analytické chemie, doc. RNDr. Roman Kub{nek, CSc. z katedry 
experimentální fyziky a zástupce oboru matematiky RNDr. Josef Molnár, CSc. 
předložili do sekce LP O 1 "Popularizace vědy", jež je jednou z kategorií grantů 
vyhlašovaných MŠMT, projekt nazvaný Jarmark chemie a fyziky. 

Podmínkou poskytnuti grantu mimo jiné bylo, že akce musí být součástí 
významnější akce celostátního, popř. regionálního významu. Tou se stal 
"Dětský ráj 200 I" , pořádaný výstavníckou organizací Výstaviště Flora 
Olomouc a. s. ve dnech 8. až 10. června 2001. Přípravu Jarmarku i jeho průběh 
by však nebylo možné realizovat bez vydatné pomoci studentů denního i 
doktorského studia a pedagogů samotných. 

Ještě před začátkem akce bylo na všech znát napětí, zda o ni bude mezi 
dětmi zájem. Od otevření bran pavilonu na výstavišti však prakticky neustal 
vytrvalý zájem mládeže i dospělých a bylo zřejmé, že Jarmark se stal 
nejvyhledávanější akcí Dětského ráje. 

Chcete vědět, s čím se na Jarmarku mohli setkat zájemci o matematiku a 
fyziku? 

Na fyzikálních stanovištích byla většina exponátů přípravena tak, aby si 
příchozí za pomoci asistentů mohli ověřit vybrané fyzikální zákony. Každý si 
například mohl zatočit klikou Van de Graaffova generátoru, minlOřádný zájem 
byl o ověření Newtonových pohybových zákonů. Jednoduché i složitější 
pokusy s plastovými lahvemi ukázaly, že k ověření fyzikálních zákonů nejsou 
nutné nákladné pomůcky. A tak se na tomto stanovišti točila plastová láhev 
upravená do podoby větrníku, Heronův automat ze dvou plastových lahví 
přeměňoval vodu na vino, v jiné plastové láhvi putoval nallOru a dolů "potápěč" 
a voda vytékající ze tří otvorů nad sebou ukazovala na působení 
hydrostatického tlaku sloupce kapaliny v nádobě. 
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Hitem tohoto stanoviště bylo vytvoření světlovodu z vytékajícího proudu 
vody. Studenti 4. ročníku učitelské kombinace M-F dokazovali, že i obyčejný 
bublifuk využívá fyzikální zákony. Na stanovišti elektřiny a magnetismu bylo 
na jednoduchých i zdánlivě složitějších zařízeních předváděno co dokáže 
stejnosměrný i střídavý proud. U "optiků" se každý mohl přesvědčit o tom, že 
zrakové dokážou ošidit náš jina ... ~ dobrý a spolehlivý zrak, nebo že sled 
vhodně uspořádaných obrázki'l rychle následujících za sebou vytvoří iluzi 
malého kinematografu. Vlnová povaha světla byla předváděna ohybem na 
štěrbinách, mřížce nebo kmhovém otvom. 

Nebývalý zájem bylo soutěž "10 krát odpověz aneb milionářem snadno a 
rychle". Patrně to způsobily i hodnotné ceny od čokolády, za několik málo 
správných odpovědí, přes knihy až po kalkulačky. Pro příchozí byla připravena 
ve dvou kategoriích i losovaná soutěž "Bystrý fyzik", která měla voleny otázky 
tak, aby vycházely z poznatkll zjištěných na jednotlivých fyzikálních 
stanovištích. 22 vylosovaných výherců si na katedře experimentáhú fyziky 
vyzvedlo ceny a většina z nich využila nabídky porozhlédnout se po výukových 
prostorách katedry. 

Pod vedením RNDr. Miroslavy Černé, učitelky základní školy na 
Jungmamlově ulici v Litovli dorazili na Jarmark také mladí Debmjáři. Bylo jich 
14 a bylo je opravdu všude vidět. Předváděli své jednoduché pokusy s takovou 
vervou, že jen málokteré tričko s logem debmján'i - veselým žabákem, zllsta10 
bez poskvrny. Na stanovišti se experimentovalo jako o život. Liščí ohon třel 
celuloidové pravítko a mocné síly elektrostatiky dokázaly otáčet dmhým 
pravítkem umístěným na hrdle láhve od piva, samozřejmě jak jinak než 
litovelského. Debmjáři byli příjenmým zpestřelúm Jannarku a to, že pokusy 
předváděly děti dětem, bylo nesmírně účilll1é. 

Matematickou část Jarmarku připravili RNDr. Josef Molnár, CSc. z PřF a 
PaedDr. Bronislava Ri'ížičková, CSc. z PdF UP. Program byl tak zajímavý, že 
početní pomocníci z řad studentú matematiky měli co dělat, aby zvládli nápor 
zájemců o různé hlavolamy, skládačky, křížovky a matematické soutěže. 

Co dodat na závěr? Všichni organizátoři, ať už studenti nebo jejich učitelé 
byli notně unaveni, ale zároveň spokojeni, že akce sphůla svúj cíl. Všichni si 
svorně slíbili, že i kdyby se MŠMT ČR nepodařilo přesvědčit k podpoře 
v příštim roce, udělají vše pro uspořádá1ú dalšího Jarmarku přírodovědcú a tak 
příspějí i ke zvýšení zájmu o studilUl1 na přírodovědecké fakultě UP. 
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Vlníme podélně i příčně 
OLDŘICH LEPIL 
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

Je řada demonstrací mechanického kmitání a vlnění, při nichž potřebujeme 
plynule měnit frekvenci nuceného kmitání. U analogických experimentů 

s elektromagnetickým kmitálúm tento požadavek zajistíme snadno. Např. 
demonstraci rezonance elektromagnetického oscilátoru použijeme generátor 
harmonického napětí měnitelné frekvence (tónový generátor) a měřelúm 

ověříme průběh rezonanční křivky. Pokud bychom chtěli obdobně 
demonstrovat průběh změn amplitudy mechanického kmitání v okolí 
rezonanční frekvence, nebude realizace pokusu již tak jednoduchá. Obvykle se 
doporučuje budit nucené kmity pomocí měnící se frekvence otáčení 

elektromotorku způsobem, jaký je popsán např. v učebnici [1] na s. 42. Průběh 
pokusu však komplikuje skutečnost, že jednoduchý pružinový oscilátor má 
poměrně velký činitel jakosti, což zpúsobuje, že jeho rezonanční křivka je úzká 
a při rezonanci dosahuje amplituda kmitú oscilátom značné hodnoty. 

1. Budič mechanick)"'CIl kmitů 

K řešení problému, budit pomalé mechanické kmity, nás inspirovala 
zkušenost polských kolegť1. Jde o budič mechanických kmitů zhotovený z 
reproduktoru, s jehož náčrtem se můžeme setkat např. v polské učebnici J. 
Gintera [2] (obr. V nabízeném řešení, původně určeném k vytváření vln na 
vodní hladině, zm~ime způsob, jakým je kmitání membrány přeneseno na pohyb 
pákového mechanismu. Do středu membrány je vlepen míček pro stolní tenis, 
který má potřebnou tuhost a je dostatečně lehký. 

Obdobný budič kmitú zhotovený z hlubokotónového reproduktoru ARN 
5608 používáme při demonstračních experimentech s úspěchem již řadu let a 
jeho konkrétní provedení je na obr. 2. Páka je dřevěná a přenos kmitlI se 
uskutečl1uje ocelovou injekční jehlou připevněnou k míčku pomocí objímky 
vysoustmžené z umaplexu a přilepené k míčku. Dalším problémem je zdroj 
elektromagnetických kmitú, kterým při demonstracích budič rozknůtáváme. 
Pokud potřebujeme kmity akustické frekvence (např. při demonstraci stojatého 
vIněni - viz dále), lze použít tónový generátor a nízkofrekvenční zesilovač. 
Rozsah frekvencí běžných tónových generátorú však obvykle začíná přibližně 
od 10 Hz, což je pro buzelú kmitú pmžinového osci1átom příliš velká 
frekvence. Proto byl speciálně pro demonstrace nucených kmitú mechanických 
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oscilátoru zkonstruován generátor pomalých kmitů, na němž lze nastavit 
nejnižší frekvenci 0,64 Hz. 

Obr. 1 

Obr. 2 
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Autorem konstrukce generátoru je RNDr. J. Hrd.ý a provedení přístroje je na 
obr. 3 (případli zájemci o zhotovení generátoru si potřebnou dokumentaci a 
popis konstrukce mohou vyžádat od autora). Jde o generátor obdélníkových 
kmitú, který má vnější napájeli ze zdroje + 15 V/-15 Va výkonový stupeň je 
navržen pro napájecí napětí 5 Važ 42 V (maximální trvalý proud 1,6 A). 
Frekvence lze nastavovat hrubě přepínátúm 12ti překrývajících se rozsahů až 
do 136 Hz. Jemné nastavení frekvence se provádí plynule potenciometrem. 
Základ generátoru tvoří astabilní multivibrátor na bázi časovače NE555, který 
je zdrojem jehlových impulsů. Ty spouštějí periodicky druhý časovač, který je 
zapojen jako monostabilní multivibrátor. Výkonový stupeň generátoru je 
osazen tranzistorem MOSFET BUZl1 s kolektorovou ztrátou až 75 W. 
Výstupní impulsy jsou signalizovány na předním panelu dvojicí diod LED, 
přičemž červená dioda svítí po dobu trvání impulsu a zelená po dobu trválú 
mezery [3]. 

Obr. 3 

2. Rezonance mechanického oscilátoru 

K demonstraci rezonance mechaIÚckého oscilátoru není příliš vhodný svislý 
oscilátor, poněvadž značná anlplituda oscilátoru při rezonanČlú frekvenci klade 
nároky na uspořádállÍ demonstračliho zařízení. Jako vhodnější se jeví 
pružinový oscilátor složený ze dvou pružin· a la:nitající ve vodorovné poloze. 
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V tomto uspořádání je však nutné zajistit, se oscilátor mohl volně, bez 
většího tření pohybovat ve vodorovné rovině. V našem experimentu je tento 
problém řešen pohybem tělesa v podobě kotouče na vzduchovém polštáři. 

K tomu účelu je použit vzduchový stolek ke zpětnému projektom, který je na 
řadě škol k dispozici především jako pomůcka k výuce molekulové fyziky. 

Při demonstraci nuceného kmitálú mechanického oscilátom je výstupní 
napětí generátom připojeno k budiči mechmúckých kmitli, jehož rameno je 
spojeno s jedním koncem oscilátom přímo nebo prostřednictvím dostatečně 
tuhého vlákna (obr. 4). Druh)' konec oscilátoru je pevně přichycen k tyči 
stativu. Výhodou tohoto uspořádáIú je možnost projekce stínu kotouče pomocí 
zpětného projektoru na dostatečně velkou projekční plochu. Dírky v ploše 
vzduchového stolku současně mohou plnit funkci orientačních značek, s jejichž 
pomocí lépe posoudíme zvětšení amplitudy kmitLI při rezonanci. 

Obr. 4 

Pohyb kmitajícího tělesa na vzduchovém polštáři je llÚmě tlumen (tlumení 
lze v malém rozsahu ovlivnit otáčkanů dmychadla vhánějícího vzduch do 
stolku), takže v rezonanci dosalmje anlpHtuda knůtú přibližné hodnoty rovné 
polovině šířky stolku. Na druhé straně je tlumení dostatečně malé, aby bylo 
možné pozorovat zajímavý doprovodný jev, kterým je vznik rázÍl, jejichž 
frekvence se zmenšuje, až při rezonanci rázy vymizí. Rázy jsou charakteristické 
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pro přechodný děj, který nastane když ručně změníme budicí frekvenci. 
Frekvence rázů je funkcí rozdílu frekvence nucených kmitů a fi:ekvence 
vlastního kmitmú oscilátom. Jestliže tedy měníme frekvenci nucených kmitů, 
pak velké odchylce jejich frekvence od rezonanční frekvence se oscilátor 
prakticky nerozkmitá. Neklanmým znamelúm, že se frekvence nucených kmitů 
blíží k rezonanční frekvenci, je právě vznik rázů, které při rezonanci zaniknou. 
O těchto jevech pojednává člmlek v MFI [4]. 

Uvedená demonstrace múže být realizována také jako žákovské 
experimentální měřenÍ. Pohyb tělesa oscilátoru se prol1útá na tabuli a žáci 
určují amplitudu kmiti'l při ruzných frekvencích, tzn. po ustálení kmitlI vyznačí 
na tabuli koncové polohy kmitajícího tělesa. K měření frekvence nelze použít 
měřič frekvence (např. Metex), který měření tak malých frekvenCÍ neumožl1uje. 
Řešením múže b)'1 použití počítače, kterým se zobrazí časový diagram kmitů, a 
na displeji se určí délka periody kmitú (popř. pruměmá hodnota z několika 
kmitlI). Z naměřených hodnot se pak sestrojí rezonanční křivka. 

3. Podélné a stojaté vIněni 

K demonstraci podélného stojatého vlnění potřebujeme dostatečně dlouhou 
ocelovou pružinu. Vhodná je např. pmžina, která je součástí žákovské soupravy 
Mechanika 2, dodávané firmou Didaktik Jednoduše ji spojíme jedním koncem 
s budičem kmitů a dmhý konec je upevněn na stativu. Budič kmitů musí být 
otočen do takové polohy, aby pmžinu rozkmitával ve směru podélné osy. Pak 
měníme postupně frekvenci a pozorujeme, že při dosažení rezonanční 

frekvence některé pružiny kmitají podélně s největší amplitudou (kmitny 
podélného stojatého vlnění) a některé jsou v klidu (uzly vlnění). 

K demonstraci příčného stojatého vlnění použijeme pružné vlákno 
(osvědčila se tenká kloboučnická gmua) takové délky, že ji můžeme natálmout 
na 3 m až 4 m a zafixovat do stojanu. Pří vhodné délce a napětí vlákna 
dosálmeme vzniku jedné stojaté vlny přibližně při frekvenci 10 Hz. To 
znamená, že k těmto experimenttllU ani nepotřebllieme generátor pomalých 
kmitú, ale vystačíme s běžným tónovým generátorem, jehož kllútánÍ zesílíme 
nízkofrekvenčním zesilovačem (poslouží třeba zesilovač, který je součástí 

staršího filmového projektoru MeoClub 16). K měření frekvence múžeme 
použít běžný měřič a ukážeme, že frekvence, při níchž vzniká rezonanČlú 
stojaté vlnělú, jsou násobky základlú frekvence. 

Pro demonstraci stojatého vlnělú existuje řada pomikek, z nichž 
nejznámější je Meldeova pmžina. Většina těchto pomůcek však umoznuje 
buzení stojatého vlnělú jen určité frekvence (pmžné vlákno se doladí na 
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rezonanční frekvenci buď změnou délky nebo mechanickým napětím vlákna). 
Výhodou popsané demonstrace je právě možnost plynule měnit budicí 
frekvenci a ukázat, že pmžné vlákno je oscilátor s rozestřenými parametry, 
který nemá jen jednu rezonanční frekvenci, ale že rezonance nastává i při 

vyšších harmonických frekvencích. Tento poznatek má význam i pro vytvoření 
modelové představy o kvantových stavech částice v potenciálové jámě, což je 
klíčová modelová představa kvantové fyziky. 
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9. Burešová Michaela, Mgr., Klíšská 129,40001 Ústí n. Labem 
10. Čapková Eliška, Arcibiskupské gymnázium, Korumú 2, 120 00 Praha 2 
ll. Černá Miroslava, RlWr., Základní škola, Jungmannova 655, 78401 

Litovel 
12, Dimitrova Vesselina, Assoc. Prof., Sofia University, Fac. ofPhysics, bul. 

"J.Boutchev" No 5, BG 1164 Sofia - 64 
13. Dirlbeck Jan, Základní škola, Česká 1, 351 Ol Františkovy Lázně 
14. Drabik Danuta, ul. Wroclawska 2B/18, PL 45-707 OpoJe 
15. Drozd Zdeněk, Mgr. Ph.D., MFF UK, Ke Kadovu 3, 121 16,Praha 2 
16. Dvořák Karel, Mgr., 341 73 Nalžovské Hory 35/II 
17. Dvořák Leoš, Doc. RNDr. CSc., MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 
í8. Dvořáková Zdeňka, Mgr" 341 73 Nalžovské Hory 85/II 
19. Fidler Antonín, Mgr., 679 Sl Němčice 165 
20. Fryšová,Vlasta, Mgr., Zátiší 188, 735 14 Orlová - Poruba 
21. Goldová Kamila, Komenského 4,74101 Nový Jičín 
22. GrÍlšová Jarl1Úla, Mgr., COP řemesel a podnikání, Vratimovská 681, 

707 00 Ostrava-Kunčice 
23. Háger Robert, Gymnázium, Havlíčkova 812,54232 Úpice 
24. Havlíčková Alena, PhDr., Kamzíkova 6; 110 00 Praha 1 
25. Holubová Renata, .RNI.ír. CSc., Přírodovědecká fakulta UP, tř. Svobody 

26, 771 46 Olomouc 
26. Hotová Ivana, Sportovní soukromá ZŠ; Podkrušnohorská 1677,43601 

Litvínov 
27. Houiková Jitka, Mgr., MFF uK, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2 
28. Hrdý Jan, RNDr., Přírodovědecká fakulta UP, tř. Svobody 26, 771 46 

Olomouc 
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29. Hubeúák Josef, Doc. RNDr. CSc, Vysoká škola pedagogická, V. 
Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové 

30. Hýblová Radmila, RNDr., ČŠI, Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí 
31. Charvát Martin, Základní škola, Pražská 28, 281 04 Plm'iany 
32. Janíková Ladislava, Základní škola, Luh 1544,755 Ol Vsetín 
33. Jasanský Martin, Mgr., SOŠ a SOU tech. ObOnl, Skalka 1692, 560 18 

Česká Třebová 
34. Jirásková Jitka, RNDr., Čejkovská 487,691 02 Velké Bílovice 
35. Kaslová Zdeľík:a, Mgr., Mládeže 1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
36. Kaštilová Dagmar, RNDr., Gymnázium J. Škody, Komenského 29,75152 

Přerov 

37. Kliková Běla, Mgr., 2. Základní škola, Husovo náměstí 3, 269 Ol 
Rakovník 

38. Kmenta Libor, Mgr., SPŠ Frýdek-Místek, 28. října 1598, 738 02 Frýdek -
Místek 

39. KmonÍčková Věra, Základlú škola, M. Horákové 258, 50006 Hradec 
Králové 

40. Koman Jaroslav, Mgr., Gymnázium, Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava
Zábřeh 

41. Kopcová Dana, PaedDr., Rošického 1072,72100 Ostrava - Svinov 
42. Koudelková Irena, RNDr., Základní škola Červený vrch, Alžírská 680, 

16000 Praha 6 -Vokovice 
43. Králík Jiří, Mgr., Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8,40096 Ústí 

n. Labem 
44. Kříž Pavel, Mgr., Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10,371 15 České 

Budějovice 

45. Kubínek Roman, Doc. RNDr. CSc., Přírodovědecká fakulta UP, tř. 
Svobody 26,77146 Olomouc 

46. Lázničková Jarmila, Gymnázium, Dukelská 1,792 Ol Bruntál 
47. Lefner Karel, Základní škola, Komenského 495,684 Ol Slavkov II Brna 
48. Lepil Oldřich, Doc. RNDr. CSc., Přírodovědecká fakulta UP, tř. Svobody 

26, 771 46 Olomouc 
49. Lupačová Marta, Mgr., Gymnázium J. Škody, Komenského 29, 75152 

Přerov 

50. Lustig František, RNDr. CSc., Učební pomúcky PC-IN/OUT, U II. Baterie 
29, 16200 Praha 6 

51. Lysenko Vladimír, Doc. Ing., M. Majerové 1917,73802 Frýdek - Místek 
52. Macek Milan, RNDr. CSc., Základní škola, Na Smetance 1, 120 00 Prahá 2 
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53. Marenčáková Andrea, Mgr., Nadácia Schola Ludus, FMFI UK, Mlynská 
dolina, 842 48 Bratislava 

54. Micka Zdeněk, Ing., Ariane Schola, spol. s r. o., Papírenská 114/5, 16000 
Praha 6 

55. Michalcová Šárka, Gymnázium, Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-
Zábřeh 

56. Mikovcová Eva, E. Přemyslovny 394, 15600 Praha 5 - Zbraslav 
57. MUllerová Eva, RNDr., Zahradní 616,29401 Bakov n. Jizerou 
58. Novotná Hana, ZŠ, M. Horákové 258, 500 26 Hradec Králové 
59. Obrová Svatava, M~., Dolní Jasenka 770/2,77501 Vsetín 
60. Ondrušek Vojtěch, Ctvrtě 393, 687 25 Hluk 
61. Osobová Milena, Mgr., Nakl. Prometheus, spol. s r. o., Žitná 25, 11700 

Praha 1 
62. Patč Břetislav, Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nIL. 
63. Pazdera Václav, Thomayerova 30, 779 00 Olomouc 
64. Piqtek Bozena, Osiedle 700-lecia 13/16, PL 34-300 Zywiec 
65. Pinkavová Zdeňka, Mgr., Základní škola Ústavní, Hlivická 1/400, 18100 

Praha 8 
66. Piskač Václav, Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, 65870 Brno 
67. Polák Zdeněk, Mgr., Vodárenská 1996, 547 01 Náchod 
68. Pulíček Jindřich, Gymnázium a Sport. gymnázium, Dr. Randy 13, 466 01 

Jablonec nad Nisou 
69. Raczkowska-Tomczak Krystyna, ul. Ziel6na 9, PL 46-070 Chmielowice 
70. Randa Miroslav, RNDr., Pedagogická fakulta ZČU, Klatovská 51, 320 13 

Plzeň 

71. Randýsková Jarmila, Z. Štěpánka 1779/15,70800 Ostrava-Poroba 
72. Rauner Karel, Dr. Ing., Pedagogická fakulta ZČU, Klatovská 51, 306 19 

Plzeň 

73. Reidl Roman, Mgr., Gymnázium, Gymnazijní 257,78391 Uničov 
74. Reichl Jaroslav, Mgr., SPŠ ST, Panská 3, 11000 Praha 1 
75. Richter Leszek, Mgr., Alej Míro 329, 739 91 Jablunkov 
76. Siváková Květoslava, COP řemesel a podnikání, Vratimovská, 707 00 

Ostrava-Kunčice 

77. Slabá Lenka, SPŠ Stavební, Resslova 2, 372 II České Budějovice 
78. Smolíková Dana, Ing., Prometheus, Čestmírova 10, 14000 Praha 4 
79. Snováková Iveta, Mgr., Gymnázium, S. Čecha 586,752 Ol Kojetín 
80. Souček Jaroslav, RNDr., Gymnázium, Gymnazijní 257,78391 Uničov 
81. Straňák Vítězslav, Pedagogická fakulta JČU, Jeronýmova 10,37115 

České Budějovice 

187 



Veletrh nápadů učitelůfyziky Vl 

82. Stránská Iva, RNDr., Zátiší 38, 783 36, KleIov 
83. Strnad Pavel, Základní škola, M. Horákové 258,50006 Hradec Králové 
84. Stýblová Božena, ZŠ a MŠ, náměstí 28. října 22, 602 00 Brno 
85. Svoboda Emanuel, Prof. RNDr. CSc., MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 

Praha 2 
86. Škvrna Miroslav, Mgr., SOU, 17. listopadu, 542 34 Malé Svatoňovice 
87. Špulák František, RNDr., Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, 371 15 

České Budějovice 
88. Štros Miroslav, Základní škola, Jungmannova 660,413 01 Roudnice nlL. 
89. Štýbnarová Libuše, Základní škola, Cihelní 6, 79201 Bruntál 
90. Švadlenková Štěpánka, Základlú škola, Sladkovského 28, 53701 Chrudim 
91. Tesař Karel, MgL Gvmnázimn, Honú nám. 4, 785 Ol Šternberk 
92. Tobiáš Martin, Mgr.: SPŠ Frýdek-Místek, 28. října 1598, 738 02 Frýdek -

Místek 
93. Tma Josef, Doc. RNDr. CSc., Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7,603 00 

Brno 
94. Urbanová Michaela, Janáčkova 15, 66902 Znojmo 
95. Vavroš Michal, Mgr., Gymnázium, Českého exilu 669, 708 00 Ostrava -

Poruba 
96. Vejpustková, Jana, PaedDr., Alšova 575, 708 00 Ostrava - Poruba 
97. Velecký Petr, Mgr., Přírodovědecká fakulta UP, tř. Svobody 26, 771 46 

Olomouc 
98. Veselý Marek, Základní škola, Tyršova 77,27343 Buštěhrad 
99. Vláčil Lubomír, Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3, 767 Ol Kroměříž 
100.Vodičková Eva, Základní škola, Jesenická 10, 792 Ol Bnmtál 
101. Vojtek Petr, Mgr., SOŠ a SOU telekomunikační, Opavská 1119, 708 61 

Ostrava-Poruba 
102.Votruba Václav, Základní škola, Palmovka 8/468, 18000 Praha 8 
103.Wilke Hans-Joachim, Prof. Dr., Technische Universitat, Mommsenstrasse 

13, D 01069 Dresden 
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