Řešení - Elektřina a magnetismus
K vybuzení napětí potřebujeme
magnet. Proto účinek na měřák
mělo vložení tyče s magnety,
nikoli obyčejné kovové tyče.

Elektřina a magnetismus
(Expozice Věda v domě - 4. NP)

1.

Magnetická indukce
• Vlož postupně tyčky do cívky (po jedné) a pozoruj,
zda se něco děje s ručičkou měřáku.
tyč kovová

tyč s magnety

• Vyber tyč, která v cívce indukovala napětí, a vyzkoušej její pomalé a pak
rychlé vložení do cívky.

Při rychlejší změně magnetického indukčního toku je
indukované napětí vyšší.
Proto větší vychýlení ručičky
měřáku nastalo při rychlém
pohybu tyče s magnety.

Při kterém pohybu je vychýlení ručičky větší?
při pomalém

při rychlém

• Je nějaký rozdíl ve vychýlení ručičky na měřáku při vkládání tyče do cívky a při
jejím vysouvání?

2.

Magnetická indukce - 2 posuvné cívky
Při sepnutí proudu v pevné cívce se indukuje napětí
a proud v pohyblivé cívce. Jaké je indukované
napětí, pokud se pohyblivá cívka oddálí?
větší

3.

menší

stejné

Roztoč magnet
Jak ovlivní sepnutí cívky magnet? Spojte správnou
možnost:

sepnutí přitáhne

zelenou (jižní) polovinu magnetu

sepnutí odpudí

červenou (severní) polovinu
magnetu

Podařilo se ti spínáním cívek ve správném rytmu roztočit alespoň na chvíli
magnet?
ANO
NE

Při sepnutí elektromagnetu se permanentní magnet k němu přitáhne
svou červenou (severní) polovinou.

Při vysunutí tyče nastane
opačná změna magnetického
indukčního toku než při vsunutí. Proto vychýlení ručičky
měřáku (popř. znaménko na
displayi digitálního měřáku)
je opačné.

Elektromagnet pod stejnosměrným napětím vytváří
neměnné magnetické pole.
Chceme-li tedy v cívce
připojené k měřáku vybudit
indukované napětí, musíme
buď jí či elektromagnetem
pohybovat, nebo elektromagnet střídavě vypínat a
zapínat.
Při sepnutí elektromagnetu se
permanentní magnet od něj
odpudí svou zelenou (jižní)
polovinou.
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Obrazovka kolem
magnetu změní barvu.

4.

Obrazovka s magnetem
Staré obrazovky obsahovaly katodovou trubici, proto musely být poměrně
hluboké. Katodovou trubicí prochází proud elektronů, který vykresluje obraz
na přední straně obrazovky.

Přilož k obrazovce magnet a pozoruj, co se stane. Obrazovka kolem magnetu:

změní barvu

zčerná

rozsvítí se jasněji

Pokus se vysvětlit, proč se obraz na obrazovce při přiložení magnetu změní:

5.

Theremin
Theremin je neobvyklý elektronický hudební
nástroj. Jak na něj můžeš hrát?

mačkáním kláves

6.

Změna obrazu je způsobena tím,
že magnetické pole kolem přiloženého magnetu vychýlí proud
elektronů dopadajících na obrazovku. Totiž proud elektronů, to
je vlastně elektrický proud a v okolí
vodiče s elektrickým proudem (i
když vodič chybí) vzniká magnetické pole – a dochází pochopitelně ke vzájemnému působení
mezi tímto magnetickým polem a
polem kolem přiloženého magnetu.

přibližováním a oddalováním
ruky

pouze přehrává hotové
skladby

Výroba elektrické energie (Exponát se nachází na chodbě za expozicí Věda
v domě, u zadního schodiště.)
Exponát má tři části, které demonstrují důležité části potřebné pro výrobu
a distribuci elektrické energie obecně. Přiřaď názvy k jednotlivým částem:

generátor
transformátor

transformátor
generátor

turbína
turbína

Theremin, vynález ruského fyzika a
violoncellisty Těrmina (ve světe známého pod jménem Theremin), patří
k prvním elektrofonickým hudebním
nástrojům.
Skládá se ze dvou zdrojů ultrazvuku,
tedy zvuku pro člověka neslyšitelného. Jeden je naladěn na pevnou
frekvenci, druhý na frekvenci nepatrně odlišnou, kterou lze ovlivňovat pohybem lidského těla v okolí
antény (jako když např. rozhlasový
přijímač reaguje na ochomýtání
člověka kolem něj). Složením oněch
dvou tónů pak vzniká rozdílový tón,
jehož frekvence je mnohem nižší
a nachází se v oblasti slyšitelného
zvuku.
Hra na theremin tedy spočívá v
přibližování a oddalování ruky
vůči anténě. Je nesmírně obtížná
na intonaci, přesto existují i velmi
zdatní hráči a díky nim nástroj nalézá skutečného uplatnění v hudbě.
Theremin se wvýrazně uplatnil např.
v Music Ouf of the Moon Samuela
Hoffmana, kterou si – společně s
Dvořákovou Novosvětskou – vybral
Neil Armstrong k cestě na Měsíc.

