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elektrod dá se měnit proud libovolně. Pro argentanový drát
0'1 mm průměru stačí proud asi 2ampérový. Drát se rozžhaví
do světle červeného žáru. Posunováním obou stojanů se svor
kami mění se délka, až při daném zatížení (5 g, 10 g, 15 g
atd.) jsou uzly čisté. Magnet jest nejlépe umístiti blízko pev
ného konce drátu tak, aby se jeho vzdálenost od drátu dala
lehce měnit. Používal jsem podkovovitého ocelového magnetu
ze 3 lamell, o nosivosti asi 8 kg, ze vzdálenosti kol 1 cm.
Tímto uspořádáním se snadno docílí celé řady uzlů při
délce drátu až i 4 metrů, méně snadno se docílí menšího počtu
uzlů, ač i při délce 1 m možno docílit základního tonu. Uzly
vydrží na svém místě i čtvrt hodiny beze změny. Kapalina
v rheostatu se při delším trvání proudu zahřeje, proto musí
býti vanička dosti objemná (30 X 20 X 10 cm).
Celý zjev vynikne lépe při částečném nebo úplném za
tmění místnosti.

Znázornění elektrických siločar.
Do mělké skleněné misky s rovným dnem nalejeme petro
leje do výše asi 2 cm a vnoříme doprostřed kovovou kuličku
spojenou s jedním svodičem elektriky. Mezitím co malým oto
čením dodáme kuličce slabý náboj, potrousíme petrolej přesátými dřevěnými pilinami; tyto se ihned radiálně seskupí. Ponořme
pak dvě kovové kuličky, z nichž jednu spojíme s kladným,
druhou se záporným svodičem elektriky, as 10—20 cm od sebe
a obdržíme stejným způsobem siločáry jdoucí od jedné ke druhé.
Pro větší patrnost podložíme misku černým papírem. Silnějším
otáčením nastane proudění petroleje a piliny spojí se v jeden
provazec. Máme-li indukční elektriku Wimshurstovu, můžeme
kuličky svodičů přímo do petroleje ponořiti. — Síranem chiniovým v terpentýnu nepodařilo se mi siločar docíliti.
Vladimír Švejcar.
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