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D57 

Jiná forma tohoto zajímavého pokusu je popsána v knize 
Braggově „ 0 podstatě věcVY kterou přeložili do Češtiny A. Ši
mek a H. Šimkoyá-Kadlcová. 1 0 ) 

Při demonstraci Jouleova tepla vyvinutého elektrickýni prou
dem v železném drátě je vhodno upozorniti na jédňotĚ^éíIáze^po-1 

kusu; nutno ovšem v tom případě voliti drát větší tloušťky, asi 
1 mm, jinak je pozorování velmi obtížné, ne-li nemožné. 

Fysikální ústav Masarykovy university. V Brní v záři 1931. 

FRANTIŠEK BOČEK: 

Jednoduchý pokus ověřující zákon Archimedův 
pro plyny. V > 

Platnost známého tohoto zákona pro vzdušiny dokazujeme 
obvyklé pomocí dasymetru a vývěvy. Zředěním vzduchu pod reci
pientem zmenší se nadnáška na straně duté koule více než na straně 
závaží. Koule pak klesá. Obráceně se experimentuje tak, že ze 
skleněného balonu opatřeného dvěma kohouty se vyčerpá vzduch, 
načež se balon zavěsí na váhy.a:vyváží. Když se do balónku vzduch 

vpustí, ukáže se převaha. Anebo se!/ jšou4i 2 takovébatony^p^ ť • 
ruce, vyváží a pak vpouští se vzduch střídavě do jednoho a dpf* 
druhého. Opačného efekte iiežli dásj^fetrein/můžeme* vš$k dosíci, 
když "nějakým způsobeín docílíme zvětšeni óbjemú Vážené lynotyy 

i0) Nákladem Jednoty &1. mat., Praha.1927, 'ite.^I^VV";./^^^'"*^:^,'^ 



'..&#* ':':;•'";; V " V ' •"' ' Y • "'' 
* •'. . . '•'•'' ' ' ' . , - * . - v 
aiM bychotó měnili hustotu vzdušného prostředí. Tím se samo
zřejmě zvětší vztlak působící na tuto hmotu a ona se stane re
lativně lehčí. 

Toto zvětšení objemu dá se vskutku realisovati způsobem 
velmi jednoduchým. Použijeme známé kulové skleněné nádoby 

* s dvěma kohouty pro stanovení spec. váhy vzduchu. Naplníme ji 
přťotevřenýdh kohoutech ssáníín as do ^ vodou (as 100—150 cm%)> 
načež jeden kohout uzavřeme a druhým pomocí hadice a hustilky 
zhustíme dostatečně vzduch uvnitř —. a uzavřeme řádně. Na to 
zavěsíme nádobu na jednu misku a pečlivě vyvážíme. Jakmile se 
to stalo, aretujeme váhy a spodní kohout pootevřeme. Tlakem 
vzduchu voda stéká ňa misku. Učiníme tak opatrně, aby voda ne
stříkala, načež zavčas, dokud uvnitř jest ještě něco vody, uzavřeine 
kohout. Když pak váhy desaretujéme, uzříme, že rovnováha jest 
porušena, nádoba se vzduchem a-vodou uvnitř a na misce vznese 
se vzhůru. Výsledek samozřejmý, vážená hmota zůstala sice stejnou, 
avšak z malého původního objemu (koule) rozepnula se na objem 
větší, Nadnáška zvětšila se o váhu venkovského vzduchu vytlače
ného vodou, která je ̂ dóle na-ínišée. Pokus-působí stejně efektním 
dojmem jako dasymetr, ba jest' snad i o něco zajímavější. 

Avšak současně s demonstrací zákona můžeme podniknouti 
i určení BpecV váhy vzduchu. Jestliže totiž vhodným závažím (mg) 

:.: zjedjiáme si původní rovndváhu, dostaneme hned i váhu Vytla&e-
^ného vzduchu .(mg). A zvážíme-li pak vodu na misce samotnou (Vg), 
^obdržíme i objem vytlaíéňého vzduchu (V cm3). Takže jest pak 

épec, váha vzduchu a: .-= -^-g/cm*.; v 

;• Tak jsem určil na přvm .=-=- 0172g, V ==. 1268 cm3, z čehož vy-

- V Ghceme-li ovšem dostati přesnější hodnoty, jest nutno po-
tížiti také citlivějších vah. P ^ ovšem nádoba muší býti menší 
a lehká,,T^ i vodu, která zůstane 

v^rěžet| vv|růbici pod dolním kohoute 
Z i;tak tia obyčejných vaháeli do zatmění 1 kg dá se jak pokus ten, 

:"
:.* \i^^pS^ď^^j(.^^eé^:'d přesnosti ] i t e r á p r o přednášku i praktikum je 
5;i!fc^ "v.. V-;-r ;% :ví ^f^;:V':-.-% -^-'YY i•] ' V-v-:'v:: 
\'?i; vvíí P^tó^ mtóno v^rbyéští také obráceně. Ž^díme Viduěh v bá*: 

^lcmě^4?^žsávěi^me^ balon ťak,;abyvirubicf ^ás^oyid do yt^y; 
| ^ ^ ( ř ^ V f ř o oteyřW íkpHouťkui vnikne / voda* jvnějšto* tlakem 

Йř&V^ЛřЩVv^êíVV:''. І-: : V-n-v;; V VлV -V">'?;..'• '-: V VV ,--• ~-V'--
ľ^Æ^^^Ţл^X^cvií.^^*VVť'V" W ч '•. VW.V'.':..•:•'•••"..''-V -̂ V 
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