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P Ř Í L O H A D I D A K T I C K O - M E T O D I C K Á . 

Dr. J. KOPECKÝ: 

Grafické znázornění fázových posunů. 
Jestliže jednu svorku zdroje střídavého proudu připojíme k že

leznému hrotu, druhou ke měděné desce, na tuto položíme filtrační 
papír navlhčený v roztoku žluté krevní soli a dusičnanu amonného -
a smýkneme hrotem po filtračním papíře, vzniká elektrolysí ze žluté 
soli krevní berlínská modř tehdy, je-li hrot anodou. Hrot kreslí 
na filtračním papíře řadu modrých čárek. Tohoto zjevu možno po
užíti k demonstraci různých fázových posunů, jak v dalším bude 
uvedeno. * 

1. Je-li do vedení střídavého proudu vložena samoindukce, pro
chází vedením proud, jehož el. m. síla je proti připojení zpožděna 
o fázový posun <p. 

Označí-li se el. m. síla Et intensita J a spotřebovaná energie mě
řená wattmetrem ř/, jest možno počítati fázový posun z relace 
COS q> = U/EJ. 

Tento fázový posun lze demonstrovati takto: 
Střídavý proud ze sítě (jednaxfáze) transformován na 30 Volt. 
Tento transformovaný proud je u jedné svorky sekundární cívky 

rozvětven. Jedna větev je vedena přes cívku samoindukční k želez
nému hrotu. (K pokusům použito rozkladného transformátoru Pro
kopova.) Druhá větev přes odpor neinduktívní (asi 10 Q) k druhému 
železnému hrotu. Oba železné hroty jsou pevně od sebe isolovaně 
spojeny ve společném, držadle. Druhá svorka cívky sekundární je 
připojena k měděné desce, na níž jest filtrační papír, navlhčený 
v uvedeném roztoku. Smýkne-li se oběma hroty po filtračním pa
píře, kreslí hroty řadu modrých čárek registrujících doby, kdy byl 
hrot anodou. Ze vzájemné polohy těchto čárek je možno posouditi 
velikost fázového posunu (zpoždění) ve větvi se samoirídukcí proti 
větvi bez ní. 

Výsledek registrace obr. 1. První linka přísluší větvi se samp-
indukcí. Z obrázku je patrná proměnlivá intensita proudu,jpplfifaifc, 
maxim lze dosti dobře odhadnouti. Vzdálenost dvou maxim odpo
vídá 2a. 

Měření: E = 2T2 Volt, J = 0* 1 Amp., U ~ V625 Watt,- cos <p š= 
5=5.0-597- v — 53» 20'. 

Rozdělí-li se vzdálenost 2 po sobě následujících maxim na 
spodní lince (tedy 2n) na 4 stejné díly a promítne-li se maximum 
první linky kolmo na spodní linku,, jest zřejrho, že zpoždění registro
vané odpovídá zcela dobře měřenétnu. Fázové zpoždění je tím větší, 
'• •. âšppis pro 0ě$tóv$ní raatimatiky a fysiky. Ročnfk tV. " 12 
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čím větší je induktance vfchledem k odporu ohmickému; tg<p = L(o!R 
(L === samoindukce, co —t2n/T, R odpor ohmický). 

Obr. 2. znázorňuje týž pokus s touž cívkou o menším počtu 
závitů. 

E — Zl Volt, / -== 0*26 Amp., U = 4*375 Watt, cos <p = 0*623, 
^~51V*°. 

. 2 . Fázový posun primárního p̂roudu ,transformátoru. 

^ : : 3: Jedna svorka zdroje střídavého proudu (jedna fáze ze sítě) je 
,;íl3řipoie^a:p,řeií̂ l̂ifiitiárňí cívku transformátoru a přes žárovku k že-
:::y$ztáfatí-tt^:íT&Ž: svorka přes žárovku k druhému hrotu. Proud 

Je tédý(# tétósybrky rozvětven; Druhá svorka spojena s mě-
ž';$&iÍQ$^ třaň$forritátoru je otevřena. -

: v ^ l ' W $ j ^ ^ : - '•:..: 

iív'-̂ ^:JEř̂ -*? ifó--^ '̂̂ "Jř^W0"-"^UiwUV. i/".---*-Í8-7S'̂ Veřátt,' cos <ř» = 0-873, 
^^mí^v:>u'0n^0-y ••;• -•,• ,A?tó^>*^: •• •" ;-v--.-- >•v :: 
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proudu primárního, fázový posun se zmenšuje, až při spojení na 
krátko je <p = 0. 

Spojme v témž uspořádání jako při posledním pokusu sekun
dární cívku na krátko a proveďme registraci. Obr. 4. ukazuje sou
hlas fází obou větví. 

Měření:' 
E = 114. Volt, / = 024 Amp., U ==- 2750 Watt, cos & = 100. 
3. Fázový posun mezi proudem primárním a sekundárním 

v transformátoru. 
Proud je veden od jedné svorky zdroje střídavého proudu 

(jedna fáze ze sítě) přes žárovku k první svorce primárního vinutí, 
od druhé svorky primárního vinutí k měděné desce. Druhá .svorka 
zdroje je spojena se železným hrotem. 

První svorka sekundární cívky je spojena s druhým železným 
hrotem, poslední (pátá) svorka sekundárního vinutí ~s měděnou des
kou. Výsledek registrace obr.* 5. / . 

Kdyby byl fázový posun — n, byly by-čárky jedny nad meze
rami druhé linky. Fázový posun je o něco menší než n. Teprve tehdy -
je = ílr, je-li odpor sekundární větve nulový, t. j . cívka sekundární 
spojena na krátko. Spojí-li še cívky sekundárního vinutí obráceně, 
t. j . prvá s měděnou deskou, poslední se zapisujícím hrotem, vznikne 
obr. 6. • „ 

Zde by přL fázovém posunu = n měly býti čárky nad sebou. 
4. Kondensátor na vedení. 
Proud od jedné svorky zdroje střídavého proudu (1 fáze ze 

sítě) se rozvětví. Jedná větev se vede přes žárovku k zapisujícímu 
hrotu, druhá větev přes kondensátor (6MF) k druhému hrotu. 

Druhá svorka zdroje spojí se s měděnou deskou. Výsledek 
obr. 7. První linka odpovídá větvi přes kondensátor, druhá 'vStvi 
přes žárovku, Kondensátor způsobuje předbíhání fáze -fav—l/RCá*)'* 

E—114 Volt, •/ = 0-2• Amp., U asi 06 Watt, cos (p^O'027, 
07—88°. •• • • . ",. ; •-.; -. - ." -- . , 

JAR: FRIEDRICH: 

Demonstrace ve funkci praktika* 
Jako kriterium jakosti inetodického, základu^při vyace fysikálpí 

sledujme distanci žáka a zjevu! Když byla fysika plstoýána pouze 
slovem a písmem, zjevu v pravém smyslu tph^ slova proJíáká vů
bec nebylo; j^oby šlo o děj historický^ jehož nélzey 
jen o nirp. s IyšeL Metoda demonstrační vyplynulá• z pi>žad4vku 
ntó0řnosti?pfi vyučování, vůbec přijblíÉla ^ 
kotíeSně; ?Jev? bé^próstlíedně v i áěh* mohl^jej^pp^ 
váti, a navalující na tó $ntiost inteleMuální byla opřena o em îHcký 
zaklad. Byk:id'r^^ Rře4% ale: vývpĵ ^kázalî ié cíl tkví 

^::71^ T^/i;- ;,-;.." [ '••; '̂x..- :,.;.-' ^'+cS:Ť -::'•'• "'r'-f::<:r-', ~*r':y:''.l\'2- *•/ 
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