Co jsem dělal o prázdninách 1 na Hraštici 2018:
Oerstedův pokus, Ampérův zákon a pokus „skoro Rutherfordův“
Leoš Dvořák, KDF MFF UK Praha
Následující text je stručným popisem několika malých „miniprojektů“ na jarním soustředění pro
budoucí učitele fyziky a spřízněné duše na Hraštici v květnu 2018.
Témata miniprojektů se měla týkat pokusů, zákonů nebo jevů, spojených se jmény známých fyziků.
Následující pokusy se týkají elektřiny a magnetismu a mechaniky. První pokus je modifikací známého
a často dělaného experimentu, další jsem zkoušel poprvé, poslední je výsledkem trochu netradičního
nápadu.

Oerstedův pokus
Oerstedův pokus bývá demonstrován už na úrovni ZŠ: Je-li v blízkosti kompasu vodič, jímž protéká
elektrický proud, pak se při zapnutí proudu střelka kompasu vychýlí. Obvykle se ale při tomto pokusu
používá velký proud: drát bývá připojen například k ploché baterii nebo k akumulátoru prakticky do
zkratu. Pokus, který jsem zkoušel na Hraštici, vyšel z otázky: Nestačil by menší proud, třeba takový,
který prochází malou žárovičkou?
Pokud bude vodič dostatečně dlouhý, můžeme pro velikost magnetické indukce v jeho blízkosti
přibližně použít vztah pro magnetickou indukci pole nekonečného vodiče:
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kde R je vzdálenost bodu, v němž nám jde o velikost magnetické indukce, od vodiče. Pokud do série
s vodičem dáme žárovičku 3,5 V/0,3 A a připojíme ji k ploché baterii, je I = 0,3A . Permeabilita
−7

vakua je m=
4π ⋅10 T/(A/m) . Pokud je kompas ve vzdálenosti 5 cm (R = 0,05 m), vychází z (1)
0
hodnota 1,2 µT. Protože velikost horizontální složky zemského magnetického pole u nás je asi 20 µT,
vychýlí se střelka maximálně o úhel α , pro který je tg α = 1,2/20, což dá asi 3,5 stupně. To je opravdu
velmi málo.
Blíže k vodiči je samozřejmě pole silnější. Pokud směr magnetické indukce indikujeme malým
magnetem pověšeným na niti (viz např. konstrukci popsanou v [2]), může být R = 7 mm . (V pokusu
na Hraštici měl magnet průměr 1 cm a visel zhruba 2 mm nad vodičem. Vzdálenost vodiče od středu
magnetu tedy byla právě asi 7 mm.) Pro proud 0,3 A pak z (1) vychází hodnota B asi 8,6 µT; výchylka
je přibližně 23°. Pokud zapojíme dvě žárovičky paralelně, je proud asi 0,6 A a výchylka téměř 45°.
To se opravdu při pokusu ukázalo.
Je vhodné poznamenat, že přesný výpočet natočení magnetu by byl výrazně složitější. Jednotlivé části
magnetu jsou totiž v různých vzdálenostech od vodiče a navíc v různých místech magnetu má obecně
magnetická indukce pole vodiče s proudem různý směr. 2
Ještě větší výchylky při stejném proudu půjde dosáhnout menším magnetem blíže vodiče. Dodavatel
[3] má v nabídce magnety od průměru 3 mm, bude zajímavé udělat Oerstedův pokus i s nimi.
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Tuhle reminiscenci na [1], jsem použil už vloni; k letošní Hraštici s tématem „Příběh“ se hodí ještě lépe…
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Tohle pořádně napočítat, to je výzva! Ale možná bude nutné počítat to numericky. Snad někdy…

1

Ampérův zákon

Ampérův zákon říká (viz např. [4]), že integrál magnetické intenzity H podél uzavřené křivky c je
roven celkovému proudu Icelk., který protéká plochou, kterou daná křivka ohraničuje:

d d
H
I celk. .
∫ ⋅ dr =

(2)

c

Nabízí se otázka, zda by šlo nějakým jednoduchým pokusem ověřit, že v konkrétním případě pro
nějakou zvolenou křivku vztah (2) platí. 3
Uspořádání pokusu, kterým jsem se o ověření snažil, ukazuje obr. 1. Na kusu kartonu je zvonkovým
drátem navinuta cívka o 14 závitech. Na tvrdé čtvrtce byla (víceméně od ruky) nakreslena křivka a
rozdělena na úseky délky 1 cm. (Bylo jich 23.)

Obr. 1. Uspořádání pokusu pro ověřování Ampérova zákona
Poté, co byl do cívky zapojen proud, byla senzorem magnetického pole od firmy Vernier měřena
magnetická indukce ve směru tečném ke křivce. Křivkový integrál z (2) byl pak (přibližně) vypočten
jako součet příspěvků na jednotlivých úsecích:
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kde v našem případě Δs = 1 cm a N = 23. Součet na pravé straně (3) dal 1,04∙10-5 T∙m, po vydělení µ0
dostaneme přibližnou hodnotu

d d
H
∫ ⋅ dr rovnou 8,28 A. Proud měřený multimetrem v daném
c

případě byl 0,58 A. Plochou, kterou ohraničuje křivka, procházel tento proud 14-krát, takže celkový
proud byl Icelk= 14∙0,58 = 8,12 A. Hodnota křivkového integrálu a hodnota Icelk se tedy shodují
s přesností asi 2%. To je na takto jednoduchý pokus překvapivě dobrý výsledek.
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Předtím jsem to nikdy nezkoušel: ideální námět na Hraštici.
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Platnost vztahu (2) jsem ověřoval ještě pro dvě další křivky, viz obr. 2. U největší z křivek, značené
červeně, byly úseky po 2 cm; na délku křivky jich vyšlo 20. Nejmenší křivka, nakreslená obyčejnou
tužkou, měla 15 úseků po 1 cm. (Poznamenejme, že jsem nijak speciálně nezajišťoval, aby křivky měly
délku přesně na centimetr, poslední úsek tedy mohl být např. o jeden dva milimetry kratší nebo
delší.)

Obr. 2. Ověření pro různé křivky.
Proud jsem v pro tato další měření bral z akumulátoru. Bohužel se ukázalo, že akumulátor již má svá
nejlepší léta za sebou a proud během měření postupně klesal (např. z 0,8 A na 0,75 A). Výsledky tím
zjevně mohou být poněkud ovlivněny. Naměřené hodnoty a jejich porovnání ukazuje tabulka:
Křivka
Modrá
Černá
Červená

Proud spočtený
z magnetického pole
12,1 A
12,2 A
11,6 A

Celkový proud
(I celk. = 14∙I )
11,6 A
11,6 A
11,0 A

Rozdíl v %
4,3 %
5,1 %
5,5 %

Nepřesnosti činí asi 5 procent. To lze stále považovat za velmi pěkný výsledek – zejména
přihlédneme-li k tomu, že sonda magnetického pole byla při přikládání ke křivce orientována
„od oka“. Na druhou stranu, měření magnetické indukce podél křivky bylo vždy prováděno dvakrát:
při jednom a při opačném směru „obíhání křivky“. Rozdíly byly řádu jednotek procent, takže zjevně
můžeme křivkový integrál v (2) celkem spolehlivě naměřit i takto jednoduchou metodou.
Popsaný pokus bude vhodné ještě rozšiřovat. Nabízejí se následující úpravy:
•
•

•

Využití stabilizovaného zdroje proudu, aby odpadly chyby dané jeho kolísáním a poklesem.
Protnout rovinu, v níž kreslíme křivky, ještě dalším vodičem resp. další cívkou a různé křivky
vést tak, aby pro ně vycházely různé celkové proudy. (Tj. aby různé křivky „obkličovaly“ různý
počet vodičů.)
Papír s křivkami ohnout tak, aby křivky nebyly rovinné. Nerovinné křivky by též mohly být
například z tlustšího drátu, aby šly různě tvarovat.
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Poněkud „šíleným námětem“ by bylo dát na takovéto tvarovatelné křivky sadu Hallových sond, měřit
naráz hodnotu magnetické indukce ve všech částech křivky a pak třeba rovnou nějak elektronicky
vypočítat hodnotu křivkového integrálu. Lze se však obávat, že takováto pomůcka (i kdyby se
povedlo, aby dostatečně přesně měřila) by byla spíše „černou skříňkou“. Měření po jednotlivých
úsecích křivky a následné sčítání je sice poněkud úmorné, ale zato názorně ukazuje, jak je vlastně
daný křivkový integrál „konstruován“.

Pokus „skoro Rutherfordův“
Poslední pokus byl motivován snahou nějak jednoduše „experimentálně modelovat“ Rutherfordův
pokus, tedy rozptyl nabité částice nalétající na nabitou terčíkovou částici. A modelovat jej tak, aby
obě „částice“ byly viditelné.
Při skutečném Rutherfordově pokusu samozřejmě nalétající alfa-částici ani terčíkové jádro nevidíme.
Model by tedy měl pracovat s většími objekty. Šlo by pracovat s kuličkami valícími se po stole, viz
např. [5], tam roli odpuzování sehrává „kopeček“, na který kulička najíždí. Napadlo mě ale zkusit to
jinak, aby se nalétající a terčíkový objekt odpuzovaly skutečně „interakcí na dálku“. Pěkné a
Rutherfordovu pokusu odpovídající by bylo elektrostatické odpuzování, ale zřejmě by byly problémy
s vlhkostí vzduchu, kuličky by musely být lehké, takže by je ovlivňoval odpor vzduchu… tohle se jevilo
pro Hraštici nebo možná pro školní pokusy vůbec jako ne moc zvládnutelné. Ovšem podobně jako
elektrické náboje se odpuzují i póly dlouhých magnetů!
Odtud byl už jen krok k myšlence, zavěsit jeden magnet na dlouhý závěs a druhý nechat jako „terčík“.
Výsledné uspořádání, vytvořené a zkoušené na Hraštici, ukazuje obr. 3. (Omlouvám se za kvalitu
fotografie, bohužel není nejlepší.)

Obr. 3. „Skoro-Rutherfordův“ pokus: magnet na závěsu se odpuzuje od „terčíkového“ magnetu
Pohyblivý magnet „nalétal“ zleva. Fotografie ukazuje stav, kdy se odrazil téměř kolmo k původnímu
směru a letí směrem od „terčíkového magnetu“; ten je vidět ve středu linkovaného papíru.
Pod rovinou, v níž se pohyb odehrával, je linkovaný papír na kusu polystyrénu. Jím je prostrčen
„terčíkový magnet“ (neodymový magnet o průměru 5 mm složený z pěti magnetů délky 2,5 cm).
„Nalétající magnet“ (opět o průměru 5 mm) je jedním koncem zastrčen do plastového brčka, to bylo
nití zavěšeno ke stropu. Magnet na závěsu byl vychýlen doleva a puštěn, pak nalétal na terčík.
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Ukázalo se, že odpuzování magnetů funguje velmi dobře a kvalitativně lze Rutherfordův pokus resp.
jeho analogii dobře demonstrovat. Magnet nalétající s menší „záměrnou vzdáleností“ se odchýlí
výrazně více, než když je záměrná vzdálenost větší.
Na druhou stranu je zřejmé, že na vývoji a úpravách tohoto pokusu bude nutno ještě hodně pracovat.
Původní myšlenka, tedy nechat nalétat pól dlouhého magnetu (aby odpuzování opravdu odpovídalo
závislosti 1/r2), zatím ztroskotala na tom, že magnet na závěsu z niti se po nalétnutí k terčíku
rozkmitá (podobně jako když ťukneme do konce tyče pověšené druhým koncem na dlouhém závěsu).
Výsledný pohyb nevypadá dobře. Proto se nakonec ukázalo, že jako nalétající magnet je vhodné
použít jen poměrně krátký magnet (délky 2,5 cm). Pak ovšem odpudivá síla už nezávisí na vzdálenosti
pólů obou magnetů jako 1/r2, ale strměji, takže pokus nedá kvantitativně stejné výsledky jako
skutečný Rutherfordův pokus.
Samozřejmě, bylo by možné spočítat pohyb magnetu teoreticky pro reálnou interakci mezi delším
terčíkovým a kratším nalétajícím magnetem (musí to jít minimálně numericky) a porovnat výsledky
teorie s experimentem. Ale tento i další nápady jsou zatím věcí budoucnosti…

Závěr
Jak už tomu bývá, na Hraštici se dají některé pokusy dotáhnout více, některé méně. (Zejména ten
„skoro-Rutherfordův“ je zatím spíše v zárodečném stavu.) Je však velice příjemné, že Hraštice je
místem velmi vhodným k vyzkoušení nejrůznějších, i velmi „syrových“ a netradičních fyzikálních
nápadů. Přeji nám všem, aby jí tento aspekt vydržel i do mnoha a mnoha let příštích.
Poděkování:
Děkuji vedoucím RNDr. Zdeňce Koupilové, Ph.D. a RNDr. Petru Kácovskému, Ph.D. za organizaci
letošního hraštického soustředění. Bylo velmi milé užívat si tam fyziku. Rád bych také poděkoval
všem zúčastněným za krásnou a podnětnou atmosféru. 4 A je také třeba na tomto místě konstatovat a
ocenit, že soustředění bylo podpořeno nadačním příspěvkem Elixíru do škol, z.ú. pro Univerzitu
Karlovu v Praze v roce 2018 (přičemž finance primárně poskytla Nadace České spořitelny) a rovněž
z prostředků Institucionálního rozvojového plánu pro MFF UK v roce 2018.
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A možnost usínat za zpěvu písní, které zněly dlouho do nocí…
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