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Konvekce v „polévce“

● Pomůcky:
○ plotna, hrnec, voda
○ krupice
○ žluté barvivo

● Důsledek proudění v kapalině
● Podobnost s konvekcí na Slunci

Obr. [1] (dole) - Granulace na Slunci

Obr. 0 (nahoře) - Jak by experiment mohl vypadat



Obr. [2] - Schéma Slunce



Jak si doma změřit rychlost světla?

● Pomůcky:
○ mikrovlnná trouba
○ posuvné měřítko („šuplera“)
○ čokoláda, struhadlo a papír

● Ze vztahu 

vyplývá, že

Obr. [3] - Mikrovlnná trouba



Mikrovlnkové plazma

● Pomůcky:
○ mikrovlnná trouba
○ hroznové víno

● Obdobně vytváří plazma i jiné objekty 
podobného tvaru, velikosti a podobného 
složení (obsah vody)

● Plazma - 4. skupenství hmoty (?)

Obr. [4] - Hroznové plazma



Leidenfrostův jev

● Pomůcky:
○ rozpálená plotna a trochu vody (v kuchyni)

nebo

○ kapalný dusík a povrch pokojové teploty 
(když je k dispozici)

● Tenká vrstva plynu odděluje kapalinu a 
povrch

● Analogické s anihilací hmoty a antihmoty

Obr. [6] (nahoře) - Leidenfrostův jev
Obr. [7] (dole) - Anihilace (velmi umělecká představa)



„Při pokusech s ohřevem vody u plotny se vždy soustřeďte jen na to, co právě 
děláte, a buďte opatrní, abyste se neopařili a nemuseli v nemocnici poslouchat 
jízlivé poznámky sestřiček, které pro fyzikální experimenty nemají pochopení.“

Citát na závěr

Petr Kulhánek, 
autor knihy Z kuchyně do vesmíru



Děkujeme za pozornost
a přejeme dobrou chuť

:-) 
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