


VypracovaliVypracovali
!! Jan Cabrnoch Jan Cabrnoch �� SGaGY KladnoSGaGY Kladno
!! Martin Holeček Martin Holeček -- Jiráskovo gymnáziumJiráskovo gymnázium
!! Jakub Jílek Jakub Jílek �� Gymnázium ČelákoviceGymnázium Čelákovice
!! Richard Řezníček Richard Řezníček -- Gymnázium Český BrodGymnázium Český Brod

Pod policejním dohledem �Maryly� SvobodovéPod policejním dohledem �Maryly� Svobodové



John Joseph ThomsonJohn Joseph Thomson
!! !! RRád jíád jí

!! Nenávidí pondělkyNenávidí pondělky
!! �a své bratrance �a své bratrance 

Skinfielda a NermalaSkinfielda a Nermala
!! �a rád shazuje �a rád shazuje 

Oddieho ze stoluOddieho ze stolu
!! A zabijí pavoukyA zabijí pavouky



John Joseph ThomsonJohn Joseph Thomson
!! Objevil pudinkovObjevil pudinkovýý

model atomumodel atomu
!! Roku 1897 Objevil Roku 1897 Objevil 

elektronelektron
!! PomocPomocíí ��nana��eheho� o� 

pokusu vyjádříl pokusu vyjádříl 
poměr náboje k poměr náboje k 
hmotnosti elektronuhmotnosti elektronu

!! 1906 Nobelova cena 1906 Nobelova cena 
za fyzikuza fyziku



Příčné magnetické polePříčné magnetické pole



Z čeho jsme vycházeliZ čeho jsme vycházeli

k= 0,000781 T/A

V�dy jsme měřili U, I a r 
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Příčné magnetické pole



� a podélné� a podélné
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k=3867542293 WbA-2m-4

Zde jsme měřili pouze U a I



PrincipPrincip

"" Pro zji�tění délky vlny je třeba Pro zji�tění délky vlny je třeba 
dosáhnout maximální ostrosti bodu dosáhnout maximální ostrosti bodu 
na stínítkuna stínítku



Naměřené hodnotyNaměřené hodnoty

!! V příčném magnetickém poli jsme V příčném magnetickém poli jsme 
dosáhli průměrné hodnoty  dosáhli průměrné hodnoty  
1,75753.101,75753.101111 C/kgC/kg

!! V podélném magnetickém poli V podélném magnetickém poli 
2,06956.102,06956.101111 C/kg C/kg 

!! Tabulková hodnota: Tabulková hodnota: 1,75882.101,75882.101111 C/kg.C/kg.



ZávěrZávěr
"" Podařilo se nám nerozebrat na Podařilo se nám nerozebrat na 

kousky �ádné EXOTICKÉ přístrojekousky �ádné EXOTICKÉ přístroje
"" A nechat stát vysoko�kolskou A nechat stát vysoko�kolskou 

budovubudovu
"" Nena�li jsme levnou hospoduNena�li jsme levnou hospodu
"" A změřili jsme měrný náboj A změřili jsme měrný náboj 

elektronuelektronu



PoděkováníPoděkování

Tak díky!Tak díky!


