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Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

máte před sebou třetí díl souboru alternativních učebnic fyziky pro zákJaďni a občanskou školu, ktery bude obsahovat učivo
v rozsahu osnov (standardů) základní školy. Díly budou celkem čtyíi,kažďý z nich zhruba o rozsahu 50 témat.

RozvrŽení lát§ do všech čtyř dílů jsme pfizpůsobili koncepci čtyřletého druhého stupně zákJadni školy, tak aby pokrylo roz-
sah osnov (standardů) záYJadni školy. Zpracování směřuje od popisu konkrétních fyzikálníchjevů, s nimiž sežáci denně set-
kávaji, a které si dale zpřístupní četnými experimenty, k pochopení jejich fyzikální podstaty. Postupně se objevuje více příle-
žitostí ke kvantifikaci, vynořují se i některé záklaďni kvantitativní vztahy.Zďitazíovánvjsou souvislostijednotlivých témat
a syntetický pohled na svět.

UČebnice poskytuje vic než dostatečný počet témat a námětů pro pokusy a přemýšlení o nich. Dávátimučiteli možnost volby
toho, Čemu se bude v dané řídě věnovat podrobněji a co naopak ziži nebo dokonce vypustí. Některá témata jsou vhodná pro
samostatnou domácí četbu. Bohatství námětů dovoluje jednak zaměstnat nadpruměrné žáky, jednak požadovat na podpru-
měrných žácich jen skutečně pro život užitečné znalosti. Nadpruměrný žák m:ůže začít vnikat do tajů elektroniky, podpru-
měrný by měl pochopit zapojeni vypínačů světla na chodbě. Rozhodně tedy členění do padesáti témat neznamená, žekaždé
téma odpovídá jedné vyučovací hodině a že všechna témata musíte probrat.

Znovl připomínáme, že zpracování učebnice umožňuje častější zařazeni heuristických metod výuky fyziky a aktivnější účast
žáků na výuce tím, že budou řešeny problémy, s nimiž se mohou denně setkávat. \ěříme, žeYás od těchto metod neodradí
skutečnost, že se taková práce žákil neobejde bez materiálních obětí. Mnohé pomůcky, například elektronické součástky, mají
tak nízkou cenu, že vzpomínky spojené s experimentem, ve kterém tíebavzaly zasvé, bohatě píeváži jejichhodnotu. V rámci
těchto učebnicje a bude fyzika budovánajako užitečný nástroj a nikolivjako zjednodušená miniatura nedostupné přírodní
vědy vyhrazené jen vědcům uzavřeným ve svých laboratořích. Y jazyce učebnic je a bude na co největší možnou míru zre-
dukováno pollživátti kanonizovaných fyzlkálnich pojmů v běžném jazyce nepoužívaných či užívaných jen výjimečně. 'A1-
gebraické formy vyjadřovánifyzlkáIních vztahů budou až na výjimky nallrazeny grafickým či slovním vyjádřením, Na roz-
díl od většiny současných učebnicje výklad veden nikoliv od vypreparovaných laboratorních situací k realitějako aplikaci,
ale právě obráceně. Analýzou konkrétních sitlacižáci směřují k obecnějším fyzikálním poznatkům, které však neztrácejí svůj
reálný obsah. Součástí textu jsou pro účely domácí přípravy návody k drobným domácím experimentům, náměty k pozoro-
vání a problémové úlohy.

Srovnáte-li svou učitelskou verzi učebnice se žákovskou, vidíte mnohé komentáře a doporučení vytištěné na okraji stránek,
Doufáme, že vírn tato opravdu příruční metodická příručka pomůže při nenásilném vedení žáků k popisu a vysvětlování kon-
krétních pozorování i k přirozenému zobecňování. Nemusíme snad zdůrazňoyat,že zobecnění uváděná v některých článcích
jsoujen příklady možných formulací. Jejich reprodukci rozhodně nepožadujte.Totéž platí o cílových poznatcích.

Ved'te děti k tomu, aby jejich sešity byly co nejblíže k deníkům zaznamenávajícím úspěchy (a nezdary) při zkoumání světa.
Při slovním projevu i v sešitech doporučujeme hodnotit:

- popis pozorování (hodnoťte výstižnost, všímavost)

- vysvětlování pozorovanýchjevů (hodnoťte adekvátnost argumentace, schopnost obhajovat své názory ale také schopnost
nechat se přesvědčit o tom, že nejsou správné, hodnoťte fantazii v neznámých situacích a stfizlivost při ověřovaní nápadů)

- provádění a vymýšlení pokusů (hodnoťte šikovnost, pečlivost, vytrvalost)

- nasbírané konkrétní zkušenosti a poznatky (zvláště hodnoťte to, co děti samy objevity, našly v knihách či časopisech)

- schopnost vytlŽivaí poznatků k předvídání,

Doporučujte žákům podle možnosti zpracovávání výsledků měření, kreslení grafů i psani ,,zpráv" o experimentech na počí-
tači. Je to dnes už obvyklé ažák.ům se tyto dovednosti určitě budou hodit.



Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

spoléháme na hravost a zvídavost dětí ve tíidách, do kter,ých píicházite. Prosíme Vás, vezměte si s sebou několik jednodu-
chých pomůcek, své znalosti a zkušenosti, a především spoustu tolerance k možná nezvyklým, možná neobratným, ale často
také obdivuhodným slovům, kter,ými budou děti líčit své zážitky ze světa, kter,ým je budete provádět. Jestliže jste si vybrali
tuto učebnici, pak se určitě Vaší povaze příčí svazovat dětskou fantazii lpěním na rádoby přesných pojmech a magických vě-
tách naučených nazpaměť, Chceme Vám na následujících stránkách 1,1kázat, že se i o docela složitých jevech dá mluvit nor-
málně.

Děti ve Vašich řídách však pomalu přestávají být dětmi a více či méně úspěšně se pokoušejí být dospělými. Fyzika jim v tom
může pomoci jistě jen omezeně. Může jim však ukazat jeden z možných přístupů ke světu. Přístup, kteqý je možné charakte-
rizovat neustávající snahou o lepší pochopení a ovládnutí toho, co se kolem nás děje. Přístup, ve kterém nad silou a demago-
glivitézí šikovnost, vytrvalost, racionalita, ale také skromnost odrážqicipoznáni složitosti světa. Máte snad nezanedbatelnou
šanci k tomu, abyste dovedli své svěřence k pochopení toho, že poznáni, které spolu zaživáte, neztrati svou cenu po příštích
volbách ani po zavedení nového druhu pracího prášku, Ostatně nevíme, jak jinak bychom společně obhájili svou profesi.

Milan Rojko, Jiří Dolejší, Jan Kuchař, Dana Mandíková
Matematicko-fyzikálni fakulta Univerzity Karlovy, Praha únor 1997
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1. Jehlové podpatky zakázány B

V této kapitole si vší-
máme působení před1
mětů tlakem na da-]
nou plochu, ,

i

Cílové poznatky: :

Tlak je určen sitóu
působící na jednotku
ptoehy.
Sílaovelikosti 1N
působící na plochu o
gbsahu 1 m2 předsta.
Vuj§ tlak 1 pa§cal
{Pa} ó{i pa§kat.

D§íiničníVáah pro,
tlakžákům uveďte
buď ve slovním zá. l
pisu nebo pomocí] -
VZořce
P=, F/S, ,

Nezkoušejte žáky z
yy§lovení vzorcg, ale
dávejte jim konkrání
úkoty výpočlů tlaku z
dané síly a plochy i
obráóeně výpočtu síly
z daného ttaku'a
plošného obsahu;

Tlak s,loní nohy:
13,5 N na cmz
Tlak žirafí nohyl
:í4,6 N na cme

Dnes už si asi nevzpomínáte na to, jak jsme v 6. třídě počítali tlak, kterým se boří do měkkého
břehu řeky nohy sedmitunového slona ve srovnání s kopýtky desetkrát lehčižiraíy. Jak velkou
silou se opírá o zemkažďá ze sloních nohou snadno vypočtete. Ižirafa obvykle stojí na všech
čtyřech, a proto ani u ní není obtížné zjistit,jak velkou silou tlačíjejí kopýtko.

Jestli umíte dělit čtyřmi a vite, že každý kilogram sloního i žirafiho těla je k Zemi tažen silou
přibližně 10 N, nemohli jste dostat jiný výsledek než 1'/ 500 N (u slona) a I 150 N (u žirafy).

Kolik centimetrových čtverečků se vejde do sloní ažirafi šlápoty vám prozradí obrázek. Jak
velká síla připadne nakaždý čtverečný centimetr, si ale už musíte spočítat sami.

působíeí íla
tlak

obsah plochýr n* kterou půeo}í

Uvěříte tomu, že štíhlá padesátikilogramová slečna může zapůsobit na zem 30 krát větším tla-
kem než žtrafa1

120 cm2

t
,l cm'

Takhle vypadají stopy slona, žirafy a jehlového podpatku

Jak to dokáže, vám napoviznačkana vedlejším obrázku, nebo
nadpis tohoto odstavce.
Stačí, když si slečna obuje elegantní lodičky sjehlovými pod-
patky a na podlaze pokryté plastem dokážeteibezindiánského
výcviku stopovat každýjejí krok.
Jak velkým tlakem se zaboří podpatek, když se slečna postaví
na okamžik jen na něj?

Jehlové podpatky, které jsou tak zničující pro podlahy pokryté plastem, korkem nebo dřevem,
ale neublíží keramickým, nebo kameninovým dlaždicím. Někdy si ale ,,pevnost podlahy" ne-
dokážeme vynutit. V přírodě musí často člověk používat cestu v takovém stavu, v j akém ji dává
příroda. Prohlédněte si následujíci obrázky a vyčtěte znich,jak člověk může snížit tlak, kte-
rým on sám, nebo jeho dopravní prostředky působí na zem.

Tlak podpatku:
§00 N na cm?'

ffiskutujte s děimi ne-
bezpečí bruslení na
tenkém ledu (vysoký
tlak brusle} a vhodný
postup při záchraně
spočívající v rozloženi
tíhy na:větší ptochu a
tedy zrnenšení tlaku
na led. ]

§nižováníttaku je
rnožné docílit buď
emenšováním sííy
nebo zvětšováním
plochy, na kteróu pů-
sobí.



1. Jehlové podpatky zakázány

Porovnejte, jak se zaboříte do matrace, když si na ni stoupnete, sednete a lehnete.
Proč se pokaždé zaboříte jinak, když přece vážite pořád ste.jně?

PocviČte se ve výpočtu tlaků: Vypočítejte, jakým tlakem působí krabice kostkového cukru, ci-
hia, kostka másla nebo jiný podobný objekt postavený na ruzné stěny.
Udělejte o svém úkolu podobný zápisjako Ivo Koumes, který použil velkou krabičku od zá-
oalek naplněnou solí.

7 1 4qqa "^}o, kor*""^ S. 
^tr"n Upá, *,^--l-š*^-, lu p*ll

ÁftýoÁq\g^L )4r^Jr-c,l"* Au rc,il
,,**r,-"r baJ-:šk% 1,5 vvv
,§&.r, k)-r--r^) +.;-^-Ú **o-t*č*n
l-Lct-k, *rr-^l^;dr5 l"a^^i, 

^a.,6-

Neehté žá]íy §dhádo-
vat obsah dotykové
plochy, ze známé
hrnotnó§ii utčoýat sí[u]
a dělěniifi počítat prů,
rfiěřný]t|áktě.la na
řnaťaci v. jédnottivý§h
pqlgttách, , ]

žáci mohou pomocí :

přéVodu uv€deného
na konci stri{.,rr§4 pře.
vési:hodnotu ťakuv
N/émžvynáeobenŘŤ
0,o1 na MPa" nebó l' , ]

,l0 0§0 na, Pa: , , :

Předpisy pro provoz
na silnicích omezuií
tlak §tafiov8nífřr máxi-
málníhrnotnosti na
nápgvq, . ,

Koloje v zas:távkáci
jso,u způsobený,dé-
lětrvajlbím Ťlak§m při
stání autobusů.

§íla, kterou působí
lola na kolejnici, je
samotnou kolejnicí
rozvedena podéIně
na několil( praŽeŮ, ,;

pražce tuto sí}u ice.,
pro§třóu ná štěřkové
10ž6 a j§ho pro§třed-
nictvírn na pŮdu.,,,]]
Pííklady.v závorce
u jednotlivých tlaků
jsou jen orientaění,

,t50 
7

Jlv chw

o,15 . ,{o

0,45 kD&.

2,5'nu
= 4,5N

o|42 *-
)0 ^_ ŇUb _-.

o o3 V 
_1 vv^-

Podobnějako slečna sjehlovými podpatky ničí podlahu, poškozují těžké automobily nebo au-
tobusy asfaltovou vozovku.

Jak vypadá za krátkou dobu asfaltová vozovka ve stanici
autobusů, ukazuje levá fotografie.

Na fotografii vpravo již
hluboké stopy autobusů
nejsou.

Betonová vrstvaje pevnější než asfaltová vozovka arozloži
:íhu autobusu na velkou plochu.
\a mohutných betonových deskách se stavějí výškové budovy tam, kde se základy nemohou
lpírat o skálu.

]okážete vysvětlit,jakje vybudovánaželezniční trať, aby unesla těžké vlaky?
)osud jsme tlak vyjadřovali v jednotkách N/cm2, Ziklaďnijednotkou je ale tlak působený si-
..lu l newtonu na plochu l m2. Nazývá se pascal (čti paskal), značka Pa. Jak nepatrný je tlak

Pa, je viďét z toho, že to je zhruba tlak listu papíru na podložku. Proto se častěji používá jed-

-otka milionkrát větší - megapascal (MPa). Můžete se také setkat se starší jednotkou atmosféra
jtm).

/r,." ,*i*,-ÁJ b/;*i 1,5N: 42,5w3 =

,no, y"urtÍur*".!, ,vlí"ů 7,5 N : 23,+5 Q*+

^4, ,*ťš4šl A,ú4,ž 4,5 N : +?,6 eJy,3

\/m2 = 1 Pa
\{Pa = 1 000 000 Pa
),I/cm2 = 10 000 Pa = 0,01 MPa
]tm = 100 000 Pa = 0,1 MPa

(list papíru)
(bruslař na jedné brusli)
(15 cm vysoký sloupeček desetikorun)
(3 m vysoký žtllový sloup, tlak vzduchu)



2. Přítel tlak 10

Cílové poznatt<y:
ErouĚením nožů, nů-
žek a jiných pomů:
cek, podobně ja}to

zahrwovánim hře-
biků se doeiluie vy.
soW tlak přijeiich
pronikání do mat§íi,
álu.

Ostří čepelí a hroty jé-
hst n6jsóu dokonalé,
alé tvoří ie malé
ptošky. Čím ostřejší je
přédmět, tíťn rnénšíis
tato ploške, a tíín
Větší je t}ak, který
můžeme fiá§troiem
vyvinout,

p§vnó§t není dána
jen chéťfiictýín §loJ§-
ním látký, ale ista,
vební strul{urou (veli-
kostí krýstalů"
poructtafií §tavby. né"
či§totami),

Můžeté diskutovat o
torn, že pevfio§t j€ jen
jedna z důtežitých
vla§tností Sklo ie na-
příklad velm! pevné,
ale křehké. Zula. be-
ton, cihly §§ V6lkým
tlakém drtí.

Některé druhy skla.

Protože se muž opfrá
§!^ím pozadím a§i o
tisíc hřebíků, připadá
na každ,ý hrol ién $íla
1 N, Tl8k na iédnót
livý hřebík ngflí prót§
lak velRý; aby hřebík
zajel až do kůže.

Zatím jsme o tlaku mluvili jako o nepříteli, kterého se sice nemůžeme zcelazbavit, ale snažíme
se, aby byl co nejmenší. Je načase ukázat, že často chceme opak - aby byl tlak co největší.
Prohlédněte si následujíci obrázky a najděte na nich předměty, které nám slouží právě tim, že
ďokáži vyvinout velký tlak.

čím se liší ostrý a tupý nůž, ostrájehla od tupého špendlíku a nabroušená sekera nebo nůžky
od stejných pomůcek, které už dlouho neviděly brousek?

Co dokáže ostrá jehla
Věřili byste, že je možné obyčejnou jehlou propíchnout starý hliníkový pětihaléř?
Jehlu zapíchněte do korkové zátky tak, aby najedné straně vyčníval nepatrný kousíČek hrotu a
na druhé straně zbytek jehly s očkem. Potom jehlu kousek nad zátkou kleštiČkami ucvakněte.
Tak se vám bude jehla dobře ďržet a nepraskne ani se neohne. Teď už stačí položit zátku hro-
tem jehly na minci podloženou prkénkem a ťuknout do ní klaflívkem. Jehla minci propíchne.

Do korunové mince byste však takhle dírku neudělali. Je to tim, žeje vyrobena z pevnějŠího

kovu, než je hliník. Pevnost materiálů v tlaku se často udává jako největŠí tlak, kterému mate-

riálještě odolá, Podívejte se na následující tabulku pevností v tlaku.

hliník 70 až 190 MPa
dural 150 až 520 MPa
ocel 350 až 800 MPa
měď 180 až 450 MPa
beton až 80 MPa

cihla 'I až

dřevo 4 až

sklo 320 až

žula '75 až

máslo při iO'C až

50 MPa
40 MPa

| 200 MPa
230 MPa

0.03 MPa

Najděte v tabulce materiál, který odolá i kvalitnímu ocelovému vrtáku.

Ocelové kalhoty muž na obrázku zíejmé nemá. Jak je možné,že
sibez obtížihoví na ,,matía;1" kterou tvoří les hřebíků? Podle po-

stavy lze usoudit, že mezi trénované indické fakíry určitě nepaří.



11 3. Pevnost v tahu
Podobně jako se liší materiály pevností v tlaku, mají i charakteristickou pevnost v tahu.
Budeme zkoumat, jak pevný je silon, ze kterého jsou vyrobeny rybářské vlasce, ve srovnání
s nitÍ. Jako měřítko pevnosti materiálu v tahu použijeme i zde sílu, připadající na jednotku plo-
chy, tzv. tah.

40,8 N
0,s.(0,46)1,m'-
7,4N

530 !- 
^hh1

Cílové poznatky:
Vetičina tah ie defino-
vána obdobně jako
llak p e gilalpl66|1g.
Někdy se rouumí pod
slovem íah jen sila a
sB§ter§ké véliěna k
tlaku je naaýaána ta-
hové napětí,

K odhadu průměru
použijte,,namotávací"
metodu, sílu potťeb-
nou k přetržení ur-
ču,ile pomocí siloměru
nebo kbelíku, do ně-
hož budete přilévat
vodu, a kteryi po pře-
ťžení vlákna zvážíte.
0,8 * trl4

Vynésení hodnot
(0,25 ínm,53 N) DA-
MYLU do graíu uka-
zuje, že je pevnější
než silon.

Uspořádejte pokus podle fotografie a zapište svá
měření podobně jako Dana Štiková.

30. 7. rqql

nc-ŠO ulrvrrt"ů, n*4Ů raló7a-a,á l e 
^ 

n,,vlrri-ni,rl n-n = 0,24 nm
'rl,a, ÍO ara,ri.,t^L r'4/,a-T-/4-, 4rň-/,--.á 8 m-, 7,nÍ,rnŮir4^7enll- Ql6am
1LLo-rÝ u- qŠulx-t*r** 7* 8N, VN,8t,l ,8N, aru; ,1lullmÍal d+N
1ult- 

^t +šL,br/".ta, 4úŮ 40 N, 42N, 40 N, 44 N, .t4 tÝ,lui-+,i,r, o aN

r'JcnuJ

1"1"r-44rL o,s. ( ú, L4)' na"
1i.Lon v t i;tt";r"t, 3 b,á/L,f-,r"á"řZ,r.-Ž bo*tr^^,

Jak můžete přibližně zjistit tloušťku vlasce i nitě, vám napoví
obrázek.
Obsah průřezů vláken vypočítejte podle vzorce

5 = 0,8 . Qlrůměr vlríkna)2

V následujícím grafu jsou zachyceny pevnosti silonových vlasců ruzné tloušťky. Dokážete graf
PouŽÍt k Posouzení, zda je silon více nebo méně pevný než materiál vlasce značky DAMÝL?

PEVNOST S|LONO\/ÍCH VLASCŮ

- Jělejte si ve třídě výstavku různých tenkých vláken. Uvedte u každého z nich pevnost v tahu
_\{Pa, kterou iste určili.

_ , se děje, když se ryba na vlasci mrská?
l lsud jsme poČítali s tím, že ryby trpně visí. Ve skutečnosti se při boji o život mrskají, a tak

ikno zatěŽují proměnnou silou. Ta může být v některých okamžicích podstatně větší.



4.Záhadn na is =h
Váleček jako váleček
Budeme zkoumat, v čem se podobá a v čem se liší tlak,

kterým působí váleček z tuhého materiálu, např. z teflonu,

a stejně velký vodní sloupec.

Tlak spočítáme jako sílu, kterou válečektlačí napodstavu,
dělenou jejím obsahem, Síla je určená hmotností, a tu zase

vypočítáme z objemu a hustoty:

Plastový váleček na obrázku má výšku h = 0,2 m, jeho

podstava má obsah S = 0,01 mz a je z materiálu o hustotě

p=2000kg/m3.
ieho hmotnost m= 0,002 m3 . 2 0O0 kg/m3 = 4 kg, tedy síla F = 40 N,

Tlak je pak roven p = 40 N : 0,01 m2 = 4000 pa,

Když podobný výpočet uděláte pro vodní válec, vyjde vám jeho hmotnost 2kg a tlak na dno

2000 Pa.

Takový výpočet není moc přehledný. Nakonec ani jasně nevidíme, jak výsledek závisí třeba na

hustotě nebo na obsahu plochy. Zkusme popsat výpočet přehledněji pomocí písmenek, Podí-

vejte se, jak to jde udělat.

Na konci vidíme, že u obou válců tlak Bix"Jl3,i 
výŠka vá|ce h

závisi najejich výšce a hustotě. Pís-
meno 8 je ona desítka, kterou náso- objem V hustota p

bíme hmotnost, když chceme určit
příslušnou sílu. hmotnost m 1o g

oílové pozňa*yi , ,

1) Tlakv kapalirtě
roste s hloubltotl" :

$ T]akv kapatině
ro§iB § hu§totou,
3) Tlaková síla v ka-
palině ani tlak nezá-
visí na tvaru nádoby.,,]
Roešiffi]poznatekl
Tíak nehybné l(apa.
liny vyvotaný zem,
skou přitažlivostí na-
aýváme,hydrostatict!ý
t|ak-

lPoznamensite, že : .

ča ia se rnísto ob,
sahu plgefr}t mluví jen
o píoše. Napříi<lad
každý mluví o ploše

9ť!, , ,

vztah rnůžete žákůrlr
sdělit a gvěřjt ho nu-

několika konkrétníich
příkladů, jalo je onen
nad nim" nebo pp.
]močíal§ebťy odvodit
p = S.h-p.g/ S.
potvrďe ho ale určitě
poku§y, kteró násle-
dují. 

,

Vetičinu gnenazý-
vejie gravitační,kon,
s,tanta. chcet§{ ii po-

imenovat, používejte
název tíhové zrych-
lení. Pro naše úče|y
stačí používat přibliž,
nou h§dnoju 1CI Nlt{g,
místo pro CH. přes:
něiší 9,8 N/kg. V růz-
nýCh místech na Zemi
se lotiž g poněkud
li§í, .

Nezkoušejte žáky,
zda vzorec pro výpo-
čéttlaku znají nazpa-
měť, ale zda ho umí
používat; když ho
mají tt dispozici,,

Výsledky v tabúlce
2000Pa 20N
3,800Pa 38 N,

, 230oPa ,23N,,
1'g0o Pa 19,N
.27óOP,a:27N

A tak jsme rozluštili záhaďu nadpisu
článku. tlak =

síla

plocha, na niž síla působi

,,,,]lr eii *-r:
Ý ! 

Jl, 1/: \ .,P ._

§hpg
1-a

*

kdo nemá zwatky v lásce, může si recept výpočtu tlaku napsat slovy:

tlak sloupee = výška ďoupce . hustota materiálu, 10 N/kg

Dokážete vypočítat, jaký by byl tlak na dno válce na horním obrázku, kdybychom ho naplnili

místo vodou jinými kapalinami do ruzných výšek?

Kdo se umí potápět pod vodu, pocítil tlak
pod vodou na vlastní kůži. O tom, že je
ve větší hloubce větší tlak, se můžeme
přesvědčit jednoduchým pokusem, Stačí
nám k němu skleněná trubice, pouťový

balónek a špejle. Pozorujte, jak s napou-
štěním vody do trubice voda vydouvá
blánu balónku stále víc a víc.

Čím je voda hlubší, tím větší je její tlak i vydutí balónku, které vyvolává

kapalina

voda
olej
benzín
glycerol
rtuť

výška
m

huStota
kg/m3

tlak u dna
Pa

plocha dna
m2

síla na dno
N

0,20
0,40
0,30
0,15
0,o2

1 000
950
170

I 260
l3 500

0,01
0,01
0,0l
0,01
0,01



,3 4. Záhadný nápis p = hpq
\a větší tlak ve větší hloubce ukazuje i prudší proud vody,
l..eryi tryská zláhve naplněné do větší výšky.

I závislost tlaku kapaliny na její hustotě můžeme snadno
lkázat. V U-trubici necháme přetlačovat vodu s jinou ka-
-l alinou. poznáte podle výsledku tohoto zápolen i, kter á z ka-
:alin má větší a která menší hustotu než voda?

Ve které U-trubici se s vodou přetlačuje
i slaná voda, kde etanol, rluť a glycerol?

Když je v nádobě jen jeden druh kapaliny, ustálí se samozřejmě hladiny v ramenech vždy ve
,tejné výši.

-'rčování vodorovné úrovně hadicovou vodováhou

Na tlaku kapalin je nejzajimavější, že síla, kterou tlačí
kapaliny na dno, nezávisi na tom, j aký mají nádoby tvar.
Pascalův pokus, který to llkázal, byl na obrázku už v 1.

díle učebnice.
Protožejejeho výsledek kneuvěření, byl mnohokrát zo-
pakován. Vždy se stejným výsledkem: Tlak u dna v ná-
době libovolného tvaruje stejný, jakoby naddnemčněla
t,álcová nádoba, naplněná do stejné výšky, j akou má ka-
palina v nádobě původního tvaru.

Jaký je rozdíl v tlaku vody u dna v nádobách
naobrázku?

Plocha dna nádob ie 1 dm2, výška vody je 10 cm.

\'zorecp = h.p.8 setedy dápoužít, aťjenádobaskapalinou jakákoli.

)okážete vypočítat, jak velkou silou působí voda na dno?

FoZoBl!,, ,

RychloslpŤi člyřná.-
sobnó hloubee,je jen
dvojná§obná, ' 

,

Hu§toty kapa|in vy- ]

jrnenovanýe} na ob. ,:,

rázku nechte žáky vy.
hledat v taaukáoh,,

6u1 135ggkg/íno ,

etanol 79{ kg/m9 :

glycerpt 1300kglrn9 
,

slaná:voda ],

lQ30kglm|, ',] :

Jé§tliže mátá u-tru.
bi6i, předvěfrÉ tento
pokus napí s vodou
a §barveryýfi glycero-
lsrn,.]] ,',"
Foaorl Do tf_tlbicÉ nej,
dřív nale|te těžší gly-
cefol, potom poma|u
po stěně vodu.

Vezrněte' do ťí,dlt ]ha,

dicoÝoglvgdová}u a
zji§těís například, žda
jsou parapg|yoken ,

ve ste_jné Sšce, neboi
pomocí dvotl :stejné,,,
výso|ýchstaM,.] ,

z kontťol uite v9dorov-.

_qq$pod v1ry!.,, :

představa o válcovi.
tém sfoupci kapatiny,
kt§íý uíčuj§tlak itla-
kotrou sílu ná:,dno, ať
je:tvar nádobl4iaký-
koli, je neidůležjtější:
poznátěk tohoto
článku!! ", ,

Tlak1, i sí{y Bťlsobíbí
na dnó vš§th:nádób
se §tejnou plo§ho$
ttnai§ou §t§jRé, na
§aru nádob nezávi§í,

Fg'l0 N



5. Jak tlačí kapaliny 14

Cí|ové poznatky:
Kapaliny nstlačí
pouze dolů, ale do
všech střan
{i vzhůru).
Archimédův zákon,
Kromě tlaku způsobe-
ného zemskou přitař
livostí (tíhou kapa-
liny), může být ttak
vyvolán ijinou vnější
silou.
pascalův zákon.

Kapaliny netlačí jen dolů
Ud8lejte poko, poát" obrázku. Není divné, žeikdyžZemétťlhne vodu vždy jen dolů, tlaČÍ voda

v akváriu i směrem nahoru?

Kapaliny tlačí nejen dolů, ale stejně silně i směrem vzhůru.
voda v akváriu tlačí na destičku ú dna válce směrem vzhůru. voda ve válci t]ačí na destičku směrem dolů. Destička odpadne,

když jsou oba tlaky stejné.

Tlačí voda i do boku láhve?
Zahrajte si na Titanik. Do láhve udělejte několik děr z boku a zatéŽkejteji pískem tak, abY se

částečně ponořila. Pozorujte její osud.

Přesněji bychom vždy
měli mluvit o směru,
kterým působí tlaková
síla,

l
a

l
;

I
i

Archimédův zákon již
žácí znají ze 6. třídy.
Zde se opakuje a roz-
šiřuje o závislost na
hustotě kapaliny,

Tlakové síly od okolní
vody ijejich uýsled-
nice isou stejné. Vý-
stedek závieí na tom,
Zda je větší tato vztla-
ková síla, nebo přita-
hování koulí zemí,

Za správné íormulace
považujte všechny,
které daií do souvis-
losti tíhu plavce s tí-
hou vody, kteřou vy-
tlačuje ponořená část
jeho těla.

Síačí zvážit'vodní
ruku", která vyteče z
plné nádoby, do Keré
strčíme ruku. Vynáso-
bíme-li hmotnost vody
v kg deseti, získáme
VBlikost vztlakové §íly
vN.

ve slané vodě musí
být rozpuštěno maxi.
mální množství soli a
při dotévání vody do
3, láhve se nesmí obě
náplně smíchat, vlé:
vejtg proto vodu opa,
trně po stěně,

slaná voda má větší
hu§totu, a prot0 pů-
sobí větší vzJlakovou
silou.

Archimedův zákon
Navedlejším obrázku jsou šipkami zakresleny síly,
kterými okolní voda tlačí ze všech stran na míček,
na stejně velkou plastovou kouli a na ,,vodní kouli".
Liší se výsledná síla, kterou tlačí voda najednot-
livé koule?
Vysvětlete, proč se míč rozběhne k hladině, pla-

stová koule klesá ke dnu a ,,vodní koule" zůstane
na místě.

míč koule koule
se vzduchem z plastu z vody

Jak byste vlastními slovy vyjádřili Archimedův
zákon pro ,,plavce" v Mrtvém moři?
Proč by v rybníku takhle nemohl ležet?

Navrhněte pokus, kterým určíte, jak velkou st-
lou nadlehčuje voda vaši ruku, ponořenoupo zá-
pěstí do vody.

Kouzlo s vajíčkem
Připravte si tři plastové láhve od limonády s odstřiženou

horní zúženou částí.,Naplňte první z nich vodou z vodo-
vodu a druhou naplňte slanou vodou. Do třetí nalejte sla-

nou vodu jen do poloviny a zbytek opatrně doplňte zase

obyčejnou vodou. Porovnejte, co se stane, když dojed-
notlivých lahví opatrně pustíte vajíčko.
Dokážete vysvětlit, proč vajíčko v jedné láhvi
klesá ke dnu, v jiné zůstane u hladiny a ve třetí

si hoví někde uprostřed?

Ř@fi



15 5. Jak tlaěí kapaliny
Tlak vyvolaný stlačením kapaliny
Tlak, o kterém jsme dosud hovořili, byl tlak kapaliny vyvolaný působením zemské píitažti-
. osti.
\- Plastové láhvi můžeme tlak kapaliny zvýšit i dalšími způsoby. Například tak, že naplněnou
-áhev stiskneme v dlaních. Často se zvýšení tlaku v kapalinách dosátrule pomocí pístu, který
:a kapalinu tlačí.

pascalův zákonl
Zqýšení tlaku v uza-
vřené nádcbě, vwo-
lané vnějším stlače.
ním, je ve všech
místech kapaliny
stejné.

N€zkou§ojt€ tuto
obecnou formulaoi,
aíe použitítohoto po-
znatku k výpoáům
sil, nebo plošného
obsahu pístu. Vychá,
zeite vždy a rovnosti
tláků:
Fr; §* F2; §,

\alejte do plastového sáčku vodu, sáček zavažte, udělejte do něj špendlíkem pár dírek a mač-
}.ejte ho v ruce. Pokus dělejte raději ve vaně než v obývacím pokoji, neboť
síla, kterou stlaČíte kapalinu v uzavřené nádobě se projeví tím,ževe všech místech kapa-
liny vzroste tlak o stejnou hodnotu.

1' mnoha zúizenich se této vlastnosti kapalin úspěšně využivá. Záci Minks a čermťk ze zá-

"Jadní Školy v Borkovicích vyrobili louskáček na ořechy, kteqý bychom učeně nazvali hydrau-
;cký louskáček.

{dyž na malý píst o obsahu Sr = 1 cm2 tlačíme
-en malou silou F, = 10 N, přenese kapalina tlak
.r = 10 N/cm2 i na pravý píst. Protože je obsah
:ravého pístu S, = 10 cm2 , tlačí voda na píst si-
_ou F, = 100 N. To stačí k rozlousknutí ořechu.

\a podobném principu fungují např. hydrau-
. i cké brzdy automobilů, zv edáky nákladních aut,
ri,draulické výtahy a lisy.

Pro hydraulické zařizení platí:

tlak malého pístu = ttak velkého pístu

ř1: §1= F21 S2



6. Tlak krve 16

cílové poznatkyi
TJak,kíve (přesněji
přetlak) ie dán
§ouftémllaku
způsobeného gravitací
a ťakern epůsobeným
srdcem.
Na hodnotu ttaku má
vJiv i to, že krev proudí:
a pťitom je bzděna
ťením, Tlak krve není
také proto Vcelém těle
§tejný. ,,

Neyýžaduite znalost
anatorniel*ých
náaó! ]

Prr}měmétlaky;
vpravé komoře 2 kPa,
v leVé předsliti 1 kPa,
v levé koínoře
pn §tahu:í6 kPa
{§y§tolibký},
při:uvotněnl 11 kPa
(diastolický).
Běžná tepová
lťelól€rraé do§pěléhoi
?§€Ot€plmin,
Objem:krve na t §íáhi
70-80 crng.

AroHv - l[rr_nvn=
1,5. 1 060, 10 Pa ]

=15kPa{vstoip}, .

=:i2 kPa (vsedě)i'
0 Pa (vl*že], l :l

plroi1- 16 kPa
p16* ='f 1 kP€
íp 70 teplmin
srdce čerpá v ktidu
5 lkrv€ za minutu,
přj námaze až 3O l
za minutu,,]
Vzhledem k pružnosti
stěn a vazkogti krve
nenílev. tepové vlna':
vcelérn krevním
9y§tému §tgjně Vglká
{slábne sevldáeností
a eezmenšováním
průřezucév}, ]
Požádeite lál€řku
0 zaĎůičénítonoínetíu
§e stetost_opsrn. l

měřičtlaku krv,e =tonom€tř , ,

Ráslouchátko= '

stetostop'
Modéťni t§nometry
v sobě ma]í
zabudováno tlakové
čidlo atlakkrve
vyhodnocují podle
pulsování tlaku samy.

Jak tlačí krev
Úvodem je třeba říci, že tlakem krve rozumíme, o kolik je tlak
krve větší než atmosférický tlak.
Přiložte dva prsty pravé ruky nebo palec k zápěstí levé ruky, jak

ukazuje obrázek.
Co cítíte? Dokážete spočítat počet pulsů za minutu?
Jednotlivá ťuknutí krve do stěny této tepny signalizují, že srdce

stisknutím (stahem) vytlačilo porci okysličené krve do vašeho

krevního oběhu.

Měření tepu na vřetenní tepně

Lidské srdce je vlastně dvojice pump. Pravá vháni
krev s menším obsahem kyslíku do plic. Z plic pak
okysličená krev vstupuje do levé komory srdce, která
ji mohutnějším stahem posílá do největšího krevního
potrubí v těle, do osrdečnice. Tou proudí krev do ce-

lého těla.

ZkuSte udělat stojku. Cítíte,jak se zvýšil tlak

kr-ve ve vaší hlavě?

do srdečnice

Na velikost tlaku krve v jednotlivých částech těla má vliv
i zemská přitažlivost. Vzpomínáte na tajuplný yzoíec

p = h.p.g v jednom zpíedcházejících článků? Odhadněte

s jeho pomocí, o kolik přispěje zemská gravitace ke zvý-
šení tlaku krve ve vašich nohách oproti tlaku ve vaší hlavě,
jestliže stojíte, sedíte nebo ležíte. Hustota krve je přibližně
1 060 kg/m3.

Tlak krve se neustále mění v rytmu činnosti srdce.

Na sousedním grafu je zachyceno schematicky kolí-
sání tlaku krve během několika srdečních stahů.

Přečtěte z grafu:
Jaký je maximální tlak krve,
Jaký je minimální tlak krve.
Kolik tepů za minutu měl tento člověk.

PŇběh tlaku krve zdravého dospělého

Jak se měří tlak krve
Na obrázku na následující stránce je znázornéno, jak se měří krevní tlak. Jestli máte Podobný
přístroj, zkuste změřit tlak krve několika z vás.

Štači omotat paži límcem a nafouknout ho vzduchem. Při vypouŠtění vzduchu z lÍmce je třeba

naslouchátkem pozorně poslouchat zvuk, který vydává krev proudící tepnou. Když tlak v límci
poklesne pod miximátni ttat krve, začnou být zřetelně slyšet srdeční tepy. Při dalŠÍm vYPou-
'stěni 

vzductru začne při určitém tlaku už krev proudit téměř neslyŠně. To je signál, Že jsme na

dolní hranici tlaku krve.
příliš vysoký, nebo naopak nízký tlak krveje důležitým signálem toho, Že se zdravím Pacienta

není všó u pbradm. proio se s měřidlem krevního tlaku můžeme setkat v kaŽdé ordinaci.

kPa



,7 6. TIak krve
)okážete vysvětlit, proč se tlak krve měří na levé
:ži přibližně ve stejné výšce v jaké je srdce?
jrký tlak krve bychom naměřili, kdybychom mě-
=č krevního tlaku umístili na nohu?
" iký by byl tlak krve naměřený v místě, které je
. íš než srdce?

Malým gumovým balónkem hustíme vzduch do
límce. Tlakoměrem připojeným k límci měříme tlak
uvnitř.
Naslouchátkem zjišťujeme, kdy je tlak v límci stejný
jako tlak hve v tepně.

Tlak v lidském těle
\rev není jediná kapalina v našem těle. I v dalších lidských orgánech jsou stlačené kapaliny.
?rohlédněte si zajímavou tabulku, ve které jsou uvedeny příklady tlaků v některých částech
:ela. Dokážete je seřadit od nejmenšího tlaku k největšímu?

Tlaky v některých orgánech
lidského těla

mozek 0,7 až1,6lďa
oko I,6 až3,2lďa
plíce (vdech) -0,3 kPa
plíce (výdech) +0,4 kPa
močový měchýř 0 až 3 kPa
při vyměšování 2 až 4|ďa

Měřený tlak odpqvídá
t|aku v srdeční ko.
moře a není zvýšen
nebo snížen o hydro-
staticlcý ttak krve.
V medicíně se obw-
kle udává tlak kŤve

škou ňuťového
slolpce (v mrn), který
odpovídá rnaximál-
nímu {systolict<ému} a
minimálnímu'{dia§to-
lickému} tlaku. Nlapř,
tlak 120/80 přibližně
odpovídá tlakům
(p = hpg}.
O;120,135O0.í0 Pa =
16 kPa :

0,080.15500,10 Pa =
11 kPa
Krevní tlak žen bývá
poněkud rnenší;
1,10ř0 , , ,

.

Vtabulce jsou uve:
deny hodnoty pie-
tlaku, tedy o kolik pře:
kračuje tlat v orgánu
qtmosférický tlak.
Udaje jsou uveden!
jen pro zajímavost
nemá smysl, aby so
ié žaci učili'

K'nesteinému ťaku v
různých částech krev.
nfug oběhu přispívá
třeni krve (o §těny i
vnltřní tření} při prou-
dění. :

Podobnápři aptikaci
iniekčíie úěinná látka
vpravována do lěla
tfakem, kterli vy1lo-
lává pí§t injekčni stří-
kačky.

odpočiFek v l§že ie
úóinnější (než v sedě
n€bo ve §toi§), pťo-
tože práce, kterou srr
deční sval Břitom
koná, je menší" ]

tlak krve
kPa

18

16

14

12

10

8

6

4
2

0

§§ 9 šř 9 ň 9E_0EĚp$,B §,[
'p.l9§

Při vpravování léků nebo živin do žil pacientů se používá tzv. infíze.
Nádoba s léčebným roztokem je umístěna ve vhodné výšce nad nemoc-
ným ajehlouje spojena sjeho žilou. Výška sloupce léčebné kapalinyje
tak velká, aby její tlak v místě vpichu (p = h.p.d byl větší než tlak krve.
Lék pak vtéká do žily pacienta.

_ zv. ,,kapačka", napouštění ]éčebného roztoku
:.l žil pacienta

ři úrazech s velkou ztrátou krve, kdy není k dispozici krev od
Járce, se zraněnému poskytuje tzv. autotransfúze. Při ní postižený
.eží se zvednutýma nohama a rukama. Vysvětlete, proč se timza-
istí lepší zásobování srdce a mozku krví.

?orovnejte ruzné polohy těla při odpočinku, z hlediska práce, kte-
:ou přitom musí srdce vykonávat.
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Cílové poznatky:
Casová posloupnost
rnývoje lodní dopravy

Dříve než AncrrrnrBons
Dávno předtím, než Archimedes objevil svůj zákon, ďokázal člověk využívaí vodní cesty pro
sebe i pro své náklady. Pravěkými plavidly byly vory z rákosu a lodě vydlabané z kmenů.

wézítéžký náklad?
porovnáním
s vyobrazeným
pádtem odhadem
vychění:
dno lodi asi 1 ma,
délka lodi asi 2 m,
ponor0,15 m,
hmolnost vytlač" vody
{Arch, loď) 300 kg,
vztlaková síla
3000 N připadá na
toď i náktad.

V polovině 3. stol,
př.Kr, Egypťan lsesi
proplul Rudé moře
a Adenským zálivem
doplul až k pobřeží
dnešního somálska,

Válečná plavidla měla
okovanou bronzovou
příď k prorážení boků
nepřátelstcých lodí,

Výt|ak udává
hmotnost vody
vytlačené plavidlem,
my bychom to nazvali
hmotností
Archimedovy lodě.
Výtlak 5081 BRT
(Brutto Flegistrated
Ton) znamená, že
ponořený objem je
5081 m3, je tedy
vytlačeno 5081 tun
vody.

Lopatkové kolo pro
pohon lodi použil již
v r.263 př.Kr. Appius
Claudius. K pohonu
sloužil žentour tažený
osly.

Historie lodí
nezávíslých na větru:
" 1783 prvnífunkční
pamík
(Claude de JouŤŤroy ),- 1818 překonání
Atlantiku (parník
Savannah),t 1822pwní
celoželezný parník
(James Watt),
- 1839 pařník
s lodním šroubem
(Francis Pettit Smith),
' 1957 první civilní loď
na jaderný pohon
iledoborec Lenin).

Dokážete vysvětlit, proč takový člun nemohl

Odhadněte, jaký objem vody asi vytlačil člun
na obrázku. Kolika kilogramy mohl být tedy
člun přibližné zatížen, jestliže sám váž1l
100 kg?

Více než 3 tisíciletí př. Kr. staří Egyptané za-
čali využívat větru jako pomocníka pro své
niiské veslice.

Dlouho spočívalo zdokonalování lodí jen
v úpravách systému plachet a kormidel. Ani
v době, kdy už na světových mořích pluly
parníky, éra plachetnic nekončila. Tito ,,pro-
sebníci o vítr"ieště dlouho soupeřili s parní
konkurencí, zejména při dopravě trvanli-
véIto zboži, např. čaje a koření. V roce 1902
byla v Německu spuštěna na vodu největší
plachetnice všech dob, pětistěžník Preusen
(čti projsen).

Egyptský
papyrusový
Vor

Člun vydlabaný z kmene

Lodě už v této době začaly sloužit i válečným
účelům a byly proto pro boj ruzně upravovány.

Nejobvyklejším typem válečné lodi ve Středo-
zemním moři byly v 7. stol. př. Kí. veslice se

třemi řadami veslařů nad sebou. 150-170 or
roků-veslařů se ve veslování rytmicky střídalo,
zabírala jich vždy třetina zkaždéřaďy.

Pětistěžník Preusen o výtlaku 5081 BRT, 133,5 m dlouhý,
16,.1 m široký s ponorem přes 10 m.

Dnes se s plachetnicemi setkáváme při sportovním jachtingu a výcviku
budoucích námořníků.

Již na přelomu 18. a 19. století byly vykonány úspěšné pokusy s kole-
sovým parníkem. Lopatkové koleso bylo původné na zádi, ale brzy se

přešlo k dvojici koles na bocích. Možností jejich protisměrného otáčení
se podstatně zlepšila obratnost parníků.
S kolesovými parníky se dodnes
můžeme setkat třeba na ...]]'!r! -*.
Vltavě a na Mississippi. i d

Okolo poloviny 19. století bylo nalezeno další řešení pohonu lodí - lodní šroub. Mezi jeho vY-

ná|ezcepatří i Josen Rgssr-, který postavil v roce 18291oď Civetta (čti čiveta). Lodní Šroub se

lkázaljako nejvhodnější způsob pohonu. Proto se dnes používá pro plavidla od motorových
člunů až k velkým zaoceánským lodím. Lodní šrouby byly nejdříve poháněny parními stroji.

Pozděii je nahradily Dieselovy motory, turbíny a některé lodě využívají i jadernou energii.
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1 bezpečnostních důvodů mákaždá obchodní loď vyznačenou nákladovou značku, která uka-

"r.le dovolený ponor zarizných podmínek. Dokážete vysvětlit, proč má loď ve sladké tropické
,ldě největší ponor (horní čára) av severním Atlantiku v zimě je ponor nejmenší (spodní čára)?

:,dní šroub zaoceánské lodi

Ponorky
?rvní ponorku vyrobil r. 1175 Američan
].rvn BusHNBr-I- (čti bašnel). Lodní šroub
:r,l poháněn klikou, kterou musel otáčet
luž uvnitř. I další ponorky byly jen na ruční
:ohon, protože pamí stroj nebylo možné
:oužít.

?okus s využitím motoru na stlačený vzduch
li,] sice úspěšný, ale i toto řešení mělo své
:edostatky. Ponor§ na stlačený vzduch da-
eko nedopluly.
Teprve vynález spalovacího motoru a elek-
.iomotoru poskytl konstruktérum ponorek
. hodný pohon pro plavbu nad vodou i pod
lladinou.

Při plavbě nad vodou pracovaly
}palovací motory, které kromě
:ohonu ponorky nabíjely její
:Iektrickó akumulátory. Pod vo-
jou pracovaly elektromotory,
.,Leré čerpaly elektrickou energii
l akumulátoru.

Proč nemohly být využívány spa-
.,_lvací motory i při plavbě pod
,1adinou?

Nákladová značka s ponorem ve stopách

L-Rzákladníponor
TF tropická sladká
voda
F sladká voda
T tropická slaná voda
s slaná voda v létě
w slaná voda v zimě
WNA zima
v severním Atlantiku
1 stopa = 0,30 m

Diskutujte se žáky,
proč nemohl být
použit pařní §troj
v ponorce {potřeba
vzduchu k hořenO.

Voda se ze
zátéžovych nádží
vytlaču.ie stlačeným
vzduchem, vháněným
kompresory,

Spalovací motory
potřebuií vzduch
a vypouštějívýfukové
plyny, které by
ponorku sv,ým
unikáním prozradily,

rk se dosahuje potápění, vynořování a plavání ponorky pod
odou i nad hladinou ukazují vedlejší obrázky. Hmotnost

vody, kterájev zátéžových nádr-
žích,rozhoďuje o tom, jaký je vý-
sledek souboje zemskó přitažli-
vosti a Archimedovy síly, která
ponorku zvedá.
Udělejte si model ponorky podle
obrázku a vyzkoušejte, jak vás
bude poslouchat,
Přemýšlejte o tom, jak nafouknutí
přední nebo zadní částí měchýře
ovlivňuje polohu těla ryby ve
vodě,

Plovací měchýř slouží podobně jako
záĚžové nádrže ponorek. Plyn do
měchýře se uvolňuje z krve.

l del ponorky
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Clánek vhodný pro
domácí četbu,
případně podklad pro
žákovský referál.

Potápěči
O tom, jak dlouho se člověk snaží napodobit vodní
živočichy, podává svědectví i téměř 3 tisíce let starý
obraz bojového plavce pod vodou.

Na první pohled by se mohlo zdát, že pro pobyt pod
vodou by stačilo dát si do úst dlouhou trubici, jejíž
druhý konec zůstal nad vodou. Není to ale tak jedno-
duché, i když se nás film atelevize snaží přesvědčit
o opaku, a ukazuje dýchání např. stvolem rákosu. Pokud to zkusíte ve vaně několik centimetru
pod vodou, asi to chvilku s brčkem v ústech vydržite. V půlmetrové hloubce ale už voda tlačí
na hrudník stejně, jako byste na prsou měli 30 kg těžký balík. S tak stlačeným hrudníkem je dý-
chániuž téměř nemožné a je i zdravotně nebezpečné.

První potápěči, jako např. lodní tesař cara Petra I., si vzduch sebou nesli v přilbě a ve vacích.
Použitelný potápěčský skafandr, ktery byl zásobován vzduchem pumpou nad hladinou, před-
vedl koncem 18. století Němec KltNcBnr na Odře.

Dalším krokem ve vývoji skafandru bylo jejich vybavení přenosným zásobníkem stlačeného
vzduchu. Doba pobytu pod vodou se tím prodloužila, odstranily se také dlouhé vzduchové ha-

dice a potápěč získal větší svobodu pohybu.

Vývoj potápěčských skafandru

Dosahované hloubky:
bez skaŤandru 2O m
lehlrý skalandr 60 m
pancéřorný sk. 200 m
ponorná koule
batyskaíTriestell km

Diskutuité s žáky
o tom, jakou ,

průměrnou hu§totu
mu§í mft §poítovní
potápěčse svou
vtýstrojí a jak ji může
měnit. Upozoměte na
Veslu (tzv.
kompenátor vztlaku)
na obrázku
spořovního
potápěče,

Brýle, neoprénová
kombinéza, ploutve,
tlakové láhve se
veduchem, náústková
plicní automatika,
záchranná vesta, pás
se zátěží, šnorchl,
zásobníky se
stlačeným vzduchem,
hodinky, koínpas,
hloubkoměr,
fotoaparái s bleskem,
svítilna, potáp,éěshý
nůž,...

Pancéřový skafandr

Výstroj a výzbroj současného sportovního
potápěče

Asyrský
bojový
plavec

Pro potápění až do hloubky 200 m byly vyvinuty pevné pan-
céřové skafandry, v nichž pracuje potápěč za stejného tlaku
vzduchu, jaký je na hladině. Skafandr, kteqý je na vedlejším
obrázku, má hmotnost 460 kg a jeho zásoby kyslíku dovolují
až dvacetihodinový pobyt pod vodou.

Sportovní potápění
V poslední době se na celém světě rozšířilo spotlovní potá-
pění, Potápěče ve skafandru dnes najdeme jen ve velkých
hloubkách. Potápěči amatéři většinou vystačí s maskou, s tla-
kovou láhví na stlačený vzduch na zádech a s ploutvemi na
nohách. I vyjste si už asi vyzkoušeli potápění s dýchací tru-
bicí (šnorchlem). Do velké hloubky se s ním nedostanete, ale
trubice umožňuje trvale pozorovatživot pod vodou bez zve-
dání úst nad hladinu. Stojí za připomenutí, že prodlužování
trubice (aby bylo možno plavat ve větší hloubce než 50 cm)
je velmi nebezpečné. Proto se o taková zlepšení nepokoušejte,
Takértuné záklopky a balonky na koncích trubice jsou k ni-
čemu a zkušení potápěči je nepoužívají.

Náročnější sportovní potápěči j sou vybaveni důkladněji. Po-
kuste se z obrázku určit co nejvíce součástí jejich výstroje
a vybavení.

i. ll i
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Klič k mořským hlubinám
- _okonalováním potápěčské výstroje a výzbroje se člověk dostal k hranici svých možností. Do
- n hloubky se lze dnes potápět beznebezpečí, jestliže potápěč vystupuje k hladině pomalu.
-- , rčení potápěči dosahují 60-80 metru a nahradí-li se vzduch helio-kyslíkovou směsí, mohou
-. sáhnou ve zďravi až dvousetmetrové hloubky. To je
.:kordní hloubka dosahovaná potápěči v pancéřových

. :.rt'andrech, ve kterych je tlak stejný, jako nad hladinou.
{ nejhlubším místům oceánu však ještě zbývávicenež

_ km.
):evěný sud At-BxaNoRe VBLxnHo, první zaíizetipro
,:stup do hloubky v pevném krytu, je asi jen legendou.
i:uštění potápěčského zvonu EouoNoa Hnlr-nvn (čti
-,:1r,), s přívodem čerstvého vzduchu ze zásobníku, do
,.oubky 40 m je už ověřeným výkonem.

Halleyeho zvon z roku 1690

Protože velkým tlakům nej lépe vzdo-
ruje kulová kabina, používají se dnes
k sestupům do největších hloubekba-
tysféry či batyskafy. K nejznámějším
projektantům hloubkových plavidel
patfil švýcarský fyzik A. PIccano
(čti pikár). Jeho batyskaf se skládal
z nosného plováku naplněného ben-
zinem a tlakuvzdorné kulové kabiny
pro dvoučlennou posádku. Při po-
klesu byl batyskaf zatížen kovovými
broky, drženými magnety u plavidla.
Při výstupu bylazátéžuvolněna a Ar-
chimedova síla zvedla batyskaf li hla-
dině.

; :: batyskafem Trieste II, ktery v roce 1960 sestoupil na dno hlubiny
.)lenger (čti čelendžr) v Tichém oceánu (10 916m)

l,, a roky poté zdokonalený francouzský batyskaf Archimede s tříčlennou posádkou provedl
, zkumy v Mariánském příkopu u Japonska a dosáhl rekordní hloubky 11 km.

. :tšina světových moří a oceánů zdaleka ne-
_ lahuje tak velkou hloubku. Kdybychom
: jzornili Zemi koulí, která by méíila 12'7

.:_-l v pruměru, byly by na ní mořské hlubiny
ázorněny vodními loužičkami mělkými

- :ně než půl milimetru. Proto pro výzkum
:ráci na mořském dně v mělčině mohou
lužit méně odolná podmořská obydlí.

]ravo na obrázku máte J. Y. CousrBaua
.,l kustóa), který v roce 1943 vyzkoušel
.::ký dýchací přístroj. V dalších letech se
:i r,ýznamnou osobností v poznávání moře

. chraně života v něm.

s rostoucím tlakem
se zvyšuje obsah du-
sftu rozpuštěného
v krvi, který může
způsobit beevědomí,
tzv, dusíkovou nar-
kózu. Proto se při po-
tápění do větších
hloubek používá
místo vzduchu směs
kyslíku a helia,

Batyskaí Trieste za-
koupený námořnic-
tvem USA byl posta-
ven podle
francouzských plánů,
za švýcarské a italské
penízeaneslvNě-
mecku vyrobenou ka-
binu,

bathys * hlubohý
sféra - koule
skaí - loď

průměrná hloubka
moří je přibližně 4 km,

I. Y. Cousteau
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Cílové poznatky:
Vzduch tlačí podobně
jako kapaliny,
tiak vzduchu roste
s q?škou vzducho-
vého sloupce,
tiak íosté s hustotou
plynu,
plyn ttačí dolů, nahoru
i do stran,
vzdušný obal Země
tlačí steině silně, jako
sloupecvody 10m
vysoký.

Vypuzení vzduchu
způsobila pára. Kdvž
§e potom §tudenou
Vodou zbytek Vzdu-
chu a páry ochladil,
smrštil se, a na stěny
zevnitř tlačíl menší si-
lou než venkovní
vzduch. Ten proto
v přetlačování zvítězil,
Dříve než stačila
voda vniknout otvo.
rem do plechovky, at-
mosfórický tlak ji
zmačkal.

Nad sloupcem vody
ve skleněném konci
není vakuurn, ale
i trochu vzduchu
(který byl ve vodě
rozpuštěn) a vodní
pára. Protojevýška
vodního sloupce asi
o 0,2 m menší, než
kdyby nad ním byío
vakuum,

h = p|@sl -
= 100O00/
(13500, 10)m =
=a,74 m

co dokáže vzduch
Na to, že nás neustále objímá vzduch, jsme si tak zvykli, že
to vůbec nepociťujeme. Ani věci kolem nás se nechovají tak,
jako by na ně vzduch tlačil. Udělejte si jednoduchý pokus.

,lC

Nalejte trochu
vody do ple-
chovky od limo-
nády. Zahíelte .it až
k varu. Potom rychle
plechovku vhoďte dnem
vzhůru do nádoby se studenou
vodou. Pozorujte, co se s ní stalo.

Přesvědčil vás pokus o tlaku vzduchu? Proč se tlak
vzduchu projevil teprve tehdy, kdyžjsme část vzdu-
chu z plechovky parou a ohřátím vypudili?

NIěříme tlak vzduchu
Abychom tlak vzduchu změřili, připravíme si proti
němu vodního soupeře, který se s ním bude přetla-
čovat. Asi 10,5 m dlouhou průhlednou hadici, se
skleněnou zatavenou koncovkou, pověsíme z okna
a naplníme ji po okraj obarvenou vodou. Konec ha-
dice zazátkujeme a ohneme, jak ukazuje obrázek.
Potom hadici převrátíme skleněnou koncovkou nahoru, zazátkovaným koncem
dolů. Jak vysoký očekáváte vodotrysk po odzátkování konce?
Asi vás překvapilo, že zhaďice vyteklo jen maličko vody. Změřte, jak vysoký slou-
pec vody udržel v trubici silák vzduch.
Užitečný vzorecp = p,h.g si jistě pamatujete, a tak snadno spočítáte tlak vody a tím
i tlak vzdušného protivníka, ktery se opírá do hladiny na otevřeném konci.

Tlak vzduchu je přibtižně stejně velký jako ttak 10 . uy.oÉého sloupce vody,
tedy asi t00 000 Pa.

Když v roce 1644 podobný pokus dělal italský profesor fyziky EvaNcu-Isra ToR-
RIcELLI (čti toričeli), používal místo vody rtuť, a proto mu stačila mnohem kratší
skleněná trubice.
Dokážete poažitvzorec p = p,h.g,,naruby" a vypočítat přibližnou výšku rtuťového
sloupce, který vyvine tlak 100 000 Pa? Prozradíme vám, že rtuť má mnohem větší
hustotu než voda (1 m3 rtuti má hmotnost 13 500 kg).

Torricelliho pokus se rtutí



)_3 9. Jak tlačí pIyny
Hrajeme si s tlakem vzduchu
i:itiskněte na zrcátko nebo na hladkou dlaždičku gumovou přísavku. Co ji drží u skla?
i:oč přísavkanedrži, když ji přitiskneme na věc s hrubým povrchem?

l.lpakujte si pokus, kdy na skleničku vrchovatě naplněnou vodou
:átíte ji. Co se do papíru opírá proti vodě, která tlačí shora?

. .lekční stříkačku s pístem u dna ucpěte palcem a pokuste se píst
,, táhnout. Čí síla se přitom s vámi přetlačuje? Proč jde píst snadno
,, táhnout hned, jak uvolníte palec?

položíte list papíru a pře-

a: ::a ..:,. .,1);:)|):.,|::!

; , !i:.l i] !;.i.ln:::!::ť ii' Tlak vzduchu udrží
vodu ve sklenici

Veďe žáky k před-
stavě, že přísavka
drží proto, že ji
zvenku přitlačuje
vnější ttak vzduchu,
zatímco ji zředěný
vzduch uvnitř slaběji
odtlačuie, Přísavka
tedy není k podložce
přitahována (přisá-
vána) ale zvnějšku
vzduchem přitlačena!
l u iniekční střftačky
ide o sílu, kterou
zvenku tlačí na píst
vzduch, proti velmi
slabému tlaku zbytku
vzduchu, ktený zůstal
pod pístem. ldeá|ní je
pro pokus zábrusová
skleněná stříkačka,

otvorem ve stěně
mohou vzduchové
bubliny vnikat do
láhve a vyrovnávají
tak tlak uvnitř s tla-
kem vnějším. Hadičku
volte aspoň 1,2 m
dlouhou a dobře
v láhvi utěsněnou,

Vytékáním vody se
v láhvi zvětšuje ob-
jem vzduchu a klesá
jeho tlak. Vnější tlak
vzduchu balónek na-
íukuje,

Hořící papír zahřál
vzduch v láhvi, ten se
rozpínal a unikal
zláhve, Vajíčko při
tom nadzvedával (to
nadskakovalo). Poté
co plamen zhasnul,
vzduch v láhvi se
ochladil a smrštil,
a |eho tlak se Zmen-
šil. Vnější vzduch
vtlačil vajíčko dovnitř.
Vypuzení lze docílit
otočením láhve a je-
jím zahřátím nebo
fouknutím do láhve.

, i téká-li voda z láhve od limonády delší hadičkou, jak ukazuje obrázek, začne se láhev bortit.
_ .] ji tak mačká? Proč se láhev nebortí,kďyž z ní vyíéká voda otvorem ve stěně bez připojené
,dičky?

Pozorujte, jak se nafukuje otevřený balónek
navlečený na hrdle láhve s vodou, když voda
odtéká dlouhou hadičkou.

Tlak vzduchu ie
větší, než tlak
vody zevniř

. :odte do láhve od mléka nebo od kečupu ho-
-í proužek papíru avzápětí položte na hrdlo

_:.r,e oloupané vajíčko uvařené natvrdo. Po-
: ;te, co jste pozorovali a vysvětlete pruběh po-
. _su.

. :1 evíte způsob, jak vejce z láhve vysvobodit?

Tlak vzduchu v láhvi.je menší než tlak vzduchu v míst-
nosti, který nafukuje balónek

Až se někdy vydáte na výlet do hor, udělejte
si při návratu jednoduchý pokus. Nahoře
v horách důkladně uzavíete prázdnou pla-
stovou láhev od limonády. Až se vrátíte dolů,
uvidíte na ní, jak se projeví zvětšení tlaku
venkovního vzduchu.



10. Od brčka k pumpě 24

Cílové poznatkyl
Ptyny dokáží jen tla-
čil, ale neuměiítáhl
nout,
l pro tlakplynů ptatí:

P = h.p,9
Také pro plyny ptatí
Pascalův a Archime- ,

dův zákon.,

Popis průběhu sání
a ieho diskusi nad ob:
rázkem spojte s pitím
nápoje brčkem. Proti
tlaku vzduchu na hla,
dinu limonády ve
sklenici působí součet
tlaku zťeděného ,
vzduchu v ústech
s tlakem sloupce li-
monády'v brčku,

Opět diskusi nad ob:
rázk*m spojte s reál-
ným pokusem s in-
jekční sťíkačkou
a pokusem s mode-
lem vodní pumpy {je-li
ve sbírkách}.

V ideátnttn případě
tlak vzduchu zrnůže
10 m vysoký s|oupec
vody. U běžných
pump, které nikdy do-
konale netěsní, se
čerpá voda ze siudny
hluboké zhruba do 8
metrů,

Eiskutuite se žáky
o příčině různé hus-
toty (vzduch se stla-
čuje mnohem snad,
něji než voda),,
Dejte žákům k dispo-
zici mm papír nebo síť
(XEROX) kzakreslo-
vání graŤu -
5 mm J km na vodo*
rovné ose,
1 mm ,| kPa na svislé
ose.

Odpovědi:
70 kPa, 19 kPa,: ]

4 kPa
1 km, 11,9 km, 16 krn
asi 5,6 km,
v 8848 m zhruba
32/101 : 1/§ thku při
hladině moř6
Kabiny letadel jsou
vzduchotěsné a uvnitř
ie udržován vyšší tlak
rež venku.

Asi mezi vámi nebude nikdo, kdo by někdy nepil li-
monádu brčkem. Zamysleli jste se ale nad tím, co nutí
limonádu cestovat vzhůru do vašich úst? Myslíte si, že
ústy vysávaný vzduch za sebou táhne limonádu?
Prohlédněte si pozorně obrázek, na kterém vám trochu
napovídáme, jak je tomu doopravdy. Světlejší modrou
barvou je na něm znázoménřidší vzduch, tmavší mod-
rou pak vzduch, ktery má normální hustotu. Limonáda
je červená.
Určitě jste objevili, že limonádu do brčka vtlačuje
vzduch, který se opírá do hladiny limonády ve skle-
ničce, kterému z druhé strany marně odporuje menší
tlak.
I do injekční stříkačky nebo vodní pumpy se kapalina
dostává přetlačováním dvojice tlaků.
Odstínem modré barvy je znázorněnahustota vzduchu.
To vám napoví, kdy tlak vzduchu na hladinu vody
v misce přetlačí zředěný vzduch pod pístem injekční
stříkačky.

Zředěný vzduch v ústech tlačí méně než venkovní
vzduch

Jak funguje
pumpa

Jak funguje
injekční stříkačka

Prohlédněte si pozorně obrázekpumpy.Z jaké hloubky by bylo'možno touto pumpou vodu Čer-

pat, kdyby se podařilo dosáhnout pod pístem vzduchoprázdno? Vzpomeňte si na pokus, při kte-
rém jste měřili tlak vzduchu dlouhou hadicí s vodou.

Atmosférický tlak
Při zkoumání tlaku kapalin jsme zjistili, žečimhlouběji se potopíme pod hladinu, tím větŠÍ tlak
působí. Podobně je tomu i s tlakem vzduchu. Na rozdíl od vody, která má v Ňzné hloubce té-

měř stejnou hustotu, je hustota vzduchu v ruzných výškách odlišná.
Tlak vzduchu proto s výškou neklesá rovnoměmě.

Použijte údaje v tabulce k nakreslení grafu, který znázomí závislost tlaku vzduchu na nadmoř-
ské výšce.

Odhadněte z grafl tlak vzduchu ve výškách 3 km, 12 km, 22 km,
Odhadněte z grafu, v jakých výškách je tlak 90 kPa, 20 kPa, 10 kPa.

Většina lidí si po několika dnech dokáže zvyknout na tlak poloviční, neŽ je u hladiny moře.

V jaké výšce lze tedy dlouhodobé žit? Někteří horolezci dokázali i bez kyslíkových přístrojŮ

dosáhnout vrcholu Mount Everestu. Jaký zlomek tlaku vzduchu, ve srovnání s tlakem při hla-

dině moře, jim stačil k dýchání?
Letěli jste už dopravním letadlem, která běžně létají ve výškách okolo 10 km? Jak se vám dý-

chalo? Používají cestující kyslíkové přístroje? Proč se bez nich v tak velké výŠce obejdou?

Tlak vzduchu v různé nadmořské výšce

výška v km 0 2 4 6 8 10 15 zo 25 30

tlak v kPa 101 79 62 47 36 26 I2 §5 )5 l
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25 11. co dokáže vzduch
ieždý den můžete ve zptávách o počasí slyšet hlášení o tlaku vzduchu. Tlak vzduchu se totiž
:ustále trochu mění. prohlédněte si měřidlo tlaku vzduchu - barometr. podobá se hodinkám,

..e má jen jednu ručku. Ta ukazuje, jak moc prohnul tlak vzduchu plechovou krabičku scho-
,nou uvnitř. Čím víceje krabička vzduchem stisknuta, tím většíje vychýlení ručky. Při vyso-

, :m tlaku vzduchu je většinou pěkné po-
-,sí. nízký tlak obvykle provází nepo-

_.da. proto býv á nabarometrech kromě
, ..rpnice v pascalech i předpověď počasí.
_ Jaje o tlaku vzduchu zaznamenávali
-,eteorologové do svých map. Část ta-

. l l,é mapy je na vedlej ším obr ázktl. Čáry
-: mapě vyznačuji místa stejného tlaku
:duchu podobně, jako vrstevnice na
lt čejné mapě procházejí místy se stej-

, lu nadmořskou výškou,
, tr obvykle proudí z míst vyššího tlaku
- , míst, kde je tlak vzduchu menší. Ne-
:amená to ale, že vzduch volí nejkratší
imou cestu. směr a sílu větru kromě
,.ku vzduchu ovlivňuje i otáčení Země,
:>tejná teplota vzduchu a zemského po-
:.-hu na ruzných místech a další vlivy.

Ilak jako metr na výšku
--rl: vzduchu může sloužit i k měření výšky. Nechybí-li vám fantazie, dokážete si představit

:trové kostky vzduchu naskládané na sebe jako malé dřevěné kostky při hře s dětskou sta-
-bnicí. Jedna taková vzduchová kostka (1 m') má při hladině moře hmotnost něco málo přes
iilogram. Země ji tady k sobě přitahuje přibližně silou 10 N a taková kostka vzduchu působí
.kem 10 Pa. Kdybychom tedy píilezeni na žebřík sebou měli citlivý barometr, zaznamenal

- , zmenšení tlaku asi o 10 Pa nakaždý metr výstupu.

Místo lezení po žebříku jsme s barometrem vyjeli lanovkou
zMalé Strany na Petřín a vystoupali na rozhlednu. Co při-
tom ukazovalajeho ručkaje vidět na dvojici fotografií, "

Poznáíe podle údajů na barometru, ktený ukazuje tlak na
Malé Straně a kter.ý nahoře na rozhledně? Barometr lďává,
jak vysoký sloupec rluti v milimetrech tlak vzduchu udrží.
Dokážete z rozďíltt tlaků vypočítat výšku rozhledny nad
Malou stranou? prozradíme vám, že vzduch v praze má
hustotu pvzduch = 1,3 kg/m3 a rtuť hustoiu pnuť =
13 500 kg/m3.
Máte-li doma barometr, požádejte rodiče, aby ho vzali se-
bou až půjdete na výlet. Budete moci podobně určit, o ko-
lik metru jste vystoupali do kopce, nebo sešli dolů do údolí.

Tlak vzduchu
na Malé straně
a nahoře
na petřínskó
rozhledně
se liší,

l.ňdla tlaku, sloužící k určování výšky
- ě horolezců.

aa^

^^ 

t plá ftont a^a o|dunl frdt l úlrova naio
.tDd.na írcot +> lzoaúy. Ttč. preuĚ* Y ťdrova úi.

cíloyá dovednost:
umět měřit tlakvzdu-
chu baromélrern. 11

l

schematíctí obrázek
barometru (aneroidu}
je v učebniei FKN: l,]na
s. 61, Raděii sí:ale
§ dětmi próhtédněte
skutečnÝcr§t i

v obtasti nízkého
tlaku zpravidla tepf.ý
Vuduch §toupá ] ,

a vodní páia:v něm, ,

obsažená tvoří mraký,
V o}ta*titlakové!ýše
}<lesá studenývzduch
k zeíni a mrak}{ §g :

,,r6zpouštěií'lr kápjč|9
vody, které ie lvoří, se
yypaíují.

Celosvětový průrněr
téplot a hustot v?du.
chu v růanévýšce
(§fientačníl}: 

]

qiška tepJota hustota

km pC, kg,m{
0 , ,l5, ,1,ž3

í 8,5, , 1,11
2 '7,95 ,1,o,t

3 -4;5,,' 0;9'14 *11 o,82
5 *t7,5 §,74 .

6 *21, 0,65
7, *30,5 0,59
8 -37 0,§3
9 -4§ 0,A7
10 -50 a,Al ,

rozdíl vý§ak . p;"ar4i ,

. g = razdíl \^ýŠék nu-
ťového sloupce . pnu,,.

,S, ]' l, ],

Flozdfl výšek t rozdíl
výš€k rtuťového
sloupc§, {pnu,1&"aug182m ]

nad zemi se používají v letadlech a patíi také k vý-
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2612. Pokusy s vývěvou
Cílové poznatky:
Vývěva je čeřpadlo
vzduchu,
Vysvětlení pokusů na
základě znalosti; že
vzduch proudi z rnísta
vyššího ttaku do
místa s nižšírn t}akern
Dovédnosti:
Popi§ovat činno§t Za-
řízení podte sehema-
tického obrázku, kteď
žák dostane k dispo-
zici.

Uděleite si na prů-
svitky kopie obráz*ů
z učebnice a rozbor
činnosti vývěv déleite
{ormou diskuse se
žáky nad obrázky.

Na vzduch §e v této
Ťázi §tále íeště dí,
váme jako na spojitou
látku (tekutinu), bez
tohot abychom uva.
žovali její strukturu
(atomý, molekuly),

Vývěvy - čerpadla na
vzduch
Přineste si do třídy hustilku
na kolo a ventilek, Popište,
jak obě věci při nafukování
pneumatiky fungujÍ. V po-
pisu vám pomůže sousední
obrázek, na kterém jsou obě
fáze pohybu pístu nakres-
leny.
Vysvětlete, kudy vzduch
proudí a proč proudí právě ta-
kovým směrem.

vzduch v d

ventilek

Pístová vývěva s ventily Pístová Vývěva s kohoutem

pístové vývěvy měli ve svých školách už vaši pradědečkové.Kuzavirání pruchodŮ Pro Čer-

paný vzduch sloužily buď ventily nebo kohout.
V jédnoduché vodní vývěvě zřeďuje vzduch rychle tryskající voda, která ho s sebou strhává.

Možnámáte ve škole i dokonalejší motorovou olejovou vývěvu. Jistě i na jejím schematickém

obrázku dokážete popsat, jak čeryá vzduch.

vzduch v hustilce

Někdy nepotřebujeme vzduch stlačit, ale naopak ho zředit či dokonce ho co nejvíce odstranit,

Takové hustilce naruby se říká vývěva.
Dokážetejednoduchou vývěvu vyrobitúpravou své hustilky? Vysvětlete,jakjsteji uPravili ajak

byste s ní mohli alespoň částečně vyčerpat vzduch z plastové láhve od limonády. Jak se na láhvi

piojeví vyčerpání vzduchu? Co udělá vzduch, když mu otevřete zpáteční cestu?

irroč vzdúch neponechá prázďnéžádné místo, do kterého se může dostat, bylo dlouho záhadou.
před několika stoletími by na tuto otázku i slovutní filosofové odpovídali: ,,Příroda se bojí vzdu-

choprázďna". Latinsky to nazýv alí horror vacui (číi horor vakuí).
Dnós už vime,že příčinou není bázlivost vzduchu, aleto,že vzduch vždy proudí z míst kde je

více stlačen, do rrúst, kdeiejeho tlak nižší. Až se později nauČíte vzduch ve své fantazii vidět,

snadno si dokážete představit, jak se rozbíhá ďo prázďného prostoru podobně, jako vy Se roz-

prchnete po tělocvičně.

Voda&se Vzduchem

Hustilka, vývěl,a z hustilky

Rotační olejová l,ývěva



)

l

27 12. Pokusy s vývěvou
" t zkoušejte si pokusy s vývěvou a pokuste se vysvětlit děje, které uvidíte.

,)mládnutí jablka
ld zvon vývěvy umístěte starší jablko s vrásčitým povrchem. Po-
lrujte, jak omládne,když ze zvonu začnete vyčerpávat vzduch.

normální tlak čerpání

Balónek, který se sám nafoukne Vzduchu Vzduchu

Pouťový balónek, který jen maličko
nafouknete, zayažte a umístěte pod zvon vývěvy. Pozorujte, jak
se při čerpání vzduchu nafukuje, a vysvětlete proč.

. ZdUchu

iak tlačí vzduch
,,l talíř vývěvy vzduchotěsně usaďte skleněný, plastový nebo kovový válec, na jehož horní

dstavu přilepíte anitizajistíte pergamenový kruh. Při čerpání vzduchu se kruh s výbuchem
ltrhne. Proč?

žiznivázkumavka
Pod zvon vývěvy umístěte zkumavku otočenou dnem vzhůru
v kádince s vodou. Pozorujte, jak bude při činnosti vývěvy vy-
pouštět bubliny. Proč potom při vpuštění vzduchu po ďzyonzačne
žizntvé vodu pít?

', íagdeburské polokoule
,. -lž ze dvou spojených kovových polokoulí vyčerpáme vzduch,
" ,:odaří se je od sebe odtrhnout ani největšímu siláku ze tíidy.

Heronova baňka
Umístěte pod zvon vývěvy na misku baňku naplněnou vodou
s tryskou v zátce. Pozorujte, co se stane, když začneme ze zyona
vyčetpávat vzduch.

: .,kus s vajíčkem
syrového vajíčka udělejte ve špičce otvor asi 5 mm v pruměru.

.-íčko umístěte do vhodného stojánku nad pohár pod zvonem vý-
. , l. Při snižování tlaku pod zvonemzačne vzduch, který je v pouku
- :čka, vytlačovat obsah skořápky do nádoby. Po vpuštění vzdu-
_ pod zvon obráceně vnější tlak vzduchu vtlačuje obsah nazpět
,kořápky.

-má|ní tlak čerpání
,zduchu vzduchu

Archimedův zákon
Pod zvon vývěvy umístěte vyváženou ,,houpačku" se závažim
na jednom rameni a baňkou žárovky na druhém. Pozorujte, zda
zůstane houpačka v rovnováze, když vyčerpáme ze zyonu
vzduch. Než uděláte pokus, předpovězte, co se bude dít, a vy-
světlete proč.

Vysvětléní psku§ů
může vycházet ze
srovnání sil, ktenimi
tlačí vzduch z opač.
ných stran.

Nemáte-li Magdebur,
ské polokoule, po-
slouží Vám stejně
i dva gumové zvony
na čištění odpadů.
Stačíje k sobě na-
máčknout nejlépe
přes hladkou de-
stičku.

Napoušténí dřeva:
Do kádinky s vodou
položte zatěžkanou
dřevěnou kostku
z měkkého dřeva. Po-
zorujte bublinfiy vzdu-
chu, které z kostky
unikají při vyčerpá-
vání vzduchu.
Tento poslup se ně-
kdy používá při na.
pouštění dřeva
ochrannými látkami.

Baňku spáíené žá:
rovky lze z obiímky
seimoul, když předtím
kovovou objímku na
plynu silně zahřé-
jeme.
Máte-li da§ymetr,
použijte ho,
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oitové'poznalky:
Také pro plyny ptatí
Pascalův a Archime"
dův,zákon.,

§teině iáko V případě
koutí v kapalině, jsou
Vzttakové sílY steiné,
ate výstedek je dán
soubojern vztlaku §e
silou, kterou jsou ba-
lónky přitahovány
k Zemi.
Tíhové síly nejsou na
obrázku zakresleny.
Flozdíly tlakových sil
jsou na qbrázku l

značně přehnané.

Qxid uhtičiťý napuslŤe
do prázdné sifónové
láhve ze 2 bombiček.
Víhledém k i9ho větší
hustotě ve srovnání
se vzducheřn zůstane
určitou dobu ve skle-
nici,a nesmísí se lh- ,

ned se yzduchem,
Můžete žákům ukázat
i eíeKníptavání mýd.
louých bubtin ve větší
nádobě s COB"

Cesty k oblakům
Na obrázku jsou tři stejně velké pouťové ba-
lónky. První je naplněn vzduchem, druhý
oxidem uhličitým a třetí vodíkem. Šiptami
jsou znázoměny síly, kterými na balónky
tlačí okolní vzduch.
Proč jsou šipky v dolních části trochu větší,
než v horní? Kam bude mířit výsledná síla?
Proč balónky se vzduchem a s oxidem uhli-
čitým padají k zemi a třetí balónek naplněný
vodíkem stoupá? Vzduch přece tlačí na
všechny tři stejně.

-ň-ň_ňYŤŤ
;

balónek
se vzduchem

balónek balónek
s CO2 s vodíkem

I
Zhotovte si špejlovouhoupačkupodleob- 1
rázku. Na jeden konec zavěste ,,bublinu"
udělanou z pouťového balónku a druhý ko-
nec vyvažte matičkou, drátkem nebo ji-
ným přívažkem tak, aby houpačka byla
v rovnováze. Pozorujte, co se stane, když
do sklenice od zavařeniny. v niž bublina
visí, napustíte oxid uhličitý ze sifónové
láhve.

Zkuste místo oxidu uhličitého nalít do sklenice propan. Zmén\l se výsledek pokusu?
Vysvětlete vznik nadlehčovací síly.

Splněný lidský sen
í9. záíi 1783 se v balónu bratrů MoNIGoLFIERů vznesli do vzduchu první vzduchoplavci: ko-

hout, kachna a ovce. Balón byl naplněn teplým vzduchem a po krátkém letu úspěŠně přistál

2,5km od místa startu.
o čtvrt roku později odstaftoval vPaíiži první balón naplněpý vodíkem s dvouČlennou posád-

kou a po dvouhodinovém letu bez nehody přistál.

přistání prvního vodíkového balónu s dvoučlennou lidskou posádkou u Nesle po 1etu z paříže.

člověku se tak sice podařilo vyplout do oblak, nemohl si ale vybrat cÍl své cesty. O tom roz-

hodoval jen směr větru. Od starlu prvního balónu muselo uplynout plných 70 let, neŽ se do

vzduchu vznesla v Paíiži první ,,řiditelná" vzducholoď.
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První vzducholoď poháněl parní
stroj, který otáčel třílistou vrtulí
o pruměru 3 m. Trojúhelníková
plachta nazádiměla sloužit jako
kormidlo. Řídit směr letu se ale
dařilo jen za úplného bezvétři.
Také rychlost letu nebyla příliš
vysoká. Stačili byste ji rychlou
chttzi.
Ani další zdokonalování vzdu-
cholodí a používání benzínových
motorů pro pohon vrtulí nevedlo
k plnému úspěchu. Vítězit nad si-
lou větru vzducholodě nikdy ne-
dokázaly.

-.ké vodíková náplň vzducholodí byla časovanou bombou, která nejednou vybuchla. 6. května
--17 po přeletu Atlantického oceánu shořela pň přistání německá vzducholoď Hindenburgs 97
,.-,bami na palubě. Z nich 35 katastrofu nepřežilo. To byla tečka za snahami o využití vzdu-

. .olodí pro osobní dopravu. Dnes
, používají vzducholodi jen
- dka (například k reklamě) a plní
: nehořlavým héliem.
.1eko častěji můžete vidět na ob-
ze spotlovní teplovzdušné ba-
rr. které plní plynové hořáky
rkým vzduchem,

Start teplovzdušných balónů

Princip teplovzdušného balónu si můžete zná-
zornit pomocí mikroténového sáčku. Když
vzduch v sáčku nad kahanem nebo vařičem za-
hřejete, vznese se vaše montgolfiéra ke stropu.

Lehounké vzducholodě z četrré fólie se dokáži
vznést i tim, že v nich vzduch zahíeji sluneční
paprsky.

Mik-roténová minimontgolfiéra

.'l iii]:lia

tr
#
]Ř
ř]E.

]:G:í
,ň
,S]

_tníková vzducholod Henriho Giffarda (čti žifarda)

;ážete odpovědět na otázku, proč musí mít povrch ,,sluneční vzducholodě" čemou barvu?
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Cílové poznatky:
V proudící kapalině
nebo v proudícím
plynu nenítlakve
všech rnístech stejný.
Na plochu postave-
nou proti pohybu te,
kutiny je tiak větší (ve
srovnání s tlakem
v klidu}. Na plochu
postav€nou ve směru
pohybu tekutiny je
tlak menší než klidouý
tlak.

odpor vzduchu při
běžných rychlo§tech
závisí na druhé moc-
nině rychlosti.

Tlak nehybného
vzduchu vně listů byl
větší, než tlak proudi
cího vzduchu mezi
nimi.

proudící vzduch tlačí
na překážky, které
jsou čelně k němu;
větší sitou než v klidu
(dynamická tlaková
síla}. Tlaková síla na
ptochy; podét nichž
vzduch proudí, je
menší, než když je
vzduch v klidu,

Nehybný vzduch pod
střechou mět větší
tlak než velmi rychlý
vítr proudíci nad ní.
§lřecha tedy byla vy-
tlačéna zespoda, ni
koli vytažena větrem.
Plyny dokáží jen tla-
čit, nikdy táhnout.

Analogický pokus lze
provést i s proudem
vody,

Kdyžjedete na kole proti větru,je to děsná dřina. Proudící vzduch se dokáže pořádně opřít do

překážek, které má v cestě před sebou. Proto nemají protivítr rádi ani cyklisti, ani běŽci.
I motoristé mají s odporem vzduchu své zkušenosti. Pokud byste se zPrahy do Brna plouŽili
Favoritem rychlostí 50 km/h, stačilo by vám asi 8 litru benzínu. Při nejvyšší povolené rychlosti
110 km/h by souboj s odporem vzduchu zvýšil spotřebu o 6 l benzínu.
Čím větší je rychlost, tím větší je odpor vzduchu. Odpor vzduchu u aut mŮŽeme zmenŠit vhod-

ným tvarem karosérie. Aerodynamické tvary na-
jdeme na většině dopravních prostředků. Víte, ,"
proč je sjezdař tak schoulený?

Rozhodněte, zdaďo papíru víc

Zkuste rozfouknout dva listy papíru.
Na dvě tužky připevněte lepenkou dva listy papíru vytva-
rované podle obrázku,
Jaký pohyb listů očekáváte, jestliže mezi ně prudce fouk-
nete? Způsobilo proudění vzduchu, že se listy rozestoupily,
jakjste asi očekávali?

tlačil vzduch proudící mezi papiry nebo nehybný vzduch kolem.

Zmenšení tlaku vzduchu při jeho pohybu můžete prokázat
i další pomůckou. Tu si jistě bez problému vyrobíte. Stačí
vám k tomu papírová nebo plastová trubička
a dva kousky tuhého papíru. Ostatní doká-
žete vyčíst z obrázku.
Než do trubičky poprvé fouknete,
zkuste předpovědět, teď užjako fyzici,
,iaký bude mít proudění vzduchu úči-
nek.

Jestli jste byli ve svém prorokování neúspěšní i podruhé, ale
důkladně jste se nad pokusy zamysleli, potřetí se už určitě ne-

zmýlite.
Jak se pohnou láhve zavěšené na nitích, jestliže mezi ně prudce
fouknete?
Udělejte si tento pokus doma. Můžete otestovat své rodiče
a sourozence, jestli i oni vědí, že proudící vzduch tlačí do stran

méně, než když se nehýbe.

Při pohledu na sousední fotografii byste asi předpro-
vedením pŤedcházejicích pokusů řekli, že střechu
z domu strhnul prudký vítr. Dokážete už teď vy-
světlit zvednutí střechy přesněji a podrobněji?
Rozdíl tlaku na půdě a nad střechou je tím větší, čím
rychlejší je vítr.

Půjčte si od maminky fén, nasuňte na hrdlo stočený
papír jako trysku. Zapnéte fén a namiřte ho vzhůru.
Položte do proudu vzduchu pingpongový míček.
Odfoukne fén míček do strany nebo ne?
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Touhu_lidí napodobit ptáky vyjadřuje například báje
o řeckém hrdinovi IxnRovr s ŘiOty it"p"nyrnl , p"ři.
Prvenství asi patří východoasijským leicům, kteří už
koncem 12. stol. používali Orátý t vojenským pru-
zkumným letům.

, _*'Jý z vás určitě pouštěl draka a o tlaku proudícího vzdu--_ lste se užtaké něco dověděti. Jistě tódy dokážete vy-
:..rt. kdo a na co působí silami, které jsou u obrázku

,,"l.] v}znáčeny jednotlivými šipkami. Jiou tam zakres-
, -.. všechny síly? Překreslete si síly z obrázku do sešitu
_ :1ňte chybějící sílu, kteráje vyrovnává,

l,ážete vypustit draka do výšky, když je při zemi bez-
: *.) Ják při tom postupujete?

- _-.í pokusy, kdy chtěl člověk napodobit ptáky, skončily
' - , :r'ně. Skot DaunN si zlomil nohu při pokuru , p"a'_ Které silY PŮsobí na draka?

] --1 SlePenými z orlíchP_er_Kr_ejČovský mistr BBnsiINGER přistál v Dunaji. první úspěch sla_ikllzÍk s Pevnými křídlY GnoncrCamvn (čti kelaj), , nirnz *. vrnesl desetiletý chlapec.:orový let letadla seo více neŽ 50 let později zdařilÍmerieanrim G. WHrrBr1Baoovr (čti- ,:ed), kterlý se svým letadlem uletěl přós l1 km a bratrum onvrr-r,u e WrLBunovI WRrcHl, 
, \-M (čti rajt).

;-:,:t 
Prulivu La Manche_ uskuteČněný Francouzem Blnntornv v roce 1909 odstartoval pio_' ''ké letY Přes oceánY a kontinenty, které znamenaly začátekleteckĚ dopr;y. řó;.rra.t"úyr"- :ím úspěšným letcem pardubický aviatik JeN Kešpan.

..:ko dňve před lidmi se naučili vytlživat proudění vzduchu
_:l, Dokáží se udržet ve vzduchu diouhé minuty bez jediného
., nutí křídel.
- :d vzduchu, který obtéká křídlo, nemá všude stejnou rychlost.

,,lře proudí 
,rychleji a tlači na křídlo méně než pómatejSi

:'lch pod křídlem.

Cílové poznatky:
vznik vztlaku na
kříd|e, stručný
přehted začátkr}
letectví.

t-

F, sila, kterou drží
draka za šňůrku chla-
pec
Fz síla, kterou t|ačí do
draka proud vzduchu
zespoda

,Fs síla, kterou tlačí do
draka rychteji proudící
vzduch shora

Chybí gravítační síla.

Dskutuite s žát<ý ]

o tom, že není eá-
sadní rozdíl meri iíín.
když je drak v klidu
a íouká vrtr, a situací;
kdýž žák s drakem:
běžív bezvětří.,

Některé]neúspěšné
,,skoky"z věže :
15O3 ltálie '' :

8,B Derul t, ,

1507 skot§ko
J, DeMrerrl,
1742Fraacte

í811 Rakousko
BeReuNeen.
První úspěšné lety;,t849 

Británie
Qaleye. kluzák,
1901 UsA
WHíTEHEAD - motor.
let,
1903 UsA
bratři Wnter.{rovÉ
řkený motořol1i l§t.

Ll

í g:*,,

lionýrské lety př€s oceány a kontinenty

l*ul l't&q l'tr"

l

o"i..{'
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Cflové poznatky:
Povědomí o některých
letadtech, ltterá boze-
sporu charakterizují
technickou kulturu
20. století.

Čtánet< ie vh*dný na
domácíčetbu nebo re-
ferat"

Letadla poháněná motory se na konci prvního desetiletí tohoto století naučila létat, V roce 191_1

však vypukla první *"uiá"i 
"ai.á'^ "i;a.i flstiti, 

že letadlo se může stát účinnou zbraní, Do_

dnes se této rozporuplnj role nezbavi1,o. Letadla iojovala na stranách dobra i zla, a mnohým

nelze upřít svóráznou krásu.

Do leteckých soubojů první světové války se

pouštěli siateční muži na letadlech jako byl
například britský Sopwith Camel (čti sopvič

kejml).

o Čtvrt století později (v létě 1940) startovali
jiní stateční muži ve strojích S_upermarine

Spitfire (čti s aprmerin spitfajr) a Hawker Hur-

ricane ičti hokr hurikejn). aby ZVítěZili y le.-

tecké bitvě o Anglii. Mnozí z nich byli Ceši,

I nad naše kraje ke konci války zalrétalNofih American P-51 Mustang,

;;;Á;" na vllchodní frontě léial například Jakovl ev J ak-9,

Po druhé světové válce byly po-

stupně vrtule nahrazeny tryskami,

Velcí soupeři, tehdejší SSSR a USA
spolu přimo neválčili, ale jejich

siroie só potkávaly na obloze Koreje

a Vietnamu. Vyvinuly se od bachraté

účelnosti MIG 15 (prototyp vzlétl

v roce 1947) k eleganci General Dy-

namics F-16 Fighting Falcon (čti

dženerl dynamik fajtin falkn),
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]eskoslovenským příspěvkem k eleganci tryskových letadel byly cvičné stroje L-29 Delfín
. L-39 Albatros.

,aštěstí ne všechna letadla létala pro vojaky, Hned po první světové válce se počala rozvtlet
-tecká doprava. Podařilo se přelétnout Atlantický oceán a postupně zavádét spolehlivé a rych-
: letecké spojení. V roce 1935 vzlétla poprvé legendární Douglas (čti dagles), DC-3 Dakota,
.erá leckde slouží dodnes. V roce 1969 poprvé odstartovalo snad nejznámější velké dopravní
:tadlo současnosti, Boeing B-74'7 Jumbo-Jet (čti bojin džumbo-džet).

:,,1o by krásné, kdyby motory letadel nemu-
._l pálit tuny paliva.

, celé historii letectví lidé snili o letu vlastní
..ou. Ukazovalo se to tak technicky obtižné,že

-_.rlický průmyslník KneuBn vypsal cenu 100
,:c liber za íakový let. Ziska| ji v roce 1971
nstruktér Peul McCnEADy se svým šlapa-

. :l Gossamer Condor.
:oce 1919 pak Gossamer Albatross od téhož

. lstruktéra přelétl dokonce kanál La Manche.
: .pal BnveN AI-I-BN.

: : ll,nejte letadla, která znáte, a ta, která jsme vám ukázali na obrázcich. s ptáky. Naše lidské
.vory ptáky předČí v rychlosti a nosnosti. A toje asi všechno. Píácivitézi v obratnosti (po-
ejte se třeba na vlaštovku za|étajici do hnízda), provozní spolehlivosti a potřebě údržby (do-

--:\,nímu letadlu zda|ekanestačí načechrat si křídla) a mnoha jiných vlastnostech. Není proto
, . u. že německý inženýr Orro Ln-rBNrHAL ptáky podrobně studoval a vydal v roce 1 889 knihu

.rčí let jako zák7adumění létat".

.,ráse jsou snad některá letadla alespoň pro technické duchy srovnatelná s ptaky.

Nejznámější je asi
přelel Cnlnr-ese
LtruoeeRon z New
yorku do paříže
v roce 1927.
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Tento článek je
vhodný na domácí
čteníči reíerát, pokud
máte poblíž tetiště
domluvte si exkurze
nebo návštěvu
odborníka.

V minulé kapitole jsme si ukazovali letadla vojenská a dopravní. Tedy letadla, která Člověk vidí

na leteckém dno nóbo.1i*i létánadovolenou. Jsou však letadla i menší a lacinější, která slouŽí

k polétání především pro radost. Taková je třeba Cessna I12, taková jsou souČasná lehká leta-

dla, kterým se říká ultralighty (UL, čti ultralajty).

Letadla však nemusí mít ani motor. Jistě jste
již viděli nad krajinou větroň, který stoupal při
kroužení ve stoupavém proudu teplého vzdu-
chu.

K létání kupodivu nepotřebujete ani pevné le-

tadlo s křídly, trupem a kabinou. Stačí se roz-
běhnout na vrcholu kopce a pověsit se pod
křídlo z lát§ napnuté na trubky, Izv. závésný
kluzák. Dokonce tam ani nemusí být ty trubky,
podívejte se na klouzání na padáku.

Když lidé dělají něco pro radost, zač-
nou mít občas nutkání porovnat se s ně-

kým jiným. Začnou závodit. Tak exis-
tuje mnoho leteckých disciplín.
Jednou z nichje letecká akrobacie, kde
pilot předvádí let v rozmanitých nenor-
málních polohách. Casto to byli právě

Češi, kteří dokázaliv této disciplíně ví-
tězit. Na obrázku máte nařadí, které jim
sloužilo (Z-50).



35 18. Jak se Ietadla řídíI

I

\a obrázku si můžete prohlédnout obvyklé součásti letadla, které slouží k jeho řízení. Jistě máte
šjaké zkušenosti se skládáním vlaštovek z papiru, takže budete vědět, jak letadlo zareaglje
:eba na vychýlení křidélek.

vodorovná
ocasní
plocha

Tento článek je
vhodný na domácí
čteníči referát,

Profesionátové říkají
řídící páce knypl.

Kormidla jsou s řídící
pákou spojena lanky
a táhly, V moderních
voienských i civilních
letadlech je místo ří-
dící páky něco jako
počítačový joystick.
Počítač pak jeho po-
hyb převádí na pohyb
kormidel.

Diskutujte se žáky,
jak na vychylování
kormidel a křidélek
bude reagovat
letadlo,

pravé křidélko Vyvazenl svislá
ocasní
plocha

směrové
kormidlo

výškové
kormidlo

levé křidélko

Kormidla se ovládají pomocí íidicí páky nebo volantu a pomocí pedálů. Vychýlení paky do-
lředu (potlačení) vede k tomu, že letadlo začne sklánět nos dopředu, přitažení naopak. Vychý-
:ní páky doleva způsobí, že se letadlo začnetaké naklánět doleva. Vyšlápnutíjednoho pedálu
:pŮsobí poČátek zatáčeíí. Nejsnáze si to můžete vyzkoušet na letovém simulátoru na počítači.
Ýomě těchto základních kormidel musí pilot ovládat motor, při starlu a přistání vztlakové
,;lapky, které umožňují letadlu 1etět při nižší rychlosti, a ve velkých letadlech mnoho dalších
:áček a ,,čudlíků".
?ilot se ale musí také ve vzduchu yyznaí. V tom mu pomáhajirizné přístroje. Podívejte se na
:řístrojové desky dvou letadel.

Chtěli byste si zalétat? Nejlepší je to zkusit! ZKOUŠET JEN PoD DOHLEDEM KVALI-
FIKOVANEHO INSTRUKTORA!
íupodivu zjistíte, že létánije samá fyzika. Fyzika vysvětlí proč letadlo létá, jak fungují pří-
.troje, proč je modrá obloha i jak se tvoří mraky ...



19. Vrtule, trysky, rakety 36

Cí|ové poznatky:
princip tryskového
a raketového pohonu.

pokus s hadicí mů-
žete předvádět samo-
zřeimě ive třídě, jste
přece šíkovní a nevy.
topíte školu. EíeK je
lépe vidět, V§unéte,ii
do koncé hadice za-
hnutou zťlženou tíu-
bičkui Máte-li V kabi-
netu §egner_ovo kolo,
předveďte ho po ha:'
dici,
§íle, která tlačí hadi§i,
bafonek atd. se říká
reaktivní, ,

Prodiskrrtuite: se žáký,
že molor nsní io co
na letadle vidíme, ate
to, co je pod pod
tímto krytem.
časté řešeníie, že
turb,ína,kromě kom-
presoru pohániieště
vrtuli, Tak vznikne
turbovríulový motor:
Dmychadlo na na-
šem obrázku není
,Vla§tně nic,iiftího,
než vrtule v tunelu.

Jak vlastně funguje vrtule? Je to podobné šroubu do dřeva, který se při otáČení proÍezáváma,
teriálem a tak se posunuje?
Podívejme se na rotor vrtulníku, Když se rotor pomalu točí, funguje jeho list jako PohYbující
se křídlo v nehybném vzduchu. Jakjsme sijiž řekli, křídlo nadnáší ptáka nebo letadlo proto, Že

vzduch pod ním tlačí více než nad ním. Když vzduch tlačí na křídlo směrem vzhŮru, tlačí také

křídlo na vzduch směrem dolů. To je dobře vidět, ažkdyž se rotor rychle roztoČí. Vzduch tlaČÍ

rotor nahoru a rotor fouká vzduch dolů.
Točící se vrtule žene vzduch dozadu. Vzduch tlačí vrtuli dopředu.

vezměte si balónek a nafoukněte ho. co se

stane, když ho teď pustíte?
Jak to, že zběsile vylétl z vašich rukou a pole-
toval okolo? Proč klidně nevypustil vzduch ze
svých útrob a nesplaskl?
Zkusme to jinak. Máte-li zahradu, výkonné
čerpadlo a hadici, připojte hadici k čerpadlu.
Nechte ji volně ležet a pusťte vodu. Co se děje?
předvedla vám hadice hadí tanec a trochu vás
pokropila? Proč?
Patrně j ste experimentálně zj i stili, že kdy ž ba-
lónek vyfukuje vzduch na jednu stranu, tlačí
ho vzduch na druhou. Když z hadice tryská
voda na jednu stranu, tlačí voda hadici na druhou stranu. Podobně při výstřelu z puŠkY ucítí
mysliveC zpétný ráz. Pťi všech těchto jevech není podstatné, že by se vzduch z balÓnku, voda
z ňadice či kulka z pušky opírala o okolní vzduch. Podstatné je, že vzduch, voda nebo něco ji-
ného někam tryská.

Od dob druhé světové války se toho využivá
v tryskovém motoru. Moderní tryskový (od-

borníci by řekli spíše turbodmychadlový) mo-
tor vidíte na obrázku.
Vzduch se do motoru nasává dmychadlem
(velkým ventilátorem) vpředu. Jen část vzdu-
chu vstupuje dále do kompresoru. Do stlače-
ného vzduchu se vsřikuje palivo, které shoře-
ním zvýší jeho teplotu. Horký vzduch se

rozpináa utíká tryskou ven z motoru. Při cestě

ven však ještě roztáčí turbínu, která pohání

dmychadlo a kompresor. Takové uspořádání se ukázalo jako nejvýhodnější Pro úsporu Paliva
a dosažení velkého tahu. Motor na obrázku se používá například v letadlech Boeing777.
Je vám jistě jasné, že je nebezpečné postavit se před tryskový motor. Proud vzduchu by vás

mohl vtáhnout dovniř. ptakům se to občas stane a doplatí na to oni i motor.

Ale jak moc táhne tryskový motor díky tomu, že vpředu saje vzduch?
Nejlépe to zkusíte doma s vysavačem. Pusťte hadici tak, jako jste to udělali s hadicí s vodou

a vyzkoušejte, zda se hadice hbitě natáhne a potáhne vysavač za sebou. Vypadá to opravdu tak,

jako na obrázku?
Kdepak! Podstatné není sání, ale vyfukování!

i#"
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\-iděli jste, že tryskové motory jsou docela složitá zaíizeni. Je
_o hlavně kvůli tomu, že jetíebavzduch do motoru nejdříve ve-
lnat, stlačit, prohřát, nechat zapíacovat v turbíně a teprve pak
, 1,pustit. Již dávno přišli lidé na ío, že místo toho stačí zapálit
jtku, která hoří i bez přístupu vzduchu (třeba sřelný prach),
, uzavřené komoře s tryskou. Poprvé se to stalo asi v Číně ve
_ 3. století. Tak vznikla raketa, resp. raketový motor jako její nej-
:odstatnější součást.

?řesně takovou raketu si můžete koupit na silvestrovskou noc.
:rperimentování s takovými raketami nemusí dopadnout
ždycky dobře!

?ojďte si zkusit vyrobit poměrně bezpečnou raketu vodní. Vezměte si plastovou lahev od li-
lonády. Nalijte tak do poloviny vodu. Sežeňte si zátku (nejlépe gumovou), která těsně padne
:o hrdla láhve. Zátku propíchněte jehlou na nafukování míče s připojenou hustilkou tak, aby
:Írka jehly vyČnívala z gumy. Natáhněte na jehlu tenkou gumovou hadičku. Zátkl pevně za-
,uňte do hrdla láhve, obraťte hrdlem dolů a začněte pumpovat. Dříve nebo později tato vodní
:,rketa vzlétne ....

Proč vaše vodní raketa nevylétla do ob-
lak? Jak to udělat, aby vzlétla výše?
Pevností zaraženi zátky ďo hrdla láhve
můžete regulovat tlak, při kterém se la-
hev vysmekne a raketa vzlétne. Dojdete
asi k tomu, že větší tlak znamená rych-
lejší vypuzení vody a tedy větší urych-
lení rakety. Ostatně prudčeji tryskající
voda z hadice v minulé kapitole měla
také větší účinek.
Velké tlaky se nejsnáze dosahují při ho-
ření. K hoření je však obvykle potřeba
vzduchu. K hořlavým látkám se dá'však
přidat tzv. okysličovadlo. Je to chemická
látka, která může uvolňovat kvslík a tak

-;noŽňovat hoření bez přístupu atmosférického kyslíku. Raketový motor lze pak vyrobit tak,
,e se do tlakové nádoby dá směs hořlaviny a okysličovadla. Prakticky se používá taková směs
tuhé podobě, například v pomocných raketových motorech, které vidíte jako bílé špičaté válce

,r obrázku amerického raketo plánu.

Vlastní raketoplán má motory kapalinové.
Jsou tvořeny komorou, do které se čerpá
palivo a okysličovadlo. Palivo v komoře
hoří a horké spaliny vyletují tryskou. Ra-
ketoplán na obrázku nese palivo a okysli-
čovadlo ve velké nádrži vně trupu (hnědý
válec s oblým vrcholem).

Kapalinové raketové motory vynesly do
vesmíru družice i s lidmi, Umožnily také
dolétnout na Měsíc. Ale o tom až v příštím
díle učebnice.

opatřete si raketu pro
ohňostroj a ukažte ji
dětem, Up9zorněte je
na nebezpečí podcb.
ných hraček a sou-
časně na zásady bez-
pečného používaní,
viz návod k použití,

vodní raketa nehrozí
prstům ale oknům.

Prodiskutujte na při
kladu vodní raketyl
- jaká síla ji tlačí

vzhůru (reaktivní}

- kde se bere ener-
gie pohánějící ra-
ketu {ve stlačeném
vzduchu v láhvi}

* proč tato raketa
nevzlétne příliš vy-
§oko (protože
množství energie,
které se podaří ulo-
žit do stlačeného
vzduchu; není
velké a letící vodní
raketa cítípoměrně
velký odpor vzdu.
chu)



20. Obvody kolem nás
Cílové poznatky:
Vysledovat cestu
proudu v kapesní
svítilně, na jízdním
kole. Najít, kde je
elekŤická energie
uskladněna íesp. kde
se vyrábí a kde se
spotřebovává,

Vyzvěte děti, ať si
prlnesou ruzne
svítilny. Pomozte jim
ve zkoumání méně
obvyklých typů.
Připravte si jako
pomůcku standardní
žárovku na síťové
napětí s odděleným
závitovým kalíškem,

Hledejte s dětmi
i v ostatních
případech, kde je
elektrická energie
uskladněna (baterie,
články), kde se vyrábí
(dynamo), a kde se
spotřebovává
(žárovky).

Při zkoumání svítilny
se dětí také zeptejte,
jak íunguje reflektor
a jak se dá rozšířit
nebo naopak zúžii
světelný kužel.
(Můžete připomenout
hrátky s dutým
zrcadlem v kap. 38
(str, 89) ll. dílu.)

Předpokládáme
konvenční provedení
s "dynamem"
(skutečně ie to však
alternátor),
okomentujte, že dnes
jsou obvyklé
i bateriové svítilny na
kolo.

Na demonstraci toho,
že druhým vodičem
u kola je kostra, se
mťržete připravit:
Badě]i než dynamo
odmontujte přední
světlo. každému
bude asi jasné, že
držíte-li ho v ruce
a vede-li k němu
ieden drát, svítit
nebude, i když kolo
roziočíte, aby
dynamo íungovalo.
zadní světlo bude
svítit, ale roztočíte-li
kolo moc, osamělá
žárovka zadního
světla praskne,
Aby svítilo i přední
světlo, stačí vzít kus
drátu a spojit šroubek
světla s holou částí
rámu.

38

V prvním díle učebnicejste si zkoušeli sestavitjednoduchý elektrický obvod Zbateie, vodičú

a žárovky. Pojďte nyní prozkoumat další elektrické obvody, se kterými se běŽně Setkáváte.
prohlédněte si nejprve dobře obyčejnou žárovku, která se používáv lampách, a ŽároviČku z ka-

pesní svítilny. Ukažte, kudy žárovkou prochází proud, když je zapojena do obvodu - najděte.

kam jsou vyvedeny drátky od vlákna žárovky.

Vezměte si k ruce kapesní svítilnu (normálně jí každý Yíkábaterka a kupodivu si to s bateriÍ.ni-

kdo neplete). podíveJte se dovnitř. Popište, čímje tvořen elektrický obvod, kterýje v ní scho-

vaný. Nakreslete si do sešitu jednoduchý obrázek "vnitřností" vaší svítilny a vyznaČte barevně.

kudy prochází proud, Jak se vaše svítilna zapiná a vypíná?

Prozkoumejte, jak íunguje osvětlení vašeho
kola.
Jak je možn é, že ke světlu vpředu i k zadnímu
světlu vede od dynama jen jeden drát?
Vyzkoumejte, kudy jde proud. Pokud vás na-

padlo, co tvoří druhý vodič, ověřte to!

Popište, kudy prochází proud zadním světlem.

Proč tramvaji či elektrické lokomotivě stačí jen
jeden drát troleje?



20. Obvody kolem nás
\-ezměte si baterii, žárovku, několik vodičů. Připojte žárovku k baterii tak, aby svítila. Chcete-
l žárovku zapinat a vypínat pohodlně, zapojite do obvodu vypínač (odborníci mu spíše říkají
.pínač). Podívejte se do "vnitřností " malóho páčkového vypínače a podobného vypínače, kte-
:Ým doma ovládáte světlo v pokoji.

-1

Nechte děti přijít na
to, že lakové zapo,iení
sice umožňuje na li-
bovolném konci
světlo zapnout, ale
neumožňuje svítící
světlo na libovolném
konci vypnout.

Tabulka

přepínač žárovka
AB

svítí
nesvítí
nesvítí
svítí

Upozorněte na to, že
zapínání světla po-
mocí mnoha vypínačů
na vícepatrovém
schodišti se řeší jinak:
Zkaždého patra mů-
žeme dát vypínačem
povel centrálnímu
(obvykle časovému)
spínači.

39

jestavte obvod podle následujícího obrázku.
,,lvka svítila a jak, aby nesvítila. Abyste měli

Zjistéte,jak musí být vypínače zapnuty, aby žá-
odpověď snazší, doplňte následující tabulku:

I
i

Vypínač A Vypínač B žárovka
svítí/nesvítí

Zapnut Zapnut

Zapnut Vypnut

vypnut zapnut

vypnut Vypnut

,'idíte, že žárovka svítí, má-li elektrický proud volnou cestu alespoň přes jeden vypínačl, Ne-
_rlo by se takové zapojení použitkzapinání a vypínání svět]a na obou stranách dlouhé chodby?
?romyslete to.

,édle vypínačů se často používají přepínače,
. teré elektrickému proudu určí jednu z více cest.
\a vedlejším obrázku je vám určitě jasné, jak
-iepínač určuje, která žárovka bude svítit.

?odívejte se nyní na obvod na obrázku vpravo
popište, jak bude fungovat. Sledujte cestu

loudu při jednotlivých polohách přepínačů.

'ravrhněte podobnou tabulku, jako jsme vypl-
ovali výše a vyplňte ji.
lodí se takovýto obvod na ovládání světla na
,,ouhé chodbě? Zeptejte se tatínka, jestli doma
:máte "schodišťový vypínač" a jestli by vám ho

11
12
21
22
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Cílové poznatlry:
znalost elektro-
téohnických symbolů
pro baterii; žárovku,
vypínač, přepínač,
Fojistku; zásuvku,

Posloupnosi rožVfiení
dovedností:
1. Sestavitobvod

podle reáného ,

, obrázku.
2. Nakrestit sehéma

reálného obvodu.
3. §estavitobvod

podle schématu,

Na dětech požaduite
znalost jednotlit4i,ch
značekpostupně.
Některé pro ně patrně
zůstanoutajemn{
dtouho a slouží jenom
pro informaci, že
takové slovo existuje
a patří sem"
Požadujtá pouze
znalost značek pro
součástký, o nichž
j§t§ mtuvili, ukázaii
jste §ii jak §kulečně
vypadají a řekli si
alespoň zhruba, jak
Ťungu}í.

Porovnejte následující dva obrázky:Levý z nich si nakreslil do sešitu Jirka Pilný, když jsme se

minule učili o obvodech, pravý Karel Fikaný, ktery se pořád vrtá v nějakých kníŽkách. Komu
to dalo více práce a kdo se ve svém náčrtu lépe vyzná? Rozumíte však Karlovu náčrtu? Mys-
Iiíe, že mu mohou rozumět i ostatní?

,,Va*a^X"^,v ry

Jistě budete souhlasit s tím, že zaveďenidomluvených značek je vhodné pro nějakou partu. Ně-
kdy se však stane, že se obzváště šikovné značky rozšiííimezi ostatní a že jim pak rozumí skoro
každý. Tak se to stalo i se značkami pro součásti elektrických obvodů. Často použív ané značky
jsou v následujícím přehledu. Nic si nedělejte z toho, že ast zatim nevíte, jaké souČástky ně-

která slova označují. Vždyť je to přece "tajné obrázkové písmo bratrstva elektřiny".
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zdroj s jedním
článkem

baterie se třemi
články

žárovka

spínač

přepínač

zvonek

rezistor

potenciometr

pojistka

-{ I-
-fYYY1-

a3t|
.JYYYI-

kondenzátor

cívka

transformátor

tranzistor

dioda

svítivá dioda
(LED)

triak

//+

motor



41 22. Jak se zapoiuií obvody
\- dalŠÍch kapitolách budeme zkoumat ruzné obvody, které budete sami sestavovat. Hlavním
:roblémem je spojování jednotlivých součástek. Poradíme vám několik způsobů a akážeme,
ak to dělají profesionálové.

\ejjednoduššíje spojování pomocí vodičů s banánky akrokodýlky,jakéjste viděli v kapitole
)bvody kolem nás. Tak to asi budete dělat v dobře vybavené škole. Tak se také většinou do ob-
, odu zapojují měřicí přístroje.

]bvod můžete pospojovat jenom dráty. Jistě
ám nemusíme připomínat, že propojov aci dráty

rusíte na konci zbavitizolace.

)motávání drátů je nepohodlné a nespolehlivé.
\Iůžete to udělat spolehlivěji, dráty spáiet cí-
,3m.

ednotlivé součástky se mohou volně pohupovat
e vzduchu a společně s propojovacími vodiči
ořit krásné vrabčí hnizdo. Součástky mohou

-Ýt ukázněně upevněny v otvorech izolační des-
.čky, do prostoru pak čnějíjenom vodiče. Tak
:r,Ia zapojena například stará rádia.

.rk, jak se obvody stávaly stále složitějšími
. složitějšími, staly se houštiny propojovacích
-:átů nepříjemně husté, obtížné na výrobu
_ opravy. Řešení se našlo v podobě tzv. plošných
.ištěných) spojů.

. i oří je destičky izolujícího materiálu (obvykle laminátu ze skelné tkaniny a umělé prysky-
-.,-e), na kterých je vrstvička mědi. V této vrstvičce se leptáním vytvoří nevodivé škarpy, zbylé
,ěděné cestičky nahrazujidrátky. Nožičky součástekjsou prostrkané otvory v destičkách áza-

:ájeny k cestičkám.
,ejmodernější technologie pracuje dnes s trpasličími

. lučástkami se zakrnělými nožičkami, které jen přised-
, lu k měděným cestičkám plošného spoje a zapájejise.

. :o hraní si s obvody a zkoušení ruzných zapojení jsou
_,i nejlepší propojovací destičky, kde stačí zastrkávat
lžičky součástek a propojovaci dráty do dírek, vždy
l několika pospojovaných.

';:Jiaciněji vyrobíte dobře použitelnou propojovací de-
_čku z obyčejného prkénka, do kterého opatrně nadě-

.:e dírky vhodným hřebíkem. Do dírek pak zastrkáváte
- lžičky součástek společně s propojovacími drátky
, upevníte zastrčením menšího hřebíčku. Podívejte se
. detail na dolní fotografii, a vyzkoušejte si to sami.

V dalších kapitolách uvidíte mnoho obvodů podobně
zapoj ených pomocí hřebíčků.

Cflové poznatky: ,

Poznání běžných
technologíívýroby ob,
vodů, nalezení
vhodné technolo§ie
pro pokusy s,obvody.

podle možngsti
ukažte dětem vnitřek
různě staých pří-
strojů, např, rádií, gra.
moŤonů, televizí atd,
Předveďtéiim minia-
turizáci a přizpůso-
bení elektroniky hro-
madné výrobě:

Ale i omoŤávání se dá
přivést k dokonalosli;
byla vypracována
technika tuv. oviie-
nýoh spojů.

Připorneňte dětem,
že krgmě specjalizo-
vaných Ťirem jsou
pravděpodobně vje,
jich okolíamatéťi,
kteří leccos urnějí,
a že začft si hrát
s elektrcnikou není
ani nedostupně drahé
ani nedostupně slo-
žité.

Řká se tomu le§hno-
loEie §MD od názvu
Suríace Motmted,De-
vices {povrchově .

montované sou-
částky}

Dobře se pracuje
s propojovacími
dřátky o průměru ko-
lem 0,5 mm s různo.
barevnou izolací,
Pod§tatná je vhodná
volba průměru děro-
vacích a upevňova-
cích hřebíků,
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Cílové poznatky:
Jak vypadají, jak se
chovaií a náznaky
toho, iak se zachází
s diodou, svítivou dio-
dou, tranzistorem. Ci
lém je ztratit ostyóh,
sledovat a nikoli vy-
světlit chování.

Protože zde jde pře-
devším o ztrátu osty-
chu, řkejme rezistoru
odpor jako většina
normálních lidí a pře-
nechme zatíín slovo
íezistor odborníkům.

Zaji§těte pro děti vždy
několik rezistorů íůz-
ných hodnot počínaje
několika málo ohmy
(daií se koupit za při-
jatelné ceny, třeba
najdete ijinou mož-
nost), Podobně něko-
lik diod, svítivých
diod, obyčejných níz-
koírekvenčních třan-
zistorů, elektrolytic-
lqich kondenzátorů.

Upozorněte děti, že
odpor proud ,,nežere",
pouze proudu, resp,
ieho nosičům, fuoří
překážku. Je to do§t
podobné zaškrcení
hadíce, kterou teče
voda.

Podívali jste se už někdy dovnitř moderního rádia, walkmana, počítače nebo jiného kompliko-
vaného elektrického zaíizeni? Nic vám sice nemůže nahradit ten úchvatný pohled, ale pokud
nemáte vlastní zkušenost, podívejte se alespoň na naši fotogratli. Obvykle uvidíte placičku ně-
jakého plastu s mravenčími měděnými cestičkami, občas malé barevně pruhované čeruíky.
a hlavně spoustu divných broučků s ruzným počtem nožiček a stejně divnými nápisy nazádič-
kách. Do obrázku jsme vám dopsali, jak některým těmto p otvůrkám říká bratrstvo elektřiny.

tntegrovany
obvotj

fez lSt()ia

(otlptlr)

konclenzíttor

Vezměte si plochou baterii a odpovídající žárovku (asi na 4 V) a několik drátů. Pojdme zkusit,
co někteří broučkové dělají. Pan učitel nebo paní učitelka vám pomohou sehnat trochu tako-
vého elektronického smetí, které jste zahlédli na horním obrázku.

Zapojte do obvodu plochou baterii a žárovku.
Pak vložte do obvodu nějaký odpor (slyší i na
jméno rezistor). Zmén1l se svit žárovky? Jak
se změní, použijete-li jiný odpor? Jak byste
popsali činnost odporu v obvodu']

Možná se shodneme na tom, že odpor překáží proudu v obvodu. Různé odpory překážejí různě.

Vložte do obvodu místo odporu diodu. Paní učitelka nebo
pan učitel vám řekne, který z dvounohých broučků toje.
Jak svítí žárovka? pokud vám žárovka nesvítí, uvažíe, že
diodyjsou záludné ajejich dvě stejné nožičky nehrají stej-
nou roli. Všimněte si, že dioda je na jednom konci nějak
označená. Zkuste ji obrátit! Svítí nyní žarovka? Zkuste
místo obracení diody obracet (odborně se říká přepólovat)
žárovku a baterii, Na základě experimentování (obracení
pouze jedné součástky) zaškrtněte správné odpovědi:

o obracení žárovky MÁ / NEMÁ vliv na její svícení
o obracení diody MÁ / NEMÁ vliv na svícení žárovky
o obracení baterie MÁ / NEMÁ vliv na svícení žárovky
o obrácením diody LZE / NELZE napravit obrácení baterie tak,

@
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aby žárovka opět svítila
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_.l je zdrojem proudu v obvodu? Co určuje směr proudu v obvodu? . No přece baterie.
Jo propouští nebo nepropouští proud daného směru? No přece ta dioda.
_-J tam dělá ta žárovka? No přece svítí nebo nesvítí, tedy ukazuje, zda proud teče nebo ne.
:Ýáďejte paní učitelku nebo pana učitele, aby vám půjčil vhodný odpor azapojte do obvodu
:terii, odpor a svítivou diodu. Svítivá dioda vypadá jako kapička prusvitného plastu, zekteré

_ .uhají dvě nožičky. Často se jí říká LEDka podle anglického názvu Light Emitting Diode (čti
.lt emitink dajoud). Odpor bude chránit diodu, aby od příliš velkého proudu neumřela. Svítí
trm opravdu? Pokud nesvítí, vzpomeňte nato, že to je dioda a obraťte ji (nebo baterii). Pokud
lřád nesvítí , zabl| ji už někdo neopatrný před vámi.

,e dky dnes najdete místo žároviček jako kontrolky na mnoha přístrojích. Jsou podstatně úspor-
jjší. Možná máte také blikací výstražné světlo na kolo s ledkami.

';ljděte nějaké kolem sebe!

_rpojte si nyní baterii a ledku s ochranným od-
. lrem tak, aby svítila. Vložte do obvodu podle
:rázku tranzistor tak, že připojeny j sou krajní
lžičky. Ledka nesvítí. Tranzistor brání pru-

, rodu proudu, říkáme, že 1e zavíený.

_-hyťte do prstů jedné ruky prostřední nožičku
-_rnzistoru a prstem druhé ruky si sáhněte
-:jprv na jeden, pak na druhý plíšek baterie. Co
: děje?

:'.lkud vám ledka začala svítit, znamená to, že
:anzistorem procházi proud. Říkáme, že je
:evřený. Otevřeli jste ho vy nepatrným prou-

_em, který procházel vaším tělem. Pokud se
- erozsvítila, zkuste připojení krajních nožiček
. rnzistoru obrátit.

]kuste však nahradit ledku s ochranným odpo-
-:m žárovkou. Patrně vám nebude svítit, i když
udete na prostřední nožičku sahat sebevíc.

lranzistor potřebuje na to, aby propustil dosta-
:čně velký proud pro žarovku, větší proud do
.:řední nožičky. Spojteji proto s plíškem bate-
.e přes ochranný odpor od ledky. Pak se vám ji-

,.ě žárovka rozsvítí.

Zkolmánitěchto broučků je samo o sobě za-
jímavé a navíc je máme všude okolo sebe.
Mockrát je ještě potkáme a poznáme,kčemu
se hodí. Nebojte se s nimi pohrát i doma, na-
nejvýš vám něiací uhynou.

Potřebný odporc
{napětí zdroie ..
napětí na LED)./ .

dovolenýproud, ],,

Pro červenou LED,,'
a plochou bateíii ]

vyjde; ,:

(4,5 V * 1;7 V)/0,03 A
= 1OOO.'
chcete.timít ji§tolu,
použijle odpor raději

V experimentálníeh
soupravách jsou již
obvykle tedtry
opatřené ochranným
odporem, : -, ,

Qpatřte si laciné l
univerzální ,,',,
řanzistory raději
s větším zesílením,
aby §€ poku§y § p,,r§ty

zájištuiícimi přoud do
báz* dařily. Obrázky
J§óu pí§ tranzi§toí
týpu NFN, protyp
FNP sebudete ,'
dotýkat pr.sterll
zápornóho pólu '
baterie.

Ast §e velíni§nadno
stane, že děti ně,iaké
součástky poprayí: To
není žádné neštěstí,
Řerněte jim předeln
koíik která eoučásJka
stojía neostýchejté
§e Wbrat náhradu,,
Několik součástek
přiJde jistě na méně,
než kolik $t§jí
plechovka limonády"

*

*
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gílové.p§;Rátky;], .,,',
Kondenzátory jsou
součástký, do kteni,ch
se dá přechodně
usktadnil elektřina.

: |'léýdenské,táfwe.',',
ú .lndlll(ční,ele_*triký. l,
jsEu liondpr,lzátory.,,:
Lzo jé nabít na tak
vysoké napětí, které

' mr}žé být živ-otu,l 1,:.,,,
'ne6ežpečné,; Froto,, 1 .

exper!mentujte
opatrně a po
skončenípo*usů je
zkratujte vybiječi.
,'r'r- 

_ ,r " 
r. 

,. 'a', 
-. 

.

, §eJte:'dětenr do,r otr,
:elektr+L{tiaký ], ]'] ,, ],

kondsn:átoř :. ., l,.' , , '

$ kapacítou alešpoň
stovky mF, Do
ákového še toliž už
nějaliý znaietnÝ, náuo1,
vejde. :

Ukažle dětern, že
kondEhžátor rná'. ; "|,,:

.ornáčeň}__ pólý, Mínus
,na:korrdenzátor§,,,,:, .

tpoře, s,l!ínuseťn ňá].''báteřií:],'i]"]. ],]

Ffodl§kutujtě §dětmi
Vodní]analo§ii]-vod8,
teče pouze při plnění
nebo vyprazdňování.
UpczEťnětg]nalo,,že,
,má|ó vyda|6ývodnlí,
Bramén§é ob!rykle .

dopJňuje.reíerv,oére_rn
pro pokryti nárazové
spotřebý. Tak často
1ungujg ilkondénzátoť,
]v €|ektrických , :,] ] ]

9bvc!§$;:l., , l:.-

Aplikace; napříktad
kondenátoí ve
tetográtiol{áŘ§lesku
{unguie přesně,iako, : ;

,$šeemíněrlý ,' ,:
r€z§ťv§ár;, : ' ]'

V minuló kapitole jste poznali několik elektronických broučků. Všichni se živí elektřinou, ale
zďaleka ne takjednoduše, že by požírali elektrický proud. Proudjimi procházi, a k obživějim
stačí tento proud trochu přibrzdit. Funguje to stejně, jako kdybyste si do hadice s proudící vo-
dou zamontovali malou turbínku. Množství vody tekoucí hadicí se tím nezmění , ale voďa zíratí
trochu energie.
Něco musí samozřejmě být zdrojem energie. V případě našich obvodů to zatim vždy byla ba-
terie. Není možné si elektrickou energii v obvodu alespoň na chvíli schovat do zásoby?

Je to možné. Slouží k tomu součástky, kterym se říká
kondenzátory. Mají podobu dvounohých válečků,
polštařků, krabiček nebo kapiček.

Zapojte nějaký větší kondenzátor do obvodu s ledkou
podle obrázku a prozkoumejte, jak funguje. Svítí
ledka?

Asi zjišťujete, že nesvítí. Ale ti pozornější si
možná všimli, že ledka při připojení kondenzá-
toru do obvodu blikla. co to může znamenat?

Pokud vás napadá ně-
jaké vysvětlení, jak by
se dalo ověřit? A jak se
vůbec pozná zásobni
funkce kondenzátoru,
kterou jsme vám slibo-
vali?

Pojďme získat další zkušenosti: ledku spojenou s odporem nepřipojujte do obvodu, ale držteji
v ruce. Najeden pól baterie připojte kondenzátor. Teď na chviličku přiložte ledku s odporem
mezi baterii a kondenzátor. Blikne. Oddalte ji a přiložte k pólům kondenzátoru, Zase blikne.

Ledka blikla, protožejí tekl píoud, ktery nabil kondenzá
tor.

Ledka přiloženájen k nabitému kondenzátoru blikne tím,
jak se přes ní kondenzátor vybíjí.

Do kondenzátoru se nám podařilo uschovat trochu elektřiny a pak ji zase pollžit. Kondenzátor
slouží jako zásobárna elektřiny, přesněji elektrického náboje. Zkuste si několikrát nabít a vybít
kondenzátor, zkuste několik ruzných kondenzátorů. Jistě si vzpomenete na pokusy s nabíjením
plechovky v prvním dílu. Tady děláme skoro totéž, jen plechovku jsme nahradili trochu ele-
gantnější miniaturní součástkou. Zkuste nabít kondenzátor elekřinou zelektrované tyče a na-
bití ověřit ledkou.
Schopnosti kondenzátoru pojmout menší či větší náboj se říká kapacita.
Pokuste se vypátrat, kde se kondenzátory používaji.
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-Ž v Prvním dílu jsme si řekli, že poháněcí schopnost baterií nazýváme napětím a měříme ve cilové poznatky:
oltech (zkratka V), Napětí libovolného zdroje tedy srovnáváme s napětím Voltova článku. základilímožnósti

?ojdte si zkusit jeden způsob, jak byste mohli napětí alespoň zhruba měřit. měiení eleKrických

, ezměte si žárovku do zadního světla na kole
-e na ní napsáno, že je na 6 V).
?ripojujteji postupně najednu, dvě, tři, čtyři tuž-
..ové baterie, Nejlépe se na to hodí domeček pro
íce tužkových baterií, kterýje na fotografii.
idíte, jak s připojením každé další začinážá-

,lvka více záíit? Připojíe teď žťLroyku na plo-
.rou baterii. Kolika tužkovým bateriím její jas
Jpovídá?

]okuste se shrnout výhody a nevýhody takovéhoto měření napětí.
l jakou přesností dokážete takto určit napětí?
_ o se stane, kdyŽ Žarovku připojíte ke zdroji, který bude mít napětí o hodně větší než 6 V?

: jasné, Že na přesnější měření napětí je třeba najít nějaký lepší způsob. Už v prvním díle jsme
ukazovali, že ďráténý věneček, který připojíme k baterii, se v blízkosti magnetu pohne. Ne-

lohli bychom to využít k měření napětí nebo proudu?

,tbrázek dole vám ukazuje drátěný věneček - cívečku - s připevněnou ručkou ukazující, jak
loc ji magnetické pole natočí. Čím větší proud cívečkou teče, tím je větší výchylka ručky. Na
,upnici pak ruČka může přímo ukazovat proud cívečkou nebo napětí baterie. Jak vypadá ta-
_lvó měřidlo, vidíte na fotografii vlevo.

V někteých voltmetrech či ampérmetrech není ani ručka, ani cí-
večka v magnetu. Uvidíte jen okénko s číslicemi, někdy s řadou
čarek místo ručičky. Uvnitř pak najdete černé broučky, kteří do-
kaží hodnotu napětí nebo proudu změřit a číslice výsledku napsat
na displej. Podívejte se na obrázek nahoře, jak může takový pří-
stroj vypadat.

Protože přístroj ukazuje přímo číslice, íiká se mu digitální.
Vzhledem k tomu, že obvykle neměří jen napětí nebo proud,
ale oboje, a k tomu většinou ještě třeba kapacitu kondenzátorů
nebo něco jiného, říká se mu multimetr.
Hned v další kapitole se s takovými přístroji naučíte měřit,

Používejte nové
baterie,
Nechte děti porovnat
i údaje o napětí na
obalech.

Výhodou.ie jistě
jednoduchost; když
máte Zjistit; iestli je už
baterie ve vaší
baterce vyčerpaná,
zkusíte batérku
íoz§vítit a posoudite
jasnost jejího svitu.
Neqihod §§ najde
mnoho, např malá
přesnost (asi o trochu
lépe než jedna
tužková batérie, tj. a§i
1 volt), omezený
rozsah, ,,.

Digitální = číslicoyý,
multimetr * měřidlo
více veličin, srovnei
multivitamín,
multimédia,.".
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Cílové poznatky:
JakýkóIiv měřicí pří,
stroj ov|ivňuie poměry

iv9bvodu.: ,"l l; :, ,;:::l l

:]ld6áínívoltmétrrná,,,
-ttlástlBiouUu.Co,néj-,l,,
ýětši odpor (k tomuto
požadavku nemusíte
znát odpor jakó Veli-
ějnú).
ldeální ampérmetr má
naopak odpor co nej,
menst.
Cílolá dovednost: ,

Umět eapojit do ob-
vodu voltmetr a am,
pérmetr.

Tvrženíze začáLku
kapitoly žáci patmě
lépe pochopí až na
základá pokusů,
proud z baterie lze
skutečněochutnat, ,

Přiložte díšKy k ja*

zYku| "ochutnáýať'
jinézdioje je NEBEZ-
PĚcNEt

:,',l]ll1]lil,, 
: 1.1i'. .,..l,:,:]]1, 1: 

:, l,;,.,

V minulé kapitole jsme k odhadu napětí použili žárovku. Ale měřila tato Žarovka naPětí bate-

rie, ke kterébyla připojena, nebo próud, kterýjí protékal? Jistě soutrlasite,žejeji vlákno bYlo

více žhaveno větSim prouOem, tedy měřila proud. Větší proud protékal, když byla připojena na

větší napětí. Takže měřila také napětí.
V každóm případě se ale v žárovČe energie dodávaná baterií měnila na tePlo a Světlo. BYlo to

měření, kteié můžete srovnat se stanovením chuti dortu tak,žeho celý sníte. S dortem to umíme

samoziejmě udělat jemněji. Můžeme poznat jeho chuť tak, že znéj sníme jen nePatrný kousek.

Jak ale podobnou ochutnávku udělat s elektrickým napětím baterie?

Pojďme zméíttnapětí zdroje v obvodu s ledkou a ochran-

ným odporem .ZméYltnapětí zdroje jistě znamená připojit

voltmetr k plíškům baterie, tak jak je to na obrázku.

Jak by se měl chovat ideální voltmetr?
Podle přirovnání s dortem by měl ze zďrole ubírat co ne-

jmeně. tVtět ty jím téct co nejmenší proud. Zárovkatakový
ltřídmý jedlík není. Voltmetry s cívečkou a digitální volt-

metry dokáží tento požadavek splnit podstatně lépe. Cí-
večce stačí k vychýlení malý proud a broučkům v digitál-
ním voltmetru ještě menší,

Zkuste ío. Zapojíe si obvod s baterií, ledkou
a ochranným odporem. Připojte postupně na ba-

terii, na odpor a na ledku žarovku. Co to dělá

s ledkou? Vidíte, jak výrazné "žárovkový volt-
metr" ovlivňuje chování obvodu?

Zkuste totéž s cívečkovým nebo digitálním volt-
metrem, ve škole určitě nějaký máte. Ovlivní při
pojení voltmetru znatelně jas ledky?

Jak by se měl chovat ideální ampérmetr?
i u-pér-"t by mělv obvodu ujíáat energie co nejméně. Ale ampérmetr měří proud, a proto

*uribyt do obvodu zapojenpodobně, jako měřič prutoku vody v potrubí. Malá spořeba zna-

mená,Leampérmetr ""r*i 
uýt pro prořem.lici proúd znatelnou překážkou. A ProtoŽe se Proud

v obvodu nikde neztrácí, je jědno, liam ampérmetr do obvodu na obrázku zapojíte.

Zapoltedo obvodu s plochou baterií třeba bzučák, zvonek nebo malý motorek, Doplňte pak do

obvodu žarovku jako ampérmetr.
ZménI|ase hlasitost bzučaku nebo otáčky motorku? Asi ano. Žfuovka se oPět ukazuje jako ne-

příliš dobrý dobrý ampérmetr. zkuste potom nahradit žarovku nějakým profesionálním am_

pérrn"t.errr. Vyhovuje našim požadavkům na měření proudu?

Digitání vottmetr

"úžírď 
méné i proto,

že je napájen vlastní :

bateíií. Cívečka s ruč-
kou se pohybuie na
účet energie zdroje

,d,o!$i.,'i,- ],;



17 26. Měříme napětí a proud
iaPadá vás, jak to může být uděláno, že ručkový přístroj s pohyblivou cívkou lze přepnoutjak
l měření proudu, tak na měření napětí? Napovíme vám,žezákladem je citlivé měřidtó p.ou"oo.

]okuste se o vysvět-
:ní pomocí následují-

. lch dvou obrázků.

'ia krytu přístroje pak bývá přepínač rozsahů. Na přepínači rozsahů neznámého přístroje okam-
:tě poznáte, jak velká napětí a proudy umí měřit. O několik kapitol dále prozkoumáme, jak

:lepínač rozsahů funguje.

Umíte si představit, co se stane, když nastavíteroz-
sah špatně?

Umíte si představit, co se stane, když voltmetr zapo-
jíte do obvodu jako ampérmetr?
Lze vyzkoušet, obvodem pak protéká jen nepatrný
proud.
Umíte si představit, co se stane, když ampérmetr za-
pojíte do obvodu jako voltmetr?
Jen o možnosti uvažujte, ale NEZKOUŠBIB. Hrozi
zničení přístroje !

ZdiYky, pomocí kterých připojujete měřidlo do ob-
vodu, mají označení + a -. Co to znamená? Co se
stane, když připojíte přístroj obráceně (říká se, že ho
přepólujete)?

]n Špatném rozsahu nebo přehozeném připojení vodičů můžete sledovat zběsilé škubnutí ručky,
, .erá se cpe doleva nebo doprava za konec stupnice. Nemusí topíežit ani ručka, ani další části
lěřidla, V krajním případě může měřidlo zahynout za kouře a typického pachu pálící se elek-
onikY. V některých přístrojíchje zabudována pojistka, která se v podobných situacích přepálí.

'ia ni však nelze spoléhat. Co tedy dělat?

o Rozmyslet si, zda přístroj funguje jako voltmetr nebo ampérmetr.
O Odhadnout, jaké napětí nebo proud můžeme v obvodu očekávat a zďa je náš přístroj na

ně stavěn.
o Přepnout na největší rozsah.
o Udělat si pořádek ve vodičích a rozmyslet si, kam připojit + a kam -.
a Zapojit přístroj do obvodu zprvujen na okamžik a sledovat, co dělá ručka.
o Pokud se ručka nehýbe, vše zkontrolovat a případně zmenšit rozsah.
o pokud se ručka cukne z klidové polohy doleva ven ze stupnice, přehodit + a -.
a Pokud se ruČka ukázněně pohne do stupnice, najít vhodný rozsah a přečíst správně hod-

notu napětí nebo proudu.

)i_sitálním přístrojům většinou nevadí přepólování, někdy mají dokonce automatické přepínání
,lzsahů. To však na přístroji snadno poznáte, když přepínač rozsahů nenajdete.

Jde o kvalitativnívy-
světlení, kvantitativně
až později,
Voltmetr: velká pře.
kážka dovolí jen malý
proud, kierý ale staěí
citlivému měřidlu.
Ampérmelr: většina
proudu ieče boční
větví, jen část cíveč-
kou.
K vysvětlení se mů-
žete Vřátit po kapito-
lách za sebou
a vedle sebe.

Proberte s dětmi po-
řádně tyto otázky,
ušetříte.

Následující zásady
nezkoušejte nazpa-
měť, ale vícekrát
předveďe a při násle-
dujících měřeních do-
držujte. §oučasně dě.
tem řekněte cenu
přístrojů.

Voltmetr

malý odpor

ampérmetr



27. Měření pro proíesionály 48

cíiová dovednost:
Prakticky §e naučit
Vyznat §e Ve
stupnicích
a rozsazích.

Zepiejte se dětí; proč
je někdy součástí
stupnice proužek
zrcálka.

Detaitní popis
významu jednotlivých
symbolů na štítku;
* pracovnípoloha,

přístroie vleže
- přístroi. s otočnou

cívkou a
usměrňovačem

- přesnost ss
- přesnost §tř

- izolační třída

Zde ide o pochopení
toho, že jistá chyba je
přirozenou vtastností
každého fyzikálního
meření a neznamená,
že někdo něco udělat
špatně.

Kažďý,kdo si prakticky zkusí měření napětí a proudu, zaku_Sip^rg9lémy se stupnicemi, Na ruč_

tovyótrpřístrojíchbyváiirozsahynapr.vraooivgvlOV30V....Toznamená,žesoučasně
, uotuou.orrihu si mušíme spráunďvybrat stupnici, na které budeme hodnoty číst,

Podívejte se například na obrázek DU 10.

Kolik ukazuje voltů?

Na digitálním přístroji je to jednodušší, nemusíte

odečítát na stupnici. Přesto se někdy musíte podí-

vat na přepínač rozsahů, abyste poznali, kolik uka-

zuje.
KÓhk voltů ukazuje voltmetr na obrázku?

Už jsme si řekli, žekažďý měřicí přístroj poněkud

ovlivňuje obvod, do kterého je zapojen, To je jeden

zdroj chyb měření.
Žaaiy přístroj navíc neměří úplně přesně, Na ruč-

kovYÓď přístrojích najdete údaj o jejich přesnosti

v rohu štítku se slupnicí.

Na fotografii máte detail přístroj e DU 1 0, j eho přesnost

je 1,5 setin rozsahu. To znamená, že při měřeni naroz-

iahu 6 V se může přístroj mýlit o 0,09 V, Na rozsahu

1,2 A je chyba 0,018 A.

V 8.B žáci postupně měřiti napětí nažitrovce připojené

k ploché baterii. Baterii se žárovkou si předávali,

DU 10 měl každý svůj,
Dostali tyto výsledky:

Karel 4,'73Y
Dana 4,65 Y
Lukáš 4.60 V
Milan 4,'70Y
Jana 4,58 V

Průměr z těchto 5 výsledků je 4,65 Y.

Jak to, žejejich výsledky nejsou stejné, l.když 
všichni

měřili správně? Mbžeme z výsledku tvrdit, že se bate-

rie během jejich měření trochu vybila?
Vidíte, že výsledky sice nejsou přesně stejné, ale že se

neliší od pruměru Ó více než je chyba přístroje, Podobně

se nedá říci, zda měla Jana znatelně vybitější baterii než

Karel. I její hodnota 4, 58 V se od průměru neliší o více

než 0,07 V.

§ §§§{



49 28. Jak dlouho vydrží svítlt vaše baterka
Jak dlouho vydrží svítit vaše baterka?
Yezměte si svou baterku s čerstvou baterií, připojte voltmetr k baterli, zapojte ampérmetr místo
rypínaČe a zaČnéte si zaznamenávat do tabulky každou půlhodinu čas, napětí, proud a jestli žá-
rovka jeŠtě použitelně svítí. Dozvíte se tak, kolik čerstvých baterií potřebujete na noční vý-
pravu, a možná i něco dalšího.
Podívejte se, jak dopadlo naše měření.

NapětíP]
5

Baterie čtyř tužkoqich akum u látorů

Alkalická plochá baterie

6

Čas [h]

Proud [A]

0,6

Alkalická plochá baterie

"Normální" plochá baterie

Baterie čtyř

tužkových akumulátorů

6

Čas [h]

Zjistěte si cenu jednotlivých baterií anazáVJadé svých měření se sami rozhodněte, kterým ba-
ieriím dáte přednost.

0,4

0,5

0,3

0,2

0,1

0,0

"Normální" plochá baterie



29. Zkoumáme vedení proudu
Cílové poznatky
a dovednosti: umět
promerlt zavlslost
proudu na napětí,
vynést ji do grafu
a slovně popsat.

50

V šestém ročníku jste zkoušeli, zda předméty z Ňzných materiálů vedou či nevedou proud.
Pojdme nyní prozkoumat, jak se mění proud procházejici ruznými součástkami amateriáIy v zá-
vislosti na napětí, kterýmje tento proud způsoben. Napětí zvyšujte připojovánímjednotlivých
článků akumulátoru, spojováním např. tužkových baterií apod.

Sestavte obvod podle obrázku.

Mezi kontakty A a B pak připojujte zkoumané součástky. Vyzkoušejte například žárovku, kus
odporového drátu, ledku s ochranným odporem, slanou vodu, tuhu nebo něco dalšího. Postu-
pujte vždy tak,že budete postupně přidávat články a měřit procházející proud a napětí na sou-

částce. Naměřenó hodnoty napětí a proudu zapisujte do tabulky a vyneste do grafu podobně
jako žáci 8.B.

"/a< 
zz_!€*' 4 3 4. J. .,?9ř

a-.-;a-vL* *, 4a* 4--/--é,*?-
ž42* ?//É-:4-;;é+ y'/+, "Z *é*+é/2ž,
.pa-€Zě + --=zžužu.

-Z4.a* z-z---zZ;-.* @ -?fu*4'eu**a,o

Žáky můžele rozdělit
do skupin, každá
proměříjednu
součástku
a vzá}emně se pak
seznámí s výsledky
svých měření.

z důvodu zavedení
odporu jako podílu
U// je vynášena
(vylma diody)
závislost napětí na
proudu U(/).
Běžnější je vynášet
závislost /(U).

24-v ,3 J,6 3/a 3;r' q/3 ?./ ,€ r'/,3 íl,J-

a45 ./6a z/4 Jé2 3éa
'/2

4ža .rJ,

§4€. **:*/§,{re..ey * ''r*?u&'



29. Zkoumáme vedení proudu
Ťyuruufu 4/vu!Á 8 3
+vúú-./, á4žáe4L
.V'a, ž/;ru

'l^) a ''ír3 2,6 3.B §,a 6,§ Ý,8
3

-,A
o 23 3§ h\ 5-t 5s 63

_z'z;;Z"ri .1 2 r'99/

""-*:,.Z,ž%.
", -z.---"--zJ4?,, .7žbe, 2ézž

ža*-žze' .z< i z o'/as,l- ra-+.aa- * *u*/"'
rc Zzz€

.z 
-->ž_. 2,-- roo/-:/o"-á ./*4*

e ž-;/z o/**n/o?*, r-z/--7-

-7a?,}+/r n r7o*: *-?

.7o^4* ?/o . 4'<*--z€ee -,4e/-e 
+

g 2 /.z 2.5, 4, 49 4a '/ 8/
-Z a /3a ,zé,2 38a é7a €4a 7?a ?ža

Zí',r,a.*ua* ,-7szP*"q z"Z?e y'u4- Ya-ž/

Podívejte se na jednotlivé grafy a popište pru-
běh proudu podobně jako Pavel.

h. C- ,tql-+

Ť"-e * ^1;Í

.u
y

9

4 ,Z -/99l

JO4oló6a}oJ
4,4

",/.//.4 &-./ae'83

ze.4-4

7v*' 4 .Z:D,!n /..,& --?E'z/ 4 3r'čžo,4-
*4.4 - 

-.*-.4,č-?/,-/*a,. 
e, 4-/.,z

/ z?2€a a ž 4 eE Z,,/,&-1'<gaL'/e
íď. a-ž, /@-é:-,.9-ž.-:-' -=4z' *
'.>- /--Á va,?é +'c"Z.2r,*,r'

7.?-*'-3 -. Z-,24* -.2.a .*zá

lé 4ó 3§ aa §e 6ě

7?---.;ž*'/.4--éě

Zaz.a- 3.. z,a---:-*' tz,**l*



30. Ohmův zákon
Podívejme se znovu na grafy z píeďcházejícího článku. Nejjednoduší závislost je u odpo
drátu. Grafem je přímka. Její rovnici umíte jistě zapsat:

Napětí na kusu odporového drátu je tedy přímo úměrné proudu. Konstantě úměrnosti se říká
por. Znači se písmenem R. Jednotkou je ohm (f,), čti óm). Vztahu v rámečku se říká OhmŮv
kon. Zapsáno pomocí písmenek: U,S,#rii"í

Uměli byste z grafu zjistit odpor vašeho
drátu?

odpor=napětí/proud
pro náš odporový drát:
R=12Vl0,5A=24O

Vezměte sikusjiného odporové drátu nežjste
používali při piedcbázejicím měření nebo ten
původní zklalíe a zjistěte, jaký má odpor.

l[mA]

Opatřte si několik odporu a změřte jejich odpor. Porovnejte svůj výsledek s hodnotou, která je

nich napsaná. Lidé, kter,ým se nelíbí např. říkat, že odpor má odpor 50 O, říkají součástce re
a prohlásí, že "Rezistor má odpor 50 O".

Výsledky několika takových měření jsou v
sledujícím grafu. Určete z něho odpory
B aC. Nenechte se vyvést zmiry chybami
ření,

UM
13
12
11

10
9
8
7
o
5
4
J

2
1

100

Všimneme si teď podrobněji závislosti napětí R [o]

a proudu u žárovky. Vypočitejte podle vzorce 1r3
R = U/I oďpor žarovky pro hodnoty proudu a na- 

1 1 0
pětí, které jste sami naměři|i.Yycházivám stále 100

stejná hodnota? Vyneste hodnoty odporu v zá- 90

visiostinaprouduáografu.Porovnejtěsvůjgraf 99

s naším. Užili jsme hodnot z Martinova měření á3
v píedcházející kapitole. 50

Jak se odpor žárovky mění, když roste proud? 40

Pokuste se odhadnout, co můŽe být piíčinou 19

toho, že se odpor vlákna žárovky mění. 13

l[mA]

podívejte se na další grafy svých měření. Stejně jako předtím pro Žárovku, zjistěte, jak se s ros-

toucírnproudem mění odpor součástek. Nakreslete si i grafy podobně jako je ten Pro Žárovku.



53 31 . Odpor a teplota
Při měření napětí a proudu u žárovkyjste zjistili, že odporjejího vlákna závisinateplotě. S ros-
:oucí teplotou odpor žárovky rostl. Bylo by zajimavé vědět, jaký odpor má žárovka při Ňzných
:eplotách vlákna. Teplotu vlákna žárovky však není vůbec snadné změíit. Můžeme ale srovnat
ldpor žarovky při pokojové teplotě ajejí odpor, když žarovkajasně svítí. Teplota vlákna může
Josáhnout maximálně asi 3 000 "C. Jak byste změřili odpor žárovky při pokojové teplotě? Mi-
:ek to udělal takhle:

1db,- í}*,ra,----l------------
rynaar+* ked.ollL

Cílové poznatky:
Odpor kovů při
zahřátí roste.
Existuií ale l]

i materiály; jejichž
odpor pii zahřátí
kleú (pslovodiče).

Frodisktttqjtg s dětrni
ná§tedky toho,žg
tárovkou v okamžiku,
aapnuliteče daleko
většíproudnež ,;
]pozdélii kdy je vlákno
iř žhavé,'Nénéchte
sevsréstzrníry:
kompliltací,sé ,, :, 

],l

*řídat{m napětírn.
Vlákno žárovký
nestíhá sledovat
změný proudu; : .

trlttŽate dětern,jakó,,
parrléJníci říci! že
v]tel€Vizoťech
s,elektronl<ami byl
termistor,,vobvodu .,
žhavení. Při zapnutí
omezoval nátau , ,

proudu dó studených
žhavicích vláken, pak
se zahřát a příliš ,
nepřekážel.,, : ,

použi!í rnultímetru
nebo §lťnm€tru,le
pod§tatně,: , 

,]

ilusttativnějšínež '
lďpočel odporu ,

znapětíaproudu, , '

]

Využiité graíu R(,t} 
,

k přiřazováni teploty
k odporu a obrácaně.

a ň!,* Á &rÁl,w L!"ťl^u/ lafuni, ú*r4* aa_ 3,g v

t uÍa^a' M4pr, U"+' l*, |r,,ůl,;!^ !. .!úÁ-, Ú
,úil;, ,ť .iÁ* Éoíl a)";l i"l.* lí^p"ú a^r-

,&na"'4r^ ',ll^, l^,!rň r É ̂
,rfu 

,*' P,loď

^ 
I!,oa<Aa 1^t^^" ;a^' &^Í^i 

^ 
bwa W /,afl,ň/

,Mý' 0J030 lJt hru ř Wa 0)0,tg+ YÚ /ú ryabL'
t,olo /o,ón -- 4,6 a.'Po.&- *^, Ě^^*r,k 'k"r";l lrL 'lW'
?rJ,r,í ,*ú h:iu!^ ts,rlr',to 14| AÁ,uX.t'r,s'|2 M! ,Í j*,a
|,L6 A0. Odl*v pů,l'u' Élmll+ M n;^rrl"ii' ,l3,í!Z 'Ldt}-l/

í"l,pr|% i fulrál^lu, 4-í Nlila ťŮ^ hlirt or., wkl ,l

Pozorovali jste někdy praktický důsledek toho, že studená žílrovkamá daleko menší odpor než
.r,ítící?
Trochu vám napovíme: Kdy žátovka nejčastěji praskne?

Kdybyste proměřili závislost odporu na teplotě pro nejrůznější kovy, zjistili byste, že růst od-
:oru s teplotou je jejich obecná vlastnost. V moderní elektronice se ale používají i materiály,
.terým se říká polovodiče. Právé z nich jsou zkonstruovány diody, tranzistory a další broučci,
iteréjste lžzahlédli. Polovodiče se při zahřívání chovají právě opačně než kovy. Jejich odpor
}e s růstem teploty zmenšuje. Jednoduchá součástka, sestávajícíjen z kousku polovodiče a pří-
, odů se nazývá termistor. Termistor se dá využít například na měření teploty.

)patřte si termistor a změřte jeho odpor při několika teplotách mezi 
,

] 'C a 100 oC. Termistor zapolte do obvodu přes ochranný odpor, 
.

rby jím tekl jen nepatrný proud a tímto proudem se nezahříval. Máte- 
,

.r multimetr, který umí měřit přímo odpor, zkuste to s ním. Podívejte

.e na Mirkovy výsledky.

\aual h;^uful*u /huwU,r áec,;,!"_

,

WW-ffi,ffi^al,,W.q
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32. Na čem odpor závisí
Cí|ové poznatky;
Odpor drátu je přímo
úměrný jeho délce,
nepřírno úměrný
průřezu a závisí na
mateíiálu drátu. Mít
předsiaw o ny'znamu

v tabulkách ]

,vyiadřuií,oí,ih,rněrlrý, ,

,odpótl,,',,',.,:,'-,..l, .,

l řrol+xoérimenE',,,,,,
opatřte napřftlad
konstantianové
dráty o průměrectr
0,1 1 mm a 0,3 mm.]::

;1 ..: ,.; ];,,,:].] i , :::1. ,,. 
,]

, ,.'., '_, : :: ]. .] ], :]] 
]l. ]

U délky a tloúštký
připomenout analogii
s: různěd]ouhou ::, :,, ,. .

a různě tlustou hadicí

, ',:' 1,1,,, . i] ' .,:]: :, .i ,

,. , ''1: r.';'],1._,,.,.:',,l.]., l

Na hodině ie vhodné
zorga$zoya!
prom€íovanl
závislostí skupinově.
S multimekem, kteí,ý
měří přímo odpoi |é
všé snazší.

Jistě jste zjistili, že čímkratší je drát, tímvíce žárovka
svítí. Delší drát má větší odpor.
Seženete-li ruzně tlustý ďrát ze stejného materiálu,

ustříhněte z něho stejně dlouhé kusy. Vyzkoušejte
opět, jak s nimi svítí žárovka. Nemáte-li ruzně tlustý
drát, pomozte si následujícím způsobem. Použijte
dvaažtíistejně dlouhé kusy z jednoho drátu. Připojte
nejprve žarovku k baterii jedním kusem drátu. Pak
použijte dva, případnětřikusy vedle sebetak, jakuka-
zujeobréaek Srovnejte opět jas žátrovky. Při tlustším
drátu svítí více. odpor drátu bude tedy záviset také najeho tloušťce.

Zkuste ieště použít stejně dlouhé a stejně tlusté dráty zŇzných materiálŮ. Bude Žarovka svítit

stejně?

Svými pokusy jste zjistili, že odpor drátu závisí na jeho délce, tlouŠťce a materiálu, ze kterého

;e vyrouen. r-ojome ieď proměřit závislost na délce a tloušťce důkladněji.

Začnémezávislostí na délce. Zapojteobvod podle schématu. PopojíŽděním krokodýlkem zkra-

cujte postupně délku drátu zapójeného do obvodu. Pro každoú délku změřte hodnotu Proudu

u nupůti. Zápište je do tabuký ispočitejte příslušný odpor. Závislost odporu na délce pak vy_

Vezměte si k ruce plochou
rázku. Pomocí krokodýlka
svit žarovky?

neste do grafu podobnějako FrantiŠek.

_?*-z.zz?*Ji

a --;;-:/r*-//*? é&á-á,"?z ž*/Z

-/..-.:*:* 43*.

Grafem závislosti odporu drátu na délce je část přímky.

Odpor drátu je přímo úměrný jeho délce.

€.3. /?u/

žJá1-/ ýeaaa/Z- * Z2,
Z 49 43 4/ 4€ 4.í 4, 43 4-z 4./

? 44 45 1,5 4,a ,3 412 4, lz3 Ia 3/š

J 43, 4až qé ?/) 43ž ,3 ,3 ,?
2 €/ ,3 4€ ,rr' 4,9 42 3/4 2.5 ,/ 49

, ] ]i::]

_a

3

i

baterii, žarovku a asi metr odporového drátl. Zapojíe je podle ob-

zkracujte postupně kus drátu zapojený do obvodu. Mění se nějak

?:.2ě



55 32. Na čem odpor závisí
Dále proměřte závislost odporu na tloušťce, přesněji
na pruřezu drátu. Použijte nastříhané stejně dlouhé
kusy drátu, Připravte sijich asi pět.Zapojtedo obvodu
nejprve jeden a zjistěte jeho odpor. Pak zapojte dva
dráty vedle sebe. Proud se rozdělí do obou a má tak
k dispozici dvakrát tak širokou cestu. Zjistěte odpor
takto zapojené dvojice drátů. Jistě vám vyjde zhruba
poloviční. Jaký odpor se dá očekávat pro tři spojené
dráty? Kolik drátů bychom asi museli spojit, aby byl
odpor čtvrtinový?
Zméííe odpor tří, čtyř, pěti spojených drátů a porov-
nejte výsledky se svou předpovědí.
Ze svých měření udělejte podobný grafjako Markéta.

Odporu materiálu se říká měrný odpor, značí
se písmenem p. Hodnoty měrného odporu
nůžete zméíit a najdete je i v tabulkách.

Z hodnot měrného odporu v tabulkách vy-
rerte pořadí tří nejlepších vodičů. Který kov
t,ede nejlépe, který vede dobře a není moc
Jrahý? Kolikátý v pořadí je často tlživaný
hliník?

Všimněte si, že ke spotřebičům s větším pří-
.onem vedou vodiče s větším průřezem.

SJ.,/?r/ 22a?_a 4,44ž+/

-7-**/b -ř.;-áz ah-* ..z-i4--
a r*lě*

Markéta ověřila, že kolikrát je větší pruřez drátu, tolikrát je menší jeho odpor.

Odpor drátu je nepřímo úměrný jeho průřezu.

Odpor drátu ale také závisi na materiálu, ze kterého je vyroben. Zapišme všechny závislosti do
iednoho vztahu,

odpor drátu = "odpor materiálu" . délka drátu l průřez drátu

, : l,:] ,, ,:, ] l ,,,i f

'], '_,] _ 'l l.,]] _. :, , ] ] ,,:, ]

ubozbme ,oeti",ža: ,

značka,proměný od-:
porje ste|nájako pro
hustotu, i když jsoú to
rúzné veličiny. :

l. .] 
:] |,

] ! :]: ,, ] :],

l

Měrnýodpor 'l :,] "
v mO ín =$ mřni !n'r
jeičí§e_lně s_hodný, ],' '

§ sdporem drátú, ], ,

détky,l maprůřezu
í mmz. ]

.l...

" : ' 1]] ., :J

",,::':,_':'. '' ' :

,l]

A

4žlr.;/, % !_, A
J2 t:u-j)--l,

4.9 4z3 /ró-
4,€ 4,ís e.4 2
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33. Hraieme si s odpory
. :1:-.n:..i]!§i*t?ie5a]{Jryffi

Cílové poznatky
a dovednosti:
Vytvořit u dětí
představu, že při
spojování spotřebičů
za sebou klademe
proudu do cesty více
překážek. Celkorný
odpor se tak zvětšuje
a proud se zmenšuje.
Při spojování
spotřebičů vedle sebe
umožňujeme proudu
iít Více cestami -
celkový odpor se
zmenšuje a proud
íoste.
umět v konkráním
zapojení rozpoznat,
které spotřebiče jsou
spojeny za sebou
a které vedle sebe.
Umět vysvětlit princip
přepínání rozsahů
u voltmetru
a ampérmetru.

56

Připomeňte dětem,
že v domácnosti isou
všechny spotřebiče
připojovány na síť
vedle sebe.

Připravte si několik stejných odporů, plochou baterii a ampérmetr.
Spojte nejprve baterii sjedním odporem a změřte, jaký proud protéká
obvodem, Schéma obvodu je na obrázku.

Přidejte teď do obvoduještějeden odpor tak.
jakukazuje obrázek. Takovému zapojení od-
porů nebojiných spotřebičů se říká zapojeni
za sebou. Podívejte se, jaký proud teď uka-
zuje ampérmetr.
Co se stane s výchylkou ampérmetru, když
přidáte do řady ještě jeden odpor? Vyzkou-
šejte to.

Přidáváním odporu za sebe stavíte proudu do cesty stále více pře-

kážek. Není proto divu, že s narůstajícím počtem takto spojených
odporu proud klesá. Celkový odpor obvodu se zvětšuje.

Zkusme spojovat odpory jinak.Vraťte se
k původnímu zapojení s jedním odporem.
Druhý odpor připojte podle obázku. Tomuto
zapojení se říká zapojení vedle sebe.
Podívejte se na ampérmetr. Proud v obvodu
vzrostl ! Jak je to možné, když jsme odpor při-
dali? Přijdete na to, když si uvědomíte, kudy
proud teče. Nemusí se teď prodírat oběma od-
pory j ako kdy žbyly za sebou. Naopak ! Může
se rozdělit do dvou cest. Průtok proudu ob-
vodem dvěma cestami je snazší než jedinou.
Celkový odpor obvodu je proto menší.

Připojte vedle ještě třetí odpor. Proud
teď může jít třemi cestami. Celkový
odpor se ještě zmenší a ampérmetr
ukáže ieště větší proud.

Tři stejné odpory jsme už zkoušeli zapojit všechny za sebe a všechny vedle sebe. Vymysleli
byste ještě nějaké ilalší zapojeni? IŇý proud poteče obvodem a jaký bude celkový odpor ve

srovnání s předchozími dvěma zapojeními? Vyzkoušejte to.

Vidíte, že při ruzném zapojeni třeba i stejných odporů se výsledný odpor liŠÍ. TakŽe kdyŽ po-

třebujete zapoJit do obvodu třeba odpor 1OO O a máte při ruce jen několik odporŮ 300 Í), ne-

musíte zoufat,ale jen tři z nich vhodně spojit. Jak? To vyzkoumáme v dalŠích kapitolách, i kdyŽ

to možná dokážete odhadnout i téd.

|,1,1



57 33. Hraieme si s odpory
Poznáte, které žárovky na obrázkujsou spojeny za se-
lou a které vedle sebe? pokuste se nakreslit schéma
lbvodu.

ffiD}
47oor47oO

Barevné značení

Barva
proužku

První
proužek

první
číslice

Druhý
proužek:

druhá
číslice

Třetí proužek:
násobek

ČtvrtY
proužek:
tolerance

0 0 1

1 10 1o/o

2 2 í00 20Á

3 3 ,l 000
lutá 4 4 10 000
elená 5 5 1 00 000 0,50%

o 6 ,l 000 000 0,25o/o

laloVá 7 7 10 000 000 0,10o/o

ě E 100 000 000
9 9 ,, 000 000 000

0,10 5o/o

0.01 1Oo/o

zádná zo%

Dejte žákůrn rezistory
a nechte _ie z kódu
určovat odpory,

Do obvodů, například v rádiu či tele-
vizi, je občas třeba zaíazovat Ňzné
velké odpory.Zatim účelem se vyrá-
bějí součástky - rezistory. Hodnota
jejich odporu na nich nebývá napsána,
ale vyznačena proužky. Yýznam
proužků vám ukazuje následující ta-
bulka.

Yraťme se teď k tomu, jak fungují přepínače rozsahů na měřicích pří-
.trojích. Určitě už na to dokážete přijít sami.

?odívejte se na obrázek voltmetru, Odpor s cívkou jsou zapojeny za
,ebou. Co se stane, když odpor zvětšíme? Jaký bude celkový odpor?
laký proud teď poteče cívkou? Mohu nyní připojit voltmetr na vyšší
rapětí?

Voltmetr
Přepnutí voltmetru na větší rozsah tedy znamená, že zvétšite odpor spojený s cívkou za sebou.
Tím se zvětší celkový odpor. Voltmetrem můžete měřit větší napětí, aniž byste zničilí cívku vel-
iým proudem.

\ jak je to u ampérmetru? Tam je odpor zapojen vedle cívky. Co udě-
.áte s odporem při přepnutí na vyšší rozsah? Zyétšite ho nebo zmen-
.íte? Uvědomte si, že potřebujete, aby přes cívku nešel moc velký
rroud. Ten musí mít snadnější cestu druhou větví přes odpor.

Přepnutím ampérmetru na větší rozsah tedy odpor zapojený vedle
--ívky zmenšíte. ampérmetr

4



34. Zasebou 5B

]. : . ,],:] ] ] i

Něpoúžtveite_'raaO;i,,.
', l'Bteinát]Žáť§vtgl ],,,,,
, Napě_tí, naterie se- na.,'
,ně,pigti očékáVánÍ,,. ,,'
obvykle nérozdělí
napůl a děti by to
mátlo. Je to tím, že
odpor žárovek není
tlphě steiný. Rozdíl je
v tořnto zapoiení

. podpo n'j§ště,tfríJ,]. .,

:.že žárov|*a§větším , ,

.odpolern' více. ,..,, ,

zahřeje a Qdpor se
ieště zvětší. :

i1.:].1',. '.; ,.',1'' 1" ;, :,. ,]. l,,

Prozkoumejme teď důkladněji obvody, kde jsou spotřebiče zapojeny za sebou. Vezměte si dvě

rtzné žárovky. Připojte je za sebou k ploché baterii tak, jak vidíte na obrázku.
Jaký proud protéká obvodem?
Jaké je napětí na žárovkách?
Jaký odpor mákaždá žárovka?
Jakýje celkový odpor takto spojených žárovek?

Abyste mohli na tyto oíázky odpovědět, proměřte,
jakje to s proudem a napětím ve vašem obvodu.

Zjistéte nejprve, jaký proud protéká obvodem. Zá-
leží jeho velikost na tom, do kterého z mistnazna-
čených ve schématu ampérmetr připojíte? Vyzkou-
šejte to.

Co můžete říct o velikosti proudu v jednotlivých
místech vašeho obvodu?

Zméíte,jaké je napětí na baterii a na jednotlivých
žétrovkách. Voltmetr připojujte postupně tak, jak je
naznačeno ve schématu. Naměřené hodnoty si za-
pište. Liší se napětí najednotlivých žárovkách? Jak
velké je ve srovnání s napětím baterie?

Odpor každé žárovky spočítat umíte. Uměli byste spočítat také, jak velký je celkový odpor dvo-
jice žárovek spojených za sebou? Můžete se inspirovat u Elišky nebo Jardy.

Zs. z.,t33+ €l,xla ž^J .?5. 1r'?/ ž/É"4..4a/
?o"ž,d-yc* 4 ;: -";:.,:'ůZ

a">.,žL? ť "r:ií:;
z*hž"j

-- é*ú- ,-/- Va_r.<

-7*z ?z - 4.z/'
-7*Z'* g: Q, < ,_/3F

-?*Z/.*a 4 a:=:4?-?la'
žz = .*, /?

?**i 4= fi=#=rqro
Ťě 4 = 7=7r=rfu2
*-*Z 1z.á. zz*4ž/ zJa z*<ž::

+* -/.*%* .4l *z* -3?7,i),
2>.,Z=Q--Z*.4 ?,/7á

2* Q+"2, :r'43,r2 l /%2 = €z,rZ
Ž4-7' +a:z V,**> a<*4+

ž!-r'-*' *2-*4

,|,l

,nž/l ie. Go,L+-:, 1l, = l1,s Ý

^*+č41 
,^o- Ž4: %l= Zt?V

*+ěL n.o žz: 7,L^=,|r6y

*-.t ^a+lL ,.,a ž)rzaw42r4 dÁ
fual+t: l-.t r^-.

.rr= ž "l , ?^=?=Íť^-- BF§L
,1.v Žz, pr=frl= gť^- 8sL
á,é* -1žitl -a &árn a pxa.,d.,a4á*,
,l.L ."-/* afl t-L,r)* Ť., b,* 1""*
R= *= Pou = z.t,bSL
GU,Á d;; *i *,o-+C il *a1 yb
^-É) )r" *9 >;,,,*Z. { '

Všimněte si, zda nějak souvisí rozdělení napětí baterie na žarovky s jejich odporem. SpoČÍtejte

poměr napětí na žarovkách a poměr jejich odporu.
Pro Eliščiny žárovky : U 1l 

(J, = 2,1 V l I,6 Y = I,'7 R1l R, = 1 3,5 O/8 O = I,7
Pro Jardovy žárovky: U1/(J2=3,3Y/0,9Y=3,'7 RllR2= I4,3 Ol3,9 a=3,'7



59 34. Zasebou
Napětí se na žárovky rozdělilo v poměru jejich odporu. Proč tomu tak je? Vzpomeňte si na to,
co jste zjistili o proudu a na Ohmův zékon. První žarovkou protéká proud UllR,. Druhou žá-
rovkou stejně velký proud U2lRr.
Od rovnosti UllR1= UzlRzďokážete jistě snadno přejít k výsledku UllUr= prlpr.

Uměli byste spočítat, jak se rozdělí napětí 8 V na dva odpory o hodnotách 10 O a 30 O?

Asi tušíte, jak by to dopadlo, kdybychom za sebe zapojili více žárovek nebo jiných spotřebičů,

Zapojte si obvod podle obrázku. Hodnoty
téká obvodem, jaké je napětí na zdroji a na
jednotlivých odporech. Jak velký je cel-
kový odpor?

Uměli byste proud a napětí najednotlivých
odporech předem vypočítat? Můžete po-
stupovat podobně jako Zdeněk. Svó vý-
sledky pak porovnejte s naměřenými hod-
notami.

odporu můžete volit iiné. Zméíte, iaký proud pro-

4.3 ./32ř -*"-.Z o.Z,-;*.4Z

, ,] ,,''], '_',,.,_'", ,"','.,

: _,]], i,:.'_, ]: :],:,'_]]]':]]]] i:].i

',úlo.h*iz§,ie§t,,,,, .-',,
rozdělenírn napěť
v poměru ,| 

:3, nebo :

z celkového odporu
11= o,e A}
a dobočítáním napětí

'najÉťítoťiýých'i,,,:1' ..

.oeporeohtOá"l0'V;.,
S._e .-' ,'..,.':.

_ ,: ]i]1 :, j:,|' ]]l: "].,]:]-
,:': 'il, ] ]]l]]:,,]] ]

,,j]' :] ],', j],,|, ,i ,,],

:,l,,,. ],]',,,,,'l. i ],.].],]:],i,;

,. .l' ._],l,]..,',, .,l,' 
l,,:._

: ],,,_, l ]]]] ]' : ,. 
-.]| 

,, , ] ]

]] ' . ] ] :: ] ,, :

//é*}"* .+a'4Z..

Zr :4€ž/l ,ve = 
',2€,/,/) 

43 = éa-žl/) J= Qtř--z.?

Co byste na záldadé svých experimentů a výpočtů mohli říci o proudu, napětí a celkovém od-
poru v obvodech, kdejsou spotřebiče zapojeny za sebou?

V obvodu se spotřebiči spojenými z*,*ebou
i,

] " ,, ::,

,' : : ,],',: , ,:l. l,'l: ,'i ..' .,1,.

Nechtějtana Žáeh}l -
doslovně odříkání, ,
těchto.závěrů, : 1,1, :.]

oehnĚjší_l§Ou tiěba :

,t,ÍnefiE presnei, ]],,,: ]

formulace vlástnrrni ,

§|ovy a §§hopnó§i ,

prakticky je používat.



35. Vedle sebe 60

Cílóvé poznatky,
Ná základě vta§tních
.ex§erinnentů déjíl:,:1]. ,,l ' ',:

k tomu, že v obvodu,
kde jsou spoťebiče
zapoieny védle sebe,
platí:
Nápětí na iednotli-
lných spótřóičích je
stejné iako napětí

"19llť 
, ,",l ",|,,,,

.Píotíd p.řqď |ouvělv6-,] ]

ním je roÝen součtu
proudů v iednotliqých
Ýětví,ch,

,,l .1']i] ]

Proud se do iednotli-

v obráceném poměru
kOdPOrtiím"ll :,] ] |:,], ]:]
' ':.'. ' .,]' .:,.::l,;,:.:1..|1 ;

Fř§vráoená, hodn_ota',,,
,céll(ovél:tood§ofuj€. l

rovna součtu převrá-

porů v iedňottiuých
věfuíóh.

Podobně jako v minulé kapitole pojďme teď
prozkoumat obvody, kde jsou spotřebiče za-
pojeny vedle sebe. Zapojte vedle sebe ďvéžá-
rovky. Připojte je k ploché baterii podle ob-
rázktl.
Jaký proud protéká žárovkami?
Jakéje na nich napětí ?
Jakýje odpor dvojice žárovek spojených vedle
sebe?

Abyste mohli na íyto otázky odpovědět,
proměřte proud a napětí ve vašem obvodu.

Zjistéte, j aký prou d proték á rhzný mi misty ob -

vodu. Zapojujte ampérmetr postupně do míst
vyznačených ve schématu. Zaplšte si namě-
řené hodnoty proudu. Co můžete říct o veli-
kosti proudu protékajícího jednotlivými žá-
rovkami? Jaká je jeho velikost ve srovnání
s proudem naměřeným před rozdvojením ob-
vodu a po opětném spojení obou větví se žá-
rovkami?

Zméíte, jakéje napětí na baterii a na jednotlivýchžárovkách. Voltmetr připojujte postupně tak,
jak je naznačeno ve schématu. Naměřené hodnoty napětí si zapište. Liší se nějak napětí na jed-
notlivých žárovkách a napětí na baterii?

Uměli byste spočítat, jak velký je celkový odpor vedle sebe spojených žarovek? Můžete se opět
inspirovat u Elišky nebo Jardy.
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61 35. Vedle sebe
Jak souvisí rozdělení proudu do jednotlivých větví s odporem žárovek?
Uvažujme podobně jako v minulém článku. Tentokrát je na obou žátrovkách stejné napětí. Na
první R1. 1,. Na druhé žárovce Rr. Ir..

Od rovnosti R1 . 11 = R, . 1, jistě snadno přejdete ke vztahu I1lI2= ftrlPr.
Souhlasí to s výsledky měření?
Pro ElišČiny žárovky: Irl| = g,44 N0,44 A = 1 R2lR1= 6,8 í)/6,8 O = 1

Pro Jardovy Žarovky: IrlL.= 9,46 N0,36 A : 1,3 R2l& - B,8 C)/6,5 C) = 1,3

Proud se tedy rozdělí v obráceném poměru k odporum žáro-
vek.

V obvodu na obrázku jsou vedle sebe zapojeny dva odpory
o velikosti 20 O a 80 O. Jaký je jejich celkový odpor? Jak se
mezi ně rozdéli proud 0,5 A? Jaké je na odporech napětí?

Asi tušíte, jak by to dopadlo, kdybychom vedle sebe zapojili
více žárovek nebo jiných spořebičů.

Zapojte si obvod podle obrázku. Hodnoty odporu můžete vo-
lit jiné. Zméíte,jaké je napětí na zďroji a na jednotlivých od-
porech ajaký proud protéká obvodem před rozdělením ajed-
notlivými větvemi s odpory. Hodnoty si zapište.

Uměli byste napětí a proudy v obvodu předem vypočítat? Ur-
čete nejprve, jak velký je celkový odpor.

Můžete postupovat podobně jako Marek. Své výsledky pak po-
rovnejte s naměřenými hodnotami.
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Co byste na základě svých ex-
perimentů a výpočtů mohli
říci o napětí, proudu a celko-
vém odporu v obvodech, kde
jsou spotřebiče zapojeny
vedle sebe?

První a čtvrté tvrzení platí jen
tehdy, je-li v kažďé větvi jen
jeden spotřebič.

V obvodu, kde jsou spotřebiče zapojeny v§dle sebe

- je napětí najednotlivých spotřebičích stejnéjako napětí zdroje
- je'prsud,ýřď. o#tvením royen součtu proudů v jednotlivýeh větvieh , , . ,

- jepř,*vřátenáhod,nbtaCetkovóho odporu rovna součtu převráeených'hodnot
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0,5 A

oSporův,Jédnbttivý Ýětvích
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Cílové poznatky
a dovedností:
Umět zapojit do
obvodu r€o§tat iako
regulátor proudu
a jako regulátor
napětí, Na konkrétním
zapojení obě íunkce
vysvětlit,

§nadno si můžete
opatřit někotik
potanciometrů nebo
odporových trimrů.
Ukažte ie dětem,
néboťjé jistě polkají
častěii než školní
reostat" Upozorněte,
že u někter,/ch je
odporová dráha
tvořena pásk§m
uhlíku nebo iiného
odporového mateíiálu
a nikoli drátem.

Podle schopností dĚtí
pomozté
s postupným
vyjasňovánírn situace
a ověřením. kdo na
to nepřijde, ať to
zkusí a najde
Vysvětlení potóm,
Dbejte na to, aby děti
zažily závistost
odporu na délce
zapojeného drátu
a jasně si
uvědomovaly, kte{
kus dřátu j€ l'v akci".
Pochopení ověřte
otázkou, zda íunkce
zapojení se změní,
když zapojíme jezdec
a druhý konec
reostatu.

V kapitole Za sebou jste Viděli, že když chcete zmenšit proud tekoucí obvodem, Stačí do ob-
vodu zařadit odpor. Jak to však udělat, aby se proud v obvodu dal pohodlně měnit? Rychle mě-
nit různé odpory'?
Podívejte se na fotografie sou-
částek, které si pohodlní lidé
pro teno účel zkonstruovali.

Součástce, kterou vidíte na fotografiích, se říká reostat nebo
také potenciometr. Určitě ji máte ve škole. Vezměte si reo-
stat k ruce a dobře si ho prohlédněte. Jistě jste si všimli, že
jeho hlavní částí je dlouhý kus drátu namotaný na nějakém
keramickém válečku. Pak je na něm ještě šoupátko, které
můžete bud rukou nebo otáčením knoflíku posouvat po na-
motaném drátu. Říká se mu jezdec. Všimněte si, že jezdec
končí kovovým páskem, kterým se při posouvání drátu do-
týká. Reostat má tři vývody. Ke dvěma ve dou konce namo-
taného drátu. Třetíje připoien kjezdci.

Pojdte nyní prozkoumat, jak se

reostat pollživá. Podívejte se na
následující dvě zapojení a před-
povězte, ve kterém z nich bude
reostat fungovat jako regulátor
proudu v obvodu. Jak budete
proud ovládat?

Pokud nevíte, které zapojení je na regulaci proudu dobré, odpovězte si v případě obou obvodů
nejdřív na následujíci otázky:
Ukažte v obvodu, kudyjde proud,
Jaký kus odporového drátu reostatuje zapojen do obvodu?
Závlsí délka zapojeného kusu na poloze jezdce?
Závísi odpor zapojeného kusu drátu na poloze jezdce?
Můžete posouváním jezdce ovlivnit proud v obvodu?
Ve které polozejezdceje odpor reostatu největší a proud nejmenší?
Ve které poloze jezdce je naopak odpor reostatu nejmenší a proud největší?
Jaký budejas žárovky přijednotlivých polohách jezdce?

Ať už vám je teď všechno jasné nebo ne, je čas to zkusit. Zapojte postupně oba obvody a ověřte
své předpovědi. Měli jste pravdu? Umíte už teď zapojit reostat tak, abyste mohli regulovat elek-
trickou mašinku nebo autíčka na autodráze? Dokáza|i byste udělat reostat z tuhy?

Určitě jste přišli na to, že pro regulaci proudu je třeba do obvodu zapojit reostat jedním kon-
cem a jezdcem. Druhó zapojení takhle nefungovalo. Není však možné ho vylepšit a použít třeba
k něčemu jinému?
Pojdme to zkusit s reostatem, který má odpor 20 O.
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Sestavte obvod podle obrázku. Začnéíepíipojením ba-
terie ke krajním vývodům reostatu (v tomto zapojeni
se mluví častěji o potenciometru). Pak připojte mezi
jezdce ajeden krajní vývod ledku s ochranným odpo-
rem. Abyste mohli sledovat napětí na ledce s odporem,
připojte k nim ještě voltmetr.

Před zapojením baterie do obvodu ukažte, kudy půjde proud.
Posouvejte jezďcempomalu doleva. Sledujte, zdaa jak ledka svítí, a současně výchylku volt-
metru. Dokáza|i byste vysvětlit, proč napětí na ledce roste? Teď posouvejte jezdcem doprava.
Sledujte opět ledku a voltmetr. Proč napětí na ledce klesá?

Možná vám pomůže, když si překreslíte schéma obvodu podle následujících obrázků. Celou
délku navinutého drátu dělítejezdcem na dva kusy. Jeho posouváním měníte délku levé a pravé
části drátu. Oba kusyjsou zapojeny "za sebou". Kjednomu kusuje připojena 1edka s ochran-
ným odporem způsobem "vedle sebe".
To vypadá dost složitě. Pokusíme si to trochu zjednodušit, Nastavte jezdec tak, aby ledka tro-
chu svítila azapojte do obvodu ampérmetr postupně do jednotlivých větví. Srovnejte naměřené
proudy. Asi jste zjistili, že proud tekoucí větví s ledkou je daleko menší než proud tekoucí reo-
Statem. Pojdme proto na chvíli na tuto větev Zapomenout.

Odpor celého navinutého drátu je 20 O. lez-
dec je uprostřed. Jaký je odpor levé a pravé
části drátu? Jak se rozdělí napětí na levou
a pravou část drátu?

Jezdce posuneme doleva do jedné čtvrtiny.
Levá část drátu má odpor 5 O. Jaký je odpor
pravé části drátu? Jak se teď rozděIi napětí?

Jezdec posuneme doprava do tří čtvrtin. Od-
:orlevé části drátuje 15 O. Jakýje odporpravé
;ásti drátu? Jak se teď rozdělí napětí?

\a pravém kusu drátu se mění napětí podle
.oho, jaký odpor tento kus má. Připojíme-li
,, edle pravého kusu drátu ledku s odporem,
lude se také na nich při posouvání jezdce na-
:ětí měnit stejně jako na tomto drátu. Jaké je
rejmenší a největší dosažitelné napětí na ledce
r ochranným odporem? Kterym polohám jezdce to odpovídá? Při jakém napětí se ledka roz-
:i,ítí?
L kázalo se, že zapojení k něčemu je - k regulaci napětí. V tomto zapojení můžeme posouvá-
rímjezdce regulovat napětí na spotřebiči a tím ovšem i proud, kterýjím procházi.

].:,_.:',::];,:'ll' l,., l,,: -,,,,,l;,;

začněte děti učit. že
ověřit cestu proubu
v óbvodu před
zapojením ke zdroji je
účinná oesta jednak
k pochopení funkce
obvodu, htedářtí
závad a také
k prevenci poprav§ffi,.,_",",
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K zanedbání jé
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tehdy, kdýž proud
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podstatně menší, neŽ
próud tekoucí
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cílovádovednosti:
Umětpo,užíÝat; . '
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9. a)za§€bou ]

.Fó= í6í}
,b),vedtg:6g6g

Ro= 1, O:,
c} sehérna: ,,

1. Jaké napětí naměříte na odporu?

Jak velký proud naměří ampérmetr A,
a iaký ampérmetr A2?

1_

30V

6.

8.

2A
|,|,I
10V

10o._--8ffi3
5. Jaký proud naměří ampérmetr '{1?

Jaký proud naměří ampérmetr A2?

24a 0,2A

Jaké proudy naměří ampérmetry
A,, A.2 a A3?

2. Jaké je napětí zdroje?
Jaké je napětí na žárovce?

120v

U.o,r" = ?

Všechny tři žarovky jsou stejné.
Určete, jaké proudy jimi prochází.

1,2 A

Jaký ie celkový odpor obvodu?

,l o 20

a) Jakýje celkový odpor obvodu?
b) Jaký proud protéká jednotlivými odpory?
c) Jakéje napětí najednotlivých odporech?

U=22Y

9.Máte4odporyo4o.
a) Jakje zapojite, abyste získali co největší odpor? Jak

bude velký?
b) Jak ie zapojite, abyste získali co nejmenší odpor?

Jak bude velký?
c) Jak zapojite všechny 4 odpory, aby celkový odpor

byl opět 4 o?

Rr=4O R.
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í0, Gry§5 batede
jsou ďryfuĚ spoieny,
zameněno zagt'ení
ampÉrmeku
a vo}ťneřu,,,,,.

10. Při zapojováni obvodu na obrázku udělal Karel Nešika několik chyb. Dokážete je najít?

11. Ve které ze situací zachycených na obrázku
a) žárovka svítí
b) protéká proud
c) je mezi místy 1 a2napéti?

12. Prohlédněte si dobře obvod na obrázku.
Jak se změní jas žárovek, posuneme-li
jezďce reostatu doprava z polohy 1 do
polohy 2?

13. V obvodu na obrázku jsou zapojeny
4 stejné žérovky a dva spínače. Nakres-
lete si schéma obvodu. Připravte si ta-
bulku a zapište do ní, které žárovky svítí
při všech možných polohách spínačů.
Svítí žárovky pokaždé stejně?
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výkonu pťi přesunu
nábo,ie v etektrjckérn
poli; což zde vědomě
nechceme]
píBzentovat. ]

Když budete chtít doma vyluxovat, musíte nejdříve strčit do zásuvky ŠňŮru od vysavaČe. Bez
elektřiny nebude motor pracovat. Podobně je to s mixérem, tatínkovou vrtačkou a dalšími do-
mácími spotřebiči. Elektřina můžetedy pohánět motory, rozpalovat žehličku či vlákna žárovek,
zkrátka a dobře umí pracovat.

Představte si, že vedle žárovky připojíme druhou, úplně
stejnou. Svit první žárovky se nezměnil, druhá svítí
stejně jako první. Výkon elektřiny v obvodu je tedy
dvojnásobný. Voltmetr ukazuje stejnou hodnotu (3 V),
ampérmetr měří v obvodu proud, ktery je dvojnásobný,
než s jednou žárovkou (0,4 A). 

0,4

Pokusíme se vymyslet vzoreček, jak spočítat elektrický
výkon.
Představte si žárovku zapojenou do obvodu se zdrojem,
jehož napětí můžeme měnit. Napětí na této žárovce (3 V)
i proud (0,2 A), který jí protéká, umíte změřit. Proud koná
práci - rozžhavuje vlákno, které svítí.

Představme si dále, že k první žárovce přidáme druhou
v zapojení za sebou. Napětí zdroje zvýšíme tak, aby žá-
rovky svítily stejně jako první předtím. Výkon elektřiny
v obvodu je také dvojnásobný. Oběma žárovkami teče
stejný proud (0,2 A). Na každé je stejné napětí (3 V),
takže na dvojicije celkové napětí 6 V (dvojnásobnénež
v prvním případě).

0,2 A

A

,1,1

,|,I

0,2 A

Podívejte se na následující přehlednou tabulku a navrhněte vhodný vzoreČek pro výpoČet vý-
konu v elektrickém obvodu.

Navrhujete stejný vzoreček jako my?

vykon = napětí,na'spotřebiči ir proud tekoucí spotřebičem

Se závislostí výkonu na elektrickém proudu a napětí je to podobně jako u výkonu vodní tur-

bíny. I u ní můžeme,získat více energie buď tak, ženani pustíme více vody (větŠÍ proud) nebo

tak, že proud vody pouštíme na turbínu z větší výšky (to odpovídá většímu napětí).

Už dávno vite, že výkon elektřiny nemusíte měřit na žarovky jako v naŠÍ tabulce, ale Že pÍtla-

tou jednotkou je 1 watt (W). Jednotky volt a ampér jsou tak vhodně zvoleny, Že výkon elek-

trického proudu 1 A tekoucího spotřebičem, na kterém je napětí 1 V, je právě 1 W. TentýŽ watt,

ktery známe z minulého dílu z povídání o mechanické práci, atentýž watt, o kterém jsme uŽ

mluvili v prvním díle, když jsme srovnávali ruzné energie,

lIlIlIlIlI

Popis obvodu Napěti

3V
3V
6V

Proud

0,2 A
0,4 A
0,2 A

Výkon

jedna žárovka
dvě žarovky vedle sebe

dvě žarovky za sebou

I žárovka
2 žárovky
2žárovky
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Zárovky z našich úvah měly příkon (spotřebovávaly výkon elektrického proudu)
3 V x 0,2 A = 0,6 W. To znamená, že za hodinu každá spotřebuje energii 0,6 Wh a přemění ji
na teplo a světlo.
Podobně třeba u vrtačky můžeme rozlišovat její elektrický příkon, například 550 W a mecha-
nický výkon, jehožvýsledkem je vyvrtaná díra. Vrlačka kromě vrtání hřeje a fouká vzduch. I na
to se bohužel spotřebovává elektrická energie. Ve většině zařizeni navíc na ztráty padne yíce
energie, nežna užitečnou práci. Tak má vrtačka účinnost určitě menší než 50 Vo.

Zapojte do obvodu vhodný zdroj, reostat, moto-
rek, voltmetr a ampérmetr. Posunem jezdce reo-
statu "přidávejte plyn" a sledujte údaje volt-
metlu a ampérmetru.
Jaký je minimální příkon, při kterém se moto-
rek ještě točí a jaký je příkon při maximálních
otáčkách? Co se stane, když při nějakých otáč-
kách motorek zatižite, tedy například sevřete
hřídelku prsty?

Výkon, resp. příkon,je na většině elektrických spotřebičů uveden. To umožňuje například spo-
čítat, jak silné pojistky nebo jističe musíte mít ve vedení, kterym připojujete automatickou
pračku s maximálním příkonem 2500 W.
Jednoduchým cvikem uděláte ze vzorečku P = U. 1vzoreček I = P / U.
Potom I=2500W l220 V= 11,4A.Jističesevyrábějínaproudy 6,10,16,25A.Potřebujete
tedy alespoň 16-ti ampérový jistič.

V prvním díle jste sledovali spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti. Dokázali byste teď
přesně vystopovat a sepsat všechny elektrické spotřebiče, kteró vám doma v danou chvíli fun-
gují?
Pokuste se o to. Sepište jejich příkony a ověřte, že lúdal elektroměru tomu odpovídá.

Porovnejte proud tekoucí stowatovou žárovkou na220 V a automobilovou žarovkou s pětkrát
menším příkonem (21 W) na 12Y.

POZOR! Složitější výpočet! Fyzlká|ni bázlivci raději přeskočí!
Všimli jste si, že k rádiu vede tenká šňůra a k žehličce silná? Proč? Hřeje-li žehlička, hřeje
i šňůra? Žehlička má příkon 1200 W. Přívodní šňůra s pruřezem vodičů 1 mm2 má odpor
0,1O. Jak moc hřeje přívodní šňůra?
Z výkonu žehličky a síťového napětí vypočtěte, jaký proudjí procltází.
Jaký proud teče přívodními vodiči?
Z Ohmova zťkona vypočtěte, jaké napětí připadá na přívodní vodiče.
Jakým výkonem hřejí přívodní vodiče?
Jak by vodiče hřály, kdyby byly slabší, například měly polovičniprtřez?

Dovo lené lrv alé zalížení
vícežilových izolovaných
měděných vodičů

Průřez Dovolený
vodiče trvalý proud

0,75 mm2 13A
1 mm2 16A
1,5 mm2 20A
2,5 mm2 27 A

re*io,pokui,směř .

především k ziiskání
subjektiÝni představy
\rýkonl];' :,l,.:;. 1. , :"

Pfqud tekougí: ]. i,. ] ]: ,-

,r"nt'U*oU,j*,,, l : ,, '., ,

1€0o,Wl É2OlV,+,",],.,,

=,§§A, ,,,],,].:::,: ] ]. ;. "
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Naýótí na'bdB,oru . .l 
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přfir.§dní.ah v§díčů je ]

0,1 f,}.5,5A+
= 0,55 V. Šňůra hřeje
yýkonern,, ,.,:. , :,, 'l] l : l
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39. Vedení proudu v kapalinách 6B

Cílové poznatky:
Elektrický ptoud
v kapalinách je
spojen s přenosem
iontů látky. Proievuie
§e to,U eleKrod.
Přenosu látký se
využívápří
pokovování.
Princip akumulátoru,

Bybičky v akváriu
potřeba nejsou,
pokusy by se jim
nernusely libit,
s čistou vodou
naměříte proudy
typicky desítky
miliampér, :

Při solení vody
po§tupuite od špetek
k hrstím,

Fozor! Modrá skalice
ie jedovatá!
pokud se v chemii
žáci se síranem
měďTahým
neseznámili, řekněte
jim vzorec sloučeniny
Guso4.5Hro sami,
Po přepótování se
méď původně
vyloučená na
záporné elektrodě
rozpouští.

Ktíč se připojí
k záporné etektrodě,
jako ktadná elektroda
se použiie měď.

Postavte HoŤmannův
pří§troj raději na
iotomisku. otevřete
kohouty na obou
ramenech a nalejte
do střední trubice
zředěnou kyse[inu
{1:10) až po kohouty,
Ty pak zavřete,
Na záporné eleKrodě
se vylučuje vodík, na
kladné kyslk. Objem
kyslíku je přibližně
poloviční než objem
vodku.
Vodík vypusťte do
zkumavky iotočené
dnem vzhůru) a hoříií
špejlí ukažte, že
bouchne,

Pojdme nyní prozkoumat, zda kapa|iny vedou proud. K následujícím pokusům budete potře-
bovat malé akvárium (nebo jinou skleněnou nádobu), destičky (odborně se jim říká elektrody)
zrůzných kovů (olovo, měď, zinek) a uhlíku, stojánky na uchycení elektrod, měřidlo proudu
a napětí, zdroj napětí (neilépe akumulátor), spojovací vodiče,

Sestavte si obvod podle obrázku. Do akvaria na-
lijte nejprve čistou vodu. Ponořte do ní např.
uhlíkové elektrody. Elektrody připojte ke zdroji
přes ampérmetr, jak ukazuje obrázek. Procházi
vodou nějaký proud? Zkuste i menší rozsahy.
Jistě jste nějaký proud naměřili.
Připravte se kpřepnutí ampérmetru na vyšší roz-
sah a vodu přisolte. Slaná voda vede proud mno-
hem lépe. Sledujte, co se přitom děje u elektrod,
Vidíte bublinky? Ty svědčí o tom, že se vylučují
nějaké plyny, Kápněte do vody trochu lihového

roztoku fenolftaleinu. Okolí jedné elektrody se barví do čeryena. Všimněte si, ke kterému pólu
je připojena. Z chemie víte, že červenání fenolftaleinu signalizuje přítomnost hydroxidu. U druhé
elektrody vybublává plyn aje to tam cítitjako u bazénu.
Co se to vlastně děje a kdo zaío mlůže? Čistá voda vedla proud méně, slaná vede docela dobře.
Sů1 dodala nosiče náboje. Sůl je sloučenina, chlorid sodný - NaCl. Pohybuje se NaCl vcelku?
Ne! Potvrdil to náš pokus. Ionty sodíku putují k záporné elektrodě a slučují se zde s vodou na
hydroxid sodný. Ten způsobuje červené zabarveni fenolftaleinu. Na druhou stranu, ke kladné
elektrodě, putují ionty chloru a plyn chlor zde vybubláv á.. Prozradí ho charakteristický zápach,
Voda sama se pruchodu proudu neúčastní. Je ale pachatelem, který chorid sodný bourá na ionty.

Odpojte zdroj, vylejte slanou vodu a opláchněte akvárium i elektrody. Do akvária nalejte vodní
roztok modré skalice. Zapojte obvod. Prochází proud? Děje se něco s elektrodami?
Ujedné to bublá, opět se u ní vylučuje plyn (tentokrát nepáchnoucí). Na druhé se objevuje na-
červenalá vrstva kovu. Poznáte podle barvy, ojaký kov sejedná?
Který kov je ukryt v modré skalici prozrazuje i její chemický název - síran mědhatý.
Všimněte si, u kterého pólu se měď vylučuje. Připojte elektrody k opačným pólům. Asi vás ne-
překvapí, že se nyní měd objevila na druhé elektrodě. Všimněte si také, co se stalo s vrstvou
mědi na elektrodě připojené ke kladnému pólu.

Navrhněte, jak můžete pomědit svůj klíč. Ke kterému pólu klíč ponořený do roztoku připojíte?
Z jakého materiálu uděláte druhou elektrodu, aby měď nebyla vyčerpávána z roztoku?
Poměděný klíč nebude rezavét, vrstvička mědi ale není příliš odolná. Lepší je pokovit klíč ještě
vrstvou tvrdého a odolného chromu. Pochromované součástky znáte jistě z aut, motorek, kol
i odjinud.

Pozor, další pokus provádějte jen s dospělým!
práce s žíravinou!

Budeme sledovat, co se děje při průchodu proudu zředěnou
kyselinou sírovou. Použijeme k tomu přístroj, který vidíte na
obrázku. Řiká se mu Hofmannův. Naplnění kyselinou nechte
raději na učiteli.
K elektrodám připojte
ampérmetr a zdroj.
Sledujte, co se děje.
Které plyny se na elek-
trodách vylučují? Po-
rovnejte jejich objemy.
Na které elektrodě se
vylučuje vodík a na
které kyslík? Jak byste
se o tom mohli pře-
svědčit? Nezkoušejte
to sami!
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Vedení proudu v kapalináchje provázeno vylučováním látek na elektrodách. Docházi přitom
k ruzným chemickým reakcím jak v roztoku, tak na elektrodách. Souhrnně se jim říká elektro-
|ýza.

V 6. ročníkujste si zkoušeli vyrobitjednoduché
baterie. Pojd'te sestavit Voltův článek. Do akvá-
ria se zředěnou kyselinou sírovou (POZOR
ŽÍRAVINA!) dejte jednu elektrodu měděnou
a jednu zinkovou a připojte k nim voltmeír. Za-
pojení vidíte na obrázku. Ukazuje voltmetr ně-

iaké napětí? Je to přibližně 1 V? Připojte k elek-
trodám žárovku 6 V/0,05 A. Svítí? Děje se něco
s elektrodami? Bublinky u elektrod signalizují,
že obvodem procházi proud a docházi k elek-
tro7ýze. Všimněte si také, zda se méni jas žá-
rovky. Můžete po chvíli znovu změřit napětí.
Jistě jste zjistili, že se článek vybíjí.

Zkuste také kombinace elektrod z dalších kovů. Změřte a porovnejte napětí těchto článků.

Normální baterii musíte po vybití vyhodit. Yite, že např. v autě máte zvlášíni baterii, která se

dá znovu nabit, Řim se jí akumulátor. Pojďme si takový zdroj sestavit a vyzkoušet, jak fun-
guje. Pozor budeme opět pracovat se žíravinou! Do zředěné kyseliny sírové dejte dvě očištěné
olověné elektrody. Přesvědčte se, že článek ne-
dává žádné napětí. Připojte teď k elektrodám
zdroj napětí a ampérmetr. Sestavený obvod máte
na obrázku. Nechte obvodem procházet proud
asi 0,5 A. Všimněte si, jak se mění povrch elek-
trod. Po několika minutách odpojte zdroj a při-
pojte místo něj žarovku. Ampérmetr ukazuje
proud a žárovka svítí. Článekje teď sám zdro-
jem napětí. Po vybití článek znovu nabijte
a zméíle, jaké dává napětí. Naměřili jste asi
2,2 Y? Pak vyndejte elektrody a opláchněte je
čistou vodou. Všimněte si jejich barvy.Zápomá
je šedáj ako n a začátktl. Kladnáje hnědočervená.

Olověný akumulátor se běžně potlživá v auto-
mobilech, jeho výhodou je nizká cena a schop-
nost dodávat velký proud. To je potřeba napří-
klad pro startování.
Dalším běžným typem akumulátoru je niklkad-
miový (NiCd). Ten se vyrábi i v malých prove-
deních, takžemtňe nahradit běžné baterie. Jistě
se vám vyplatí pořídit si NiCd tužkové akumu-
látory do walkmana a dobíjet je místo nakupo-
vání stále nových baterií. NiCd je potřeba před
novým nabíjením vždy úplně vybít (pod 1 V),
Jinak postupné ztráci kapacitu. Napětí jednoho článku NiCd je asi 1,2 V.
V poslední době se můžete setkat ještě s akumulátorem nikl-metal-hydridovým, NiMH. Je ob-
vykle dražší než NiCd, dá se do něj schovat asi o polovinu více energie alzeho dobíjet bez
předchozího vybití. Jeho napětíje asi 1,2 V.

Elekrický náboj uschovaný v akumulátoru (někdy mluvíme o kapacitě akumulátoru) se udává
v ampérhodinách (Ah).

Zárovka zasvítí.[en
slabě,

V}b(ení ělánku
znamená,'že zinková
elektroda se
rozpouĚtí,
koncentrace kyseliný
kíesá a vzniká síran
Zinečnatý,

.

Napětí nabitého
článku,olgvěného
akunrulátoru je asi
2,2 V Ktadná
elektro,da nabitóho
čláňku jé pokry,tá
PbOe; zápomá :

porézním olo_vern;

Akumrrlá,tor můžete
snadíto zhotovit ,

iz oitronu, do kterého
zapí,ohnete páse*
z mědi (+} azinku (-),
fiapř.,zjnkové ,

pouzdro epoužitó
batede; Tento
akumulátor lze nabít
plo§hou bat9fií
a ote§tovat ledkou,

Něcht€ žáky změřti,
jaktý proud odebírá
jejich walkman
a určit, jak dlouho
wdlží hrát
s tužkovýrni
akumulátory dnes
běžné kapacitě,
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Cílové poznatkyl
Vzduch je zabéžnýeh
podmínek nevodivý.
vodivosti lze
dosáhnout vysokou
teplotou, vysokým
napětím.
Průchod proudu
může být provázen
viditelným zářením.
To se využívá ve
uýbojkách
a zářivkách.

Molekuly vzduchu
jsou neutrální,
Plamenem dojde
k ionizaci. V plameni
ovšem k vedení
proudu přispívají
i ionty zplodin hoření

Máte]i ve škole
obloukovou lampu,
ukažte žákům
obloukouý výboj,
vzniká termoemisí
žhau/ch elektrod.
Dívejte se na něj přes
ochranné sklo ěi
bnýle.
probití vzduchu
můžete ukázat také
s Van de Graafolým
generátorem či
indukční elektrikou,
Elektrody na
Ruhmkorffově
transformátoru dejte
do vzdáleností asi
5 cm.

Vede vzduch elektrický proud? Dobrým vodičem určitě není.
To by svítila i druhá žénovka i v obvodu na obrázku, baterie
by se vybíjely a určitě najdete sami další příklady. Co ale
blesk při bouřce nebo elektrický oblouk při svařování? Čím
to je,že někdy vzduch proud přecejen vede?

Vyzkoušejte si následující pokus. Postavte na polystyrón ple-
chovku s alobalovým proužkem. Nabijte ji novodurovou tyčí
podobně, jako jste to dělali v 6. ročníku. Vezměte si do ruky kovovou destičku a podržte ji asi
10 cm od plechovky. Klesá proužek? Vybíjí se plechovka? Téměř neznatelně, suchý vzduchje

velmi dobrý izolant. Dejte mezi destičku a plechovku zapá-
lenou svíčku. Sledujte přitom proužek. Tentokát rychle
klesl. Plamenem se stal vzduch mezi plechovkou a destičkou
vodičem.
Co to znamená? Víte, že k vedení proudu jsou třeba nějací
nositelé náboje. Např. v kovech to byly elektrony, v kapali-
nách ionty. To, že zaběžných podmínekje vzduch nevodivý,
znamená, že je v něm nositelů náboje strašně málo. Pokus
s plamenem lkázal,jak je můžeme získat.

Nositelé náboje se ve vzduchu mohou vytvářet i při velmi
vysokém napětí. Na vytvoření vodivé cesty dlouhé 1 cmje
v suchém vzduchu potřeba napětí kolem 32 000 V. Vedení
vysokého napětí je proto konstruováno tak, aby vodiče byly
dostatečně vzdáleny a nedocházelo k probíjení vzduchu mezi
nimi.

Chcete-li vidět výboj (iskru) ve vzduchu ve třídě, použijte Ruhmkorffův transformátor. Vidíte
ho na obrázku. Po připojení k akumulátoru přerušovač pouští do cívky proud, kteqý bychom
nejlépe charakterizovali slovy "chvíli ano - chvíli ne". Není to gice střídavý proud "sem - tam",
ale stejně dobře se dávyužitk získání velmi vysokého napětí.

Ruhmkoďfův transfomátor

Máte-li ve škole výboiové trubice s různě zře-
děným vzduchem a s ruznými plyny, zkuste je
připojovat k transformátoru. Prohlédněte si,
jak vypadají výboje. Nejznámější je asi výboj
v neonu. setkáte se s ním ve svítících rekla-
mách.
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Prohlédněte si, jak vypadá doutnavka z vypínače.
Co v ní svítí? Vidíte, že v ni svítí plyn, nikoliv rozžha-
vený drátek jako v žarovce. Všimněte si, že doutnavka
je zapojena přes odpor.

Jak funguje záíivka? Prohlédněte si na obrázku, jak vy-
padázáíivka vevnitř. Žaany spojovací drátek, který by
se nažhavil a svítil, v ní nenajdete. Na koncíchjsouien
dvě žhavicí spirálky, které na začátku dodají první no-
sitele náboje, V neonových trubicích červeně svítí plyn,
kterým proch ázi e|ektický proud. Nepřirozeně namod-
ralé světlo rtuťových par v zťňivce přebarvuje na bílé
světlo povlak na vnitřní stěně trubice. Rtuť je jedovatá.
Proto by bylo vhodné nefungující záílvky nepohazovat
do odpadu, ale recyklovat. To se však dosud běžně ne-
dělá.

Výbojů v plynech se využívá k pouličnímu osvětlení
a k reklamním účelům. Výbojky azáíivky majiprotižá-
rovkám menší spotřebu elektrické energie.

Doutnavka se pou-
žívá jako signální
světlo, protože jí stačí
velmi malý proud.

Odpor ornezuje proud
doutnavkou.

Podobně je lřeba
omezovat proud zá-
řivkou. Dělá se lo cíú
kou * tlumivkou.

Světlo rtuťových par
má silnou ultratialo-
vou šložku, která se
pohltí v tuminoíoru na
stěně, a ten wzářívt-
ditelné světlo.
K poutičnímu osvět:
lení se používaií sodí,-
kové, žlutě zářícivý-
bojky, nebo nuťové
wboiky s luminoŤo-
rem.

Dětem můžete uka-
zovat starou rozbitou
zářivku, ze které rtuť
již dávno vyprchala,

Nejlepší výboje však umí dělat
bouřka. Blesk je výboj mezi dvěma
mraky nebo mezi mrakem a zemí.
Vysvětlit, jak takový blesk vznikne,
není vůbec jednoduché. Znamená ío
především vysvětlit, jak se vyúbi
elektřina v mracích a jak si blesk
hledá cestu. V mracích je podstatné
silné proudění vzduchu strhávající
ledové krystalky. Blesk si pak hledá
nejsnazší cestu, takže rád uhodí do
kostelních věží, vysílačů a neciPatr-
ných turistů pobíhajících při bouřce
po kopcích.

*]rr|*- tm __*__l Obrázek vám poradí, jak se při bouřce chránit.
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Cílové poznatky;
Znátbezpeéná
napětí, správné
chování při používání
elektrických
spotřebiČů,+Ťcy
prvnl pornocl prl
úrazu elektrickým
proudem,

Elektřinaje dnes všude kolem nás. Slouží nám v mnoha podobách. Je ale také schopna zrařto-
vaí a zabijet. O to, aby byla elektrická zaíizeni bezpečná, se musí postarat výrobci všech elek-
trických zaíizeni. Musí se podřídit státním normám a své výrobky nechat schválit ve státní zku-
šebně, Podívejte se na značky naší i několika zahraničních zkušeben a nekupujte výrobky bez
těchto označení.

Na nás uživatelích pakje, abychom respektovali návody k obsluze a výstrahy na elektrických
rozvodech. Neškodí ovšem vědět, jakájsou rizika elektřiny ajak se proti nim chránit.

Když se lidské tělo zapojí do obvodu, začne
jím protékat proud. Viděli jste již při zkou-
mání tranzistoru, že proud tekoucí vaším tě-
lem stačil na jeho otevření. Proud byl tak
slabý, že jste ho necítili. Zapojte se do obvodu
s plochou baterií a mikroampérmetrem,
změíte protékající proud a spočítejte svůj od-
por. Jistějste opět nic necítili, proud byl na to
příliš malý.

V nově zaváďéných normách se za bezpečný
proud považuje 1,5 mA. Překročení tohoto
proudu může podle podmínek znameí\atrinné vážné poranění, popáleniny, případně smrt.

Se suchou pokožkou při malém napětí jste si naměřili odpor možná až IO0 000 O. Na tuto hod-
notu však nemůžete spoléhat, protože váš odpor je závislý na.mnoha okolnostech. Proto se za
zcelabezpečné napětí izazvlášt nepříznivýchpodmínekpovažuje střídavé napéti12 V a stej-

nosměrné napéti24Y. Taková napětí můžete očekávat například ve školních laboratořích, u hra-

ček atd.

V mnoha zaíizenichje potřeba napětí větší. Yíte, že béžný rozvod má střídavé napětí 220 V,
pro některé spotřebiče (například akumulační kamna, různé stroje) dokonce 380 V. To je na-
pětí, které by při dotyku mohlo být velmi nebezpečné, a je proto potřeba se před ním chránit.
Ještě nebezpečnější jsou rozvody vysokého napětí.

Ochrana před nebezpečným napětím je možná několika způsoby:
Vedení vysokého napětí je například vysoko nad terénem, trafostanice je v uzamčeném do-
mečku. Mluvíme o ochraně polohou částí s nebezpečným napětím (odborně se jim říká Živé
části; kdo se jich dotkne, je naopak mnvý) nebo zábranou přístupu k nim, Tato ochrana sel-
hává v případě krajní neopatrnosti nebo hlouposti. Posudte sami, jak může dopadnoutjeřáb-
ník v autojeřábu manipulujícím pod vedením či děti lezoucí do sKíně
s následující tabulkou.
Za mimoíádných okolností, např. po vichřici, může být vedení poru-

šeno. Jistě souhlasíte s tím, že je krajně nezdravé dotýkati se drátů i na
zem spadlých.
Všechny elektrické domácí spotřebiče jsou zakrytovány tak, abyste se

při správnó obsluze nemohli dotknout živých částí. Mluvíme o ochraně
krytím živýchčástí. Odborníci ještě klasifikují krytí podle toho, jakým
šťouralům má odolat (dlaní, prstem, nástrojem ...) a do jaké míry odo-
lává vodě. Například standardní zásuvka je bezpečná při dotyku prstem,
ale už neochrání při šťourání hřebíkem (NEZKOUŠET!). Elektrická sekačka trávy by měla

být bezpečná při dešti či odstřikujícím potu sekáče.

pří měření nechte
žáky vyzkoušet, iak
se jejich odpor změní
po navlhčení prstů,

vážnost úrazu závisí
kromě velikosti
proudu na jeho cestě
tělem.
Nejnebezpečnější je
proud tekoucí přes
hrudník, protože
může způsobit
zástavu srdce,

Diskutujie se žáky,
iak jednotlivé ochrany
íungují a jaké chování
uživatele
předpokládají,
Prodiskutuite zároveň
příklady jednání, před
kterým je každá
ochrana bezmocná
a které skoro iistě
vede k neštěstí.

PoZoR
VYSOKÉ NAPĚTÍ !
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Žive Částijsou obvykle izolovány. To všichni znáte napřiklad ze síťové přívodní šňůry ke
spotřebičům. Vodiče ve šňůře musí být odděleny (izolovány) už proto, aby šňůra mohla vů-
bec fungovat. Pro bezpečnost se dodává další vrstva izo\ace, a proto se často mluví o dvo-
jité izolaci. Spotřebiče s dvojitou izolaci se označují značkou. Ani dvojitá tzolace nemusí
být zárukou bezpečnosti.

Značka dvojité
iZolace

Elektrická zaíizeni mají však i části, na kterych při normálním stavu žádné napéti není. Ta-
kové části se odborně nazývaji neživé. Je to například skříň ledničky nebo žehlicí plocha žeh-
liČky. Při poruše se však může stát, žeinatěchto částech se objeví nebezpečné napétiauži-
vatel dostane ránu. Někdy je možné použitzpůsoby ochrany, které jsme uvedli u živých částí,
například izolaci. U žehličky to ale nejde, žehlici plochaje většinou kovová. V podobných
případech se pro ochranu neživých částí používá ochrana nulováním. Podívejte se, jak to
funguje v případě zminéné žehličky. Dojde-li k jakémukoli porušení izolace živého vodiče
tak, že se objeví napětí na krytu žehličky, uzavíe se obvod přes nulovací vodič a vypadne po-
jistka v bytovém rozvodu. Řiká se, že došlo ke zkratu. Všimněte si, že v koupelně, která je
kvůli vlhkosti zvláště riziková, jsou všechny kovové části spojeny s nulovacím vodičem.

fázový vodič
pracovní nulouj,vodič
ochranný nulový vodič

l
i
l

i:rr:ii*.ikt; zásuvka podle
nových požadavků

zásuvka obvykle
zapojená

Přes všechny ochrany se může stát, že dojde k (traza elektrickým proudem. V takové situaci
si především musíte zachovat chladnou hlavu, abyste se nepřipojili k oběti. Nejprve je posti-
ženého třeba vyprostit z dosahu proudu (vypnout elektřinu, odsunout vodiče nebo postiže-
ného pomocí nevodivých předmětůjako např. suché dřevěné tyče, prkna). Potéje třeba zkon-
trolovat tep a dech a případně ihned zahájit masáž srdce a umělé dýcháni(zaněkolik minut
už bude pozdě). Když jste se takto postarali o píežiti postiženého, volejte lékaře (telefon zá-
chranné služby 155) . Vznikl-Lipožét, volejte hasiče 150.

Ghování v případě
úrazu eleKrickým
proudem je vhodné
cvičit a při cvičení ko-
rigovat chybné po-
stupy. Při skutečném
úrazu není moc času
na vymýšlení.
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Cílové poznatky:
podstata měření
tep|oty,
způsoby přenosu
tepla.

Heslovité odpovědi
jsou pro vás, žáky
těmito termíny
neděste a jevy
vysvětlete hned nebo
pozděii,
Některé odpovědi
najdou i děti snadno.

1) Sníh, jinovatka, led
2} Sublimace
3) Kapalné skup.
4) Desublimace
5} PraKicky nemůže.
Teplota tání je sice
ovlivněna tlakem, ale
iV€ Vakuu je teplota
tání ledu asi 0,007'C.
6) Eíekt zvýšeného
tlaku itření
a povrchových
vlastností.
7) Kapalnění vodních
pa1 vidíme kapičky
nebo krystalky ledu.
8) Kapky vody slouží
jako zásobníky tepta.
9) Voda je podstatně
lepším zásobníkem
tepla než zemina,
10) Při tlaku 2300 Pa,
tj, asi ve r4ýšce
26 km.,í1) Pára jeplyn, není
vidět. Když je "pára"
vidět, jedná se již
o vodní kapičky.
12) Nečistoty se
neodpaří
1 3) Proudění vzduchu
urychluje odpařování
14) Voda, magnezit
15) ..,
,l6) viz následující
graí
17) Dřevo a plast
špatně vedou teplo
18) Např. pěnový
polystyren
19) Např. kovy
20,21},."
22) Většinou
chlazením, motoí je
ale třeba zahřát na
provozní teplotu,

Ve všech tako4rch
teploměrech je
podstatná změna
objemu kapaliny
v baňce, délka
sloupce kapaliny
v kapiláře ukazuje
tuto změnu,
Vzpomínejte se žáky
na další jevy, které
umožňují měřit
teplotu.

Prodiskutujte, iak
funguje zúžené místo
na kapiláře lékař-
ského teploměru,

O teple a jeho účincích jste již slyšeli v 6, ročníku. Leccos jste si přečetli jinde, leccos jste vi-
děli v televizi a leccos znáte z běžné zkušenosti. Myslíte, že následujíci otázky by v kvízu byl1,
téžké? Na některé otázky možná dokážete odpovět již nyní. Na jiné najdete správnou odpověď.
když si pozorně přečtete následující stránky.

1) Jak může vypadat voda v tuhém skupenství?
2) Jak to, že může uschnout zmrzlé prádlo?
3) V jakém skupenství je voda, která tvoří mlhu?
4) Jak vznikánámrazana elektrickém vedení nebo Kíd-

lech letadel?
5) Může existovat teplý led?
6) Proč klouže led?
7) Jak vznikají bílé stopy za proudovými letadly, která

letí vysoko? Jaké skupenství vody to je?
8) Proč se používá rosení stromů jako ochrana před mra-

zem?
9) Co má značný vliv na rozdílnost přímořského a vnitro-

zemského podnebí?
10) Může se vařit voda při 20'C?
11) Je pára vidět?
12) Proč je destilovaná voda čistá?
13) Proč se používá fén?
14) Jaké materiály se používají k uskladnění (akumulaci)
tepla?
15) Jakbyste si ochladili horkou polévku?
16) Potřebujeme více tepla na roztátí 1 kg ledu, na ohřátí

l kg vody od 0'C k varu nebo na vyvaření 1 kg vody?
17) Proč mají konvice, pánve a hrnce často držadla ze díeva

nebo z plastu?
Které materiály dobře tepelně izoluji?
Které materiály dobře vedou teplo?
Jak si naše tělo udržuje svoji teplotu a jak mu v tom po-
máháme?

21) Jakje touzviiat?
22) Jak se udržuje vhodná teplota ruzných zaíizení?

Když se chceme vyznatv ruzných tepelných jevech,narazime většinou na potřebu říct, jak teplé
něco je. O teptotě jsme mluvili už v prvním dílu. Řekli jsme si, že teplotu zaváďíme, abychom
mohli například přesněji mluvit o tom, jak moc je voda horká nebo studená. Když trochu zmáčk-
nutou, uzavřenou plastovou lahev polijeme horkou vodou (každý pozná, která vodaje horká),
lahev se nafoukne. Můžeme íici, že zvýšení teploty vzduchu v láhvi způsobilo jeho roztažení.
Zmenšení teploty, např. politím studenou vodou, vede zase ke splasknutí. Tojsou příkladyjevů,
které na teplotě závisí, a tedy současně jevů, pomocí kterých lze teplotu měřit.
Závisi objem plynu i kapaliny ještě na dalších podmínkách nebo jenom na teplotě? Myslíte si,
že je jednodušší měřit teplotu pomocí roztahování plynu nebo kapaliny?

18)
19)
20)

Patrně vás napadlo, že objem plynu závisí nejen na teplotě, ale také na
tlaku. Ze zkušenosti víte, že kapalinyjsou prakticky nestlačitelné. To zna-
mená, že o tlak se nemusíte starat, a klidně můžete teplotu měřit pomocí
roztaženitíeba lihu nebo rtuti ve skleněné baňce. Teploměry s lihem máte
nejčastěji za oknem.

Rtuťový lékařský teploměr také všichni důvěrně známe.
Co se však děje například při měření teploty lékařským teploměrem?
Teploměr musíte nejdříve sklepat. Co to znamená? Sklepáním se rtuť na-
tlačí přes zižené místo zpět do baňky.

v zúženém
místě se
sloupec
rtuti při
smršťování
přetrhne
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TePloměr zastrČíte do podpaždí a on vás studí. Je zíejmé, že má jinou teplotu než vaše tělo. po
chvÍli studit přestane. Vaše tělo ho zahřálo ajeho teplota se vyrovnala i teplotou vašeho těla.
KdYŽ teploměr vytáhnete zpodpaždi, hřeje vás do prstů. Je teplejší než pisty. Na stupnici si
přeČtete svou teplotu a posoudíte, jestli je menší nebo větší než 3''t "C. teptota nad 37;C sig-
nalizuje nemoc, ČÍm větŠí teplota, tím hůře. Z rozsahu lékařského teploměru poznáte,jaké tě-
lesné teploty lidé píeživaji.

Při měření teploty jste pozorovali, že teploměr se od vašeho těla ohřál a teploty teploměru a těla
se vYrovnaly. Aby se to opravdu stalo, musíte pár minut počkat. Rtuť se v baňce roztíúůa, pro-
Plazila se zúŽeným místem do kapiláry. Při chladnutí se rtuť v zíženémmistě přetrhne. Její siou-
Pec bude i potom ukazovat největší teplotu, na kterou se teploměr ohřál. (I sloupeček rtuti, který
zŮstane v kapiláře se ochlazenímzkráti, ale asi jen o 1 Vo,tedy nepozorovatelně). Teplo po-
třebné na ohřátí teploměru jste dodali vy a asi vám moc neschází.
Mohli byste vŠak běŽným teploměrem změřtt teplotu kapky vody? Můžete si změřit teplotu
přes svetr?

Už dávno víte, že teplota se ve většině zemí měří ve stupních švéd-
ského astronoma ANoBRsp CBI-sra (čti celzija) (x1701, í1144).
Navrhl stupnici, na niž označil nulou teplotu tání ledu a stovkou
teplotu varu vody. Byl to zlepšovací návrh proti stupnici Geszu-
BLe DRNIeLI FagnpNHBIra (čti farnhajta), ktery vyšel z teploty
směsi salmiaku, ledu a vody (0 'F) a teploty lidského těla (96 .F).
Fahrenheitova stupnice se i dnes pollživáv USA.

V kapitole o odporu jste poznali, že odpor vodičů i polovodičtlzá-
visí na teplotě. Toho se využivá u digitálních teploměrů, které se
dnes běžně používají. Teplotu vody v akvariu můžete napňklad
měřit pomocí odporu termistoru. Poměrně jednoduchý elektro-
nický obvod může tento odpor vyhodnocovat azapinattopení tak,
aby se teplota vody držela v zadaném rozmezi. Podívejte se ko-
lem sebe po teploměrech, termostatech, tepelných pojistkách.

Při měření tePloty jste viděli, ženazačátkuruzné teploty těla a teploměru se časem vyrovnaly.
Tak je to vŽdy -jsou-li v kontaktu předměty s různou teplotou, teplo cestuje. Cestuje tak dlouho,
dokud se teploty nevyrovnají.

Teplo cestuje od teplejších předmětů ke studenějším.

V prvním dílu jsme společně zkoumali, jakým způsobem může teplo cestovat. Zjistili jsme, že
nejsnáze cestuje mezi předměty, které se přímo dotýkají. Tomuto způsobu přechodu tepla ří-
káme vedenÍ. Ruce si můžeme zahíát i nad kamny, teplo se šíří i prouděním vzduchu. Stejně
se Šíří teplo prouděním vody od kotle do radiátorů ústředního topení. Když se kočka vyhřívá
na sluníčku, píicházi k ní teplo zářením.
SouČasně jsme zkoumali způsoby, jak teplu v cestování zabrántl Aby nás horký hrnec nepálil,
izolujeme držadla plastem, který špatně vede teplo. Aby nám nebyla zimave studeném větru,
zalezeme do závétíí a zabránime přenosu tepla prouděním vzduchu. Přenosu tepla prouděním
vzduchu mezi stěnami termosky zabránime tím, že vzduch odstraníme. Lesklé pokovené stěny
termosky zabr áni přeno su tepla záí enim.

i:l]j ::.;.l: !.. ],:.:1,,,_i

Diskutujte
požadavek, aby
teploměr byl tak malý,
že jeho ohřátí
nezmění podstatně
teplotu měřeného
předmětu, Budete{i
měřit běžným
teploměrem teplotu
kapky vody,
přizpůsobí se spíše
teplota kapky
teploměru než
naopak. Teplo
potřebné k vyrovnání
teplot §e k teploměru
musí dostat. svetr
tomu brání.

0oC=32oF
100 "C = 212 "F,
z literatury víte, že
papír vzplane při
451 ,F,

Tr = 9/5o .Tc + 32

Protože jsme dosud
neřekli, co znamená
vlastně teplo, mohli
bychom klidně mluvit
také o cestování
chladu. Chlad cestuje
od studenějších těles
k teplejším ..,

Anders celsius
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Cílové poznatkyl
Topíme{i doma
v kamnech, hřejeme
vesmír.
Flozptytování tepla je
nevratné a neod-
vratné,

To; že teplo samo-
volně přechází z látky
s výššíteplotou na
látku s nižší teplotou,
Vede k tomu, že teplo
se v přírodě postupně
rozpty|uje až je pro
nás nepoužitelné, Ho-
voříme o degradaci
tepla, Jediné zaiízení,
které může použité
teplo pro ná§ jéště
zachránit,ikdyžsvy-
naložením další ener,
gie, je tepelné čer-
padío.
Příklady milé, ale ne.
řeálné koncentrace
teplai koncentíovat
rozpbýlené tělesné
teplo lesní zvěře na
vaření při táboření.
átd.

Vyzvěte děti, ať doma
zkontrotují hospoda-
ření s teplem.
Zjištěné skuteónosti
opatrně sdělte rodi-
čům,

Upozorněte děti na
ětánky v novinách,
které mluví o sklení-
kovém eíektu,
Jiné problémy jsou
způsgbeny znečiště-
nírn atmosféry íreonY.
Ty narušuií ozonovou
vísbúu, která ná§
chrání před škodlivým
ultraíialovým zářením.

Je-li venku zima, zatopite si v kamnech. V ohništi je teplota kolem 1000 'C. PláŠť kamen je

o dost chladnější - běžně něco nad 10O 'C, teplo z ohniště cestuje stěnami kamen ven. Vzduch
v příjemně vytopené místnosti má teplotu již jen asi 25'C. Venkovní teplota vzduchu je niŽŠÍ,

a tak teplo cestuje ven stěnami a okny bytu. Naše Zemé je obklopena mrazivým vesmírem,

takže nakonec se námi produkované teplovyzáňl do vesmíru. Naše kamna tedy ohřívají vesmír.

Zatimco na horkých kamnech si ještě můžeme uvařit čaj, teplo rozptýlené do přírody je pak uŽ

pro nás téměř nepoužitelné.-opačný 
proces by byl velmi užitečný. Najděte sami příklady užitečných zaÍizenÍ, která by kon-

."nt.ouitu teplo, Bohužel to v přírodě nefunguje. Rozptylování teplaje nevratný děj. Výroba

tepla však vždycky něco stojí, protoje rozumnéjím neplýtvat.
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kde teplotu měříme

Jak můžeme zabránit plýtvání s teplem?
Můžeme stavět domy lépe tepelně izolované. Dobře izolují tlusté cihlové zdi, lepŠÍ jsou duté

cihly, tvarnice, lehčený beton. Špatně izolují tenké betonové panely. Hodně tepla mŮŽe z bYtu

utíkát okny. pomůže těsnění, vícevrstevná skla. Důležitá je také regulace topení a větránÍ. Je

dosti nemoudré naplno topit a současně mít okna dokořán.

Víte, jak funguje skleník?
Sklo propouští velmi dobře světlo. Část světla se ve skleníku pohltí a přemění na teplo. Sklo

však špaině propouští tepelné zířeni. Skleník je past na teplo přinesené světlem.
podobně se Ónova naše Žemě. Místo skla má atmosféru. Její vlastnosti rozhodují o tom, kolik
tepla přineseného slunečním světlem se vyzáíi zpět do vesmíru, Jsou obavY, Že zneČiŠtění at-

mbsfery může narušit dosavadní rovnováhu a způsobit celkové oteplení klimatu Zemé.Y této

souvislosti můžete zaslechnout pojem skleníkový efekt.

teplovodní kotel
ústředního topení



77 44. Proměny vody
Pojdme prozkoumat, co se bude dít se sněhem, když ho budeme zahíivaí. Postavte na elektrický
vařič hrnek se sněhem nebo s jinovatkou z mrazíkll Vařič nechte zapnutý na stále stejný stu-
peň, takže bude nádobě se sněhem dodávat stále stejně tepla. Bude nás zajimat, kolik tepla je
řeba na roztáti sněhu, na ohřátí vznikló vody na 100 "C a najejí vypaření, Přitom předpoklá-
dáme, že množství tepla předaného vodě je úměrné době zahřívání.

Jak se mění teplota 200 g ledové tříště při ohřívání s výkonem 500W

- 

průběh při dokonalém ohřívání a dokonalém míchání ledovétříště

- 

průběh při pokusu s g0 g ledové tříště na běžném elektrickém vařiči

teplota ("C

11o

Cílové poznatkyl
Poměrlepla :

potřebného k tání
ledu, ohřívání
zO"cna,l00Ťavypaření,
téhož množství vody.

Fo sJatnou !ryihodou
je krorně dó*tupnosti
vod} i fakt,lže obě
teptoty,je možno. ' ]

dobře pa nějakou
dobu udržet.

Led §e sniize ohřivá

',,.
Z grafu od€čteno:
ohřátívodlt o4Q "O
truá 60 §, tepló ]

dodané vařičem ie
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500W:60 s=30 00OJ
Použiito úměrnosii:',
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Umíte již odpovědět na otázku č. 16 z předcházející kapitoly?
Je vhodnější na horách k uvaření čaje nabrat ledovou vodu z potoka nebo tavit sníh ze závéje?

Dokážete vysvětlit jakou výhodu mělo zvolení základních teplot Celsiovy stupnice - teploty
tání ledu a teploty varu vody?

ohřívá se snáze led nebo voda?
Odhadněte pomocí grafu kolik tepla potřebuje voda k ohřátí z 2O "C na 60 'C. (Nápověda:
uvažíe, že znáíe výkon vařiče, takže můžete určit, kolik tepla dodá voďé za 1 s, neuvažujete-li
ztráty píi ohřívání,)

Zméí1re, za jak dlouho se začne vařit litr vody na vařiči, ktery doma používáte. Pomocí grafu
určete, zajak dlouho by se všechna voda vyvařila, kdybyste na ni zapomněli.

Umíme už porovnat množství tepla potřebného na zahíiváni ledu, vody, tavení ledu, vyvaření
vody. Nevíme, kolik tepla potřebujeme na stejné cviky s jinými látkami. Umíme množství tepla
porovnávat, ale neumíme ho spočítat. Viděli jsme proměny pevného ledu v tekutou vodu i ne-
viditelnou páru, ale nevíme, jak si vysvětlit, že jde stále o tu samou vodu. Pojďme to v dalších
kapitolách prozkoumat.
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45. Metr na teplo 78

Cílové poznatky:
Mezi předměty
s různou teplotou
dochází k tepelné
4íměné. Množství
předané energie
závisí na druhu
materiálu, hmotnosti
a na změně jeho
teploty,
Dovednosti:
umět v tabulkách
najít úda|e o měrné
tepelné kapacitě
látek.

Přečtěte si s námi zprávu,kterou jsme objevili v nejmenovaných novinách. Byla vzrušující. Po-
zdéji zmizela z prvních stránek deníků a do odborného tisku se vůbec nedostala. Jsme proto od-
kázáni na vlastní rozum.

Není asijednoduché odpovědět na otázku, zda Dukovany opravdu navštívili zástupci neznámé

civilizace. Stejně obíižnéje posoudit, zda zminéný materiál byl výplodem bujné novinářské
fantazie nebo zda je něco takového někde ve vývoji, Ale určitě má smysl udělat si představu,
jak daleko jsou popsané vlastnosti od vlastností běžných materiálů, které máme kolem sebe.

Pojdte si vyzkoušet, jak je možné přenášet teplo nasáté do nějakého materiálu.
Podívejte se na pokus, ktery si udělal Michal:

la"cZ,,blt y /L ncL t /7n4?4A.o' r, lU,*'&- n lrnn,,nzl 1r- /f,a7

? É Un/.o'a'á' ft.- na*a,' ftňl,- /Hrl,t- /lrr'an lr
'[ra1j,r- ,{ PÁrrr" ,h- /áD /ré ry /oZ./cuL' a,Ín-
nLaňL' /'l4ó, /;"obbáZ 4- ry 

Yrh, /- ,/4*4€o,

h1lí-u*' vir*.' rri ú7/l.wa- r ,,áLi.L 
' 

D 77n,;/llitt"t. ,JL /f,ry

ry/l

Dukovany navštívilo UFO a nechalo nám dárek!
Včera se náš zpravodaj Josef Novák páffající po udá-

lostech minulého čtvrtka v okolí jaderné elektrarny
Dukovany dostal k novým, dosud nezveřejněným in-
formacím. Jak jsme již informovali, vidělo ten den
krátce po 17 hodině několik svědků nadjednou z chla-
dicích věží podivný světélkující talíř. Podle svědec-

kých výpovědí se taliř několik minut koupal v obla-
cích pary stoupajících z chladicí věže. Poté slétl k patě

věže, změnil se několikrát do podoby hranaté krabice
s jakousi světélkující mašlí a potom odlétl závratnou

rychlostí do výše.
Josef Novák zjisíil, že u paty věže by1 nalezen před-

mět nejasného původu, který je intenzivně zkoumán
experty ČEZ a BIS. O nálezu nebylo oficiálně zve-
řejněno nic, jisté informace však prosakují. Údajně
jde o kus neznámého tmavého materiálu, který má pa-

trně obrovskou schopnost jímat teplo. Předmět byl
horký a jeho teplota s časem neklesala. Rentgenové
snímky neukázaly žádnou vniřní strukturu. Později
provedená velmi přesná měření teploty Však odhalila
nepatrný pokles. Experti se pokusili naopak předmět
zahřát, prý s úspěchem, ale na sotva měřitelné zahřátí
bylo potřeba obrovského množství energie, Více se
nám dosud nepodařilo zjistit. I tyto omezené infor-
mace však naznačují převratný objev. O komentář
jsme požádali Dr. Ing. Josefa Briketu, CSc. z Vý-
zkumného ústavu tepla a chladu:
"Nález otevírá nové perspektivy pro lidstvo. Připo-

meňme jen některé z možných aplikací v oblasti tep-

lárenství. Představte si, že veškeré teplo, které potře-

bujete v domácnosti během zimní sezóny, můžete do-
stat akumulované v několikakilogramovém bloku
tohoto materiáll zatřátého na teplotu málo přes sto

stupňů. Doma pak tento blok umístíte v dobře tepelně
izolovaném kontejneru, ze kterého se teplo podle po-

třeby odvádí řízenou vzduchovou ventilací. Možná
ještě podstatnějšíje však to, že tento materiál můžete
zahřivat, tj. plnit teplem z libovolného zdroje, napří-
klad odpadním teplem prumyslových procesů nebo

zahřátím na slunci. PŤedstavte si ponožky s vetkanými
vlakny z tohoto materiálu. Před odjezdem na hory je

libovolným způsobem necháte nasát teplo a pak už
můžete zapomenout na to, že vás kdy zábly nohy.

I proces plnění teplem je mimořádně užitečný. Kus
tohoto materiálu můžete například zabudovat do chla-
dicího systému automobilu. Bude se velmi pomalu

ohřívat absorbovaným teplem, které se jinak muselo
rozptylovat do okolí. Vždy po několika měsících jen

přemístíte zahŤátý kus do domácího topidla a nahra-

díte ho jiným. Za dusných veder si obléknete již zmí-
něné ponožky a ty budou akumulovat teplo na zimu.
Perspektivyjsou to báječné. Již se těším na vývoj dal-
ších aplikací." Budeme Vás informovat o dalším vý-
voji této historické vědecké a technické události, ko-
lemkteréje zatím stáie mnoho otázek. Například která
civilizace nám věnovala tento dárek.

rnaft,wab ltn"i t* mpla. l4v: U & ,r,lrt lrUr'. hl/. t l'a ^4 %,^
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79 45. Metr na tepIo
Co Michal měřením teploty zjistil? Který z materiálů ohřál studenou vodu nejvíce, a který nej_
méně? Ztoho, že voda v sáčku předala nejvíce tepla, je zíejmé, že ho musela při ohřívání také
nejvíce přijmout. Měď naproti tomu přenesla tepla nejméně.
Vidíme, že na přenos tepla mezi horkou a studenou vodou je vhodnější voda než měď.
Jistě tušíte, proč Michal používal materiály o stejnó hmotnosti. Že sevanavody ohřívá déle než
konvice na čaj, znáte z běžné zkušenosti. Proto, aby mohl Michal srovnat, který materiál má
lepší schopnost jímat teplo, používal v prvním pokusu materiály se stejnou hmotností a ohří-
val je na stejnou počáteční teplotu.

Asi vás nepřekvapí, že ke srovnávání schopnosti látek jímat teplo budeme používat veličinu,
která udává, kolik tepla je potřeba k ohřátí 1 kg lát§ o 1 t. Řiká se ji mern* tep€tírá

kapa+itl.
teplo, které látce předáme Oměrná tepelná _

kapacita c *

Nejlépe jepokus
dělat v kalorimetrech:
V kádinkách jen
v nouzi, {Jpozomět§
děť, Ěe t6nto poku§ ,

sloužíien k hrubému
porovnávání
tspelných&ápacit, ,

Výsledky přesnější,ch
móřenínajdou, ,.

Vodal 4,19 kJl{kg "CJ,
rtr.rť: o14 k#ftg]9c)

ohřáiívody se děje
ve výměnftovésianíci
teplovodu Ý bojleru
vytápěném horkou
vodou na topení. Do
boj}eru př.ichází :

§iudená'vodá'., ,

,z:vodovodu podobně
lakó do kohgutku]§e
§tud§fiou vsdou.

hmotnost o kolik "c se
látky m látka ohřeje t, - t,

= Její hodnoty pro různé materiály najdete v tabul-
kách v jednotkách kJ/kg ."C. Např, pro vodu tam
zjistíte, že k ohřevu 1 kg vody o jediný "C je
nutno dodat 4190 J (0,0012 kWh) tepla.

1;l.,,:1,' .,Q l'
c=+

m,(!, - ť,)

Najděte v tabulkách, která kapalina má největši akterá nejmenší tepelnou kapacitu. Dokážete
nyní vysvětlit, proč se v teploměrech používá rtuť?
Teplo není zaďalrmo, Každá domácnost p|ati za teplou vodu a má-li dálkové topení, musí platit za
teplo, které přináší do radiátoru horká voda. Nyní se podíváme, jak se taková spotřeba tepla dá
zhruba spočítat. Kdo máte doma měřič na teplou vodu, máte situaci podobnou jako František:

!/rt/. /tN1, i/ /?,.d 2fu.al 4r4 7; rll7a'/ro-
br^, n"zl,tt,z Da-, ?4"h/ danz ,

ón .e*r* v_.i",la/ /h.da,,./ anta, a /}"dfu/
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n'aLa, lq4.t /}"4 r.t a/u ,Ů,4a'r/.tz' /*4/ _ry,
lt ! /íf"t h..aa '*- /e.r. /4€N/ Za.aa f íao rť. baa.Q.
r44ťŤ? rftl.a/ /žz'* : f,!,c
fť{É *a*aan/ 'l,?ry, ?"o
4?tlrní,fat/ lř' v". t*zr/L/ ry = /ktžtu,t 4alt*l ,tartaqL n/?.
' m,frrrr:L %U /4,;= ?//lú4 ,d ,/,+

Podobně jako u teplé vody se měří i spotřeba tepla u dálkového topení, U něho však nemáte
měřič proteklé vody v bytě, ale je jistě někde na cestě k vám. Takže se měří třeba spotřeba vody
na vytápění pro celý dům nebo blok domů. Taková spotřeba se pak rozpočítá najednotlivé byty.

Na vytápění bytu se u nás v průměru zazimll spotřebuje 50 000 000 000 J (13 890 kWh) tepla.
Pojďte spočítat, kolik horké vody musí protéct za celou zimu vašimi radiátory, aby bylo ve va-
šem bytu teplo.

Musíme vám ještě prozradit, že se voda v radiátorech zpravidla ochladí z90 "C na 60 oC.

Použijeme podobný výpočet jako František, když zjišťoval, kolik tepla vnikne do našeho bytu
v teplé užitkové vodě. Protože však hledáme hmotnost proteklé vody za zimu, musíme návod
na výpočet upravit:

hmotnost vody - množství tepla za zimu l(měrná tepelná kapacita . změna teploty vody) =
50 000 000 000 J l (4 I90 J/(kg "C) . 30'C) = 400 000 kg vody
Za zimu proteče radiátory v bytě asi 400 000 kg vody.

Nyní již možná tušíte, proč byl doktor Briketa unešený tepelnou kapacitou objeveného mate-
riálu. Vždyť místo čerpání 400 tun horké vody do každého bytu s dálkovým topením by stačilo
na celou zimurozvézt po domácnostech kostku, kterou snadno unese každá hospodyňka.



46. Jak se voda převléká B0

Cítové poznatky;
Ktání avypařování
látek je nutno
dodávat teplo. Voda
na tyto pťoměny
potřebuie Více tepla
než většina jiných
látek.
Některé látky tají při
státé teplotě. Jiné
přecházejí plynule
ž tuhé fáze do
kapalné v určitém
teplotním intervalu,

§tálou teploiu tání mají
jen kry§talické látky;
Amortní látky tají za
stoupající teploty
např. vosk, §klo, prys-
kýřice;

Některé látky při
opakovaném tání
a iuhnutí proievuji
teplotní hysterezi - při
vyššítepbrě tajía při
nižšíteplotě tuhnou -
např u§talovač taje
při 32 "C, ale tuhne
při 13 "C.

Ze zkušenosti a z grafu v kapitole Proměny vody víte, že voda se pfi ohřívání chová trochu po-
divně - někdyjejí teplota při ohřevu stoupá ajindy ne a ne se zvýšit. Je to opravdu podivné cho-
vání?
Podívejme se na to podrobněji.
Vezměte si do kelímku par kostek ledu z mrazničky. Vložte do nich teploměr a dejte kelímek
do hrnce s teplou vodou. Pozorujte a zaznarrtenejte podobně jako Pavel, co se dělo s teplotou
a podobou ledu. Všímejte si, zda se dá v kelímku voda a led stále zřetelně odlišit nebo zda je
tam ještě nějaké ,,poloměkké" skupenství.
Vyzkoušejte si totéž s voskem. Pozorujete nějaké rozdíly?

rl;rhir*/ nlu a. /,4rr/ tůlT ,? ,ífl/.e/
tcpbffo t,c] lnL" za, LkW /L?w|á4h,/

Podařilo se nám objevit další druh spo-
třeby tepla. Ke známému zvyšování tep-
loty se přidává zména skupenství -táni.
Při tání ledu se všechno přijaté teplo spo-
třebuje na změnu skupenství. Teprve
když všechen led roztaje, začne teplota
zase stoupat. U voskuje to trochujinak.
Tuhý vosk píecházi plynule v kapalinu.
Část dodávaného tepla se spořebuje na
změnu skupenství, část na postupné zvy -

šování teploty při tání.

Tak jako se ruzné látky nestejně snadno
ohřívají, liší se i v tom, kolik tepla po-
třebují na roztáti. Teplu potřebnému na
rozíáti 1 kg látky se říká měrné sku-
penské teplo tání. Najdete ho v ta-

bulkách. Např. údaj uvedený u vody
íiká,ženaroztáti 1 kg ledu pořebujeme
334 000 J (0,093 kWh) tepla.
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Z grafunastr.71 vidíte, žeroztáti 200 g sněhu trvalo kratší dobu, než ohřívání vzniklé ledové
vody až k varu. Množství tepla potřebnéhonarozíátí bylo tedy o něco menší. Ověříme si to vý-
počtem.

Kolik tepla potřebujeme dodat vodě, aby se ohřála zO oC na 100 "C?
množství tepla = měrná tepelná kapacita vody . hmotnost vody , zvýšení teploty při ohřevu =
4 190 J/(kg . "C) .0,2 kg . (100 "C - 0 oC) 

= cca 84 000 J (0,023 kv/h)

Kolik tepla musíme dodat sněhu, aby roztál?
množství tepla = měmé skupenské teplo tání . hmotnost sněhu= 334 000 lkg . 0,2 kg = cca
67 000 J (0,019 kwh)

Na roztátí sněhu bylo pořeba o 17 000 J tepla méně než na ohřátí vzniklé vody z 0 "C na 100 'C.
Asi vás nepřekvapí, že při tuhnutí voda odevzdává stejně tepla, jako při tání přijímá. Proto jsou

v tabulkách uvedeny obvykle jen hodnoty měrného skupenského tepla tání.

V běžné řeči se často místo slova tání užívá slovo tavení. Podobně místo tuhnutí někdy mlu-
víme o mrznutí.

'-, /r4rhl,

4b,-í. a. u,lň'L * %".



81 46. Jak se voda převléká
41 gkJ 2256 kJ Nacestě vodyk vyšším teplotámnás všakčeká

ještě jedno zráďné místo! Z grafujste již po-
zna|| že podobnějako při tání se voda chová
při vypařování varem. Přeměna vody na paru
zíejmé vyžaduje více tepla než dva děje, které
jí předcházely.

V tabulkách můžeme opět najít hodnotu tepla, které je potřeba k vyvaření 1 kg vody. Nazývá
se velmi podobně jako u tání - měrné skupenské teplo varu. Vyvaření 1 kg vody 100 "C teplé
vyžaduje 2 256 000 J tepla. Procvičte si hledaní v tabulkách a seřadte následující kapaliny podle
toho, jak snadno a při jaké teplotě se vyvaří - voda, ethanol, rtuť, aceton, terpentýnový olej.

Porovnejte teploty varu a měrná skupenská tepla varu acetonu a vody. Jak se tento rozdíl pro,
jevuje na rychlosti schnutí acetonových a akrylátových (vodou ředitelných) laků?

Stejně velké množství tepla, jaké je potřebné k vypaření vody, musíme naopak odebrat chla-
zenim, aby vodní párazkapa7něla. Při pohledu na tepelnou elektrárnu vás jistě udeří do očí nej-
vétšizaíízení elektrárny - několik chladicích věží. Jejich pomocí se pára z turbín zkapalňuje,
abychom ji mohli pohodlněji znovu vrátit do kotle. U parních lokomotiv se para do kotle ne-
vracela, protože by lokomotiva musela místo značné části nákladu s sebou vézt ohromné zaíi-
zeni na zkapalňování páry - kondenzátor.

Při varu je proměna v páru takintenzivni, že
se voda odpařuje nejen na hladině, ale i u dna
nádoby a všude v kapalině.

Vzniká pára jen při varu?
Všimli jste si někdy v podzimním ránu u řeky,
jak se nad hladinou válí mlha? Voda se na hla-
dině odpařuje a v chladném ránu se ihned
mění v mikroskopické kapičky vody. § vy-
tváíeji viditelné chuchvalce mlhy. Také
v mokrém prádle se voda mění v páru zabéž-
ných venkovních teplot.

Odpařování vpdy můžeme urychlit. Víte jak?
Jak si rychle úsušíte vlasy po koupání. Jak zvlhčíte vzduch v pokoji s ústředním topením? Vi-
ďime, že voda se mění v paru i při teplotách nižších než 100 "C.

Může se voda odpařovat i když zrnrzne v led?
Všimli jste si, že vyprané prádlo v zimě nejdříve zmízne, ale za néjaký čas z něho voda zmizi
a prádloje suehé?

Jev, kdy se odpařuje voda i v tuhém skupenství
se nazývá sublimace. Také při dlouhotrvajících
mrazech sníh ubývá sublimací.
Opačný jev, nazývaný desublimace, můžeme
pozorovat např, u proudových motoru letadel ve
velkých výškách. Z voďní páry ve výfukových
plynech rostou krystalky ledu, které pozorujeme
j.ako bílé stopy za letadly. Stejně vykvetou ledové
květy na studených oknech. I námraza na stro-
mech a elektrických vedeních postupně vzniká
přímo z vodní páry ve vzduchu.

Skupenské teplo varu
vody je 2256 kJ/kg,
tedy 6x více než je
skupenské teplo tání.
etanol - 879 kJikg
aceton - 563 kJ/kg
duť* 301 kJ/kg
terpentýnouý olej
- 293 kJ/kg

Aceton má nízkou
teplotu varu a malé
měmé skupenské
teplo Varu. Píoto se
dobře odpařuje. Voda
jako rozpouštědlo má
nýhody zejména
ekologické,

V elektrárně je
koloběh vody vhodný
proto, že se voda pro
elektrárny musí
chemicky upravovat,
a také zkapalněná
voda má teplotu asi
35 "C a nemusí se
tolik ohřívat jako
čersfuá voda.

Odpařování se urychlí
zvětšením povrchu
(nasáknutím do
tkanin, rozlitím) nebo
oíukováním k odvátí
vzniklé páry.

voda se dokonce
může i pří teplotách
nižších než 100 "C
vařit! Teplota varu je
závislá na tlaku. Na
horách ve výšce
zhruba5000mvře
voda už při 80'C,
V Papinově hrnci vře
voda při vyšším tlaku
a při teplotě vyšší než
100,c.
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Cílové poznalky:
Látky isdu oloženy
z molekul; Zrněny'
skupen§tvílz§ .

vysvěttit změnami :

v moleku|ové stavbě,
zvýšením teptoty ]

zvýšením pohybu
molekul. ]

Upozorněle žáky, že
v chemii
přinejmenšírn musí
uvažovat kttličky
odpovídaiící různým
atornům. Místo,
ku|řky {motekuly}
vodybudou tttít
tr_íkuličkouý slepe nec
atomů Hzó. Později
dojdou k Ťomu, že ,

kuličky * atomy mají
kutičku -- jádro'
a ku,ličky * elektrony.
Kulička - jádro je '
slepenec,kuliček
tukleqnů, ty zas,
9lepens§ kuíiček
kvářků,..

Aby se kuličky
chovaly iáko
kapalina, rnusite jimi
lehca potřá§at, Fá]{
ochotněji tečou
a hladina kutičkové
kapaliny je dogeta
ravná,

V předcházející kapitole jste viděli, jak pouhé zahíiváni ďokáže přeměnit tvrdý led nebo he-
boučký sníh na vodu a poté přečarovat na neviditelnou páru. Mluvíme o změnách skupenství.
Yite, že tyto přeměny fungují i obráceně. Z neviditelné pérry mohou vzniknout vodní kapky,
které zmrznou. Je to něco zcelajiného, nežkdyž v ohni shoří kus pevného dřeva (víte, žeje
k tomu potřeba plyn zvaný kyslík) a vznikne popel a možná nějaké plyny. Nazpět od popela
k dřevu tojiž nejde. V případě ledu-vody-vodní páryjde stále otutéž látku. Při hoření dřeva
se mění několik látek na jiné. Fyzikové touží samozřejmě pochopit oba druhy změn. Studium
dějů, ve kterých se jedny látky mění na jiné, je doménou chemie. Pojdme se nyní podívat na to,
jak se fyzikové snaži porozumět přeměnám a vlastnostem jednotlivých skupenství.

Na následujícíchřádcích vámnavrhneme kuličkový model látek, kterym se dají vysvětlitzměny
skupenství. Budeme si představovat, že například voda je tvořena nepatrnými kuličkami, a Že

led, voda i vodní pára se liší jen jejich uspořádáním, Tato představa nemusí být pravda prav-

doucí, s kuličkami asi později nevystačíme.

Zatímnás nemusí zajimat, jakvelké jsou ony nejmenší stavební kuličky každé látky, kterym se

stručněji říká molekuly.

Jistě vás napadá, že v pevné látce, např. ledu, drží molekuly těsně u sebe.

Nasypte do krabičky hrst kuliček a krabičkou
chvíli jemně poklepávejte, aby si každá kulička
našla polohu, ve které se jí nejlépe |ibi. Leži na
sobě kuličky bez ladu a skladu nebo je v jejich
uspořádání něj aká pravidelnost?
Použijte například korálky, kuličky na hraní, ku-
ličky z ložisek...

Určitě zjišťujete, že kuličky jsou většinou uspo-
íádány tak, aby zabíraly co nejmenší místo, jako
na naší fotografii.

Náš kuličkový model má jednu vadu. Snadno se vám podaří kuličky postrčit a tak změnit tvar
kuličkového tělesa. Aby to byl model skutečně pevné lát§, například ledu, chtělo by to jeŠtě

nějaké přitažlivé síly mezi kuličkami. Třeba mít lepkavé kuličky.

Kďyžzačnete krabičkou potřásat, kuličky se docela lehce přeskupují. Vypadá to jako kuličková
voda. Místo přesypávání kuliček klidně můžeme mluvit o přelévání. Ale ani tento kuličkový
model kapaliny není dokonalý. Srovnejte, jak se chová hladina skutečných kapalin a našeho
kuličkového modelu.

Napadá vás, jak kuličkově vysvětlit třetí skupenství - plynné? Jistě na první pohled vidíte, že

vkrabičcejsoukuličkyodednak"hladině", zaíimcoplynyochotněvyplňujícelounádobu,kte-
rou mají k dispozici.

Co kdybyste začali krabičkou zběsile třást? Kuličky poletují po celé krabičce, srážeji se a na-

rážeji do stěn. Je to dobrý model plynu?

Zdá se, že docela.je. Při silném třesení kuličky poletují celým objemem krabičky. Narážením
tlačí na stěny podobně, jak to dělají plyny.

Zďá se, že kuličkový model vykazuje skutečně podobné chování jako pevná látka (emné po-

klepávání), kapalina (lehké potřásání) i plyn (zběsilé třesení krabičkou). Kdo však třese mole-
kulami ve skutečné vodě?

Stěží najdete pachatele, který by v přírodě třásl molekulami. Na nikoho se to nedá svést, mu-

síme se smířit s myšlenkou, že se molekuly třesou samy. Pojďme prozkoumat, zda je to myŠ-

lenka zcela bláznivá nebo zda naopak vysvětluje další jevy.
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Podívejme se na kus sněhu z hlediska kuličkového modelu. Molekuly se jen lehce chvějí, sedí
v takových místech, kde se jim vzhledem k silám mezi molekulami nejvíce líbí. Navenek to
vytváří docela pěkné ornamenty sněhových vloček. Chceme-li molekuly trochu více rozhýbat,
tedy zvýšit energii jejich třasu, musíme jim nějakou energii dodat. Například hrnek se sněhem
postavíme na vařič. Molekuly se počínají třást trochu více, aie stále ještě sedí na svých mís-
tech, Je to pořád pevná látka - sníh, jenjeho vnitřní energie se zvětšila.

Po jisté chvíli ohřívání se některé molekuly (istě se všechny molekuly netřesou přesně stejně
silně) třesou tak, že snadno přeskakují z jednoho místa na druhé. Původní tvar látky se zíráci,
látka taje. Mohou-li se všechny molekuly vcelku volně přeskupovat, látka může téct, je to
kapalina. Gravitace způsobí, že se molekuly nepohybují náhodně po celém objemu nádoby,
ale že se uspořádají ode dna k hladině. Promyslete si, zda v kapalině na sebe molekuly ještě pů-
sobí přitažlivými si lami.

Když zahíiváme kapalinu, třas molekul se zesiluje, ale chvíli se neděje nic dramatického. Po-
jednou však mají některé molekuly tak moc energie, že dokáži překonat přitažlivé síly k ostat-
ním molekulám i gravitaci. Mohou ulétnout z hladiny do prostoru, prostě se vypařit. Další do-
dávání energie způsobí, že molekuly budou poletovat rychleji a rychleji.

Zdáse, že náš molekulový (kuličkový) model funguje velmi dobře. Můžeme se však nějak pře-
svědčit o tom, že jeho záklaďní rys, třes molekul, je možné vidět v přírodě?
Odpověď zní ANO! Stačí do vody přisypat trochu malých lehkých částeček, například pylo-
vých zrnek a podívat se na ně mikroskopem.Zrnka se třesou, jak do nich molekuly vody nará-
žejil

Kuličkovým modelem můžeme vysvětlit i změny ledu ve vodu a vody v páru. Teplo, které při-
tom musíme ledu dodat, se spotřebuje na rozrušení kuličkového slepence, anižby se přitom
zvětšoval třas molekul. Podobně při vypařování vody musíme dodat energii na úplné vysvo-
bozeni molekul. Tak se zvyšuje vnitřní energie vody při změně skupenství.

Vidíte, jak krásně molekulový (kuličkový) model vysvětluje jednotlivá skupenství a jejich pře-
měny? Pak jistě dokážete odpovědět na následujíci otázky:

- Jakým způsobem jsme roztřásali molekuly?
- Jak se dodávání tepla projevuje?
- Co se stane, když máte těsně vedle sebe dva kusy látky; v jednom se molekuly třesou hodně,

ve druhóm málo?

Je vám jasné, že větší třas molekul odpovídá větší teplotě látky?

Chceme-li dále rozvíjet molekulový model, měli bychom získat představu, jak jsou molekuly
nepatmó.

Asi nejjednodušší cesta, jak zkoumat, z jakých částic se jednotlivé látky skládají, je zkusit látku
rozmělnit, rozdrobit, rozbit na padrt. Místo ledu, který vám rychle roztaje, si zkuste vzít kou-
sek rohlíku a půlením ho dělit na menší a menší částice. Kolik půlení se vám povedlo? Jak velká
atěžká byla nejmenší rohlíková částice?

I po pečlivém mnohonásobném půlení rohlíku se dostanete jen k jemné strouhance a ne ještě
k molekulám. Ty jsou ještě mnohonásobně menší, tak kolem 0,000 000 000 1 m. V jedné ká-
vové lžičce vody je zhruba 30 000 000 000 000 000 000 000 vodních molekul. To je obrovský
počet. Představte si, že bychom vodu z této lžičky dokázali rovnoměrně rozmíchat ve všech
pozemských vodách, mořích, řekách a jezerech. Ve vodě, kterou byste si pak natočili do skle-
nice, by byly tři původní molekuly zelžičky.

Jistě chápete , že na zkoumání tak nepatrných molekul museli fyzikové a chemikové vymyslet
velmi rafinované metody. O nich zde už mluvit nebudeme. Všechny experimenty ukazljí, že
molekuly skutečně existují !

zde se zcela
nenápadně objevuje
pojem vnitřní energie.
Je to energie
molekul, které jsou
uvnitř látky.

O přitažlivých silách
molekul v kapa|ině
svědčí například
tvoření kapek -
molekuly se ještě
rády drží pohromadó,

předvěd'te dětem
Brownův pohyb,
Vhodná je voda se
stopami čerstvého
mléka.

Sehrajte ve třídě
představení, kdy děti
budou hrát molekuly.
Pozor na plynnou
íázi!

- dodáváním tepla
- zvětšení třasu
molekul (růst teploty),
nebo bouráníjejich
stavby (změna
skupenství) v obou
případech je to růst
vnitřní energie
- třesení (teplota) se
Vyrovna

Vyjdete-li z kousku
rohlíku o objemu asi
1 cms, kte4i váží
méně než 1 g, může
se vám podařit tak asi
15 půlení, možná
ještě více. 15 půlení
znamená získání
1/30000-zlg
ie to 0,03 mg,
objem 0,03 mm3,
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Cílové poznatky:
Tak jako známe
elektrické vodiče
a izotanty, jsou
tepelné vodiče
a izolanty.
Dovednosti:
Odhadnout tepelnou
ztrátu místnosti.

Měření tepelné
vodivosti materiálů
jsou velmi náročná,
protože zejména
u kapalin a plynů je
velmi těžké odlišit
cestovánítepla jen
vedením (kapaliny
a plyny se snadno při
ohřívání
promíchávají).

Vycházejte
z úměrnosti, že čírn
větší plocha stěny,
čím slabší stěna
a čím většíteplotní
rozdíl, tím více tepfa
stěnou projde,
Nepřesnosti spočívají
zeiména vtom, že
teplota povrchu stěny
je jiná, než teptota
VZduchu,
Např. půlrnetrovou
cihlovou zdi
o rozměrech
10mX4mpři
rozdílu teplot 20 "C
Uteče Za 1 s
0,5.,l0.4,20.0,7 J
= 280 J tepla, když
jsme zanedbali okna.

Šikovnějším žákům
ínůžete zadat úkol,
aby zhťUba Zjistili,
kotik tepta unikne
z jejich bytu.

Látky teplo vodí, teplem tají, vypařují se, roztahují se ....... Podívejme se teď na vedení tepla.
Když už umíme pochopit souvislost teploty a řasu molekul, nebude pro nás obtižné pochopit
i vedení tepla v látce. Je-li v jednom místě látky vyšší teplota, třesou se zde molekuly divočeji
nežna studenějším místě. Více rozdováděné molekuly pošťuchují línější sousedky a třas se v ce-
lém kusu látky vyrovnává. Nakonec má celý kus látky stejnou teplotu.

Jednotlivé látky se v tepelné vodivosti liší.

Vezměte si kus měděného drátu, podobný kus ocelo-
vého drátu a skleněnou tyčinku nebo trubičku. Uchopte
konec do ruky, druhý strčte do plamene kahanu nebo
svíčky.
Co vás začne nejdříve hřát do prstů?

Podle své zkušenosti sestavte z materiálů v následující
tabulce žebříček od nejlepšího vodiče tepla k nejlepšímu
tepelnému izolantu. Porovnejte své pořadí s pořadím,
které byste dostali seřazením podle tepelné vodivosti
v tabulce.

ÚOa3 o tepelné vodivosti cihel v tabulce íiká, že za
1 s projde 1 m2 cihlové zdi tlusté 1 m teplo 0,7 J, je-li
rozdíl vnitřní a vnější teploty právě 1 'C. Dokázali byste
výpočtem zjistit, kolik tepla unikne za 1 sekundu stěnou
vaší třídy právě při dnešních teplotách uvnitř a venku?
Jistě je vám jasné, že dvojnásobnou plochou projde
dvojnásobek tepla, dvojnásobně tlustou stěnou jen po-
lovina. Zďivašiííidy nebo vašeho bytu jsou pořád stejně
velké a stejně tlusté. Rozdíl teploty uvnitř a venku se ale
mění podle počasí a jemu je úměrné i uniklé teplo. Když
ie venku zima, uniká stěnou více tepla.

tloušťka
stěny 1 m

projde-li touto stěnou teplo 1 J za 1 sekundu,
jejítepelná Vodivost je 1 J/s, m2 / m = 1 W.m

materiál tepelná vodivost
W(m.K)

beton 1,5
cihla 0,7
dřevo 0,2
měď 395
mosaz 106
ocel 50
olej 0,16
oxid uhličitý 0,014
pěnový polystyren 0,06
sklo 0,8
voda 0,6
vodík 0,I'74
vzduch 0,024

Nedo§tatečný píostor
pro dilataci.

Víte, proč se vám zanormálni teploty při dotyku zdá kov studenější než dřevo?
Kov jako dobrý vodič stačí rychle odvádět teplo vaší ruky. Je stále chladnější než ruka. Dřevo
jako špatný vodič nestihne teplo odvést, teplem ruky se zahíeje, a proto nestudí.

Již v prvním díle jste viděli, že voda, most, rtuť teploměru,... se při zahřívání roztahují.
Pozorovali jste někdy instalatéra, který nemohl povolit starý kohout? Jak si pomohl?
X
Casto použije svářecí hořák. Kohout zahíeje a kupodivu ho většinou spolehlivě povolí. Které
vlastnosti materiálu tady využil?

Roztahování nebo rozpínání, které pozorujeme při
ohřívání, nám někdy pomáhá, ale někdy také kom-
plikuje život. Například rozvody horké vody z tep-
larny na sídliště mají každých několik set metrů zá-
hadné vybočení. Víte k čemu slouží?

Jistějste pochopili, že při délce potrubí několik de-
sítek kilometru, by montéři měli z jeho přesné délky
těžkou hlavu. Vždyť když by do něj vpustili horkou
vodu, hned by jim několik metru přebývalo.
Dokážete vysvětlit, proč za velkých veder vybočují
kolejnice z původního směru? Všimli jste si, jak
velké mezery jsou mezi kolejnicemi za tuhých
mrazťl?

Pojďme ověřit, jak se smršťuje voda při ochlazování, Malou skleněnou láhev s vodou uzavřete
záíkou a vložte ji ještě do plastového sáčku. Dejte ji buď za okno na mráz nebo do mrazničky.
Dokážete odhadnout. o kolik se objem vody v láhvi zmenší?
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Výsledek pokusu je možná pro mnohé překvapením. Jistě jste už pochopili, proč jste dávali 1á-
hev ještě do plastového sáčku. Voda přeměněná v led skleněnou láhev roztrhla! Led má větší
objem než voda, zkíeré vznikl. Má tedy o trochu nižší hustotu a na vodě p|ave. Z ledové kry
ovŠem nad vodu vyčuhujejen malinký kousek (přesnějijednajedenáctina). A tak nenápadná
Wa prorazi bok nepotopitelného Titaniku.

Ale voda se při zahřívání roztahuje! Při mrznutí také! To je nějaké divné. Divné, nedivné, my
jsme fyzici a budeme dále experimentovat. Vhod'te kousek ledu do sklenice s velmi studenou
vodou z chladničky. Po 10 minutách teploměrem změíte teplotu vody u dna, uprostřed a u hla-
diny. Porovnejte svůj výsledek s Petrovým.

Hustota ledu je asi
917 kg/m|. l-edová
krayykukuie l/11.:Ve
slané vodě jeto
trochu jinak ;,.,,,

Voda u dna nádoby má teplotu přibližně 4 'C.
U dna nádoby se přitom usazuje voda s ne.jvětší
hustotou. Voda má tedy největší hustotu při tep-
lotě 4 "C. Píi zahíivání nad tuto teplotu i ochla-
zování pod ni se roztahuje.

Proto v zimě voda v rybnících a řekách zamrzá
na povrchu, ale u dna se stále udržuje voda o tep-
lotě asi 4"C,v nižpíezimují ryby a jiní vodní ži-
vočichové.

k lL^d/i,lr _

wňťp da,u

4,í,C
^ 
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Z obrázktl "hladiny" ztuhlé vody, vosku a Woodova kovu vidíme , že jiné materiály se chovají
při tuhnutí narozďil od vody "normálně" - ještě více se smršťují. Zatimco "hladina" ledu je vy-
boulená, u vosku nebo kovu vytváíi mírný trychtýř.

Roztahování kovů je užitečné pro konstrukci bimetalového teploměru. S roztahováním mostu
si poradíme dilatačními spárami. Někdy však roztahování vadí. V prvním díle jsme mluvili
o měření času pomocí kyvadla, Zkoušeli jste si, že doba kmitu závisí na jeho délce. Je velmi
nepraktické, když chod hodin závisí silně na teplotě. Kyvadlo se ovšem dá udělat ze slitiny,
která se s teplotou velmi málo roztahuje. Například ztakzyaného invaru.

Tepelná roztažnost vadí i u skleněného nádobí. Jinak se roztáhne tam, kde je horké a jinak tam,
kdeje chladné. U pružných materiálů, jakojsou například kovy, to nijak nevadí. Jen si vzpo-
meňte na bimetal, u kterého se každá část pásku roztáh7a se změnou teploty jinak. Bimetalový
pásek se zahíátim více zahnul. U křehkého skla je to však katastrofa. Zahnout se tolik nemůže,
a proto praskne!

Čím se tedy liší sklo použité například na zkumavce nebo varné konvici na čaj od toho oby-
čejného? Na první pohled je to tloušťka stěny konvice. Uměli byste vysvětlit proč je stěna kon-
vice tenčí?

Druhý rozdíl proti obyčejnému sklu již tak patrný není.
Varné sklo je namícháno z takových surovin, že má velmi
malou tepelnou r oztažnost.

Konvici z takového skla můžete postavit se studenou vo-
dou přímo na plamen sporáku. Přesto se doporučuje určitá
opal,rnost - sklo je skJo,

Pro potřeby kosmického výzkumu byly vyrobeny kera-
mické materiály, které snesou i velmi rychlé změn1, teplot1.

Invar ie slitina železa;
niklu a"uhlíku.

,{hy §e §těny ťychlGji
pr.ohřá|y. ,
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Cílové poznaky: '

Mít představu o ceně
tepla získaného
pomocí plynu,
elektřiny a dálkového
topení, Kakuntulaci
fepla sé používá

vhodných láiek.
Dá se také poúžít
chemických reakcí.

1,1',l; , ,lll: -,. , ]]:,]' , _ . :,_ lj '
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zjišténíaktuálhích cen l

energií. Srovnejte
částky s Weděnýín l

§tavem na jaře roku
1997.
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V prvním díle jsme sledovali jak proudí energie do naší domácnosti. Žasli jsme nad tím, kolik
energie přinese maminka v nákupní tašce, kolik je třeba na vyprání špinavého prádla. Nyní se
podíváme podrobněji, jak k nám domů přichází teplo.
Teplo potřebné na vytápění naší domácnosti ziskáváme několika způsoby,
Nejstarší ale nepříliš pohodlné je přímé spalování dřeva nebo uhlí v kamnech. Ta musela být
v každé místnosti, takže obsluha topení ve větším bytě byla naročná. O prachu a špíně ani ne-

mluvě.

Později se takový způsob vytápění vylepšil o rozvod tepla po celém domě pomocí teplé vody
nebo vzduchu. Tak vzniklo ústřední vytápění, a místo, kde se topilo, se vystěhovalo do sklepa,
mimo byt.

Výhodou bylo využití levného paliva. Zkusme počítat:
1 kg hnědého uhlí stojí dnes asi 1 Kč. Jeho spálením získáme 4,ZkWh tepla. Potom cena zís-
kaného tepla je IKčl4,2 kWh = 0,24 Kč/kWh=24 haléře na kWh.
1 kg čemého uhlí stojí asi 1,5 Kč. Jeho spálením získáme 8,3 k§Vh tepla, Potom cena získaného
tepla je 1Kč/8,3 kWh = 0,12 Kč/kWh= 12 haléřů na kWh.

Tolik bychom platili zateplo, pokud by komínem neodcházel teplý kouř. S ním nám uniká asi

1/3 tepla vzniklého spálením. Takže skutečné ceny zatep|o z kamen jsou:

hnědé uhlí - 0,36 Kč/kWh
černé uhlí - 0,18 Kč/kWh

Jak je to při srovnání s plynem?
Kamna, v nichž se topí ply-
nem, hospodaří s teplem lépe.
Komínem nám unikne jen asi
1/5 tepla. Navíc je jejich provoz
čistý a dá se snadno automatizo-
vat.
Cenaplynu je 3,40 Kč/m3. Podob-
ně jako u uhlí můžeme spočítat:
3,4Kčl9,4 kWh = 0,36 Kč/kWh.
Do komína nám v tomto případě
unikne asi 1/5 tepla, takže cena
tepla spálením plynu je asi
0,45 Kč/kWh.
Vidíte, že za čistotu a komfort platíme podstatně více.

Další možností je připojení domu na dálkové topení. Jaké má výhody?
Je-li dálkové topení vedeno z elektrárny, často se k vytápění použivá tepla, které jiŽbez lŽitkll
opouští parní turbíny elektrárny. Tím máme z paliva dvojí užitek - vyrobíme elektřinu a pak
ještě vytápíme domy. Cena tepla z elektrárny je asi 0,77 KČ/kWh. Pokud vede dálkové to-

peni zteplátny,využivá se velkých a dokonalejších kotlů na ohřev vody, takže nám do komína
unikne jen asi 1/6 tepla. Cena teplazteplárny je asi 1,0 Kč/kWh. Zaráži vás tak vysoká cena?
Opět platíme vyšší cenu za pohodlí a provoz teplovodů. Uvědomte si však, že rozvoz uhlí do

všech domácností není také levný a navíc zhoršuje životní prostředí u domů.

Často se k vytápění použivá elektřina. Protože elektřina je nejušlechtilejŠí druh energie (dá se

vlastně použít na všechno), je věčná škodaji nevyužítjinak. Nakonec z ní bude stejně teplo, ať

chceme nebo ne.

Je však rozumné ji využívat především na svícení, pohon domácích spotřebiČŮ, pohon vlakŮ.

tramvají a trolejbusů, pohon strojů v továmách, napájení počítačů a telekomunikaČních SÍtÍ, atd.

K vytápění elektřinou svádí její snadná dostupnost (elektrické vedení najdeme dnes vŠude).

čistý provoz a možnost automatizace vytápění, Cena elektřiny pro běŽnou spotřebu je

1,28 Kč/kWh. Elektřinu pro vytápění lze však odebírat mimo špiČky za zvýhodnénou cenu
např.0,55 Kč/kWh nebo jen v noci za0,36 Kč/kWh.

Ceny za teplo z různých zdrojů
1,3

1,2

1,1

1,0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,0
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Jak se dá teplo skladovat
Jistě vás napadla myšlenka, jak využít toho, že v létě máme někdy tepla nadbytek, zatimco
v zimě by se nám toto teplo hodilo. Stačilo by přece v létě teplo nějak uschovat a v zimě ho po-
stupně uvolňovat. Jakjednoduché. Ale copak toještě nikoho nenapadlo, že se to nepoužívá?
Samozřejmě že napadlo. V čem je tedy zakopaný pes?

Iižvíme,že|átky, které musíme dlouho ohřívat, také pak dlouho chladnou. Mají velkou tepel-
nou kapacitu. Zázračný materiál, který zkoumal dr. Briketa, zatim nemáme, takže se musíme
spokojit s vlastnostmi dostupných látek.

Dříve jsme zjistili, že do každého bytu musíme za celou zimu dopravit 400 tun vody, u nižby
teplota poklesla o 30 'C. Pak by jistě stačilo, kdybychom takové množství vody měli někde
doma uskladněno a v lótě ho nechali ohřát právě o 30 "C slunečními kolektory. V zimě bychom
pak mohli pozvolna chladnoucí zásobfuny využívatk vytápění. Jakjednoduché.

Kam však uskladnit 400 tun vody? Spočítejte, jaký objem to je. Vešlo by se tolik vody do vaší
třídy? Přesto, že tolik vody nemůžete skladovat v běžném bytě, počítají některé projekty
s ohromnými tepelně izolovanými nádržemi v podzemí pro celé městské bloky, i když by to
bylo velmi drahé.

Přirozenými zásobníky tepla jsou moře a velká jezera, Avšak jejich teplota není dostatečná
pro přímé vytápění. Teplo z nich můžeme využít jen pomocí tepelných čerpadel. Seznámili jste
se s nimi již v předcházejícím dílu. Podobně je možné vytlžit i teplo uschované v půdě.

Skladovat teplo pro celou zimu íeďy za-
tím nedokážeme.

Avšak je řada příkladů, jak teplo v menší
míře skladovat, a pak jej i využívat. Jed-
nim z nejznáméjšich zaíizení pro sklado-
vání tepla jsou akumulační kamna.
Používají se zejména proto, aby se vyu-
žila elektřina vyrobená v elektrámě
v noci. Tehdy je spotřeba mnohem,nižší
než přes den, kdy se pracuje v továrnách,
obchodech, kancelářích, školách, atd.
Velké elektrárny se nedají na několik ho-
din jednoduše vypnout. Proto všem, kteří
v yuživ aji právě akumulační kamna, elek-
trárny prodávají elektřinu podstatně lev-
něji.

topné tyče
v jádru

jí jen v noci
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Topné tyče v kamnech dokáží za celou noc rozpálit přibližně 150 kg magnezitových cihlel na
teplotu asi 650 'C. Kvalitní tepelná izolace omezí jejich pfirozené chladnutí. Ve dne pak ven-
tIlátor íizený termostatem prohání kamny vzduch, ktery se ohřeje a mísí se vzduchem v míst-
nosti. Tím kamna pomalu chladnou. Jsou schopné skladovat teplo právě na jeden jediný zimni
den.

Intenzivně se zkouší využívání tepla
ze slunečního svitu. Takovýmto způ-
sobem je možné například přitápět
vrodinnémdomku, Opět je ale vhodné
skladovat teplo na noc či na dny, kdy
je zamračeno. K tomu účelu se hodí
nejlépe voda nebo hrubý štěrk. žádné
jiné řešení se zatím neosvědčilo. Na
celkovou potřebu tepla k vl,tápění
domku v našich zemích ale sluníčko
nestačí. Může však pomoci. a tak sní-
žitvýďale za ostatní paliva.

Akumulace tepla
zahříváním

velkého množství
vody
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6ílové poznalkýl :

tJvědomit.si,ťunkce
ob|ečení. ,, :,

Teplo a zima jsou pojmy, se kterými máme všichni velmi osobní zkušenosti. Když se teď ve
fyzice teplem zabýváme, mohli bychom očekávat, že se také naučíme lépe se oblékat.

Zkuste vyjmenovat, co od oblečení očekáváte. Srovnejte svůj seznam s naším.

o estetické zdiraznéninaší osoby, zvláště pakvzblzení sympatií v některé jiné osobě
o dobrou tepelnou izolaci pro pobyt v chladném prostředí
o zastínění před sluncem, odsátí a odpaření potu v horkém prostředí
o ochranu před deštěm
o ochranu před nečistotami a jinými vlivy okolí, například před odřením při pádu

ZáIežltosti prvního a posledního bodu (plavky, pracovní oděvy, brnění atd.) necháme jiným.

Pro běžný životje asi nejpotřebnější, aby nás oděv tak akorát hřál. Jeho hřejivost musí být při-
způsobena okolní teplotě. Hřeje nás však opravdu oděv? Dodává nám teplo? Ohřeje se v hmku
zamotaném do kožichu voda na čai?

Jistě odpovíd áte, že ne. Oblek pouze izoluje. Teplo si vyrábíme sami spalováním potravy. Oděv
jen teplu brání, aby od nás neprchalo moc rychle. Vyrábíme však stále stejné množství tepla?
Srovnejte spánek, klidné sezení a čtení, práci, při které přecházite,béh nebo těžkou fyzickou
práci.

Víte z vlastní zkušenosti, že v mranl můžete běžet v tenkém dresu a ještě se potíte. Při takové
činnosti jde spíše o to, jak teplu moc nebránit v útěku, tedy jak se příjemně chladit. Zkuste si
však, kolik toho na sebe musíte navléknout, abyste při stejné teplotě vydrželi klidně sedět.

Bohužel dosud nikdo nevynalezljednoduchý oděv, kde by nějaký ,,čudlík" regulovaljeho izo-
lační schopnost. Vyběhli byste na běžky a vypnuli tepelnou izolraci.Zastavili byste a zapnuliji.
Dnes to ještě musíte udělattak,žebéžite nalehko a v batohu máte tlustý svetr nebo teplou bundu.
Když si zlomíte nohu, navléknete si bundu a v teple čekáte na vrtulník Horské služby.

Bohužel je tu ještě jedna komplikace. I když běžíte nalehko, je vám moc teplo. Vaše tělo zapne

chlazenipocením - vzpomínáte siještě, jak velké teplo se spotřebuje na vypařování vody? VŠe-

chen pot se obvykle nestačí odpařit, a tak zvlhčuje váš oděv. Po chvíli běhujste promoČení po-

tem a když se zastavíte, jasně pocítíte, že propocený oblek dobře neizoluje.

(._,-/
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Při běhu vypotíte vody neuvěřitelně
mnoho. zkuste si toto množství změřit.
Oblékněte se do tepláků, které jste
př edtim zv ážili, a navrch v ezměte zcela
nepromokavý oděv, například pláš-
těnku. Jděte se na chvíli proběhnout,
dejte jen pozor, abyste se nepřehřáli
a nezůstali ležet někde v oboře. po ná-
vratu zvažíe opět tepláky. Přibyla vaha
vašeho potu. Tak můžete Zjistit, kolik
jste vypotili. Současně máte odhad
množství vody, které byste měli vypít
na doplnění tekutin.

Ideální oblečení by mělo současně
umožňovat odpařování potu a současně
chránit před nepohodou, před větrem
a deštěm. Zkuste vymyslet některé způ-
soby. jak se nepromočit ani potem. ani
deštěm.

l.3._

Dnes existují i oděvní materiály, které se dosti blíží po-
žadovanému ideálu. Nejznámější z nich je asi GORE-
TEX. Je to tenká teflonová vrstvička (membrána) s ma-
linkými dirkami na odolné syntetické tkanině. Dir§
v membráně jsou zhruba tisíckrát větší než molekuly
vody, takže vodní para jimi může pronikat - 1 m2 GORE-
TEXu propustí mezi 9 ažl8litry vody za 24 hodin. Vodní
kapičky jsou však daleko větší a pronikají membránou
velmi nesnadno. Membrána udrží vodní sloupec vysoký
vice než 40 m.

Podívejte se na mikrofotografii membrány:

Pohybovat§e pokud
móžn§ V píódyšnérn
oděvu, za stabého
mrholení, které §e
stačizo.děvu ] ]i

odpařovaL, neotlěkat
plášĚnt<u, Za deště
dát předĚo§t d§štniltu
nebo volnérnu ponču,
zpcd l<teréito se ,

vthko§tdo§tává ,

snáte nežetěsné : ,

ptášíěnky. N§oblékat.
se zb}tečně.teole,, , '

Vlastnosti GORE-
TEXu rn:ůžei9 dět§m
předvést na
odstřižku. Překryjele-
li jínr baňku s vodou
a vaříte-li ji, vcda §e
skrz GOHE.TEX
VyVařjJ

GORE-TEXové oblečení je dokonale nepromokavé a přitom dovoluje odpařovat pot. Můžete
zmoknout, obléknout si takovou bundu a pod ní uschnout. Navíc je GORE-TEX velmi odolný
proti větru. Jedinou jeho nevýhodou je,ženeni nejlacinější. Existují i další materiály, které jsou
nepromokavé a současně prodyšné (Sympatex, K-Way 2000, ...).

Potřebná proměnlivost tepelné izolace se stále nejlépe řeší vršením několika ruzně izolujících
vrstev. Je vhodné, aby vlhkost mohla pronikat od těla ažven z vnější vrstvy a nikde se moc ne-
zďržovala. K tomu jsou vhodnější různé syntetické tkaniny než klasickó materiály jako bavlna,
která ochotně zvlhne a jen pomalu schne. Výborně funguje prádlo z Moiry (čti mojra). Potřeb-
nou tepelnou izolaci zajistí kromě známého vlněného svetru například polyesterová chlupatina,
známá pod názvem fleece (čti flís), nebo klasické peří.

NejdeJi vám ovšem o pobyt nebo sportování v naročných podmínkách, spokojíte sejistě s oby-
čejnějším oblečením, než o jakém jsme mluvili. Všímejte si, jak je vám příjemně v ruzném ob-
lečeni za ruzných teplot.
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