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Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

máte před sebou poslední,čtvrtý, díl souboru altemativních učebnic fyzi§ pro zák|adní a občanskou školu, kteý zavrŠuje uČivo v roz-

sahu osnov (standardů) základní školy.
Rozvržení látky do všech čtyř dílů jsme přizpůsobili koncepci čtyřletého druhého stupně základní školy, tak aby pokrylo rozsah osnov

(standardů) zákJadú školy. Zpracování směřuje od popisu konkrétních fyzikálních jevů, s nimiž se žáci denně setkávají a které si dále zpři-

stupní četnými experimenty, k pochopeníjej lchfyzikálnipodstaty. Postupně se objevují přítežitosti ke kvantiťrkaci, vynořují se i něktelé Zá-

kladní kvantitativní vztahy, Zdůrazřtovány jsou souvislostijednotlivých témat a syntetický pohled na svět,

Učebnice poskytuje víc než dostatečný počet témat a námětů pro pokusy a pro přemýšlení o nich. Dává tím uČiteli moŽnost volby toho,

čemu se bude v dané řídě věnovat podrobněji a co naopak zížínebo dokonce vypustí. Některá tématajsou vhodná pro samostatnou domácí

četbu. Bohatství námětů dovoluje jednak zaměstnat nadprůměmé žáky, jednak požadovat na podprůměrných žácích jen pro Život skuteČně

užitečné znalosti, Nadprůměmý žák si může číst o kvarcích, podprůměmý by měl pochopit, že mezi jadernou elektrámou a bombou je ji-

stý rozdíl. Rozhodně tedy členění do padesáti témat neznamená,žekaždé téma odpovídájedné vyučovací hodině a Že vŠechna témata mu-

síte probrat. V seznamu jsou bez označení kapitoly, které byste podle našeho názoru vynechat neměli, a modrou teČkou O oznaČeny ty,

které můžete stručně okomentovat a doporučit žákům k samostatnému přečtení.

V tomto dílu se dotýkáme některych témat (např. pohled do nitra atomů) tak vzdálených našim běŽným zkuŠenostem, Že uŽ jen proto,

abychom o nich mohli mluvit, musíme vymyslet nová slova. Nabízíme taková slova, která si vymysleli fyzikové, kteří se těmito tématy Za-

bývali a zabývají. Dívejme se na tato slova jako na pomůcky poznáváni neznámých jevů. Je to trochu jiné neŽ fyzl,ka,,vŠedního dne", kde

o mnohém můžeme mluvit zcela normálním občanskýmjazykem a kde až detailnější vniknutí do podstatyjevŮ vyŽaduje Pomoc speciá1-

ního jazyka.

Možná budete považovat náš záměr představit mikrosvět sjehojevy, kteréjsou pro každého asi mnohem vzdálenější neŽ například funkce

elektromotoru, za přehnaný, bláhový, nerealistický. Přesto jsme přesvědčeni, že jisté informace o mikrosvětějsou pro Vás a pro mnohé Žákry

atraktivní, Navíc takové věci jako jaderná elektrráma, rentgen nebo lékařské aplikace ionizujícího záření okolo nás existují a obČas vYvolá-

vají pozomost až příliš svázanou se strachem. Je naší ,,morální povinností" podat o nich žákŮm alespoň základní informace. Ti zvídaví se

navíc mohou ptát na fundam entáIní otázky typu z čeho je svět, jak vypadaly rané okamžiky vesmíru atd. I oni by podle naŠeho názoru měli

být učebnicí fyziky alespoň elementárně poučeni a orientováni k dalšímu zvídání.
pojednání o částicové fyzice se zároveň pokouší dát představu o tom, co znamená současná (experimentáInÍ) věda. Tento pohledje nutně

omezený ajednostranný, samotný výběr částicovéfyzíky je dán zájmyjednoho z autorů. Stejně dobře by souČasná fyzika mohla být repre-

zentována jiným, resp, mnoha jinými obory. To však podle našeho názoru není v jedné učebnici pro základní Školy zvládnutelné.

Doufáme, že ač o některých kapitolách možná řeknete , že pro některé Vaše žáky jsou příliš sloŽité, nebude tento text nestravitelný pro

Vás. Spoléháme na Vaši soudnost a pedagogickou zkušenost v určení způsobu, kolik čeho a jakým zpŮsobem se Žáky proberete a co jen těm

schopnějším doporučíte k přečtení. My Vám materiál předkládáme k použití, ale výuka je v rukou VaŠich.

Znovu připomínáme, že zpracování učebnice umožňuje častější zŇazení heuristických metod výuky fyziky a aktivnějŠÍ ÚČast ŽiikŮ na

výuce tím, že budou řešeny problémy, s nimiž se mohou denně setkávat. \ěříme, že Vás od těchto metod neodradí skuteČnost. Že se taková

práce žáků neobejde bez materiálních obětí. Mnohé pomůcky, napřftlad elektronické součástky, mají tak nízkou cenu, Že vzpomínky spo-

jené s experimentem, ve kterém třeba v zaly za své, bohatě převáží jejich hodnotu. V rámci těchto uČebnic je fyzika budována jako uŽiteČný

nástroj a nikoliv jako zjednodušená miniatura nedostupné přírodní vědy vyhrazené jen vědcům uzavřeným ve svých laboratořích. V jazYce

učebnic je na co největší možnou míru zredukováno používání kanonizovaných fyzikálních pojmů v béžnémjazyce nepouŽÍvaných Či uŽÍ-

vaných jen výjimečně, Pokud ale najdete například větu: ,,O interakce v tomto světě se starají fotony, gluony a intermediální bosony.", vez-

měte jako samozřejmost to, že si ji odnesou pouze výjimeční zájemci o fyziku. Algebraické formy vyjadřování fyzikálních vztahŮ jsou aŽ

na výjimky nahrazeny grafickým či slovním vyjádřením. Na rozdíl od většiny současných učebnic je výklad veden nikoliv od vyprePaío-

vaných laboratomích situací k realitě jako aplikaci, ale právě obráceně. Analýzou konkrétních situací žáci směřují k obecnějŠÍm fYzikálním

poznatkům, které však neztrácejí svůj reáIný obsah. Součástí textu jsou pro účely domácí přípravy návcidy k drobným domácím experi-

mentům, náměty k pozorování a problémové úlohy.

Srovnáte-li svou učitelskou verzi učebnice se žákovskou, vidíte mnohé komentáře a doporučení vytištěné na okraji stránek. Doufáme, Že

vám tato opravdu příruční metodická příručka pomůže při nenásilném vedení žáků k popisu a vysvětlování konkrétních pozorování i k při-

rozenému zobecňování. Nemusíme snad zdůrazňoval, že zobecnéní uváděná v některych článcích jsoujen přftlady moŽných formulacÍ. Je-

jich reprodukci rozhodně nepožadujte. Totéžplatí o cílových poznatcích.

Veďte žáky k tomu, aby jejich sešity byly co nejblíže k deníkům zaznamenávajícím úspěchy (a nezdary) pň zkoumání světa, Pň slovním

projevu i v sešitech doporučujeme hodnotit:

O popis pozorování (hodnoťte výstižnost, všímavost)

O vysvětlování pozorovaných jevů (hodnoťte adekvátnost aígumentace, schopnost obhajovat své názory ale také schopnost nechat se pře-

svědčit o tom, že nejsou správné, hodnoťte fantazit v neznámých situacích a střízlivost pň ověřování nápadŮ)

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

O nasbírané konkrétní zkušenosti a poznatky (zvláště hodnoťte ío, co žáci sami objevili, našli v knihách či Časopisech)

O schopnost využívat poznatků k předvídání.

Doporučujte žákům podle možnosti zpracovávání výsledků měření, kreslení grafů i psaní ,,zptáv" o experimentech na poČÍtaČi. Je to dnes

už obvyklé a žakům se tyto dovednosti určitě budou hodit,



Milé paní učitelky a milí páni učitelé,

spoléháme na to, že jste v minulých letech svým žákťmpředvedli, žefyzíkak něčemu je, Pak se vám jistě podaří zdámě
pokraČovat ve zkoumáníjevů kolem nás,v nalézáníjejich výstižnějšího popisu a vvsl,ětlení. Jistě žákry zaujmete pro-
zkoumáním a vysvětlením funkce dnes běžných pňstrojů, jako magnetofonu, rádia. teievizoru. faxu, mobilního tele-
fonu,.. Berte v úvahu, že jim budete pomáhat v pochopení věcí, o nichž někteří jejich rodiče moc nevědí. Pokuste se pro
každou třídu a lépe pro menší skupinky najít vhodný kompromis mezi vysvětlením fyzikálních pnncipů, detailů tech-
nické realizace a popisem použití. Při studiu principů zůstaňte pokud možno u jednoduchých pomůcek alkažte, že slo-
žitost je často pouze dařtzakomforl obsluhy.
Berte v úvahu, že jednak žákům pomáháte vyznat se v džungli dnešního ztechnizovaného světa, jednak sami rozhodu-
jete o své budoucnosti. Vaši žáci totiž budou po létech ochotni dávat peníze na školství a na vědu také podle toho, jakou
školu si budou pamatovat a jakou představu o vědě jste v nich vytvořili.
Jistějste si už ověňli, že|pění na rádoby přesných pojmech a magických větách naučených nazpaméť žákům fyziku ne-
přiblíží a mladé pány a slečny nezaujme. Mluvte i o složitých věcech normálně, ale předvedte se jako experti, kteří třeba
občas něco neví, kteří si ale vždy ví rady. Vaši žáci mohou mit zejména u některých technických řešení přístrojů více
nových infotmací i zkušeností - neobávejte se toho, dejte jim slovo, oceňte je a využijte.

Děti ve Vašich třídách za minulé čtyři roky do značné míry přestaly být dětmi a více či méně úspěšně se pokoušejí být
dospělými. Fyzika jim v tom může pomoci jistě jen omezeně. Může jim však ukázat j eden z možných pffstupů ke světu.
Přístup, kterýje možné charakterizovat neustávající snahou o lepší pochopení a ovládnutí toho, co se kolem nás děje.
Přístup, ve kterém nad silou a demagogií vítězí šikovnost, vytrvalost, racionalita, ale také skromnost odrážející poznání
složitosti světa. Máte snad nezanedbatelnou šanci k tomu, abyste dovedli své svěřence k pochopení toho, že poznání,
které spolu zažíváíe,neztraíí svou cenu po příštích volbách ani po zaveďení nového druhu pracího prášku. Ostatně ne-
víme, jak jinak bychom společně obhájili svou profesi.

Milan Rojko, Jiří Dolejší, Jan Kuchař, Dana Mandftová
Matematicko-íyzlkální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, únor 1998
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1. Opakovací děje 6

Cílové poznatky:
V přírodě je řada
dějů, které se více či
méně_ pravidelně opa-
kují. Rikáme iim peri-
odické děje a době
.jednoho cyklu se říká
perioda. (Tyto pojmy
striktné nevyžadovat,)
Typické periodické
pohyby jsou kruhornl,
pohyb a kmitání (ký-
vání),
cílová dovednost:
Odhad a měření peri-
ody pohybu pomocí
několika opakování.

Údaj na svislé ose
grafu je zdánlivá
hvězdná jasnost (veli-
kost) delta Kefea.
Hvězda se skutečně
cyklicky smršťuje
a rozpíná. Při zvět-
šení se ochladí a její
ja§nost se zmenší, při
smrštění se naopak
v dalekohledu jeví
jasnější. Podle této
hvězdy dostaly název
podobně proměnné
hvězdy - Cepheidy.
patří mezi ně i po-
lárka s periodou
změn asi 4 dny. Kolí"
sání její jasnosti je
ale menší, přibližně

Diskutujte se žáky,
jak pravidelně chodí
spát, zda pravidelně
jedí a dodržují pravi-
delnou hygienu.

1 kmit - sem-tam-sem
1 kyv -pohyb sem-
tam

Svět kolem nás je plný dějů, které se opakují, Někdy s přísnou pravidelností, jindy ne úplně
stejně. TÍm, jak se Země pravidelně otáčí kolem své osy, střídá se den s nocí. Jistě jste si všimli,
jak se znova a znova mění tvář Měsíce každých 28 dnů,

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Měsíc mění pravideJně svou tvář dnY

Mezi hvězdami najdeme řadu hvězd, které nesvítí stále stejně, ale opakovaně pohasínají a opět
se rozsvěcu.jí.

Jedna z hvězcl v souhvězclí Keleir pravidelně pohasíná a zase se rozsr,ěcuje

Jas

Ani světlo žárovky ve třídě, které zdánlivě svítí i^^

stále stejně, není ,,hlaclké". Stokrát za sekundu tr
je trošku silnější a stokrát maličko slabší. Víte ně-
kdo proč? 100

Pravidelně buší naše srdce a pracují naše plíce.
zméíte, kolikrát za minutu ucítíte na svém zá-
pěstí srdeční tep. Kolikrát za minutu se nadech-
nete a vydechnete? Je váš srdeční tep a rytmus
dýchání stejný i potom, když uděláte několik
dřepů? Vyzkoušejte to.

00

Světlo žárovky trochu ko]ísá

Záznam srdečního tepu

Mezi opakovací děje by u každého člověka měl patřit pravidelný spá-
nek, jídlo a mytí s čistěním zubů,

Při chůzi se naše ruce i nohy rytmicky houpají sem a tam, Podobný
opakovací pohyb dělá houpačka na pouti i kyvadlo starých babičči-
ných hodin.

Věřte - nevěřte, houpačkou je i vrcholek 216 m vysoké věže pražského
televizního vysílače. Při větru se pravidelně kývá sem tam.

Na obrázku je vychylování věže sice přehnaně zvětšeno, ale počítá se
s výchylkou až jeden metr.

14 čas (dny)



7 1. Opakovací děie

Vyhledejte na obrázku i ve své paměti další příklady opakovacích dějů a odhadněte opakovací
dobu (odborně sejí říká perioda).
Asi se shodneme na tom, že nejčastější opakovací pohyby jsou houpání a obíhání kolem do-

kola. Prozkoumejte společně, podobně jako žáct ze záklaďní školy v Lysé nad Labem, houPání
jednoduchého kyvadla.
Stačí zavěsit na tenké vlákno třeba rybářské olůvko
vadlo příliš nebrzdil odpor vzduchu, a můžeme začít

10.12.1997
run čev zÁvtsí penlooA KWADLA

nebo několik těžších matic, aby nám ky-
s pokusy.

třída 9A
ZŠ tysá nad Labem

c) měření V|ivu dé|ky kyvadla
rozkVv'] 0 cm
hmotnostZaVaZl 200

,'",',J, 25 50 100 200 400 6!0.I 1ÓP0 30 40 50 60

Vyzkoumejte pomocí
pokusů odpovědi na
tyto otázky:
1, Jakseměnídoba
10 kmilů pro různý
počáteční start?
Kyvadélko rozkmitá-
vejte nejdříve ma-
ličko, (např. ,|ej vy-
chylie jen 2 cm
z polohy, v níž se
ustálí) a pak po kaž-
dém měřenítento
rozkmit o 10 cm zvět-
šujte),

2. Jak se mění doba
10 kmitů pro různě
těžké zavěšené
olůvko. (Nemáte-li
různá olůvka, můžete
těžší kyvadélko utvo-
řit spoiením několika
stejných olůvek,
Olůvka by méla viset
tak, aby kyvadlo ne-
měnilo podstatně
svoji délku.) Při poku-
sech zjišťujících zá-
vislost periody na
hmotnosti a rozkyvu
volte, podobně jako
žáci z Lysé, co nej-
delší délku kyvadla.

3. Jak se mění doba
,10 kmitů pro různé
délky závěsu?

Pohovořie se žáky
o tom, zda si někteří
všimli u kyvadlových
hodin šroubu, kterým
se upravuje délka ky-
vadla.
postřehli někteří žáci,
že při čtyřnásobné
délce kyvadla vzíoste
perioda jen na dvoj-
násobek? sdělovai to
žákům, pokud si toho
sami nevšimnou,
nemá smysl,

a) měření vlivu rozkyvu
hmotnostZáVaží20 0
dé ka kyvad|a 1 ,5 m

b) měření V|iVU hmotnosti

rozkyv 1 0 cm
délkakyvadIa 1,5m

10T
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0 10 20 30 40

Výsledky: cm g cm

c S růstem rozkyvu doba kmitu trochu roste, o Zvětšováni hmgtnosti dobu kmitu nemění, o ,Zvětšováním dé|ky se doba kmitu zvětŠuje.

Co má největší vliv na to, jak dlouho trvá jeden kmit kyvadla? Je rozhodující hmotnost zavě-

šeného olůvka, nebo tojak moc jste kyvadlo ná začátku rozkývali, či délka závěsu?
porovnejte svůj graf s výsledky konkurence zLysé nad Labem. Hodila by se do vaŠeho grafu

i hodnotá 56 s, kterou jsme naměřili my pro l0 kmitů osmimetrového kyvadla na schodiŠti naŠÍ

budovy v Praze Tróji?
Z grafuna horním protokolu určete, jak dlouhé kyvadloje třeba udělat, aby kývlo Zjedné StranY

nidruhou právé zájeclnu sekunclu. Udělejte potom tak dlouhé kyvadlo, abyste si ověřili svŮj

výsledek.



2. Houpačky a kolotoče
cílové dovednosti:
Čtení souřadnice (po-
lohy) na stupnici, záz-
nam do tabulky a do
grafu, Ctení údajů o
periodě a výchylce
kmitavých dějů z
graíu.

Kmitajícím předmě-
tům se často říká os-
cilátory,
zmiňte se i o tom, že
někdy je kmitání ne-
žádoucí (automobil
na hrbolaté silnici,
ručka měřidla), a jak
kmity potlačujeme tlu-
mícím zařízením.

Stopu bot čtěte upro-
střed chodidla nezá-
visle, zda se jedná o
levou či pravou botu.

Hodnoty jsou:
(vše v cm),
176,300,
1 00, 250,
92, -176,
200, -50,_92,2B5,
-250, - 1 00
Akceptujte přibližné
odhadyll

Doplněnou tabulku
lzepoužítikurčování
průměrných rychlostí
v jednotlivých sekun-
dách.

V předcházející kapitole jsme se setkaii se cll,čnra nejčastějšírni
opakol,acími ději. Fyzikové mluví o dějích periodických. Pl'íkla-
den periodického děje je pohyb kyl,adla, to je knital,ý pohyb. Ji-
ným příkladem je pohyb kolotoče, ten koná pohyb krulrový.
Kmitavý pohyb nedělá jen kyvadlo nebo s nírn spřízněná hou-
pačka. V motorech automobilů. kompresorech a pístových čer-
padlech podobně kmitá píst. Když na pružinu nebo gumičku něco
zavěsíte, bude zátéž kmjtat obdobným způsobem. Mezi trochu od-
lišné kmitavé pohyby bychom nrohli zařadit tatínkovo nervózní
rázování po pokoji sem a tam poté, co si prohlédl poznánlku vc
vaší žákovské knížce, nebo se nepohodl s man-rinkou.
Protože už víme, že fyzikové dávají při sděIování iníbrmací před-
nost graíům před dlouhým řečněním, pokuste se pomocí grafu po-
psat dva kmitavé pohyby, o kterých jsrne se o několik řádků výše
zrnínili,
Protože většina kyvadel i rozčilených tatínků kmitá příliš rychle
na to, abychom molrIi jednodr_rše zaznamenat jejich pohyb, udě-
lali jsme to za vás. Na pravém okraji této stránky je zachycena po
půl sekundě výchylka 25 m dlouhého kyvadla a hned v sousedství
jsclu stopy, které by dělaI při chůzi tatínek, kdyby měl špinavé boty.
Jistě pro vás bucle hračkou doplnit do tabulky. kteráje zde pro vás
připravena. polohy kyl,adla i tatínkových stop do prázdných oké-
nek, Použijte při tom stupnici, která je uprostřed. Snad vás ne-
překvapí, žeje nula na stupnici uprostřerJ a čísla vlevo od nulyjsou
záporná. Na to jste, dclufárne, zvyklí z matematiky. Pohyb kyva-
dla odstartoval od nuly zleva doprava (červená barva) a potom po-
kračoval zprava doleva (modrá barva). Z levého okraje se zase
vrací k nule (opět červené značky). Cestu kyvadla zprava doleva
jsme zakresliii pod stupnici, aby se vám polohy lépe četly. Po-
dobně jsou zirkresleny a očíslovány i tirtínkovy šlápoty,
Doplňte podle obrázku na okraji striLnky chybějící hodnoty do ta-
bulky:
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Dokážete íozeznat,který z grafů na dolnírn obrázku patří k houpání kyvadla a který zobrazuje
kmitání tatínka']

'.Í)rr/l,,l7rir..'/r7r.z.r/./it.,|, z/r?c/á:url lllll,/.,l . lli,,. ! ,z,t,,, ,2"l

/.7/-.l/./,,n.,r.7,1,/a*,/ a.'l //,/;rv 1,1
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2. Houpačky a kolotoče

Pohybům, které vy-
tvářejí podobný hado-
vitý graŤ, jako kyvadlo
se říká pohyby har-
monické (sinusové).

Graf pohybu kyvadla
je,,sinusoida", graí
chůze tatínka je ,,troj-
úhelníková pila".

cas
s

Crať pohybu kyvadla ve srovnlLní s přechízením pcl pokqi

Najděte na grafech body, kteró patří k polohán, jež jste neměli v tabulce a které jste doPlňo-

vali. Souhlasí váš odhad s tím, co ukazují grafy?
Poznáte Z tabulky, nebo z gral-u, zda kmital rychleji tatínek nebo kyvadlo?
Kclejsou v gratu body, které říkají. kdy bylo kyvadlo vlevo nebo vpravo od startovní znaČkY ()'/

Kdy se tatínek při chůzi otáčel']
Jak by se grafy změnily, kdyby kyvadlo bylo více rozhoupáno a tatínek přidal klok navíc'J

Jak by se grafy změnily, kclyby kyvadlo bylo kratší a tatínek chcldil rychleji'?

Laclička clokáže nakreslit graf sl,ého knlitliní (l'rekvencc lacličky, byla 220 Hz)

podobný graf kmitavého pohybu můžene získat i bez rýsování. Stačí například rovnoměrně

přejet rozózvučenou lacličkou s hrotem po začazeném skle a grafje hotov. ProtoŽe na ladiČce

byva oUvyt<le zapsáno, kolik kmitů udělá za sekundu, můženre například ze záznaml urČit. jak

rychle laclička po papíře jela, Když nemítte ladičku s hrotem, mŮžete výpoČet udělat ze sou-

se<]ního obrázku. Počtu kmitťr za sekundu se odborně říká kmitočet (íiekvence) a udává se v jed-

notkách hertz (Hz). I Hz = 1 krnit za sekundu.

Kmitavý pohyb někdy potřebujeme převóst na pohyb po kružnici, třeba kdyŽ clrceme. abY kmr-

tající píit v motorll motocyklu otáčel jeho setrvačníkem. Prohlédněte si rlolní obrázek. ze kte-

réio vyčtete, jak lze kmity převést na rotační pohyb, nebo jak Ize z roíačního pol-rybu získat

kmitání,

o-@

Tatínek přešel od
startu do krajní po-
lohy za 3 s, kyvadlo
za2,5 s.
Vlevo záporné sou-
řadnice, Vpravo
kladné.
Otáčení ve 3, s,
a9.s.
Graíy rychlejších
kmitů (s kratší perio-
dou) by byly víc
zmačknuté, při větším
rozkmitu by měly
vyšší ,,hrby".

Za 20 kmitů (1i1 1 s)
ujela ladička 4 cm,
rychlost tedy měla
o,44 m/s.

Názvy mechanismů
na obrázku nepoža-
dujte na žácích.

Kulisovým převodem
na obrázku se získaji
čistě SinUsoVé kmity.

Klikový převod Kr.rlisové ústrojí Vačkovli pr'evoc1



3. Když se řekne vlna 10

Cílové poznatky:
Síření vlnění spočívá
v předávání kmitů
prostřednictvím sil
mezi oscilátory.
Oscilátory mohou
kmitat bud'napříč
směru, kterým vlna
postupuje, nebo po-
dél směru postupu.
Vlnu popisu,ie rychlost
šíření, perioda kmitu,
kmitočet (počet kmitů
za sekundu) a vlnová
délka.
Rozšiřující poznatek:
X=C. r
Rozdíl mezi grafem
(výchylka, čas) pro je-
den oscilátor a kres-
bou vlny v daném
okamžiku.

Zeptejte se žáků, zda
by dokázali načrtnout
graŤ pohybu kyvadla v
lomto případě,

[tiflr-vilt'[lili4

Vlnosťoj na obrázku
vpravo se nazýváJu-
liův, Jeho předností je
to, že se v něm vlna
šíří skutečně předá-
vanlm energle.
Vlněním ve pravém
slova smyslu není,,vl-
nění" obilí způsobené
větrem, nebo vlny na
povel, které děla,lí di-
váci na stadionech.
,,Oscilátory", (stébla
obilí, diváci) si energii
nepředávají,

z ohniska ze-
mětřesení postupují
větší rychlostí pri-
mární podé|né vlny a
pomale.jší sekundární
prlcne Vlny. Le zpoz-
dění sekundárních
vln je možné určit
místo, kde je ohnisko
zemětřesení.

O kmitání jednotlivých předmětů (tzv, oscilátorechllsme hovořili v předcházejících dvou člán-
cích. Zde si budeme všímat případťr, kdy se několik krnitačů - oscilátorů dtží za ručičky.

Příkladem dvou takových svázaných oscilátorů je
dvojice kyvadel na sousedním obrázku. Ručičky
nebo odborněji řečeno yazba, kteráje váže, je tvo-
řena nitkou mezi závěsy. Na spojovací niti je očko,
do kterého můžeme zavěšovat rtzná závažíčka.
Sami určitě dokážete odpovědět na otázku, jaký
vliv na vazbu bude mít zvětšování přívažku.
Pokud jste odpověděli, že větší závažíčko k sobě
kyvadla silněji připoutá, měli jste pravdu.
Dáme vám ale k přemýšlení ještě jeden obtížnější
námět. Jak to nakonec dopadne,jestližejedno z ky-
vadel přidržíme v základní poloze, druhó trochu
vychýlíme a potom obě kyvadla současně pustíme?

Počáteční stav bude zřejmě takový, že se vychý-
lené kyvadlo značně rozhoupe, zatím co drr_rhé bude
zpočátku v klidu. Domníváte se, že se nakonec ky-
vadla o energii bratrsky rozděIí a budou kmitat
stejně? Vyzkoušejte to.

Jak se změní výsledek pokusu, jestliže mezi nimi uděláme
pevnější vazbr_r tím. že na spojovací nit zavěsíme íěžší záva-
žíčko?
Kyvadla si vyměňují energii. Výměna energie probíhá při
těsnější vazbě rychleji.

Na sousedním obrázku je 28 malých ,,činek", které jsou
spoutanó dvojicí šňůrek. Rozkmitáme-li první z nich, pře-
náší se natočením šňůrek energie na souseda. Tato vazbaje
tak těsná, že se přenese energie na souseda už jedním kmi-
tem. První činka se zastaví a druhá rozkýve. Od ní pak ces-
tují kmity zase dál a dál, Radou činek postupuje vlna.
Na spodním obrázku vidíte jinou vlnu postupujícířadouzá-
vitů pružiny SLINKY, I zde kmitají závíty napříč směru,
v němž vlna postupuje. Proto o takové vlně říkáme, že je
příčná.

Šíření příčné vlny

Závity pružiny ale dokážeme
rozkmitat i podél směru postupu.
Pružinor_r pak postupuje podélná
vlna.

směr kmitů závitů <+

t',ry]il]ffiilM])M]m]
_ směr póstupu viny *-_4'

Přična r lnr po.tuprrjíci pružittou

Vlny šířící se na vodní hladině
jsou příčné. Rybářský splávek
se na hladině pohupLr.le nahoru
a dolů, napříč ke směrr_r ve kte-
rém ubíhá vlna.
Při zemětřesení postupují zem-
skou kůrou vlny podélné i vlny
příčné. pociélná \,lna postupuj ící prr-ržinou



11 3. Když se řekne vlna
Na sousedním obrázku je vlna na vodní hla-
dině vyvolaná ťukáním kovového prstíku do-
prostřed misky. Zatímco prstík udělá jeden
kmit shora dolů a tazpéí vzhůru, doběhne od
něj vlna do u rčité v zdálenosti. To j e délka vlny,
Vlnová délka vlny béžícípo hladině je yyzla-
čena na vedlejším obrázku.

protože vlna běží rovnoměrně, umíme vlnovou
délku snadno vypočítat stejně, jako třeba dráhu
auta:

vlnová
délka

Čím rychleji se vlna šíří, tím větší je její vlnová délka. Čím pomaleji zdroj kmitá a tím déle trvá
jeden kmit, tím delší je vzdálenost, kterou vlna uběhne za tuto dobu.

Příčné vlny můžete snadno vybudit na gumové hadici,
nebo například na tažném lanu, které používají auto-
mobilisté při poruše motoru. Pohrajte si s ním a vyšet-
řete, jaký vliv na rychlost vlny a tím i na vlnovou délku
má větší či menší napnutí lana.

Pojdme ještě zkusit vyslat podélnou vlnu v železe.Yez,
měte si zahnutou ocelovou tyčku, například tzv. imbu-
sový klíč, zavěste k jednomu konci malou kuličku a do
druhého konce ťukněte kladívkem (podívejte se na ob-
rázek). Kulička krásně odskočí. Do vzduchu ji vyhodila
podélná vlna, která se šířila tyčkou od úderu kladívka.

ďT\
\!/

ffi
\ď

ffi
\+"/
"ffi.ky
ffi

fu#
ffiW
,ffi-Á7 \rrt1'- ŤJMffi§1 /d

\*r*l

Vlnová délka vlny na vodní hladině

Odhadněte délky vlny na vlnostroji na předcházející stránce.



4. Zvukové vlny
Cilové poznatky:
Síření zvuku spočívá
v předávání kmitů
částic láiky silovou
vazbou mezi nimi.
Zvukovou vlnu popi-
suje kmitočet, který
určuje výšku zvuku,
a rychlost šíření,
která souvisí ze-
jména s pevností va-
zeb mezi částicemi
prostředí.

Rozšiřující poznatky:
rychlost zvuku:
vzduch: 330 mis
voda:1500mis
ocel:5000m/s

,,Zvukony" bychom si
asi představili jako
malinkaté kuličky. Od
nich bychom očeká-
vali, že se budou va-
kuem šířit snadněji
a větší rychIostí něž
v látkách, kde překá-
žejí molekuly. Pro to,
že zvuk jsou vlny
v látce, svědčí nao-
pak íakt, že vakuem
se zvuk nešíří,

V místech, kde by se
sešly ,,zvukony" ze
dvou zdrojů by byl
zvukvždy silnější.
Dvě zvukové vlny se
mohou zesílit i zesla-
bit podobně jako dvě
vlny na vodní hladině,

Pro výuku je vhodný
videoprogram ,,Vlny
kolem nás",

Vzduchem by ,,zvu-
kony" létaly rychleji
než vodou nebo ocelí,
kde jsou překážky
(molekuly) těžší
a těsněji u sebe.

Rychlost vlny závisí
na tom, jak rychle si
částice předávaií
energii, a to závisí na
tom, jak k tomu do-
chází,V plynech se
to dějejen nárazy při
srážkách, v kapali-
nách a pevných lát-
kách na sebe částice
dosáhnou, jsou
u sebe blíž.

Při pokusu s radiopři-
jímačem je vhodné
naladit stanici vysíla-
jící řeč, nikoIi hudbu,

Pozorování vln na vodní h]aclinč. na lraclici neb,, .,: .l _ :- . _

jsme vlnu mohli viclět. Se zvttktlvou vlnotr jr- t, , -,

nrůžeme, Předevšírn si ale rllr-rsímc položit cltlizkL.. - :,-,- ,.

například od ladičky nebo ocl reproduktoru k ll.,:;:l _. _.- ,.. --

zdroje. Ze se laclička. rcproduktor nel]o jakíkolr ljl:,, z.:i,,,l
snadno přesvědčit některým z pokrrsů, které 1soLi rl,L ,lbr.rzkLt

12
a]aa]a:,l{:,.-ii;íi.;P,]j3ffil

:! h\ 1o jednoduché už proto, že
ž. tL1 si očinra prohlédnout ne-

,l,. ::,l.i- k tvlzení, že šíření zvuku
,, -ll.'ni r zducl,tu. Začněme ale od
zruku chrějí. o torn se můžeme

Stačí ovšem i sanotný jemný dotyk prstern. abychom kmity ucítili.

Musírne si ale přiznat, že na to, zda se zvuk šíří od zdroje jako hejno maličkých, okem nepcl-

střehnutelnýclr. zvukových projektilů - ,.zvukonů", nebojako třaslavý rozruch-vlna postupující
látkou. zatím nemáme žádné dťrvěryhodné sr,ěclectví.

Přenýšlcjte o tom, pro kteíoll z těchto dvou možností vypovídají tyto pokusy:
šíření zvuku vzduchclpriizdnem a skládání stejných tónťt ze dvou reproduktorů

silný zvuk

S aay Z\L,k

Nffi

normálnítlak
Vzduchu

cerpanl
Vzduchu

",,.,,vř,*ffi
,uou.,u,§ 

V

"ilnriYr6
Prohlédnčte siještě tabulku rychlostí zvuku v různých látkirch a posuďte, pro kterou alternativu
sr ědčí.

látka rychlost ZVUkU
m/S

látka rychlost ZVUkU
m/s

oxid uhličitý 26o prYZ 50

VZdUch 330 led 3 200

benzín 1 200 dřevo 3 400

Voda 1 500 ocel 5 000

Určitě souhlasíte. že vše svědčí pro to. že je zvr_rk vlna. Teď je na řadě otázka, zda jcle o vlnu
podélnou, nebo zda vzduchové částice kmitají napříč ke srněru. kterýrn vlna postupuje.

Tak jako pro lepší pozorování houpání vodní hladiny, po které se šíří vlna, poslouží rybářský
splávek. snrěr krnitů nevicliteiné zvukové vlny prozradí chl,ční plamínku svíčky.
Udělejte si následující pokusy.

ili.



13 4. Zvukové vlny
Těsně před reproduktor radiopřijí-
mače nebo magnetoíbnu postavte
hořící svíčku a hodně zesilte signál.
Podélnou zvukovou vlnu prozradí
rozkmitání plamínku ve směru,
kter;'m se šíří zvuk,

§
Při šíření zvuku probíhají i změny L
tlaku vzduchu. Barometr, který
možná máte doma na předpověď
počasí, by ovšem na zaznamenání
tak malých a velmi rychlých změn
tlaku nestačil. V průběhu týdne se

tlak vzduchu méní až o několik ti-
síc pascalů, to barometr ukáže. Ve srovnání s tím jsou ale změny tlaku, které vnímáme uchem,
mnohem menší. V těsné blízkosti tryskového letadla, kdy už nám téměř praskají bubínky, ko-
lísá tlak jen asi o dvacet pascalů. Při běžném rozhovoru jsou změny tlaku ještě tisíckrát menŠÍ

a při šeptání, které ještě j sme schopni zaslechnout, tlak kolísá jen o desetitisíciny pascalu.

Navíc isou zmény tlaku vzduchu, které naše ucho dokáže zachyti! úžasně rychlé. Začínáme
je vnímat, když tlak zakolísá 20 krát za sekundu a zaslechneme je ještě, když tlak kmitne 20

000 krát za sekundu.

Hranice vnímání zvuku:

člověk 20-2O O00 Hz

krysa B00-60 00O Hz

pes 30-50 000 Hz

netopýr až150 000 Hz

delfín až200 000 Hz

Změny atmostérického tlaku zvuku jsou velké, ale pomalé.
zvuková vlna rozkolísá t]ak milionkrát méně a milionkrát

rychleji

Mezi živočichy jsou ovšem tací, kteří mají sluch citlivější. Nejen tím, že dokáží zachytit mno-

hem slabší zvuky tež člověk, ale slyší ,,zvuky", při nichž tlak kmitá daleko nad hranicí 20kHz,
zaúž 1e už člověk hluchý.

Zvuky,jejichž kmitočet je nad hranicí slyšitelnosti, se nazývají ultrazvuky. Ultrazvuková píp-
nutí slouží netopýrům a delfínům k vyhledávání kořisti. Prozraďí ji ozvěna, kterou zachyíí cit-
livé sluchové ústrojí - jakýsi zvukový radar. To, že ultrazvuk člověk neslyší, zdaleka nezl7a,

mená,že ho nedokáže vylžít. Ultrazvukovými vlnami, které se díky své kíátké vlnové délce
málo ohýbají, se dají ,,ohmatávat" hlubiny moří. Princip je patrný z dolního obrázku vlevo.
Vpravo je jiné využití, díky kterému se dnes budoucí maminky mohou podívat do tváře svého
děťátka. dříve než se narodí,

Zvuková vIna plamínek rozkmitá

POžORllFři šířeni
zvuku nekmitaji jed-
notlivé molekuly, ty
nejsou silové vázány
a pohybují se od
srážký ke srážce rov-
noměrně přímočaře
(tepeíné hemžení}. l
Pod pojmem kmitající
částice vzduchu zde
rozumíme větší ,,ra-
nečky", které považu.
jeme při dokonalérn
tichu (a bez průvanu}
za nehybné.

lntervaI akustického
tlaku, Kerý vymezuje
oblast siyšitelnosti, je
od 'l0 5 Pa (sluchový '

práh) do 20 Pa (práh
bolestivosti). Proto §e
častěji použivá stup-
nice logaritmická
jednotka decibel (dB):
Podíveile se na ta- ]

bulku V kapitole 6.
Nepřítel hluk.

tjltrazvuk slouží ,

i k hledání deíektů uv.
nitř kovových odlitků.
Delfíni a netopýři majíl
svůj 

"ultrazvukový 
so-

nar', kterým hledají
potravU.podobým
způsobem, jakým
pracuje hlubinný so-
nar na obrázku.

Tvář dítéte íepe na-
jdete, otočíteli obrá-
zek vzhůru nohama.

použítá írekvence
1o0 MHZ.

.- #

ff
$ff flii;'lť §* Xii,ll;t..1!

HEt{ffij

změnv tlaku vzduchu

., ]rna .

\^/VW\
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5. Jedna aiedna může být nula 14

Asi vás nadpis této kapitoly překvapil a paní učitelce. která vás má na matematiku, ho raději
neukazujte. Pro vlny je ale pravdivý. Podívejte se na obrázek z videa ,,Vlny kolem nás". Paní
klečící na obrubníku bazénurytmickým ťukáním dvěma míči do vody ukazuje, jak se vlny dají
sčítat. Jedna vlna a jedna vlna - a v některých místech žádná vlna.
Když se nad skládáním vln trochu zamyslíte, přestane pro vás být takový výsledek překvapivý.
Vždyť co je na tom divného, když v určitém okamžiku jedna vlna v některém místě hladinu
zvedá, zatím co druhá, která přicestovala od-
jinud, v tomtéž okamžiku tlačí hladinu dolů.

Ve všech místech k takovému jevu ovšem ne-
dochází. V řadě míst se obráceně vlny sejdou
tak, že obě hladinu současně zdvihají, nebo
stlačují. V takových místech jsou vlny nej-
vyšší. V dalších místech dojde k něčemu, co
je mezi těmito dvěma krajními možnostmi.

skládání vln ve vodní hladině

Nahradíme-li dvojici míčů ťukajících do vody
dvěma reproduktory, které vysílají stejný tón,
můžeme pozorovat něco podobného. Před re-
produktory se objevíjak místa, kde se oba tóny
zesílí, tak místa, kde bude naopak zvuk slabší,
než kdyby zvučel jen jeden reproduktor.

Pokud budete pokus provádět ve třídě, nebudou
místa zesílení a zeslabení tak pravidelná, iak

ukazuje obrázek. Dokážete vysvětlit proč? Pokudjste na předcházející otázku našli správnou
odpověď, nepřekvapí vás, že tkdyž ve tňdě bude znít jenom jeden reproduktor, opět najdete
místa, kde je tón silnější a jiná, v nichž je tón slabší, přestože jsmeblíž:u reproduktoru.

Skládání zvukových vln

Zajímavou vlastností vln je i to, že se vzájemně
,,nepomačkají", když přes sebe přejdou. Na vlnách
na vodní hladině to můžeme zřetelně vidět. u zvu-
kových vln to dokazuje skutečnost, že dobře sly-
šíme i tehdy, když na nás mluví současně dva nebo
tři lidé.

Když se sejde jednoduchá zvuková v|na s ozvě-
nami, které vznikly odrazem na pravidelných stě-
nách, jsou oblasti zesílení a zeslabení také pravi-
delné. Takové oblasti se dají vystopovat zníčky
soli. Zvuková vlna soustředí prášek do míst klidu
a mocně ho rozkmitá tam, kde se vlny zesilují. Pro
různé frekvence tak zvuk vykreslí pravidelné ob-
razce.

Vodní vlny, které přejdou přes sebe, se vzájemně ne-
pomačkají

Zvuková vlna dokáže vykreslit solným prachem na kovové nebo skleněné desce obdivuhodné ornamenty - zóny klidu



5. Jedna aiedna může b nuIa
Místa, kde se vlny při svém setkání vyruší, i místa zesílení se dají zřetelně ukázat také v tru-
bici, Můžeme použít opět dva reproduktory, kterými do trubice pustíme z opačných stran stejný
vysoký tón, Druhý reproduktor není ale nutný. Stačí prostějeden konec trubice zazátkovat. Proti
zvuku postupujícímu z reproduktoru se bude vracet ozvěna. Když do trubice nasypeme trochu
korkové drti, zřetelně se ukážou místa klidu, v nichž si vlny protiřečí a kde zvukový tlak kolísá
jen nepatrně. Jinde se objeví místa tlakových radovánek, kde se zvuková vlna z reproduktoru
a ozvěna sejdou v nejdokonalejším souladu a korkovou drť roztančí.

Oázy klidu i místa zvukovóho běsnění, které vzniknou v trubici střetnutím dvou vln postupujících proti sobě, ukáže
korkrrt i dr,ť nas1 paná rlo truhice

Když budete podobný pokus dělat, jistě si všimnete, že ef'ekt je zřetelný při určitých íiekven-
cích signálu. Ríkáme, že dochází k rezonanci. To, jakéjsou rezonanční frekvence, určuje pře-
devším délka trubice.

U mnoha hudebních nástrojů se právě změnou délky znějícího vzduchového sloupce nastavují
frekvence tónů, které malí zaznít. Chápete už funkci otvorů na zobcové flétně nebo okarině?

EFGAHc
_+#

I píšťalku jistě dokážete naladit na vyšší nebo ntžší
pískot tím, že jelí zátku zasunete hlouběj i nebo mělce.
U trumpetky z pampelišky, kterou jste si také jistě
mnohokrát vyzkoušeli, zase naladíme správné tóny
jejím zastřižením.

Všimli jste si, jak závisí výška tónu na délce píšťalky
i pampeliškové trumpetky?

všimněte si na horním obrázku ,,ozdob" na konci var-
hanních píšťal. Určitě dokážete odhalit k čemu ve sku-
tečnosti slouží.

v trubici vznikne tzv.
stoiatá vlna, ale ve
výuce se tento díuh
nevymezuje" Spoko-
iíme se s tím, že stále
hovoříme o dvojici
protisměrně po§tupu-
jíeích vln a jejich sk}á,
dání - interferenci.
V kapitole uvádéné
pokusy s trubičí Vždy
ukazují eíekt odrazu
na,,pevném konci",
reprezentovaném zá-
tkou, U níže popiso.
vaných hudebních
nástrojů i píšťatek jde
někdy i o oievřené
trubice, kde se,,zpá-
teční zvuková vlnď'
vrací od volného
konce, Efěkt odrazu
na pevnérn a vo}ném
kónci není rožebírán,

Využijte maximálně
možnosti zapojit do
lý,uky hudebníky
z řad slných žáků.

@
Imled|§
l"§I§
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Délka vzduchového
sloupce např. v zob-
cové ťlétně neurčuje
yýšku tónu jedno-
značně. O ní rozho-
dují i další faktory,
např. jak silný proud
vzduchu do nástroje
veíukujeme, Vyzkou-
šeite to v hodině
s nástroji, na které
hraií vaši žáci.

velikostí otvofu sě
tadi délka, a tím itón
píšťalky, Óím je píš-
ťálka kíatší tím Vyšší
{ón Wdává,

íq
1=Ě§§,1
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6. Nepřítel hIuk & 16

Bouřlivý rozvoj techniky v posledním století nám ukazuje zvuk i z méně sympatické stránky.
Motory automobilů, lokomotiv i letadel poskytují sice člověku svou sílu, ale jako přívažek ho
obtěžují hlukem a chvěním. Komu tato lavina zvuků nestačí, nasadí si na uši sluchátka a přidá
k tomu ještě další porci. Chudáci naše uši a náš mozek.

Hluk, kteý na nás neustále útočí ze všech stran, je nepřítel velmi záludný. Nevyvolává one-
mocnění u každého, ale tím není o nic méně nebezpečný než například nečistoty, které se do-
stávají do vzduchu a vody. Na hluk a nepřiměřeně hlasitý zvuk si dokážeme pomalu zvyknout,
takže ani nepostřehneme, jak otupil náš sluch i mozek. Bolesti hlavy, nervozitu i nedoslýcha-
vost pak lidé svádějí na všechno možné,jenne na svou nedostatečnou obranu před hlukem a rá-
muSem.

Není pravda, že hluk je nutným znakem velkoměsta, že rámus při práci je projevem chlapského
přístupu. Hlučnější auto nebo motocykl není ani rychlejší ani výkonnější. Kouzlo řevu motorů
a podceňování lidí, kteří nejsou stále slyšet, asi znáte všichni z vlastní zkušenosti. Ve skuteč-
nosti nejmodernější stroje, rychlé a výkonné, jsou velmi tiché, a proto i dražší.

I o zábavé si mnoho lidí myslí, že čím hlučnější, tím lepší a má-li být opravdu ,,super", musí
o ní vědět daleké okolí, ať jde o město nebo o přírodu.

Mnozí lidé si neuvědomují, že škodlivý není jen zvuk nějakým způsobem nepříjemný, Na naše
uši útočí záIudné i příliš hlasitá hudba.

Před silným zvukem se bohužel ,,nepřihmouří"
ušní boltce, takjako se zavřou oční víčka před ne-
bezpečným světlem.

Přesto je lidské ucho ížasné zaíízení. Dokáže po-
střehnout zašeptání, nebo šelest listí, při kterém
zvuková vlna rozkolísá tlak o milióntiny pascalů,
a snese ještě burácení tryskového motoru, kdy
kmity tlaku dosahují až několik pascalů, tedy mi-
liónkrát větší hodnoty.

Pro měřenítoho, jakje zvuk silný se nejčastěji pou-
žívá jednotka decibel (dB). Je toiednotkaiiná, než
na jaké jsme zvyldí odjinud. Když slabě bzučí je-
diná moucha,vydává zvuk ,,silný" asi 10 dB. De-
set takových bzučalek by už vydávalo zvuk silný
20 dB. Stočlenný muší orchestr zní30 dB a na 40
dB už bychom potřebovali 1000 much. Na kaž-
dých dalších 10 decibelů bychom museli orchestr
zdesateronásobit.

v)
--]



*17 6. NepříteI hluk

zdroj zvukový tlak (Pa) hladina tlaku (dB) účinky

tryskový motor
zevzdálenosti 10 m

Rockový koncert,
zakřičení do ucha
vlífuk bez tlumiče,
řev

rušná ulice,
hlasitá hudba

hlučný obchod,
hlasitý rozhovor

obývací pokoj,
tichý rozhovor

vysílací studio,
kočka, když přede

klid

200

20

2

o,2

o,o2

0,002

0,000 2

0,000 02

2.102

2.101

2

2.10-1

2.10-2

2.10-3

2.104

2.,10-5

140

120

100

B0

60

40

20

0

nesnesitelná bolest

bezprostředně
nebezpečné
nebezpečné při trvání
delším než 2 hodiny

nebezpečné při trvání
delším než 8 hodin

přiměřená úroveň

ztichlé prostředí

tichounko

nepříjemné ticho

Jaké zvuky můžeme pňčlenit k jednotlivým příčkám decibelové stupnice ukazuje následující
tabulka.

Pro doplnění bychom měli uvést, že přestože je ticho významným činitelem zďraví, hlavně du-
ševního, nesmíme ho zaměňovat s naprostým tichem. Uplné odstranění zvuku je nepňrozené
a škodlivé. Zanoruná|ních okolností slyšíme šelestění listí a šumění deště, šeptání větru i ruchy
od pohybujících se lidí. To patří k přírodě a představuje ideální zdravé prostředí, Jestliže všechny
zvuky odpadnou, jak líčí cestovatelé v pouštích i polárních krajinách nebo astronauti v družici
na oběžné dráze, cítí člověk úzkost a strach. Naštěstí námnebezpečí nedostatku zlrrku nehrozí.
Hluk je opravdu vážnějším nepřítelem.

Poruchy sluchu způsobené zejména velmi silným nebo dlouho trvajícím hlukem jsou různé. Při
hluku dosahujícím na pracovišti 100 decibelů už u většiny lidí dojde za čas k nedoslýchavosti
amnozíúplně ohluchnou. Svou roli přitom hraje i výška zvuku. Cím vyšší frekvence, tím rych-
leji k poruše dochází.

Silný a dlouhotrvající hluk mívá za následek poškození mozku, které se projevuje poruchami
spánku, bolestmi hlavy a úzkostmi. Někdy se promítne do poruch oběhovóho ústrojí (zrychlený
tep, bolesti u srdce, dušnost) nebo trávícího ústrojí. Nejčastější jezvýšené vylučování žalu-
dečních šťav, tzv. pálenížáhy,které může vést k žaludečním vředům.

Celkové oslabení organismu hlukem snižuje i odolnost proti nákazám,
V pásmu od 30 dB do 65 dB, které zahrnuj ebéžné živoíní prostředí, je významným faktorem
to, jaký vzíahke slyšenému zvuku zallímáme. Jednoduše řečeno, jestli se nám líbí nebo ne.
\ětšina z vásby asi považovalařeč znéjící stejně silně, jako muzika z vašeho walkmenu, za ne-
snesitelné řvaní.

Ochrana před hlukem má několik tváří. Nejlepší obranou je zabraíovat vzniku hluku. Kon-
struktéň moderních strojů, automobilů,letadel apod. věnují tomuto cíli velkou pozornost, přes-
tožeje to drahá záležitost

Stále ovšem existují práce, které hluk
provází. Ve vel§ch průmyslových
provozech, kovárnách, zkušebnách
a opravnách motorů, v kabinách leta-
del se nikdy hluku úplně nezbavíme.
Na takových pracovištích se doporu-
čuje a předepisuje používání osobních
ochranných pomůcek proti hluku. Mo-
hou to být speciální špuntfty do uší
nebo protihluková sluchátka, Nejlepší
je ale se hluku vyhýbat.

=-€
fu *e_,ry

Řez rezonančním a sluchátkovým chráničem zvuku



Cílové poznatky:
Světlo je vtňění, l

I pro světelnou ťnu .

platí, že siožením .
dvou vln může dojít

i k zesíleni (1+1=B}, 
]

Po průchodu světla 
]

světto ohýbá za
okraje
Bílé světlo je směs
barevných světeí. ]

Flozšířujícípoznatek: ]
Na soustaÝě štěrbin
(mřížce} osvětlené bí-
tým svěilem vznikají 

]

Vlnky světla různých
barev. V různých ]

směrecrr se zesilují
rŮznébarlvazbí-
lého svétla |ze tak
jednotlivé barvY roz- 

]

třídit (roztožit světlo).

Kvalitní dvojštěrbinu
tze žiskat výfotografo; l

ptru s dvojicí milimetr i

tlus§ich čar ňanl;sova- ;

ných t mm vedíe ]

sebe na celou šíii
čtvrtky. Po vyvotáni
černobíého negativu
tak získáme kvatitní ]

1,emnou dvojštěrbinu.
zácj s ní rnohou zé
svých lavic na dálku
požorovat vlákno žá-
rovky, zakryté červe-
ným íiltrem. Vhodrrá

používaná V konco.
yých svěllech auto- 

]

mobilů (s rovným 
,vláknem). 
,

Duhové tárvy mýao-
uých bubtin a oléjo-
4ióh skvrn ná a§faltu ]

zaše vžnikajískládá- i

ním světelných Ýln
odražených na óbou
površích tenoúnkých 

]

VrstéV mýdlové Vody ]

a oleje. VJivern různé
tloušťký a nlzného
úhlu pohledu se opět .

§větelné vlný někté-
rých barev zešituji, ,

]l] i,]]i

, ' ,'., Z toho. že z bflého dopadajícího světla lze
, :,,,,, oddělit různé barvy, je vidět, žebílé světlo je

€'li směs bareyných světel, kt eré známé i z duhy.

7. Světelné a elektromagnetické vlny ,u

Otázku, co je světlo, si lidé kladli již dávno v minulosti. Ze zkušenosti a minulých dílů víme,
Že se světlo šíří jako přímo letící šípy a neumí zahýbat za roh, Asi proto byl zpočátku nejpři-
jatelnější názor IsaacA NEwToNA, který světlo pokládal za proud nepatrných částeček vyle-
tujících ze zdroje. Zdá se tomu nasvědčovattéž skutečnost, že se světlo šíří i vzduchoprázd-
nem a Žeprávé v něm má největší rychlost. I to by se dalo u světelných kuliček očekávat. Ve
vodě nebo sklu by se měly prodírat obtížněji a mít menší rychlost. To souhlasí s výsledky mě-
ření. Také odrážení světla se dalo kuličkovým modelem dobře vysvětlit. Není proto divu, že
i vzhledem k Newtonově věhlasu částečkový pohled na světlo zpočátku mezt fyzlky vyhrával.

Dánský fyzik CHnrsrIaN HuycBNs (čti hajchens) byl ale jiného názoru. Tvrdil, že světlo jsou
vlny. U zvuku jsme hlavní svědectví jeho vlnových vlastností našli v tom, že jsme po sečtení
jedna vlna + jedna vlna mohli dostat nulu - klid. S tím, že by v místě kam posvítíme dvěma
baterkami byla tma nebo alespoň méně světla než od jedné baterky, se však nesetkáme. Stejně
tak nepozorujeme, že by světlo-vlnadokázalazamířitzaroh, tak jak to dokáže zvuk, nebo vlna
na vodní hladině. Naproti tomu skutečnost, že světlo zpomalené ve vodě po návratu do
vzduchu zase pokračuje svou původní větší ,,vzduchovou" rychlostí, svědčí spíše pro
HuycnNsp.

Přesto by byl nejdůvěryhodnějším potvrzením vlnových
vlastností světla pokus, který by tlkázal, že m:ůže platit
1+1 = 0. Také ohýbání světla by svědčilo pro Huy-gen-
sův názor. Vyzkoušíme si následující dva pokusy:
Do ústřižku alobalu uděláme žiletkou co nejtěsněji vedle
sebe dva záĚezy. Máte-li laserové ukazovátko, posviťte
jím na tuto dvojici okének. Získáme tím dokonale sladě-
nou dvojici světel. Když za okénka postavíme stínítko do
vzdálenosti asi 1 m, uvidíme, že se světlo umí odklánět
od přímého směru. Stopa paprsku se rozmaže mimo pů-
vodní přímý směr. Při pozornějším pohledu (můžete pou-
žít i lupu) objevíte na stopě jasné atmavé proužky, místa
kde 1 + I =2a 1+ 1= 0. Nemáte-li laserovéukazovátko,
musíte počkat do večera, ažserozzáňí pouliční sodíkové
výbojky. Podívejte sejedním okem dvojicí štěrbin na některou vzdálenou výbojku a uvidíte
i tentokrát tmavá místa - zeslabení, přerušovaná žlutými pruhy - zesílení světelných vln. Vl-
nové chování světla se běžně nepozoruje, protože jeho vlnová délka je velmi malá (od fialové
0,0004 mm přes modrou, zelenou, žlutou k červené 0,0007 mm).

I duhové barvy kompaktního disku vznikají podobným
způsobem. Neskládají se zde ale stejné vlny ze dvou
okének, ale odražené vlny z velkého počtu zrcátek. Jed-
notlivými ztcátky jsou neporušené 1esklé plošky mezi
stopami na disku. Složením těchto mnoha odražených
světelných vlnek se v určitém směru vlny některé barvy
(například fialové) sečtou a ostatní se vyruší. V jiném
směru se podobně zesílí modrá barva, v dalším zelená,
pak žlutá a červená. Obdobně vznlkají měňavé barvy
na peí některých ptačích krasavců.

Zdejde o skládání světelných vln odražených
na lesklých proužcích peříček.

Znovu se potvrzuje, že světlo je vlnění.

He-Ne LASER

Složení dvou vln HeNe laseru a dvou
světelných vln sodftové výbojky



,n 7. Světelné a eIektromagnetické vlny
Ke světelným vlnám patří i sourozenci, s j{ichž značkami se setkáváme na rozhlasových při-
_lÍmaČÍch: DV (dlouhé vlny), SV (střední vlny), KV (kfátké vlny) a VKV (velmi krátké vlny).
Do této rodiny patň i vlny přenášející program televize a vlny, které slouží v kuchyních v mik-
rovlnných troubách. Souhrnně se jim řftá elektromagnetické vlny.
),tra rozdíl od světla tyto vlny ale nevnímáme, a tak k pokusům s nimi použijeme radiopfijímač
a televizor - zafrzen| které nám o nich dává slyšitelnou nebo viditelnou zprávu.
Mohlo by nás napříldad zajímat, kterými látkami tyto vlny procházejí a které látky jsou pro ně
naopak neprůhledné.
Pňpravte si malý tranzistorový přijímač, na-
1adte ho na stanici SV a natočte tak, aby hrál
co nejhlasitěji. Potom vyzkoušejte ruzné
schrán§ např. akvárium (samozřejmě bez
t,ody), plastový kbelík, dřevěnou bedýnku,
plechový kbelft a prádelní hrnec. Porovnejte,
jak hlasitě bude přijímač hrát v těchto pí-
bytcích.
Umíte teď vysvětlit, proč radiopřijímače
umístěné v automobilech mají antény venku
na karosérii?

Do kovové schránkry vlny neproniknou

Jestliže přijímač neuzavřeme do celokovové schránkry,
ale jenom jej zacloníme kovovou překážkou, vlny ji
dokáží obejít. Čimle vlna delší, tím lépe dokáže pře-
kážky obcházeí.

Rozhlasové a televizní vlny se dokáží více ohý-
bat než světlo

Máte-li přenosný televizor, můžete s ním
vyzkoušet i pokus, kterému řftáme
1+1=0.
Naladte přenosný televizor s anténou na ur-
čitou stanici, napr. ČT2 a natočte jeho an-
ténu tak, aby obraz byl co nejkvalitnější.
Anténou televizor zachycuje vlnu z vysí-
lače. Druhou vlnu, kterou chceme tu dopa-
dající oslabit, získáme tak, že plechem
z maminčiny trouby na ant énu odr azíme ze-
zadu vlnu, která už kolem antény prošla.
Kďyž odrazové ,,zrcadlo" za anténou
vhodně nastavíte (např. pro Čr2 asi 30 cm), kvalita obrazu se pokazí. Výsledný signál vzniklý
složením přední azadní vlny bude v oblasti antény slabý.
Zatím jsme dělali pokusy s vlnami, které nám poskytly vysílače rozhlasu a TV. Vytvořit elek-
tromagnetickou vlnu ale není nic obtížného. Stačí cvaknout vypínačem a radiopřijímač nala-
děný na střední vlny nepěkně zachrčí. Od j isKiček, které při vypínání přeskakuj í mezi kontakty
vypínaČe, se šíří vlny, které podráždí radiopřijímač. Pokud chcete mít jistotu, že porucha do při-
jímače necestuje elektrickým vedením, můžete jiskrový výboj získat i jinak.
Na dvojici suchých porcelánových talířů (fungujíjako tzolátory) postavte kovový kbelík nebo
prádelní hrnec. Nabijte ho plastovou rourou nebo pravítkem, které zelektrujete třením. Potom
už stačíjenom přiblížit k hrnci prst. Trošku vás to sice štípne, ale elektromagnetická vlna po-
lechtá i přijímač, který vám to chraplavě oznámí.
Elektromagnetické vlny, se kterými fyzicizpočátkupracovali, se také vyráběly jiskřením. Máte-
li ve škole Ruhmkorffův induktor, můžete ho na nevelkou vzdálenost použít jako bezdrátový
vysílaČ zpráv Morseovou abecedou. Rozhlasový přijímač naladěný na střední nebo dlouhé vlny
vám příjem těchto vln zřetelně oznámí.

asi 30 cm

Druhá vlna, odraženázezaduna anténu pňjímaný signál ze-
slabí



8. Ma net a vodiče s proudem
Cílové poznatky:
V okolí vodiče s prou-
dem je magnetické ,,'

pole. ,.,..ll
Magnetícké pole
cívky s proudem ie ]

podobné poli tyčo1
Vého magnetu.

V 1. díle učebnice jsme zkoumali, jak se chovají magnery. Zjistili jsme, že magnetické pole je
nejen v okolí trvalých magnetů, ale i kolem vodičů, kterymi teče proud. Pojdme si teďněkteré
věci zopakovat. Bude se to hodit, až budeme zkoumat, jak funguje třeba zvonek, reproduktor
či generátor v elektriárně.

Udělejte si pokus podle obrázku. Vodič nasměrujte co nejpřesněji ve směru sever - jih, kterym
míří magnetka. Aby se baterie rychle nevybíjela, spínejte obvod jen na kratičký okamžik. Zkuste
dát drát nad kompas a potom pod kompas. Vychýlí se nějak magnetka? Přepólujte baterii. Děje
se něco s magnetkou?

Udělejte si podobný pokus s cívkou.

Zjtstilijste, že drát i cívka, kterymi &če proud, působí na magnetku v jejich okolí. Vypadá to,
jako by se kolem nich natahovaly neviditelné ruce magnetického pole podobně jako u trvalého
magnetu. Zviditelněte si je pomocí železných pilin.

S cívkou jste to už zkoušeli dňve. Magnetické pole
vjejím okolí vypadápodobnějako u tyčového mag-
netu.
Jak to bude v okolí rovného drátu2 Zkuste si nejdffve
tipnout a pak to vyzkoušejte. Drát provlftněte tuhou
čtvrlkou nebo kusem plexiskla. Obvod krátce se-
pněte a poklepejte jemně na čtvrtku, aby se piliny
urovnaly. Ja§ vytvoři|y obrazec?

t
<FlL^

l 1E
+

Rozestavte kolem drátu několik magnetek, Sepněte krátce obvod. Všimněte si, jak se magnet§
natočí. Pak přepólujte zdroj. Jak reagují magnetky?

změna srněrú proúcu ,
způsobí přepótování

"cívkového rnagnetu". l
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Okolo drátu, kterým teče proud, je tedy magnetické pole. Ale v prvním dílu jsme si už zkusili,
že magnetické pole působí na vodič s proudem silou. Budou se nějak ovlivňovat dva rovno-
běžné vodiče, kterými protéká stejnosměrný proud? Vyzkoumejte to. Jako vodiče mŮžete pou-
žít dva proužky alobalu, aby byly účinky sil lépe vidět. Upněte je do stojánku podobně, jak to
vidíte na obrázku. Připojte kažďý kjedné ploché baterii. Nejprve tak, aby oběma vodiči tekl
proud stejným směrem. Oba obvody na okamžik sepněte. Jak se chovají proužky?

Magnetické pole mezi vodiči se ze-
slabuje, vně vodičů se zesiluje. Vo-
diče se přitahují

Magnetické poie mezi vodiči se ze-

siluje, vně vodičů se zeslabuje. Vo-
diče se odpuzují

Co se stane, kdyžjednu baterii přepólujete a proud poteče opačně? Zkuste to. Proč se prouŽ§
jednou přitahují a podruhé odpuzují? Namalujte si, jak vypadá magnetické pole okolo jedno-

tlivých vodičů.

Sestavte si pokus podle obrázku. Obvod krátce sepněte. Co
udělá drát? Jak docílíte toho, aby se houpačka zhoupla na
druhou stranu? Ověřte své nápady.

Umotejte si drátě-
nou cívečku. Po-
držte ji mezi póly
magnetu tak, aby se
mohla volně otáčet.
Připojte cívku krát-
ce k ploché baterii.
Sledujte, jak se
cívka chová.

Kde se takového stáčení cív§ využívá?

Na obrázku vpravo je jednoduchý elektromagnet. Vyrobitjste
si ho zkoušelijiž v 1. díle.

Jak se budou chovat válečky po připojení cívky k ploché
baterii?

Na fotografii vidíte
jedno z praktických
využití elektromag-
netu



Kdevšude pracu íelektromagnety
Elektrický zvonek
Vezměte si k ruce nějaký zvonek a prozkoumejte ho. Zkuste nejprve sami nakreslit jeho schéma,
pak ho porovnejte s naším obrázkem. Popište, jak zvonek funguje. Odpovězte přitom na násle-

ďující otáz§:

ao r. r'un. v obvodu po zapnutí zvonku?
Ukažte cestu proudu v obvodu.
Co udělá po sepnutí obvodu kotva
a tím i palička?
Bude nyní procházet obvodem proud?
Jaký to má následek pro elektromagnet?
Co udělá pružina kotvy?
Jak děj pokračuje?

Vyrobte si vlastní zvonek. Inspirovat se

můžete nákresem Honzy, Jitky a Dana
z9. Az Lysé nad Labem.

Relé
Součástce na fotografii se ffká relé. Vezměte si nějaké relé a prozkoumejte, jak funguje.

vývody
cívky

připojte k vývodům 1, 2 plochou baterii a spínač. Nechte spínač rozepnutý. VŠimněte si polohY

kowýa koniaktů 3,4,5.-Pak spínač sepněte. Co udělá kotva? Zméní se nějak poloha kontaktŮ?

Ď\vr^oČ



23 9. Kde všude pracuií elektromagnety
Yezměte si teď ještě jednu plocholbaterii a ža-
rovku, Připojte je nejprve k vývodům 3,4. Se-
pněte spínač v prvním obvodu (ffká se mu řídící).
-Tak reaguje žárovka v druhém obvodu (řizeném)?
Pak přepojte žárovku s baterií k vývodům 3,5.
Jak reaguje nynížárovka na spínání arozpínání
.pínače?
Vymyslete, kde by se dalo takové zařízení pou-
žít. Místo žárovky můžete použíí třeba bzučiák.

Telegraf
Y roce l837 vynalezl amertcký malíř SavuBI-
\Íonsn píšící elektrický telegraf. Daly se jím i na
l,elké vzdálenosti přenášet zprávy zakódované do
teček a čárek. Ocenění veřejnosti se tento vyná-
lez dočkal v roce 1844, kdyjím byly přenášeny
volební výsledky z Baltimoru do Washingtonu.
Na fotografii vidíte zdokonalený telegraf z roku
1 846. Jak telegraffungoval, poznátejistě ze sche-
matického obrázku.

Dálkové otvírání dveřr
),Ia základě obrázku popište, jak funguje
dálkové otvírání dveří.

Startování - jen pro fyziky
Otočením klíčku se sepne řídící obvod
relé. Řízený obvod pustí velmi silný
proud do startéru a do elektromagnetu,
ktery k sobě přitiskne ozubená kolečka
motoru a startéru. Oddělení obvodu je
nutné, aby velký proud, který musí téct

od baterie ke startéru, měl kratší a snad-

nější cestu (tlustými vodiči).
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Cílové poznatky:
Pohybem magnetu v
okolí cívky se v ní in-
dukuje proud.
velikost indukova-
ného proudu závisí
na rychlosti změny l

magnetického pole,
síle magnetického
pole a pďtu závitů ]

cívky.
Místo rnagnetu lze
použít druhou cívku
a měnit v ní proud
(transformátor).

cílovó dovednosti:
Umět předvést po-
kusy prokazující
výše uvedené po- ]

znatkyj

Nechte žáky samo-
statně si vyzkoušet
a zažít pokusy uve-
dené v tořnto článku.

K úvodnímu pokusu 
;

můžete použrt jak
cívku svinutou z kusul
drátu, tak transformá-
torové cívky ze sbí- ]

rek"
Při pohybu magnetu
(či cívky) se mění po.
čét siločar, které cív- ,

kou prochází.

Při zasouvání a vy-
souvání magnétu se
mění směr irldukova-
ného prouCu. Stejně
tak při obrácení pólů
magnetu.

lndukovaný proudje ]

tím Větší ]

a) čm rychtejší je po-
hyb magnetu
b) čím silnější je mag.
net ,

c) čím většíje počet
závitů cívky
Do série zapojujeme
všechny tři ctvký
proto, aby byl odpor
obvodu stále stejný. 

]

CÍvka s proudem se mezi magnety stáčela. Dráíénáhoupačka se v magnetickém poli vychylo_
vala. Proud vyvolal pohyb vodiče v magnetickém poli. Nefungovalo by to opačně? Nemohl by

pohybující se magnet vyrobit proud? Vy-
zkoušejme to podobně jako v 6. ročníku.

Připojte cívku k citlivému ampérmetru. Za-
hýbejte magnetem v cívce. Teče cívkou
proud? Zkuste to opačně - hýbejte cívkou.
Funguje to také? Co když necháte magnet
v cívce jen klidně ležet? Děje se něco? Zkuste
s ní i s magnetem zahýbat. Zase nic?
Ztamenáto, že v cívce vzniká proud (řftá se
také, že se proud indukuje) jen když se mag-
netické pole v jejím okolí nějak mění - pohy-
bujeme magnetem vůči
cívce nebo cívkou vůči
magnetu.

Jevu, který jste právě objevili, se říká elektromagnetická indukce. Již před
vámi v roce 1831 na to přišel britsk} fyzlka chemik MrcHaBI- Feneley.

Vraťme se ještě k úvodnímu pokusu. Všimněte si, na jakou stranu se vychy-
luje ručka ampérmetru při zasouvání magnetu a na jakou při vysouvání.
Zkuste magnet otočit. Michael Faraday

119I_1867

Dá se nějak ovlivnit velikost indukovaného proudu?

a) Zkuste hýbat magnetem různou rychlostí.
b) Použijte různě silné magnety.
c) Vyzkoušejte cívky s různým počtem závitů. Udělejte to tak, že zapojíte za sebou tři cívky

o 300, 600 a1200 závttech a voltmetr, na obrázku vidíte jak. Magnet zasouvejte stejnou rych-
lostí postupně do jednotlivých cívek.

Zformulujte sami závěry, ke kterým jste při pokusech dospěli.

Iiž dřívejste zjistili, že cívka s prou-
dem se chovájako magnet. Co kdyžji
pouŽijeme místo magnetu? Sestavte si
pokus podle obrázku.

"ť+-'$t:
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Použijte pořádné cív§ se stovkami závitů
a navlékněteje na kovovéjádro, kterým mag-
netické pole zesílíte. K jedné cívce připojte
baterii, raději přes žárovku. K druhé připojte
ampérmetr.

Vyzkoušejte, jak}mi všemi způsoby můžete
v obvodu s ampérmetrem vyrobit proud.

Jistě jste zjistili, že můžete pohybovat buď jednou nebo druhou cívkou.

Funguje to ale také, když vypínáte nebo zapínáíe proud v první cívce. Všimněte si směru vý-
chylky ampérmetru pň zapnutí a při vypnutí proudu.

vymyslete, jak jinak zaíldit, aby druhou cívkou tekl proud střídavě oběma směry.

ZŇízení, které jste právě sestavili, se řftá transformátor. Do jedné jeho cívky pouŠtíte pro-

měnný proud, v obvodu s druhou cívkou se proud objevuje, ikdyžtamnenížáďný zdroj. Trans-

formátorům se budeme podrobněji věnovat v dalším článku.

Na obrázku víďíte zařízení, se kterým dělal podobný pokus FeReoay. Cívky byly navinuty od-

děleně na jednom ocelovém prstenci.

Modré šipky na obrázku představují indukční čáry magnetického pole.

Drátěný rámeček přemísťujeme postupně ve směru černých šipek.
Indukuje se v rámečku proud?
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Sestavte si jednoduchý transformátor z minulé ka-
pitoly. Obvodu, do kterého připojujete baterii, se
řftá primární otlvod a cívce v tomto obvodu pri-
miární cívka. Obvodu, ve kterém se indukuje proud,
se řftá sekundární otlvod a cívce v tomto obvodu
sekundární cívka. V následujících pokusech pou-
žijte např. primární cívku o 300 závitech a sekun-
dámío 600 závitech. Obě cívky navlékněte na oce-
lové jádro, Sepněte na okamžik primární obvod
a sledujte, jak velký proud se indukuje v sekun-
dárním obvodu.

primámí obvod
sekundámí

obvod

Stejný pokus zopakujte s cívkami nasunutými na jádro ve tvaru písmene U.

Uzavřete pak ještě U-jádro tyčovým jádrem.
Kdy ukázal ampérmetr největší výchylku?
Zkuste při sepnutém primiárním obvodu posou-
vat tyčovým jádrem. Co na to ampérmetr? Proč
se vychyluje jeho ručka?

Transformátor funguje nejlépe s uzavřeným U-
jádrem. Dochází tak k nejmenším ztrátám ener-
gie, protože jsme s pomocí jáďralépe protáhli
magnetické pole sekundární cívkou. Pro další
pokusy ještě jádro stáhněte, tak jak to vidíte na
obrázku, aby drželo co nejtěsněji a nedrnčelo.
Ztráty se tak ještě o něco sníží.

Schematická značka transformátoru vypadá
takto: 

)I{

Aby transformátor s baterií fungoval, musíme proud do jeho primární cívky neustále zapínat
a vypínat. Jen tak se bude magnetické pole měnit a v sekundární cívce něco indukovat. PouŽi-
jeme-li místo baterie zdroj střídavého proudu, například obyčejnou elektrickou zásuvku v bytě,
máme změny elektrického proudu zajištěny bez mačkání vypínače,

K čemu slouží transformátory například u mašinek a autodráhy či v síťovém zdroji k walkmanu?
\ětšina z vás již asi ví, že se jimi dá měnit napětí. Pojdme prozkoumat, jak to funguje. Při-
pravte si několik cívek o různém počtu závitů, např. 300, 600, 1200 závit:ů, zdroj malého stří-
davého napětí a dva voltmetry na stňdavé napétí. Sestavte si transformátor se dvěma Ňznými
cívkami. Zapojte obvod podle obrázku.

Připojujte primární cívku na různá napětí a sledujte, jaké napětí se naindukuje na sekundámí
cívce. Hodnoty zapisujte do tabulky podobně jako Martin. Vyzkoušejte různé kombinace cívek
transformátoru. Sledujte, zda nějak souvisí počty jejich závitů s tím, jak se transformuje napětÍ.
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Ní N2 U,/V u,lv N,/N, U,lU,
300 600 1,2 2,3 2,o 1,9

300 600 2,5 4,7 2,0 1,9

300 600 3.8 7.2 2.0 1,9

300 1200 1,2 4.6 4o 3,B

300 1 200 2,5 9,4 4o 3,B

300 12o0 3,B 14.1 4.0 3,7

1200 600 1,2 0.5 0.5 0,4
1 200 600 2.5 1.2 0.5 0.5

12oo 600 3,8 1,8 0.5 0.5

600 600 1.2
,|.2 1,0 1.0

600 600 2,5 2.4 1,0 1,0

600 600 3,8 3,7 1,0 1,0

MartinovamaminkapoužívávzaměstnáníprogramExcel.UkázalaMartinovi,jaksejím snadno
dělají tabulky ajak snadno se v tabulkách počítá.

5.2.1998

Tabul ka: Transíormace napětí
Martin Nový

Jistě jste zjistili, že napétí se
zvyšuje, má-li sekundární
cívka více závit:ů než prt,
mámí. Má-li sekundární
cívka méně záv\ti než pri-
mární, napětí se snižuje. Při-
bližně přitom platí:

N, - počet závitů primárnícívky
N, - počet závitů sekundární cívky

U, - napětí na primárnícívce
U, - napětí na sekundární cívce

Stručně zapsáno: U2lUr= NzlNr
To by platilo přesně, kdyby se cívky a jáďro nezahřívaly, magnetické pole se nerozptylovalo
a nedocházelo tak ke ztrátám energie.

V našem pokusu jsme neměli v sekundárním obvodu zapojený žádný spotřebič. Transformátor
byl takzvaně nezatížený, Kdybychom do sekundárního obvodu připojili třeba žárovku, bylo by
sekundární napětí o něco nižší. Snižovalo by se i s každým dalším spotřebičem.
Vyzkoušejte si to.

Transformátorem lze tedy zvyšovat či snižovat napětí. Jak to pňtom vypaďá s proudem v pri-
márním a sekundiirním obvodu? Zkusme to vymyslet. Co by to znamenalo, kdyby se zářoveň
s napětím zvyšoval i proud v sekundárním obvodu? Elektrický výkon, který do transformátoru
l,stupuje, by byl menší než výkon, který z něj odebíráme. To bychom ale mohli získávat ener-
gii zadarmo! Škoda, že to není možné. Výkon elektrického proudu, který z transformátoru zís-
káme, je vždycky o něco menší než ten, ktery do něj vstupuje. Transformátor se zahŤivá aČást
elektrióké energie tak ztrácíme. Kdyby transformátor pracoval beze ztrát, platilo by:
vstupující výkon = získaný výkon

Pt =Pz
U, .I, = Uz .Iz

a tedy I!I2 = !r/!,
Kolikrát by se zvýšilo sekundární napětí, tolikrát by
se snížil sekundární proud oproti primárnímu. Vzhle-
dem ke ztrátám je sekundární proud ještě o něco
menší.

Zapojte si obvod podle schématu a ověřte si to pokusem.

Odpovězte a vypočítejte (zíráty energie neuvažujte):
Dáie transformovat stejnosměrný proud? Než ukvapeně odpovíte, vzpomeňte si na první Po-
kusy s indukováním elektrického proudu.
Máte k dispozici tři cívky o 60, 300 a 1200 závttech. Které cívky použijete, chcete-li:

a) zvýšitnapětí z44Y na220Y?
b) snížit lapétíz24Y na6Y?
Primární cívka transformátoru má 150 záviti, sekundární cívka 600 závitťt. Sekundárním ob-

vodem protéká proud 0,5 A. Jaký proud protéká primárním obvodem? Jaké je napětí na Pri-
mámí a sekundární cívce, ie-li výkon transformátoru 60 W?



12. Použití transformátorů 28

Některá využití transformátorů ukazují následující obrázky. Další zkuste najít sami.

Zdroj stejnosměrného proudu (transformátor
s usměrňovačem)

Moderní rádia, televizory, magnetofony a jiné přístroje potřebují ke svému provozu nevelká stej-
nosměrná napětí. Ta se nejlevněji získají ze síťového rozvodu (ransformováním a usměrněním.
(O usměrňování si povíme dále.)

Nedalo by se přece jen transformovat stejnosměrné napětí zbateie nebo akumulátoru? Nabízí
se napřftlad jejich stálý proud primiární cívkou přerušovat. Magnetické pole se pak bude měnit
a v sekundární cívce se bude indukovat napětí. Rychle přerušovat proud dokáže například zvo-
nek. Podobného přerušovače vylžívá i Ruhmkorffův transformátor.

]j
I

n l v minulém dílu jste ho používali k některým pokusům s výboji, kde bylo třeba vysoké napětí.

iii. Zkuste s pomocí následujícího obrázku popsat, jak funguje.

Cívky jsou navinuty na sobě.
odděluie je parafínová izolace.

jiskřiště. ' 
3** Přerušovač -

./ íunguje podobně
,,1 iako elektrickýl zvonek, opakovaně

zapíná a vypíná proud
z akumulátořu,

sroub k nastavení
kontaktů přerušovače.

Nabíjení akumulátorů

Primární cívka Sekundární e ívka
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V následujících pokusech se obvody připojují k síťovému napětí. Protožeje to nebezpečné avy-
žaduie to velkou opatrnost, přenechejte to panu učiteli.

Indukční pec
Uděláme si následující pokus s roz-
kladným transformátorem. Jako pri-
mární použijeme cívku o 600 závitech.
Sekundární cívka bude mít jen jeden
závit ve tvaru prstencové misky. Jádro
od misky odizolujeme manžetou z tu-
hého papíru. Do misky dáme kousky
olova nebo vodu. Primární cívku při-
pojíme na síťové napětí 220 V. Proč se
olovo taví či voda vaří? Čím se miska
ohřívá? Uvědomte si, jak velký proud
jí protéká.

Zařízenípracující na tomto principu se skutečně polžívají v hutnictví k tavení kovŮ.

Bodové svařování
Sestavu pokusu ukazuje obrázek. Primární cívka transformátoru má 600 závit:ů. Sekundární
cívka má 6 závitlů a její vývody přecházejí ve dvě ramena opatřená hroty a ďržaďly, které se
k sobě dají stisknout. Primární cívku připojíme na napětí 2ZOY. Mezi hroty sekundární cívky
stiskneme dvě žiletky, chvíli je tak podržíme a bodový svár je hotov. Vysvětlete, jak zařízení
funguje.

Tavení hřebíku
Místo žiletek spojíme teďvývody sekundámí cív§ hřebftem a dobře ho ve svorkách utáhneme.
Na stůl pod hřebft ovšem patří nehořlavá podložka, Primární cívku připojujeme opět na220Y.
proč se hřebft rozžhaví?

Ttansformátorová pájka
Na obrázku máte transformátorovou
pájku. Podobně jako u předcházejících
použití transformátoru má sekundární
vinutí jen málo závitů a je tvořeno sil-
ným měděným páskem. Místo hřebftu
je do sekundárního obvodu zapojena
smyčka měděného drátu, která se silně
zahřívá apoužívá k pájení.

] l1l

]] :
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Cílové poznatkyl
Znalost íunkce repro-
duktoru, elektrodyna- l

mického a uhlíko-
vého mikrofonu

pomoáe Žákům se ,

sháněňím reproduk-
toru. V příPadě po- 

.

třeby asistujte při jeho
rozebírání, vhodně
voíenými otázkami
dovedte žáky k odha-
lení ieho íunkce.

Vyzt<ouSePe se žáky
jejich reproduktory.
Připo]te je k tóno-
vérnu generátoru Po-
slechněte si, jak re- .

produktory hrají různé
kfiitočty.

Pokuste se sehnat něja§ starý reproduktor. Připojte k němu na mžik přes žárovku plochou ba-
terii. Jistě jste zaslechli, jak reproduktor zachrastil, Co se dělo s membránou? Kudy šel proud?
Rozeberte reproduktor a zjistěte, jaké má součásti. Nakreslete si jeho náčrt. Popište, jak repro-
duktor funguje. Nebudete-li si vědět rady, pomohou vám následující obrázky.

Cívka - Na cívku, kterou protéká
proměnný proud, působí magnetické
pole trvalého magnetu silou.
Tato síla se mění v rytmu změn proudu
a rozechvěje cívku.

Membrána - Je spojena s cívkou
a rozechvěje se stejně jako ona.
Chvějící se membrána vydává zvuk.

Přívody cívky - Přivádí se jimi proměnný
proud, ve kterém je ukrytý zvukový signál.

Zkuste si sami vyrobitjednoduchý reproduk-
tor. Ukázku máte na obrázku. Požádejte pak
svého učitele fyzi§, aby vám pomohl vy-
zkoušet, zdafunguje. Jako magnetpoužijte fe-
ritové magnety z nástěnky.

S reproduktory můžete udělat
ještě tento zajímavý pokus.
Spojte spolu dva reproduktory
dvěma dlouhými dráty. Dráty
připojte k vývodům cívek.
S jedním reproduktorem ode-
jděte na chodbu a zkuste, jestli
mohou reproduktory současně
sloužit i jako mikrofony.

Mohli jste takhle telefonovat?
Jak reproduktor fungoval,
když jste do něj mluvili?

Trvalý magnet - Vytváří
stálé magnetické pole.
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Trvalý magnet - Vytváří
stálé magnetické pole.

Cívka - Rozechvěje se stejně jako
membrána. Cívka se pohybuje v
magnetickém poli trvalého magnetu
a induku|e se v ní proud. Proud se
mění podle toho, jak se chvěje cívka.

Přívody cívky - Odvádí se jimi indukovaný
proud, ve kterém je ukrytý zvukový signál,

Mikrofonům, které fungují na reproduktorovém principu (i když vypadají trochu jinak než re-
produktor), se řftá elektrodynamické.

Mikrofon může ale pracovat i na jiném principu.
Udělejte si nejprve následující pokus. Ke dvěma
měkkým tuhám z tužky připojte plochou baterii
a citlivý ampérmetr. Položte tuhy přes sebe, Při-
tlačujteje různě silně k sobě a sledujte výchylku
ampérmetru. Proud se mění podle toho, jak moc
tuhy přitlačujete. Cím více tuhy stlačíte, tím je
elektrický odpor v místě dotyku menší a proud v
obvodu větší, Toho se využívá v uhlftovém mik-
rofonu. Místo tuh obsahuje uhlftový prášek. Jak
takový mikrofon funguje, byste jistě zvládli po-
psat na základě obrázku i sami.

---'Přívody - Odvádějí
proměnný proud, ve
kterém je ukrytý
zvukový signál.

Tenká kovová membrána -

Rozechvěje se v rytmu
vašeho hlasu a stlačuie
uhlíkový prášek,

ukažte žákům uhlí-
kový mikrofon, pří-
padně je nechte iej
rozebrat.

Jdé |ó,takžVaný.pi€zo,
eiaktrjeký,jev. l, ], ,

Uhlíkový
prášek

\{ůžete si opět zkusit takový mikrofon vyrobit.

Uhlíkový mikrofon je poměrně laciný, a proto se dlouhou dobu používal v telefonních sluchát-
kách. Vedle popsaného principu reproduktorujeještě možté využítjevu, že krystaly některých
1átek se deformují, když k nim přiložíme napětí. Tak pracují napřftlad tenké placičky, které pís-
kají v hodinkách. Jde to i obráceně. Na elektrodách připojených ke vhodnému krystalu roz-
kmitanému zvukem se objevuje napětí. Tak fungují mikrofonní vložky, které jsou dnes běžně
r magnetofonech, diktafonech, mobilních telefonech atd.
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Zařízením,kterávyrábí elektřinu, se říká ge-
nerátory. Jednoduchý generátor vidíte na ob-
rázku. Tvoříjej cívka, která se otáčímezipóly
magnetu. Sestavte si takový generátor z po-
můcek, které máte ve škole. Připojte pak vý-
vody cívky k dvojici LEDek nebo kvoltmetru
na střídavé napětí. Otáčejte rovnoměrně cív-
kou.

Popište, jak blikají diody. Všimněte si také,
jakáje maximální výchylkavoltmetru při růz-
ných rychlostech otáčení. Zkuste voltmetr
přepnout na měření stejnosměrného napětí.
Co dělá ručka voltmetru při malých a velkých
otáčkách?

Zjistit, jak se s časem mění napětí v rovno-
měrně se otáčející cívce, není jednoduché.
Aby byla dostatečná výchylka, musíte otáčet
moc rychle a nestihnete to zaznamenaí.Pojdte
měření střídavého napětí nacvičit na poma-
lých kmitech. Pomalé a pňtom dostatečně
velké kmity napětí se dají získat pomocí sig-
nálního generátoru, který vidíte na fotografii.
Připojte k němu voltmetr se stupnicí s nulou

i uprostřed. Nastavte u něj nejnižŠÍ moŽnou
:. frekvenci kmitání a takovou největší hodnotu

napětí, aby ručka voltmetru kmitala až ke krajům stupnice. Pak za-
znamenejte do tabulky hodnoty napětí např. pojedné sekundě během
pohybu ruč§ sem-tam a nakreslete graf.

Nemáte-li ve škole signální generátor, využijte následující obrázek. Je
na něm zachycena poloha ručky voltmetru po 0,7 s během pohybu sem-
tam, Maximální výchylka byla 1,5 V. Dokreslete graf závislosťi napětí
na čase.

Že se hadovitá Kivka znázorňující závislost napětí na čase jmenuje sinusoida, jste se už
dozvěděli dříve. Napětí stále střídá svůj směr, říká se mu střídavé napětÍ. Stejně jako
u houpaček se číslu, které udává, kolikrát za sekundu napětí kmitne sem-tam, řftá kmitoČet
(frekvence) s jednotkou hertz (značka Hz). Době, za kterou napětí kmitne, se také říká
perioda a maximální napětí je i tady amplituda. Ja§ kmitočet, periodu a amplitudu má
napětí, jehož časový průběh jste zjišťovali?
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\{ěření průběhu střídavého napětí vznikajícího v otáčející se cívce je tak obtížné, že jsme jej
svěřili počítači. Podobnějako vy nakreslil následující graf:

Doplňte:

amplituda =

perioda =

kmitočet =

Pokuste se odhadnout, kdyje při otáčení cívky na následujícím obrázku indukované napětí nej-
r,ětší.

Napětí z našeho generátoru i elek-
trick} proud, který rozsvěcoval
LEDky, je střídavý. Jak to udělat, aby
proud z generátoru tekl stále jedním
směrem? Stačí přece najmout trpas-
lfta, ktery bude mít přepínač. Podí-
vejte se na obrázek,jak vypadá a jak

funguje piepínač
v generátoru. Ríká se
mu komutátor. Je-li
součástí vašeho ge-
nerátoru, ověřte jeho
funkci, Připojte
LEDlry kněmu apo-
zorujíe, jak blikají
nyní.

Takhle si představuje ko-
mutátor malíř

Generátoru, který vyrábí stffdavý proud, se řftá alternátor. Generátoru, ktery je opatřen ko-
mutátorem avyrábí tedy stejnosměrný proud, se řftá dynamo.

pii otáčeni se mění ,

magn€tické pole 
]

v cívce. Tato změna
je největší, když Še Ši- l
ločáry Ýstupující
Z magnetu do cívky
trhají (obnizek vlevo), .

l]l, ii']

Máte na kole alternátor či dynamo? Všichni asi od-
povíte, že dynamo. Jde ale do žárovičky reflektoru
skutečně stejnosměmý proud?

V minulém dílu jsme se seznámili s diodou. Elek-
trický proud diodou jedním směrem teče, druhým
ne. Zapojte diodu do série se žárovkou a připojte
k dynamku z kola. Zatočte. Svítí? Přehodte dráty
u dynamka. Svítí teď? Vyrábí dynarrrko u kola stff-
davý nebo stejnosměmý proud? Měli bychom tedy
chtít v obchodu s cyklistic§mi potřebami alterná-
tor ke kolu. Když se bude prodavač tváňt nechápavě,
chtěite dynamo.

cívka, ve které komutátor, ke kterému
jsou připoieny
v,ývody cívky

Sběrací kartáčky, ktenými
se odvádí stejnosměrný proud

Takhle funguje skutečný komutátor

Poiozt" ákům pro-
věřit, že na kole mají
álterátor a ne dy-
namo. Můžete se
žáky nějaký rozebíat
a prohlédnout si jeho
šoučásti. V magnetu
se střídaií dokola se-
verní a jižní póly, ,

§lará auta měla vétši,
nou dyňama, nová už '
maji všechna alterná-
tóry s usrněrňova-

l



15. Třítázový proud o 34

,'i'"r.

Generátory, které vyrábějí elektřinu
v elektrárnách, jsou trochu složitější.
Místo jedné cív§ mají hned tři. Proto
se jim říká generátory třífázového
proudu. Cívky jsou umístěny tak, že
spolu svírají 120". Cívky s jádry jsou
pevné, tvoří takzvaný stator. Mezi cív-
kami se otáčí, rotuje elektromagnet - ro-
tor. Během otáčení elektromagnetu se
v každé cívce indukuje střídavé napětí.
To má podobný průběh, jaký jste zjistili
u jednoduchého generátoru. Napětí na
jednotlivých cívkách ale nekmitá úplně
současně.

Máte-li školní model tňfázového gene-
rátoru, můžete se o tom přesvědčit.
K vývodům cívek připojte voltmetry se
stupnicí s nulou uprostřed. Sledujtejejich
výchylky během otáčení rotoru.

Místo voltmetrů pak připojte k cívkám žárov§.
Otáčejte pomalp rotorem a sledujte jejich svit.
Proč postupně blikají? Jak budou svítit při rych-
lých otáčkách? Proč?

Jak se odvádí proud z genetátonl?
Tři cívky generátop majídohromady šest vývodů.
Z generátorujdou alejen čtyři dráty. Jakje to udě-
lané, vidíte na obrázku, Tři vývody jsou spojeny
do společného bodu a z něho vede takzvaný nu-
lový vodič. Ke zbylým třem koncům cívek jsou
připojeny takzvané fázové vodiče,

€ :ET

nulot4i vodič



15. Třífázo roud
Jaké napětíje v zásuvce?
Doma v zásuvce máte jeden fázový a jeden nu-
lovývodič, Fázový vodič jenalevé zdířce. Kromě
nich je nahoře ochranný kolík. Ten musí být spo-
jen s uzemněným nulovým vodičem. Zapojenízá-
suvky vidíte na obrázku.

Proud v zásuvce má kmitočet 50Hz. Střídavý volt-
metr zapojený do zásuvky ukazuje napětí 220 Y.
To, co voltmetr ukazuje, je tak zvaná efektivní
hodnota napétí.Kďyž zapneme napřftlad vařič do
zásuvky, bude hřát stejně, jako kdybychom ho při-
pojili na stejnosměrné napětí 220 Y,

Střídavé napětí, svou hodnotu stále mění. Napětí
v zásuvce roste z nuly až na nejvyšší hodnotu
310 Y pak zase klesá na nulu a totéž probíhá
v opačném směru. Jeho průběhje na obrázku.

/diřky \ kontll'ty

úk"á" žatt* zápo- ;

ieňí zášuvký. Pro- 
]

měřie v ní napěií 
]

Připomeňte žákům ,
fúnkci oohranného
t<otit<u - F]<N3S, s.73. l

V obou přítadech
6,7 rns. Amplituda jé
563 V. Výstedný

fázolý vorlič

U
V

310
220

-220
-310

Některé stroje, jako cirkulárka či míchačka na maltu mají motory konstruované na větší výkon
a připojují se proto ke všem třem fázovým vodičům. Y třífázové zásuvce bývaly čtyři zdířky,
nyníjichje pět. Ke třem vedou fázové vodiče, ke čtvrté nulový vodič a k páté ochranný vodič.
Efektivní hodnota napětí mezt fázovými a nulovým vodičem je 220 V. Napětí mezi kažďými
dvěma f ázovými vodiči se mění od +537 V do - 537 V, jeho efektivní hodnota je 380 V.

2.vodič
l

-220

-31 0

Na obrázku je zachyceno, jak se mění s časenr napětí mezi fázovými vodiči a nulovým vodi-
čem. O kolik milisekund se opožd'uje napětí na prvním vodiči oproti druhému? O kolik napětí
na druhém vodiči oproti třetímu? Sečtěte graficky napětí na prvním a druhém vodiči. Jakáje
rmplituda výsledného napětí? Jaký je v každém okamžiku součet všech tří napětí?

l;,,|ll
.,il



Cílové poznatky:
Vědět, proč se elek-
trická energie přenáší
při vysokérn napětí. 

,

],,]] .,],],i,,il]],,],,l,.

.

]

Na obrázku jsou pro
přehlednost nakre_s- 

]

teny jen dva dťáty,
Na třífázovém vedení
by }ich bylo šest. ,

Jak vyrobit elektřinu v elektrárně, již víme. Jak ji ale dopravíme domů do zásuvky? Napoví vám
to následuj íc í obr ázek.

Generátory v elektrárně vyrábějí elektrický proud o
napětí 6 300 V. To se hned v elektrárně transformuje

na napětí 400 000 V, při kterém se přenáší
na velké vzdálenosti.

Rozvodna

Vedení o velmi vysokém napětí
je životu nebezpečné, a proto

je dostatečně vysoko.

Keramický izolátor
izoluje drát od sloupu.

Napětí 400 kV se transformuje
na 1 10 kV a kratším vedením se

rozvádí do dalších rozvoden.

Ze 11O kV se napětí dále
sníží na 22 kV. To se

přivádí do měst a obcí.
I

I

Transformátory nakonec
sníží vysoké napětí 22 kV
na běžně používaných

38ol22ov.

I

V domácnostech vedou dráty nejprve do
skříňky s vypínačem, pojistkami nebo
jističi a elektroměrem. Vedení uložené
ve zdech pokračuje k zásuvkám nebo

přes vypínače ke světlům.



*37 16. Přenos elektrické energie
Cestu elektrické energie z elektrárny ďo zá-
suvky můžeme znázomít následujícím poku-
sem. Tento pokus smí provést jen náležitě elek-
trotechnicky kvalifikovaná osoba - nebezpečí
smrlelného úrazu vysokým napětím! Spokojte
se s naším popisem.

Místo dlouhé cesty dráty jsme použili krátkou, ale stejně nesnadnou cestu špatnými vodiči -
vlh§mi provázky.

Jak to dopadlo, když jsme nejprve přenášeli elektrickou energii pomocí síťového napétí? Žá
rovku nechal takový přenos chladnou.

Poté jsme zkusili pustit elektric-
kou energii provázky pomocí
napětí dvacetkIát většího .Ke zvý-
šení napětí jsme sestavili trans-
formátor s cívkami 600 a 12000
závitů. Vlhkými provázky jsme
spojili cívku 12000 z s druhou,
stejnou cívkou druhého transfor-
mátoru, K jeho sekundární cívce

600 z byla připojena žárovka.
k žárovce protlačilo.

Vysoké napětí, které bylo naprovázcích, už potřebnou energii

Bez transformace bychom elektřinou vytápěli okolí
a domů by nám jí moc nedošlo.

Dokázali byste vysvětlit, proč je snadnější přenášet
střídavý než stejnosměrný proud?

Všimněte si počtu drátů na vedení vysokého na-

pětí. Po stranáchjsou vždy po třech. Proč? Na-

hoře pak vede ochranný vodič.

1

/

Proč může ptactvo klidně sedat na

drátech vysokého napětí? Kterou

cestu zvolí proud v případech na

obrázku?

l= 20 mA l=350mA

Ý

:,l

iťan l-_,_lli-..

., ll.i.

§tejnosměrný proud
štálé velikosti se nedá l

..'ii; i,..]|

|l 
|,Ii.

néimenšího odpoťu.



Pokusysvodiči v ma netickém
Cítové poznatky; 

,

V masivnějších Ýodi- ]

čích, ktéré jsou umís- l
těny v časové pro- .

ménném ]

magnetickém poli ,

nebo se pohybuji v
mag, poli, sé indukulí
vířivé proudý Mag. ]

pole pak na týto ,

píoudy zpětně silově
působí, Uvádi vodió
do pohybu nebo nao-
pak pohýbujícís€vo- 

,

dič bzdí,

Jdé Vpodstátě o ]

transformátor. proud
v kroužku má opačný
srněr než v cívce.
Udělejte §teiný pokus
s přetušeným krouž-
kem. Nechejte žáky
předpovědě,t, co se
stáňe,
pokus lze také udělat
s cívkou o 3oo závi-
tech a napéiím 40 V
kroužek se pak 

]

vznáší.

nad kotouček.

K vytvoření .**r*- ,

kého póle ie třeba ,

použít hodně sitné
magnety, popi étekt-
romagnet.

Vraťte se k pokusu s ,

kótoučkem- Nad roz-
toeeným kotoučkem
podržte magnet. Ne-
ohejte žáky Wsvěttit,
proč se jeho pohyb
utlumí daleko rychteji,
než když se otáčí l

volně.

Zuby přerušují cestu ;

proudům a omezují 
]

jejich účinky.

V dynamu spo;eném
vypínačem nakrátko
bťzdí proud induko.
vaný v cíÝce svým i

PoOoOne magn*icte
polé brzdí pohýb
cívky s ručkou zkrato-
vaného ampérmetru. ]

Vystřelování kroužku
Sestavme si pokus podle obrázku. Na jedno rameno
U- jádra nasuneme cívku o 600 závitech. Toto rameno
ještě prodloužíme dlouhým rovným jádrem. Na něj
nasuneme hlinftový kroužek. Cívku krátce připojíme
k síťovému napětí 220Y (to necheite samozřejmě na
vyučujícím). Proč kroužek odskočí? Uvědomte si,
jaké zařízení jste vlastně sestavili. Jaký směr má
proud indukovaný v kroužku vzhledem k proudu
v cívce?

Roztočení kotoučku
K pokusu budete potřebovat tenký hliníkový kotou-
ček (třeba víčko od kompotu nebo vytvarované ko-
lečko vystřižené z alobalu), tyčový magnet, korko-
vou zátku, jehlu a nit. Uprostřed kotoučku udělejte
malý důlek. Tupým koncem zapíchněte jehlu do kor-
kové zátky. Na špičku jehly nasadte kotouček tak, aby
se mohl lehce otáčet. Vodorovnou polohu můžete do-
ladit kousíčkem formely či kapkou lepidla. §čový
magnet zavěste vodorovně tak, aby se dal v této po-
lozeroztočit Pověste magnet nad víčko a roztočte ho.
Jak je možné, že se roztočí i nemagnetický kotouček?
Napadlo vás, že ho strhává proudící vzduch? Vložte
mezi kotouček a magnet kus papíru nebo skla, tím
proudění vzdttchl zabránííe, Kotouček se ale točí dál!
Pohybem magnetu v blízkosti kotoučku se v něm in-
dukují takzvané vířivé elektrické proudy. Na tyto
proudy, jako ostatně nakažďý elektrický proud, pů-
sobí magnetické pole otáčejícího se magnetu silou, Kotouček, který byl původně v klidu, se roz-
točí stejným směrem jako magnet, je ale o něco pomalejší.

Tlumení kyvadla
Ustřihněte pruh alobalu široký asi 5 cm a dlorrhý 40 cm. Několikrát ho přehněte, abyste získali
přibližně čtverec. Ten zavěste na nit tak, aby mohl kývat ve svislé poloze. Rozkývejte své ky-
vadlo a sledujte, jak dlouho vydržíkývatbez vašeho dalšího přičinění. Pak kyvadlo umístěte
mezi póly dvou magnetů. Znovu ho rozkývejte. Jak dlouho kývalo nyní? Proč sejeho pohyb
tak rvchle utlumil?

Kyvadlo se pohybuje v magnetickém poli a stejně
jako v předchozím případě se v něm indukují vířivé
elektrické proudy. Na tyto proudy působí magnetické
pole magnetů silou. Pohyb kyvadla se tentokátbrzdí.

Vyrobte si ještě jedno alobalové kyvadlo, Vystříhejte
do něj zuby jako na hřebenu. Udělejte s ním stejný
pokus. Proč se pohyb tohoto kyvadla tlumí výrazně
méně?

Všimli iste si, že jádra u transformátorů, rotorů i sta-
torri alternátorů či elektromotorů jsou slepená z jed-
notlivých plátků plechu? Nevodivé vrstvy mezi ple-
chy zeslabujínežáďoucí účinky vířivých proudů, ke
kterým patří hlavně zahřívání.

Elektromagnetická brzda
Odpojte od dynamka na kole drát vedoucí ke světlu.
Spojte dynamko přes vypínač s rámem. Přikloňte dy-
namo ke kolu. Máte elektromagnetickou brzdu, kte-
rou vypínačem spínáte. Vyzkoušejtel



39 18. Usměrňovač
Jak jsme se již zmínili, moderní rádia, televizory, magnetofony a jiné přístroje potřebují k na-
pájení svých tranzistorů a dalších součástek nevelká stejnosměrná napětí. Připojujeme je však
běžně k síťovému rozvodu. Snížení napětí zajistí transformátor. Jak se ale získá ze střídavého
napětí stejnosměrné?
\lzpomeňte si na jednoho z čemých broučků - diodu. Ta se chovalatak, že pouštěla proud jen
ledním směrem. To se nám teď přesně hoďí. Zapojte si obvod podle schématu.

\Iísto rychle se střídajícího napětí z transfor-
nátoru vyrábějte střídavé napětí pomocí bate-
ie a páčkového přepínače. Kmity proudu sle-
Jujte ampérmetrem s nulou uprostřed
; žárovkou.

\-idíte průběh typu pink nalevo (blik) - pink na-
:ravo (blik) - pink nalevo (blik) ....
\-ložte do obvodu diodu,
Vidíte průběh typu pink nalevo (blik) - nic (tma)
- pink nalevo (blik) - nic (tma) ....

Zárovkou teď již pulzuje stejnosměrný proud.
Pro praktické použití je třeba jeho pulzování
.lmezit. k tomu se hodí další součástka, o které
-sme vloni mluvili - kondenzátor. Ten funguje
,ako úschovna náboje - nabije se a chvíli udr-
zu je proud. Připoite kondenzátor ke svorkámžá-
:ovky a sledujte, jak se projevíjeho přítomnost.

"Iistě vás napadlo, že použitíjedné diody není
:noc výhodné, protože půlku proudu nevyuži-

e me. Jak to zařídlt, abychom j i také využil i ? Jde
:o se čtyřmi diodami zapojenými podle sché-
:natu na vedlejším obrázku. Vystopujte na sché-
]natu cestu proudu při obou polohách přepínače.

Zkontrolujte, zda zapojení funguje. Vyzkou-
iejte to s kondenzátorem i bez něj.

Podívejte se na obrázky průběhu proudu v na-
.ich zapojeních, jestliže jako zdroj použijeme
,ransformátor a jestliže měříme počítačem.

Jed nocestný usměrňovač

Cífové poznatky: .

Vědět, jak funguje
iednocestný a dvou-
céstnÝ usměrňoÝač. ,

umět'nakrestit jeho'
schéma, 

,

Rozšřující poznatek: ,

pomocí kondénžátoru
tže Vyhtadit putsující
ňapětí, .

Použiite napříktad žá-
rovku ze zadního
svétla na kole a kon-
denzátor o kapacitě
alespoň 1 fiF, abl/ ]

žárovka dohasínala
pomalu.

PožádeJte žáky,alza-
recitují průběh proudul
po obrácení diodý,

Jde o tzv, or."oo*
zapojení diod.

Dvoucestný usměrňovač

Jednocestné usměrnění s kondenzátorem

Dvoucestné usměrnění Dvoucestné usměrnění s kondenzátorem
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Cílove poznatky:
Znát princip funkce
jednoduchého a třííá-,
zového elektromo-

3irlua ao*c*"t, ]

Uřnět sestavit i€dno-
duchý elektromotor, ]

Dejte žákrlm k dispo-,
zici potřebné po- 

]

můcky a případně po.
mozte $e sestavením,

]

cívka so roztočí na
druhou stranu.

ukažte žákům moto-
rek z nějakého spo-
třěbiče.

Většina střtdavých ,

motorů domácich ]

spolřebičů má ko-
mutátory. Komutáto-
rove motory mají\^ý-
hodu vysolqich
otáček,atímiVyso-
lcých výkonů při ma- l

lých rozměrech,

tzolace drátů, které ,
se don/kají baterie, je
odskaněna vŽdy jen
zjedné strany, Takže
proud půl otáčky pfo-,
chází a půl ne.

pomozte žákůrn se
sestavením a zapoje-
ním efektromotoťu.
Diskutuité, jak se po-1
stupně mérríproud
procházejrcí cívkami,
a tím ijejich magne- ]

Otáčením cívky mezi póly magnetu jsme
dokázali vyrobit elektrický proud. Nefun-
govalo by to obráceně? Neroztočila by se
cívka, když do ní pustíme proud? Zkuste
to. Sestavte si opětjednoduchý generátor
s komutátorem. Cívku tentokrát připojte
k baterii.
Vysvětlete, proč se cívkaroztočí. Pomůže
vám následuj ící obrázek. Co se stane, když
prohodíte póly baterie?

1,1Ťj,"H,l,ICívka se
dále pootočí. obrátí směr proudu

- a tak dále.

Motorky na vysa-
vači, mixéru či jiných
domácích spotřebi-
čích fungují podobně
jako ten, cojste si se-
stavili. Místo trva-
lého magnetu ale
mají elektromagnet.
Ten je napájen ze
stejného zdroje jako
cívka. co se stane
tentokrát, když za-
měnímepóly zdrqe?
Zméní se nejen směr
proudu v cívce, ale
i póly elektromag-

Vinutí

#

rť

kotva kartáčkv

Takový motor se dá připojit i ke střídavémunetu. Cívka se tak bude otáčet stejným směrem.
proudu, který máte doma v zásuvce.

V šestém ročníku jste si již elektro-
motor také vyráběli. Máte ho na ob-
rázku. co na tomhle motorku nahra-
zuje komutátor? Vzpomeňte si, jak
jste upravovali konce drátků, které se
dotýkaj í pl íšků baterie.

K pohánění velkých strojů potřebujeme výkonnější elektromotory. K jejich pohonu seužívátíi-
fázový proud. Sestavte si takový třífázový elektromotor. Budete potřebovat stejnějako u třífá-
zového generátoru tři cívky. Mezi ně umístěte magnetku. Cív§ motoru připojte k cívkám ge-
nerátoru. Když otáčíte magnetem generátoru, cív§ motoru začnou magnetku postupně natáčet.
Magnetka se roztočí stejně jako magnet. Ale magnetka přece ukazuje ve směru magnetického
pole. Roztočila-li se magnetka, točilo se uvnitř motoru magnetické pole.

l/-------



41 1 9 . Zaměst náváme elektři n u

Ve skutečných motorech se místo magnet§ točí mě-

děná klec, plná ocelových plechů. Do cívek motoru se

přivádí střídavý proud a jejich výsledné magnetické
pole se točí, jak nám to lž prozraďtla magnetka. Po-
dobně jako v jednom z předcházejících pokusů točící
se magnet za sebou táhl víčko, táhne zde točící se

magnetické pole za sebou klec.

Kotvase ale otáčío něco pomaleji než magneticképole
statolu, tím pomaleji, čím více motor pracuje. Můžete
si to ověřit. Mezi cívky elektromotoru, který jste si se-

stavili, umístěte klecovou kotvu a do ní dejte ještě

magnetku. Porovnejte, jak se otáčejí.

Jak funguje elektroměr?
Základemie lehký hliníkový kotouček umístěný mezi
clva elektromagnety. Jeden elektromagnet je napájen

síťovým napětím a indukuje v proužku kotoučku
proud (viz obrázek). Velikost tohoto indukovaného
proudu je úměrná napětí v síti. Cívkou druhého elek-
tromagnetu prochází proud do spotřebičů. Vytváří
magnetické pole, které pŮsobí na kotouček s proudem
aroztáčího.Jeho rychlostje tím větší, čím větší proud
prochází proudovým elektromagnetem, a tedy čím
větší proud odebíráme. Vyzkoušejte si to doma.

Otáčky kotoučku jsou pomocí převodů převedeny na

číselník.

Tomutó ťTlotoru §e
říká asynchronní.
Jeho chod charakteri-
zujetzv. skluz, který
je daný podí|em roz-
dílu otáček magnetky
a kofuy k otáčkám
rnagnetky. . .

Kdyby se kotva i mag-
nétické pole otáčely
stejnou rychlostí;; ] ., ,

žádný etektrický
proud by se ve vodi-
čích kótvy rreinduko-
val a pole by kotvu
neroztlačovalo.

Ve vysvětlení lze role
cívek obrátit. oba
procesy probíhají
sortčasně. Principem
elektroměru je to, že
měří souěin napětí
a proudu - rych}ost
otáčení ie úmérná jak
napětí a tedy proudu
jednou cívkou, tak
proudu druhou cív-
kou. Elektroměr bere
v tjvahu i fázový po-
sun napětí a proudu.
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Cílové poznatky: Mít
představu o existenci
elektromagnetických
vln různých délek
a možnosti jejich vyu_]
žití k přenosu zpráv
alo]dvou]zál{| ních ]
způsobech módulace,
Vědět, na jakém prin-
cipu'pťaoujg íadar , ]

Ěl6ktody 3-,4 byt}/, ]

spojené izolujícírn
válcem naplněným
vaselinovým olejem,
Jiskry přeskakují jak
vzduchem,;íak ole- l;:jem, .]. ; : ' .;: , l

Marconiho přijímač je
zdokonalením podob-
ného přístroie dr.
LoD EA *]MARcóNl]
vyčerpaI z ťubičky
vzduch.]],
U- '--u *elikosti 

l

elektrod §e dál ovliv-
ňoi€t počet Výbojd
(a tedy i vyslaných
vln) za sekundu. La-
děnípřijímače se dě-
lalo zrněnču velikgsti
křidélek L" Ll;

V dalŠÍch Článcích se budeme zabývat tím, jak se dá přenášet zvuk a obraz. Budeme zkoumat,
jak fungují zařízení jako rádio, televize, telefon,

Vlastní Přenos zprávy může probíhat buď elektrickým proudem po drátech, světelnou vlnou
oPtickým vláknem nebo volným píostorem prostřednictvím elektromagnetického vlnění.

B,ezdrátovévysílánípomocívypínačejstesiužvyzkoušeli. Každézapnutínebovypnutíjevrá-
diu slyŠetjako znatelné prasknutí, Jak ono prasknutí vznlká,jak se šíří od vypínáče t ráalut

Při spínání elektrického proudu mezi kontakty spínače vždy trochu zajiskří. Znamenáto rychlé
změny proudu, které v okolí vytvářelí změny elektromagnetického pole. Náš pokus s vypína-
čem ukázal, že tyto elektromagnetické vlny se mohou šířit prostorem a být ,aóhyreny. 

'

vraťme se teď do historie. Teorii elektro-
magnetických vln rozpracoval Skot Jal,rps
CLaRx MaxwBLI- v roce 1864. Teprve
o dvacet letpozději dokázaljejich existenci
Němec HBINnrcH HeRrz. První systém na
zachycení radiových vln použitelný v praxi
zkonstruoval roku 1895 ltal Guct-tpll,to
MaRcoNt. Vroce 190l pakvysílal radiové
vlny přes Atlantický oceán.

Podívejme se na historický schematický
obrázek, jak vypadal Marconiho telegraf.
Vysílač tvořil Ruhmkorffův induktor (N), baterie (B) a telegrafní klíč
(K). Mezi kulovými elektrodami induktoru ( l , 2) byly umístěny ještě
dvě další elektrody (3, 4). Při sepnutí klíče se v sekundárním vinutí
induktoru indukuje obrovské napětí a mezt elektrodami (1-3, 3-4,
4-2) vznlkají výboje - až250 milionů výbojů za vteřinu. Vzniklé elek-
tromagnetické vlny (V) se šíří k přijímači.
Hlavní součástí přijímače je skleněná uzayřenátrubička (P) - tzv. ko-
herer. Jsou v ní dvě stříbrné elektrody, od nichž vedou ven drátky
opatřené křidélky z měděného plechu, L,L'). V trubičce je směš nik-
lových (96 Vc) a stříbrných (4 7o) píIln a je z ní vyčerpán vzduch,
Drátky vedoucí z kohereru jsou pak spojeny s baterií (B'). Do tohoto
obvodu je vloženo relé (R) a odpory (O, O').
Piliny za normálních okolností proud nevedou. Při dopadu elektro-
magnetické vlny (v) se piliny zpolarizují, přilnou k sobě i k elektro-
dám a začnou vést proud. Obvod se tak spojí a uvede se do činnosti
baterií (B"), Morseovým psacím strojem (M) a elektromagnetem (E).
pohybu kladívko, kteró vždy ihned po dopadu vlny ťukne do kohereru
mohla být přijata další vlna,

H. Hertz 1857- l894

relé. Relé sepne obvod s
Elektromagnet uvádí do

a opět piliny rozhází, aby

SouČasná technika je samozřejmě mnohem dokonalejší a složitější než vypínač a koherer

J. C. Maxwell l83l - l879

G. Marconi l8'71-1931

Yysilač na staaici I.
Diagram telegrafu Marconi}ro.

Pňj{mač na stanici Ir.
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Každý vysílač vysílá elektromagnetické vlny s ji-
stým kmitočtem, vysílá takzvanou nosnou frek-
venci. Na tuto frekvenci můžeme naladit přijí-
mač auslyšíme ticho. Abybylo něco slyšet, musí
se například hlasem komentátora hokejového utkání pokroutit (odborně modulovat) pravidelná
nosná vlna. Elektromagnetické vlnění zac\,1ytává anténa tím, že nastaví vlně své elektrony, ty se
rozkmitají a na výstupu antény se objeví slabé proměnlivó napětí. Elektrony v anténě se ale zmí-
tají pod vlnami z mnoha stanic, vysílaček amatérů, policie, hasičů, sanitek, mobilních telefonŮ
atd. Ukolem pňjímače je z těchto kmitů vybrat kmity blízké výše zmíněné nosné frekvenci vy-
braného vysílače a rozšifrovat ono záměrné pokroucení. Touto takzvanou demodulací se teprve
obnoví hlas komentátora, který běduje nad gólem, kteý jsme dostali od soupeřů.

Jistě jste si všimli, ženarádiu můžete chytat stanice narůzných vlnách - krát§ch, středních,
dlouhých. § představují pásma, do kterýchjsou mezinárodní dohodou rozděleny nosné frek-
l,ence vysílačů. V následující tabulceje zachyceno využití vln různých délek.

frekvence vlnová délka Přehled pužití iednotliv,ých pásem
elektromagnetických v! n

lonosíéra začíná
60 - B0 km nad zemí,
její stav ovlivňuje slu-
neční záření, tírn se
mění i podmínký ši-
ření krátkých vln
v různé denní a noční
době.

ím
E

Radary

Družicová televize
Mobilní teleíony
lV. a lll, televizní pásmo

Rozhlas - velmi krátké vlny
l. televizní pásmo

Rozhlas - krátké vlny

Rozhlas - střední vlny

Rozhlas - dlouhé vlny

- Meteorologickéinformace

Radioamatérské pásmo "70 cm"
Radioamatérské pásmo "2 m"

Letecká komunikace

občanské radiostanice

1km
I
n

103 km

- Vlny buzené rozvodnou sítí
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přes družice se dá
také teléíonovát, dru-
žice poslouchaji sig- ]

náíy nouzornj,ch ma- l

jákůzletadel alodí,
vysílají navigační §ig-
náty atd,

Televizní signál se může dostávat k divákovi po-
dobně jako radiové vlny nebo také přes družici či
kabelem. Družice využívají frekvence nad 3 GHz.
Signál z družlce zachy clljí buď parabolické antény
přímo na domech nebo pozemní stanice, která je ro-
zesílá dá|e do domácností kabelem.

Amplitudově modulované kmity -mají frekvenci
nosných kmitů, mění se amplituda.

Zpráva se dá do nosných kmitů vysílače
ukrýt dvojím způsobem. Buďdo velikosti
hrbů nosné vlny (tzv. amplitudová mo-
dulace - AM, tak se vysílá na dlouhých
a středních vlnách) nebo do jejich frek-
vence (tzv. frekvenční modulace - FM, tak
se vysílá na VKV). Signál s frekvenční
modulací potom vypadá jako různě po-
mačkaná harmonika.

Frekvenčně modulované kmity - amplituda nosných
kmitů zůstává stejná, mění se írekvence.

Shrňme si, jak vypadá cesta zvukového signálu z úst rozhlasového moderátora k našemu uchu.

mikrofon
převádí zvuk

na elektricktý signál

v radiopřijímači
dochází k oddělení
zvukového signálu

od nosné vlny,
a repřoduktoí
Wluzuje zvuk

Kmity, ve kteryich je ukrytý zvukotli
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Nejsnazší cesta, jak se seznámit s radiovým vysíláním, je koupit si vysílačku. Jde to docela jed-
noduše, protože existuje kategorie takzvaných občanských radiostanic. § jsou také známé pod
zkratkou CB (= citizen band = občanské pásmo). Pracují se 40 povolenými kmitočty okolo 27
\4Hz (vlnová délkaje asi 1 1 m) a kjejich provozu není třeba žádné povolení. Stačí si v obchodě
nebo na burze koupit stanici, které jsou buď ruční nebo stabilní k zamontování do auta či po-
stavení doma na stůl. V každémpřípadě k nim musíte připojit anténu (obvykle krátký proutek
k ruční stanici, trochu delší na střechu auta a obvykle tak pětimetrovou tyč na dům) a už si mŮ-

žete povídat s lidmi, kteří jsou až desítky kilometrů od vás.

Jak pracuje radar?
.\nténa vysílače vysílá v krát§ch impulzech centimetrové elektromagnetické vlny. § se ŠÍří
přímočaře ke sledovanému objektu. Část vln se od něho oďrazí a vrátí se zpět k anténě. PřijÍ-
mač radaru zjistí dobu, která uplynula od vyslání do pňjetí signálu azní určí vzdálenost ob-
lektu.

Jak daleko ie letadlo, jestliže oďražená vlna přišla za 0,0001 s?

Elektromagnetické vlnění se šíří rychlostí světla, tj. 300 000 km/s.)

Směr, ve kterém se objekt nachází,je určen polohou antény v okamžiku vyslání impulzu.

Radary se užívají ke zjišťování polohy např. letadel, lodí, raket. Na podobném principu se měří
lchlost aut.

RADAR - z anglic-
kého Radio Deleciing
and Flanging
První radary byly
použíty za 2 světové
války při vzdušné
obraně Anglié-

Letadló je ve vzdáIe-

=15 km
]
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Cílové poznatky:
Vědět, iak funguje
kíy§ta[€.,Základní
př€d§tava o]tom" co]
jé élektronka]a,trani
zistor, ,,,. l;.;:1 ,.;,] .;;

Cílová dqvednost,.
Umět sestavit z po-
třebných pomůcek
krystalku.

Seimutí zvukového
signálu z frekvenčně
modufovarté (FM)
vtny je trochu obtíž-
nější Vysvěttit, ále po-
měrně snadne elek- ;

tíonicky uskutečnit.
Naše kíy§talka ié uí" ,
Čena pro amp}itudově
modulovane vlny, což
je případ dlouhých a
sťedních,r.ozi!laso,
vých vlni..:',,i.,,,.,.,,.

Vširnněte si, že naší, ]
krystalce stačí k fun-
govanl energle pí|na]
šená eleKromagne-
tickými vlnami.
Nespokojíte-li se s
poslechem na slu- .

chátka, potřebulete
už zesilovač a další
zdroj energie,] ,,' '' ]] ]: ] ]],.

Zesílit signál zna., ,l

mená zesí.lit změnýl,; l,

,FťóUd.U,,,. , ,,,...,.",,, ,,, ,

ll, .l1 ,1 ,, l .,l, , il.i,.]..'.] l . ,]

.l ,,l, i,,.,,,,.,l,l ll,.,.l l1,1

Pojdme si teď sestavit jednoduché rádio.
Schéma zapojení máte na obrázku i s tím, jaké
součást§ konkrétně použít. Až vše zapojíte,
nasadte si sluchátka. Otáčejte kondenzáto-
rem, až naladíte nějakou stanici. Takovéto rá-
dio si konstruovali kluci už od dvacátých let.
Řrkalo se mu krystalka, protože jako dioda
sloužil krystal s jehlou.

Jak krystalka funguje?
V anténě, na kterou dopadne elektromagne-
tická vlna, se rozkmitají elektrony a v připo-
jeném obvodu začne protékat střídavý proud.
Tento střídavý proud nemá frekvenci 50 kmitů
za sekundu, ale daleko vétší - záleží na frek-
venci vysílače. Proudje většinou velmi slabý.
Zesílí se tak, že jím pošťuchujeme kmitavý
obvod náchylný ke kmitům se stejnou frek-
vencí (řftáme naladěný na frekvenci vysí-
lače). Cívka a otočný kondenzátor s proměn-
nou kapacitou tvoří v krystalce právě takový
kmitavý obvod. Z předcházející kapitoly
víme, že zvukový signál je vykreslen hrby
vlny vysílače. l]kolem přijímače je pak zvu-
kový signál vyhmátnout. Dělá to pomocí di-
ody a druhého kondenzátoru,

Na anténu ovšem nedopadá vlna jediná.
Z mnoha dopadajících elektromagnetic§ch
vln si potřebujeme vybratjenjednu. To také
zajistí kmitavý obvod naladěný na jednu pro
nás zajímavou frekvenci, Ta ho rozkmitat do-
káže, jiné ne. Frekvenci kmitavého obvodu
určuje počet závitů cívky a kapacita konden-
zátoru. Ladí se proto otočným kondenzáto-
rem, kteý mění kapacitu.

60z

První radiopřijímače pro veřejnost používaly pro zesí-
lení signálů i jiné účely elektronky. Byly to vzducho-
prázdné baňky, ve kterých žhnula katoda (proto se jim
také říkalo lampy). Katoda vysílala elektrony, které do-
padaly na anodu urychlené napětím mezi anodou a ka-
todou. V cestě jim stály ještě mřížky. Na ně se připojo-
valo obvykle záporné napětí. To elektrony brzdilo. Malá
zména mřížkového napětí způsobovala velké změny
toku elektronů.

Nejjednodušší elektronka

- dioda

Průběh proudu za diodou
Průběh proudu před diodou
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-lektron§l vyrobené okolo roku 1930 Vojenské elektronkové rádio

Y roce 1948 byl vynalezen tranzistor, což je součástka,
iterá velmi rychle elektronky nahradila. S tranzistorem
: jeho zesilovacím účinkem jste se lž seznámlli v minulém
líle. Tranzistoryjsou vyrobeny z polovodičů, dnes nejvíce
z křemíku s různými přísadami. Polovodiče vedou elek-
.ňcký proud hůře než kovy, zato se tento proud dá snadno
,lr,livnit např. množstvím příměsí v křemftu nebo změnou
:eploty. Podobně jako měly elektronky několik elektrod (ka-
:odu, anodu, mřížW), mají tranzistory tři elektrody: tzv. ko-
.ektor, emitor abázi.

malé změny
slabého
proudu

Objevitelé tíanzistoru ]

John Bardeen, Walter,
H. Bťattain a William
Shockley dostali za l

teťlto objev Nobelovu
cenu v rocé 1956.

Elektronkové rádio
potřebovalo proud na
žhavení elektronek,
dáie anodové napětí
někotik set voltů,
proud do dalších ob-
vodů. Tranzistorrlm
§tačí napětí jen něko-
lika Voltů a tedy celé
tranzistorové rádio ]

stačí napájet dvěma
tuží<ouými bateriemi.

Nejstožiíěiší dnešní
intégrované obvody,
např počítačovépro-l
cesory, obsahují ně-
kolik miliónú tranzis-
tořů. ]

velké
změny
silného
proudu

\Ialým proudem mezibází a emitorem se dá silně ovlivnit proud mezi kolektorem a emitorem.

Tranzistorová ráďta potřebovala k provozu
laleko méně energie než elektronková a tak
.e staly běžnými bateriové ,,tranzistoráky".
\-edle tranzistorů se užívají i další polovodi-
,'ové součástky (malí černí broučci) jako di-
rdy, terrnistory, tyristory atd.

\- takovém tranzistorovém rádiu je potřeba
rěkolik tranzistorů. Má-li být rádio ,,chyt-
:ejší", potřebný počet součástek se zvětšuje
.l konstrukce je čím dál složitější. V roce
l958 bylo poprvé předvedeno řešení * ně-
iolik tranzistorů, rezistorů a kondenzátorťt
:r,lo vyrobeno v miniatumípodobě najedné
.remíkové destičce. Vznikl tak integrovaný
lbvod, neboli čip. Toie malý černý brouček
: mnoha nožičkami,
rtery například skrývá
.koro úplný zesilovač.
Dnešní elektronická za-
ízení se konstruují pře-
Jevším z integrovaných
lbvodů, které se starají
. jednotlivé funkce.

Podívejte se opět na foto-
:rafii současného rádia.

\élmi složité integro-
,, ané obvody umožňují
{onstruovat počítače.
Podívejte se někdy do-
, nitř!

Integrovaný obvod s vysílačkou
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Cílové poznatky:
Vědét, jak pracuje te- ,

leíon. 
;,;,,_,i].l;,; ;i.,]1,]1,,

Nitko\4' teleton -
FKN1 s.16

']'i',]'.,].],. ] ],,

Současně s BEllent ]

přihlásil patent tele-
íonu Američan ErtsHe
GRnv, ]

Nitkový telefon, který jste si vyráběli v šesté třídě, znali jlžČíňané v l0. stoletÍ. V roce 1861

předvedl německý učitel PHtI-pp RBIs magnetický telefon. Ten pak zdokonalil Skot ALBxaN-
oBn BBII_ a v roce 1876 si ho dal patentovat. Sluchátko i mikrofon pracovaly na stejném prin-

cipu jako jsme popsali na straně
30- 31. Mikrofon s kmitající cívkou
byl ale málo citlivý a tak ho později
nahradil mikrofon uhlíkový. Bellův
telefon zůstal zpočátku nepovšim-
nut. Bez pozornosti zůstával i na
Světové výstavě ve Filadelfii roku
l876 až do okamžiku, kdy si ho zde
všiml brazilský císař a věnoval mu
svou vladařskou pozornost. Dfty
tomu byla Bglt ovt udělena zlatá
medaile. Tímto úspěchem motivo-
vaný Bnll pak telefon dále zdokonaloval. 8. října 1876 uskutečnil hovor mezi Bostonem a Cam-

bridge vzdálenými 3200 km. V roce 1817 převzalv Německu Bellův telefon WBRNBB SIBMBNs,

technicky ho vylepšil a zayed| do praxe. V Praze byla první městská telefonní centrála zřízena

roku 1888.

Dnes je pro nás telefon běžnou součástí života. Díky němu si mŮžeme popovídat s Přáteli třeba

na druhém konci světa. Ale nejen to, prostřednictvím telefonních linek si faxy vyměňují koPie

textů či obrázků, komunikují po nich vzájemně počítače. Telefonní signál mŮŽe cestovat Ňz-
ným způsobem: dráty ve formě elektrického proudu, jako světelná vlna optickými vlákny nebo

volným prostorem jako radiová vlna,

Jak probíhá telefonní hovor?
čistÓ. nere chceme volat, sdělíme ústředně řadou impulzů. Dříve to dělal spínaČ pod otáČející

se číselnicí, dnes to dělají elektronické obvody spojené s tlačítky. Ztéchto impulsŮ Ústředna Po-
zná, komu chceme volai a občas nás s ním spojí. Vedle pulzní volby se takéttžívátónová volba,

kdy jsou čísla sdělena ústředně dvoutónovým akordem.

ústředna pošle do zvonku přístroje volaného střídavý proud. Zvednutím sluchátka se obvod

střídavého proudu přeruší. Ďo obou spojených přístrojů jde stejnosměrný proud z ÚstřednY a ho-

vor m.ů'že začít.

HZ 1209 1336 1477
6s7123
77Q456
852789
941*o#

ťabutka,dvor.riónů;

1 = dvoutón 697 Hz
a souča$ně 12osH2,,,

Mikrofon zvlní elek-
trický proud v rytmu
zvukové vlny. Proud
teče dráty do přístroje
volaného. Tam se pak
ve sluchátku přemění
zpět na zvuk.

Po položení sluchátka
se spojení přeruší.
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Od roku 1970 funguje
mezi Evropou a USA
teleŤonní styk s při
mým automatickým
spínáním volaných čí-
sel, Provoz využívá
spojových družic,
první komerční tele-
vizní a teleíonickou
družici vypustily v r.

1965 UsA.

Ve srovnání s vysílač-
kou, například ve
zmíněném občan-
ském pásmu, je zajiš-
těno soukromí (nikdo
nemůže jednoduše
odposlouchávat ho-
vor) a stačí dovolat se
na nejbližšízákladno-
vou stanici v buňce
(i když je partner v ji-
ném světadíle).

iak fungovaly dříve telefonní ústředny?
.:qování hovorů probíhalo zpočátku ručně.

Listředně byla ,,klapková skříň", ve které kon-
, .a přípojka každého účastníka. Zásuv§ b1,1,v

rlačeny telefonními čísly jednotlivých účast-
.-ů. Spojovatelka spojila zásuvku volajícího se

.:iuvkou volaného spojovací šňůrou.

-. -itomatické spojování hovorů vynalezl Ameri-
_.,n BRowN SrnowcBR, majitel pohřebního
,.tavu. Podezříval totiž dámy z ústředny, že za
,:]atu informují konkurenční podnikatele
tlhlašovaných umrlích. Strowgerova ústředna
lložňovala, aby se každý účastnft propojil sám

-iskem tří tlačítek na svém přístroji, a to pro-
,.iednictvím kombinace vhodně zakódova-
.'ch elektromagnetů ovládajících kontakty
úrstředně.

\ Iobilní telefon
'.Iobilní telefon je v podstatě vysílač s přijíma-
-:n, který navazuje narafinovanou soustavu na-

z áj em pospoj ovaných stanic, z nichž každá po-
..ívá oblast o rozloze několik km2. Na stanice

1ednotlivých buňkách dohlížejí počítače. Mo-
:ilní telefon neustále v pravidelných intervalech
r sílá slabý signál, kterým se buňce ohlašuje.

. i,mačkáte-li číslo na mobilním telefonu, vyšle

.o k nejbližší stanici a počítače se postarají o pro-
-ojení volanóho, ať už sedí u notmálního tele-
',lnu nebo má také mobilní telefon.

přenášení olrrazů - fax
, roce 1968 představila západoněmecká firma
3rundig způsob přenášení obrazů po telefonu.
)robíhá to tak, že po předloze přejíždí světelný
,,iprsek. Světlo se odráží od originálu různě silně
:odle stupně.jeho šedosti a ve fotobuňce se mění

elektric§ signál. Ten se přenáší te]efonní sítí.
, přijímači se elektrický signál zpětně dešií'ruje.

\Iůžete si zahrát na fax. Namalujte na čtvereč-
., ovaný pap ír černob ílý obr ázek a,,odvy sílej te"
o kolegovi způsobem,,černá-černá-šedá-bílá-
. nová řádka ...".

Komunikace počítačů
! roce 1961 německá pobočka firmy IBM před-
edla možnost předávání počítačových dat tele-
onním vedením. Počítač musí mít příďavné za-
'izení,ííká se mu modem. Přes něj si může data
, i měňovat s jiným počítačem. Dělá to tak, že
:;rta, tedy řady nul ajedniček, přeloží do pískání
úznými frekvencemi, které je možné předat te-
:ťonní linkou. To umožňuje například posílat
: domácího počítače elektronickou poštu, pň-
:ojovat se najiné počítače, využívaí všech mož-
.ostí, které poskytuje celosvětová síť internet.
\Iůžete si číst noviny, dívat se na předpovědi po-
,,lsí, programy kin, atd.



23. Televize s 50

Cílové poznatky:
Umět popsat cestu
obrazového a zvuko-
vého signálu od ka-
mery a mikrofonu do
televizního přijímače.
Znát princip funkce
lelevizní obrazovky.

Dnes se v kamerách
používají polovodi-
čové snímací prvky
typu CCD (Charged
Coupled Device - ná-
bojově vázané prvky).
Dříve se používaly
snímací elekkonky.
Jejich součástí byla
citlivá destička, která
při dopadu světla
uvolňovala elektrony
úměrně intenzitě do-
padajícího světla.

Nosné vlny obrazo-
vého a zvukového
signálu se liší kek-
vencí o 6,5 MHz.

Začněme cestou obrazového a zvukového signálu od kanlery a mikrofbnu do televizního přijí-
mače.

v televizním
přijímaěi dochází

k oddělení
obrazového a

zvukového signálu
od nosné vlny,

obrazovka vykreslí
obraz, reproduktor

vyloudí zvuk

mikrofon a
převádí zvuk a obraz
na signál

etřih a další
zpracování
obrazového
a zvukového

signálu

Výroba a doprava televizního signálu
Nejdříve musíme obraz převést na elektrický signál. K tomu slouží telel,izní kamera. Světlo
odražené od snímaného objektu prochází objektivem kamery. Dopadá na elektronickou
součástku, kterou tvoří asi 400 000 drobných, na světlo citlivých snímačů. Dopadem světla na
snímač vzniká elektrický náboj. Ten je tím větší, čím silnější je světlo. Světelný signál se tak
mění na elektrický - t'íká se mu obrazový.

Ten putuje do televizního studia, kde je sestříhán (například při přenosu hokejového utkání se
vybere záběr jedné z kamer) a doplněn o zvukový doprovod. Výsledný signál jde k vysílači.
Obrazový signáI se zde zabuduje do amplitudy nosné vlny (amplitudová modulace) . Zvukový
signál se zabuduje do frekvence jiné nosné vlny (írekvenční modulace), Modulované a ze-
sílené signály se vyšlou anténou, obvykle na nějaké vysoké věži. Od rrí se šíří v podobě elek-
tromagnetické vlny k anténám televizních přijímačů. V současnosti se televizní signál např.
ve velkých městech rozváďí i kabelem.

Televizní přijímač
V přijímači se signál zachycený anténou
převede na zvuk v podstatě stejně jako v
trické podobě černá, šedá, šedá, bílá, ...,
Vidíte ji na obrázku. Je to skleněná
baňka, ze které je vyčerpaný vzduch.
Její přední stranaje pokryta světélku-
jící (luminiscenční) vrstvou. Na tu do-
padá ízký svazek elektronů uvolně-
ných z rozžhayelé záporné elektrody
- katody. Rychlost uvolněných elek-
tronů zvýší kladná elektroda - anoda,
která je přitahuje. Magnetické pole
v zaostřovací cívce udělá z elektronů
úzký svazek. Vychylovací cívky po-
tom směrují svazek na správné místo
na stínítku.

rozdělí na zvukový a obrazový. Zvukový signál se
rádiu. Rozšifrovaný obrazový signál (opět v elek-
nová řádka, ...) se převede na obraz v obrazovce.

W Svazek
H*_J t__ - elektronŮ

;.l
i!]

;1

l
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o51 23. TeIevize
\-ychylovacích cívek jsou dva páry, jeden je umístěn vodorovně, druhý svisle. Jejich magne-
:ická pole vychylují svazek elektronů. Proudy v cívkách mění pole tak, že svazek přeběhne vo-
lorovně po stínítku avrátí se zpět, přeběhne znovu o néco níže avytváří tak postupně vodo-
:ovné řádky. 625 řádklů pokrývá celé
stínítko obrazovky.

Obraz se skládá zjednotlivých řádek
:odobně jako u faxu. Jenje potřeba
něnit j as stopy elektronového svazku
ra stínítku. Dělá to řídící mřížka ob-
:azov§. Na ni je přivedeno měnící
.e napětí obrazového signálu. Podle
změn napětí se mění i počet elek-
.ronů ve svazku. Yzntká tak sled
.mavších a světlejších bodů, které do-
rromady tvoří viditelný obraz.

-Tak je možné, že vidíme plynulý obtaz,když se vykresluje postupně po jednotlivých snímcích?
Televize využívá stejně jako film setrvačnosti lidského oka. Oko přestává vnímat přerušované
.r,ětelné jevy, jestliže se střídají dostatečně rychle. Na obrazovce se vytváří za sekundu 25 snímků.

tsarevná televize je složitější než černobílá, Nestačí přenášet informaci jen o jasu obrazu. Musí
.e přidat informace o barvě a její sytosti. Yychází se přitom ztoho, že všechny barevné odstíny
.ze namíchat z červené, zelené a modré.

') tom, jak funguje barevná obrazovka,jsme hovořili již v sedmém ročníku. Stínítko obrazovky
e pokryto proužky světélkujících látek zářících červeně, zeleně a modře. Dopadají na něj tň
.r azky elektronů, Svazky jsou vychylovány podobně jako u černobílé obrazovky a postupně
:ozsvěcují jednotlivó řád§. Vznikají tak tři jednobarevné obrazy, které se vzé4emné prolínají.

PdncipNpkowova kotola§

. Doba, kdy se svazek
vracíz konce řádku
na začátek dalšího se
vyuZivá k vysílání te-
tetextu. Lze jím pře-
nášet texty a jédno-
duohou graíiku, l

kreslí nadvakrát. Nej- 
t

přve s6 krestí tiché
a pak sudé řádky. Tak
se kreslí Vlastně 50

Barovná obrazovka

\a závěr trochu historie
',él§ vliv na vývoj televize měl objev Němce Peule
\rprowR z roku 1883. Ten vymyslel, jak rozlažit obtaz
ra jednotlivé body. Dělal to pornocí rotujícího kotouče.
\a něm byly do spirály směrem od obvodu ke středu vy-
, rtány otvory. Jejich velikost představovala obrazový
lod. Jak kotouč fungoval vidíte na obrázku.

R.oku 1897 vynalezl Němec KaBI- BnauN trubici, na je-
:mž principu pak byly vyvinuty íelevízní obrazovky.

1,6ri

]]
i,l,i

předvedte žákům na
Bráunově trubicj prin- 

]

Cip obnzovky.

Fřenos přes Atiantik ;

se uskuiečnil pomocí
cca €000 km dlou-
hého podmořského
kabeíu

kabelová televize má
lepší příjem (neruší
atmósférické poruchy,
proP]li.rr]Ý s anténami)
a velsl progťamovou
nabídku.

tmlill
Ťnflill9ll

R.oku 1911 se Američanu ruského pů-
, odu Vraprvínu ZvonyrnovI podařil
:řenos televizního obrazu výlučně elek-
:ickou cestou. Roku 1923 pak sestavil

- rímací elektronku, tzv. ikonoskop.

, roce 1925 uskutečnil Skot JoHN
3 rrRo poprvé televizní přenos. Podařil
,: mu také přenos barevných televizních
brazů. Vše dělal ještě pomocí Nipko-
,,ova kotouče. V roce 1928 pak dosáhl
:ievizního přenosu přes Atlantik zLon-
,r'na do New Yorku.

)n,ní pravidelné televizní vysílání začalo v Berlíně roku 1935.

i roce 1949 byla v usA vyvinuta plně elektronická barevná televize. signál později zaváďéné
-rrevné televize musel být vytvořen tak, aby ho bylo možné přijímat ipřežívajícíml čemobí-
,,'mi televizory. Kabelová televize byla poprvé zavedena v roce l972 v USA.
: roce 1919 vyvinuli Japonci plochou íelevtzní obrazovku s tekutými krystaly.



24. Od fonografu k cédéčkům
Cílové poznatky:
Princip funkce gramo-
fonu a přehrávače
cD.

lii:]]] 52

Zvuk poprvé úspěšně zaznamenal a re-
produkoval v roce 1877 vynálezce THo-
ves Alva EoIsoN, Sestrojil předchůdce
dnešního gramofonu - fonograf. K na-
pnuté membráně z pergamenu připevnil
Edison hrot. Hrot byl nastaven proti vos-
kovému válečku. Ten se otáčel pomocí
kliky. Hlas rozechvíval membránu a s ní
i hrot. Hrot se posouval po otáčejícím se
válečku a vyrýval do něj tu hlubší, tu
mělčí stopu. Tak se pořídil záznam
zvuku, Reprodukce probíhala opačně.
Hrot se pohyboval ve vyryté stopě a ro-
zechvíval membránu. zvuk zesiloval
trychtýř před membránou. První slovo,
které EotsoN zaznamenal a opět repro-
dukoval, bylo ,,Haló".

V roce l888 Eltu- BBBt-INpn fo-
nograf podstatně zdokonalil a na-
zval nový přístroj gramofon.
Místo nepraktického voskového
válečku, ktery se rychle opotře-
boval a nedal se kopírovat, použil
kruhovou desku. Ta byla ze zinku
a pokrývala ji vrstvička včelího
vosku. Ostrá rycí jehla vyrývala 

,

tentokrát do vosku drážku stejně i
hlubokou ale křivolakou. Ta se
pak vyleptala do zinku v kyseli-
nové lázni. Ztakové desky se daly
dělat šelakové (přírodní prysky-
řice) kopie. Ty byly dosti křehké.
Od roku 1951 byly nahrazeny
odolnějšími deskami z plastu, po-
stupně se stále lepšími vlast-
nostmi.

U gramofonů nedávné mr-
nulosti poháněl motorek ta-
líř, na némž Ieží deska.
V drážce desky se pohybuje
hrot přenosky. Jeho pohyb
kopíruje tvar drážky. Vy-
chyluje se do stran podleje-
jího tvaru, který odpovídá
hlasitosti a kmitočtu zazua-
menaného zvuku. chvění
hrotu se přeměňuje na stří-
davý proud. Proud putuje
po zesílení do reproduk-
toru, kde je přeměněn na
slyšitelný zvuk. Kvalita re-
produkce závisí především
na kvalitě přenosky. Pře-
nosky pracují na rťlzném
principu. K těm kvalitněj-
ším a nejpoužívanějším
patří magnetodynamická
přenoska.

Edisonťrv návrh fonograíu

Ochranná značka gramofbnové společnosti HMV (.His Master's Vlícel

- pejsek naslouchá hiasu svého pána



24. Od fono rafu k cédéčkům
Jak vypadá, vidíte na schematickém obrázku.
Jehlaje v ní spojena s volněpohyblivým mag-
netem mezi cívkami. Jak se jehla chvěje
x, ďrážce, chvěje se i magnet a v cívečkách se
indukuje proud.

Chvějka
s magnetem

Výstupní
napětí

Cívka
s jádrem @@b-

Udělejte si sami jednoduchý gramofon. Vy-
robte ze čtvr-t§ rozšiřující se trubku. Na její
menší dno nalepte ko-
iečko z pergameno-
r,ého papíru a pňpev-
nětekněmujehlunebo
špendlík, tak jak to vi-
díte na obrázku. Jehlu
s trychtýřem pak při-
držujtejemnév ďrážce
otáčející se des§.
K přehrávání použijte
nějakou starouvyřaze-
nou desku, možná jí
poničíte. Počítejte
s tím, že vaše přenoska
není nejkvalitnější -
tomu bude odpovídat
i reprodukce.

Gramofonové desky jsou dnes rychle vytlačovány kompaktními disky (CD). Při záznaml se

zvuk převádí pomocí elektronických obvodů do číslicového tvaru na nuly ajedničky. §jsou
na disku zaznamenány jako dolíč§ a rovné plošky v hlinftové vrstvě schované mezi plátkY
průhledného plastu. Dolíčky vypaluje velmi intenzivní tenký svazek světla vysílaný přístrojem,

kterému se říká laser (čti lej zr). Kompaktní disk je nahrán jen z jedné strany. Pň přehrávání po

něm přejíždí laserový paprsek. Dopadne-li na rovnou plošku, odrazí se na fotobuňku a v ní
vznikne elektrický signál. Při dopadu do dolíčku se paprsek odrazí mimo. Elektronické obvody
pak číslicové signály převedou zpétnaproměnlivý elektrický proud. Ten se po zesílení přivede
do reproduktoru.

&!4ryýp€yÁa* #ó€r,

Tórn, &d6 le ná *$rnpďkfni dÉ§se
l'áínk§, se /asernvý paprse&
'nrlratí 

mimo snimač. Kampaktnt
dÉ§*á nrá pfi}fiér 12 Cfi a ť?tůžĚ
né-.st *f 7s mín.]f zéznamu,

FoťobatŤfta

iillrf;ilii|i]

lí*tnsnimaói



25. Magnetofon
Cílové poznatky;
Princip funkce mag-
netofonu,

54

V roce 1898 využil magnetismus k záznamu zvuku dánský fyzik Vet oevan Pout sBN. Kolem
elektromagnetu napájeného proudem z mikrofonu se rychle pohyboval ocelový drát. Drát se
magnetoval podle velikosti proudu, a tedy podle přijímaného zvuku, Reprodukce pak probíhala
oPaČně. Zmagnetovaný drát se pohyboval kolem elektromagnetu. V jeho cívce se indukoval
proud, který se přiváděl do sluchátek.

V roce 192B pak Němec FRItz Ppt-BuvpR nahradil drát ocelovým páskem. V roce 1935 byl vy-
vinut lehký a snadno ohebný pásek z umělé hmoty s magneticky citlivou vrstvou z oxidt že-
leza. První funkční magnetofon byt představen roku 1938 v Berlíně.

Pojdle si vyzkoušet, jak magnetofon funguje.
,,Magnetoíbnovou hlavu" sesta"r'te tak, že na
plné U-jádro nasunete cívku o 300 závitech,
Na ramena jádra ještě nasadte pólové ná-
stavce. Pak můžete začít ,,nahrávat". Po pó-
lovém nástavci s cívkou přejíždějte ocelovým
pásmem, a přitom cívku krátce připojujte k
baterii. Při ,,přehrávání" pak použijte raději
cívku s větším počtem závitů a připojte k ní
místo baterie ampérmetr.,,Nahrávajícím"
pásmem opět přejíždějte po nástavci s cívkou.
Sledujte ručku ampérmetru,

Sami jste zkonstruovali primitivní ale funkční
magnetofonovou hlavu. Profesionální výro-
bek tvoří rnagnetické jádro s malou štěrbin-
kou, Jádro je ovinuto cívkou a chová se jako
elektromagnet. Takto lze záznam pořizovat,
přehrávat i mazat.

Nahrávání
V mikrofonu se mění zvukové vlny na elek-
trický proud. Jak, to jlžvíte. Proud prochá,zí
cívkou nahrávací hlavy. Jádro se magnetuje
podle toho, jak se mění proud. Na magneto-
fonové pásce procházející těsně kolem hlavy
je nanesena tenká vrstva obsahující drobné
částečky magnetické iátky" Částečky procházejí proměnným rnagnetickým polem nahrávací
hlavy a zmagnetují se podle toho, jak je pole právě silné. Na pásce tak vznikne magnetický záz-
nam zvuku,

Mazání
U většiny běžných magnetofonů současnosti je k mazání použit permanentní magnet, který hru_
bou silou urovná magnetické částečky do jednoho směru.

přehrávání
Při přehráváníprochází zmagnetovaná páska kolem reprodukční hlavy (bývá společná s nahrá-
vacÍ), Proměnné magnetické pole indukuje v její cívce elektrický proud, Tento proud má stejný
průběh jako ten, co záznam tvořil. Proud je veden přes zesilovač do reproduktoru.

Při přehrávání je mazací hlava samozřejmě
automaticky vypnuta. Hlavy jsou odpojené
také při přetáčení pásky.

,.Nahrávání'

..Přehrávíní"
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Videomagnetoíbn vyvinul
tirma Sony poprvé záznam
r,edeny v roce l97 l .

v roce 195 1 Američan CuaRles GtNssunc. V roce 196 l zavedla
obrazu na videokazetu. První barevné videokazety byiy pak před-

26. Video
Cílové poznatky:
Funkce videomagne-
toíonu,

Video slouží k magnetickému záznamu obrazu na
pásku a k jeho zpětnému přehrávání a zobrazování
pomocí televize. Princip záznaml obrazu je v pod-
statě stejný 1ako záznam zvuku u magnetofonu. Jen
je třeba zachytit více informací, Pro každý zobrazo-
vaný bod musí být na pásc e zaznamenáno jeho umís-
tění, barva ajas. To by se dalo zařídií daleko rych-
1ejším pohybem pásky. Řeší se to ale tak, že se na
širší pásku, pohybující se pomalu, nahrávají úzké
šikmé stopy rychle rotujícími hlavami (alespoň
dvěma). Doprovodný zvuk se zaznamenártá na po-
Célné stopě jako u obyčejného magnetofbnu. Sou-
částí je samozřejmě mazací hlava. Celá mechanika
videa je podstatně složitější než u magnetclfonu,
máte-li možnost, pokochejte se pohledem dovnitř,

],Iahrávání iunguje podobně jako u magnetofonu:
Zesílený obrazový signál ve fbrmě elektrického proudu se

přivádí do cívek nragnetických hlav. Proměnné magnetické
pole, které zdevyíváří, zmagnetuje částečky na magnetické
pásce. Doprovodný zvuk se nahrává na pásku přes zvuko-
vou hlavu,

Při přehráváníprochází zmagnetovaná páska kolem mag-
netických hlav. Proměnné magnetické pole v nich indukuje
elektrický proud odpovídďlící obrazovému signálu. Ten se
přivede do televizoru. Zvuk se přehrává přes zvukovou
hlavu opět stejně jako u magnetoíbnu.

Nahrávat můžeme zteleyize, videokamery čiiiného videa.
Tak lze záznam také kopírovat, a7e každá další kopie má
zhoršenou kvalitu. Proto snadno poznáte pirátské kopie.

videokamera
Moderní videokamery maJí jlž zabudované zaíízení pro záznam a přehrávání obrazu i malou
televizní obrazovku. Je to vlastně kamera, videomagnetotbn a televizor v jednom.

Dnešní videokamery mají
automatické zaostřování,
mají objektivy s proměn-
nou ohniskovou vzdále-
ností a mnoho dalších
technických rafinova-
ností.

Videokamery dnes ntrhra-
dily amatérské íjlmové
kamery. Má-li však vznik-
nout opravdový film, je
třebajednotlivé záběry se-

stříhat, upravit nebo dopl-
nit zvuk, případně titulky.

videa se liší technic-
kým řešením způsobu
záznamu, dnes je
používaný systém
VHS a pro kamery
VHS-C a Video 8.

st]'!i



27. Dob nůž ie z ocele
Cílo\47 poznatek: , ]

Pevné látky použí-
váme na vyrábění
různých předrnětůl' 

;

a]píoto ná§ zď!imá, .

jak jsou op avdu l l 
. 

l

pevné a]dálš,í,jejich,].]
vlastnosti: např, pruž-
nosl. houževnatost,
tvrdost atd. Zajímá
nás, kolik výrobky
Vážíiatedyihustota
materiálů.
Všéchny,tátlv §e Zpo.
čátku lpři] vzrůstaj ícím
zatížení úměrně pro-
táhují. Nékteré víice,
některé méně; pak šé
mohou chovat,dostri :

růZně, l ,] 
'' '

Při vyřčení jakékoli
Vja§tno§ti se Zeptejte
na opačnor-t, vlastnos,t,
(např. houževnatý, -,
křehký), a žepteJte se
na typického repre- ]

zentanta takové vlast-
nosti (ocel - sklo).

Diskutl]jte V]asínosti 
]

nad konkrétními před-
měty. Vyzvěte napří-
klad žáky, aby do
školy přinesli své
lyže, nejlépe zbytky
starých, zlomených.
Budete{i se dívat na
cokoli, zdůrazněte;l l

hi§torickou lsťánku . : 
. l]

Úěei, q, r"oY, íakt, že,.
první lyžaři si nemohli
zkusit nechat udělat
své l!že z larninátu,
protože např époxi: .

dová pryskyřice byla
uvedéna na trh v rocé
1 946.,Současně při,.,]

pomeňte, že pod-
statná je i móda -

v nedávné minulosti
se leccos začalo vy-
rábět z plastů, dnes
se opěí rrě-kdy vra- l

címe k tradičnírn rna.
teriálům,' ,, ..

]

Zde je ideální situace
pro širokou diskusi
možností: při kon-
strukci íětadel je na-
příklad možné použít
speciální lehké
a pevné slitiny hliníku,
titanu atd, Stejně tak
je ale rnožné vyrobii
konštrukci ž océló. ,

vých tru§eko takové l;

síle stěný, aby byly
dostateČně pevné
a nikoli přehnaně ]

těžké, a trubkovou ]

konsirukci potáhflout
ji plátném (dnes
ovšem tkaninou
z umělých vláken).
Naopak v autornobilo-]
vém průmyslu je toto
řešení značně neot,l-
vyklé (Vélorex}. .,l ]]]] ],

Vezměte si libovolný předmět a podívejte se, z čeho je udělán. Tak například takový obyčejný
nŮŽ. Jeho čepel (část používanákřezání)je obvykle zmateriálu, kterému se říká ocel. Někdo
asi řekne, že ze železa, jiný možná jen řekne, že je čepel kovová.

VŠichni mají pravdu, jen některé odpovědi jsou přesnější a znalcům okamžitě řeknou, o co jde.
Kovem se obvykle nazývá látka, která je poměrně pevná, lesklá, vede elektrický proud ... Ko-
vem je ale napříldad i rtuť, která je sice lesklá, vede dobře elektrický proud, ale k pevnosti má
zanormá7ní teploty daleko. Je totiž tekutá. Takže odpověď, že čepel je kovová, vlastně skoro
nic neříká o podstatných vlastnostech nože. Měli byste se zajímat, zda je materiál čepele do-
statečně tvrdý (aby ostří dlouho vydrželo ostré), zďajepružný a houževnatý (aby přizapáčení
nepraskl). O takových vlastnostech obvykle mluvíme jako o mechanických.

Je ale také zajímavé, co se stane, když na zahradé ztracený nůž najdete po několika dnech -
bude rezavý či nikoli? Tato otázka je typicky chemická a její řešení záležíttatom, z jakého kovu
je čepel. Odpověď, že je železná, jlž říká více. Zelezo se však skoro vždy používá jako slitina
ať s jinými kovy, například chromem, nebo nekovy, např. uhlíkem. Takovým slitinám se pak
říká ocel.

V kuchyni asi uvítáme nože a příbory z tak zvané nerezavéjící oceli (na noži pak bude možná
označení NEREZ, ANTICORRO, STAINLESS atd.).

Střenka nože může být také z kovu, ale také ze dřeva, kosti nějakéh o zvířete, umělé hmoty (nebo
jak se doporučuje říkat, z plastu). Není asi potřeba, aby střenka byla tak tvrdá a pevná jako če-
pel, zato by měla být snadno obrobitelná, aby dobře padla do ruky.

MÍsto nože se můžete podívat na libovolný jiný předmět a uvědomit si, proč je zhotoven z ně-
jakého konkrétnfto materiálu a jaké musí mít tento materiál vlastnosti. Nabízíme vám několik
dalších příkladů:

Například lyže -lyžovalo by se vám dobře třeba na lyžích obvyklé tloušťky vykovaných z ocele?
Proč docela dlouho vyhovovaly 7yže ze dřeva? Co bylo k dřevěným |yžímpřlďáno, aby se zvý-
šila jejich ovladatelnost na tvrdém sněhu? Z čeho jsou vlastně udělány dnešní lyže? Jaké mají
mítlyže vlastnosti? Jakou roli hraje čas, móda a cena?

1. skluznice
2. ocelové hrany
3. uhlftová vlákna
4. uhlftová vlákna
5. laminované dŤevěné.jádro
6. krycí vstva plastu

Srovnejte materiály, ze kterých je vyrobena parní lokomotiva a letadlo. Dokážete si představit
Úspěšné letadlo snýtované z tlustých ocelových plechů? Jaká vlastnost zde hraje podstatnou
roli? Jaké materiály se používají v letectví?

Současné dopravní letadloje zkonsíuováno především Moderní ultralehká letadlajsou často vyrobena z kom-
ze slitin hliníku pozitu



57 27. Dobrý nůž ie z ocele
V minulém dílu jsme si změřili, kolik unese vlasec a nit. Pojdme se podívat, jak se v pevnosti

Liší ruzné materiály. Mirek si změřil pevnost několika tenkých drátkŮ. Podívejte se na jeho pro-
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Dakážete pomocí sousedního grafu určit, jaký
pŇřezmusí mít ocelové lano, aby uneslo kabinu
výtahu, kterámá i s pasažéry 1000 kg?

prodloužení
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Cítový poznatek: Pro
daný úče| můžeme do
jisté míry vhodný ma-
teriál konstruovat: §li-
tiny, různé plastý,
kompozity...,)
vlastnosti matériálu

chemické složení, tak l

iehq vnltřní stavba,',' , .

poraďte žákům ro-
zumnou vrstvu lepidla
(pod 1 mm).

Už jste někdy zažili
přehnaně naškrobené
prádlo?

Jistě souhlasíte s tím, že dnešní konstruktér má na výběr podstatně více materiálů než jeho před-
chŮdci - existuje mnoho kovových slitin, existují plasty s různými vlastnostmi. Kromě toho, že
bYly objeveny nové materiály, které se ukázalyjako vhodné pro něja§ účel, vzniklo mnoho no-
vých materiálů ,,vylepšením" mateňáIů známých a jejich riznými kombinacemi.

Z historie patrně víte, že asi 3000 let př. n. 1. se naučili lidé v Mezopotámii slévat měď s cínem.
Vznikl tak bronz, ktery byl pevnější a tvrdší než samotná měď nebo cín. Nastala doba bronzová.

Moderní nerezavějící oceli, ze kterych máte jídelní příbory nebo některé babič§ náhradu ky-
Čelního kloubu, jsou slitinami že7eza, chrómu, niklu a dalších kovů. Zubnínáhrady v ústech musí
dobře odolávat nejrůznějším složkám potravy, protojejejich podstatnou složkou často zlato. Pro
daný účel je tedy možné,,namíchat" slitinu, kterámánejvhodnější vlastnosti.

V mnoha případech je možné nahradit kov plastem. Je ale potřebabrátv úvahu některé odlišné
vlastnosti plastŮ a také odlišné možnostijejich zpracování. Tak například vodovodní veďenízpla-
Stových trubek nerezaví a nezarůstá nečistotami. Je však lepší ho spojovat místo šroubováním
jako kovové vodovodní trubky např. lepením nebo svařováním.

Srovnejte různé konstrukční řešení řdítek kovových a plastových.

Plasty dávají jednu možnost zcela výjimečnou -je to výrobatzv.laminátů nebo jak se dnes spíše
ffká, kompozitŮ. Vy jste možná potkali laminát vyrobený ztkaniny ze skleněných vláken a umělé
PrYskyňce. Napříkladjste asi viděti laminátovoukanoi. Tenkáskleněnávláknajsou docelaohebná
a velmi pevná. Spojíteli je pomocí pryskyfice, vznikne materiál, který vhodně kombinuje vlast-
nosti obou sloŽek. Prozkoumejte sami, jak to funguje. Natřete kousek např. plastového pytlftu
VrStVou disperzního lepidla. Natřete jiný kousek fólie opět disperzním lepidlem, přiložte kousek
nějakého hadřftu a přetřete ještě lepidlem tak, aby byl hadřík lepidlem zcela prosycen. Nechte
vŠechno zaschnout. Po zaschnutí sloupněte z fólie vrstvu samotného lepidla i prolepený hadřft.
Srovnejte vlastnosti samotného hadříku, vrstvy zaschlého lepidla i prolepeného hadřftu.

Poznáváte ,,laminát"? Jaké jsou jeho složky?



28. Neidříve konstruu
integrované Al kování ,

skelný laminát

přilnavá vrstva "*

lesklý povrch

Kdyžtlž máte v rukou kus tkaniny, všimněte si něčeho pozoruhodného - v různých směrech se
její vlastnosti liší, Každá švadlena vám vysvětlí, ja_k se toho dá využít. To samozřejmě platí ne-
jen o látce - tkanině, ale také o látce - materiálu. Stípáte polena napříč?

Vlastnosti laminátu zřejmě můžete ovlivnit tím, jak budete klást vlákna či tkaninu, kteráho vyz-
tužuje. Použitím různých pryskyřic a různých vláken (vedle skleněných např. kevlarových, uhlÍ-
kových atd.) se dají poměrně dobře vyrobit díly složitých tvarů a tak dobrych vlastností; že se
hojně využívají například při stavbě letadel.

Je celkem pochopitelné, jak chování našeho ,,látkového laminátu" závisí na vlastnostech tka-
niny a lepidla. Trochu složitější je to s vlastnostmi oceli nebo jiných slitin.

V minulém dílu j sme mluvili o tání a tuhnutí, o vypařování a kondenzaci. Dospěli j sme k tomu,
že tyto jevy dokážeme vysvětlovat tepelným hemženímmalých částeček lát§ (řftejme jim mo-
lekuly nebo atomy) a zvětšováním tohoto heiňení při zahřívání. V pevných Látkách, napřftlad
ocellzapokojových teplot, se atomy sice třesou, ale celek zůstávána místě. To, jak jsou atomy,
molekuly nebo jejich shluky v oceli a gumě uspořádány, zřejmě ovlivňuje, proč se ocel a guma
chovají tak rozdílně.

Yíte,že ocel ztvrdne, kdyžji zahřejete do
červeného žáru a pak rychle ochladíte třeba
ve vodě? Rftá se tomu kalení. Yíte, že
kďyž zahřejete v plameni měděnou tru-
bičku apakji rychle ochladíte,zmékne adá
se snadněji ohýbat? Podívejte se na dvě
mikrofotografie bronzu (slitiny Cu, Ni,
Sn). Pravá ukazuje vzorek po dlouhodo-
bémžíhání (zahřívání), který je pevnější.

Švadtena například
stříhá pásky na ob-
ruby šikmo ke směru
nití,

]

přéktižka- dřevo
s vlastnostmi téměř ,

stéinými ve vŠech
směrech se získá le-
penim tentqich vrslvi.
ček dřeva s různě
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29. Pevnost kapaIin
Cílové poznatky: Si-
lové působení exis-
tuje i mezi částicemi
kapalin.

Následující téma je
sice blízké každo-
denní zkušenosti, při-
padáJi vám však ob-
tížné či těžko
realizovatelné, klidně
ho Vynechte,

Nechte děti posoudit
Petrovo měření, uvě-
domit si, že chceme-li
vidět závisIost něja-
kého děie na jednom
parametru, je šikovné
ostatní parametry ne-
chat stálé. Tak jednou
sledujete závislost
proteklého objemu na
délce a necháte prů-
měr a tlakový rozdíl
konstantní, podruhé
měníte jen průměr
slánek a vše ostatní
je konstantní. Po mě-
řenídovolte dětem na
graíech táhnout mezi
body nějakou křivku,
ne nutně přímku.
Nechte je, aby uviděli
závislost. a zvláště
v případě závislosti
objemu na průměru je
nechte najítjejich vy-
jádřeníoné silné zá-
vislosti V"d4.0b-
zvláště íantastické
křivky zkorigujte pou-
kazem na možné
Jemnelsl merenl, nel-
lepší by ovšem bylo
experiment udělat.

Na základě pokusu
se šťávou sice nemů-
žeme tvrdit, že to, co
jsme zjistili, plaií pro
všechny kapaliny za
všech podmínek.
V běžných situacích
to funguje,

Pevnost kapaliny ve
smyslu, jak jsme ji
zde studovali, nazý-
váme viskozitou nebo
vazkostí. Žácine-
sme|l zamenovat
tuto vlastnost
s husiotou!

V předcházejících kapitolách jsme měřili pevnost látek, aneb jak pevně držíjejich částice u sebe.
Jak pevně drží u sebe molekuly kapalin? O tom nám může něco povědět tečení kapalin. Podí-
vejte se na měření, které provedl Petr.

&60

Zkoumal jsem tečení šťávy různými brčky, Nejdřív jsem si udělal horl
hřebíkem tři dírky tak akorát na brčko u dna kelímku od jogurtu. Do c
jsem zastrči| stejně tlustá brčka dlouhá 3 cm, 6 cm a 9 cm, kelímek
postavil na prkénko, které podpíralo také brčka.
Pod konce brček jsem postavil skleničky azačallít štávu do kelímku

Nejvíc nateklo do skleničky pod nejkratšín ,;),, n ," ,,_, .,: -_L,':.

brČkem (do Wšky 4,3 cm), nejmíň do 1g-:i1 'i',( }+k ||+U1'

skleničky pod nejdelším brčkem i + ' %

(do výšky 1.5 cm). Do prostřední nateklo 1' j'
šťávy do vrišky 3,1 cm. Taky jsem si to
nakreslil do grafu: : - .F

l z graíu je vidět, že snadněji teče šťáva r l
kratším brčkem. ; +4i-

tl,--.._ * { --+{. 1:{ ř!a*ri
i41,1

Rychlost vytékání ale závisí i na trubičce.

Podívejte se na další Petrův výzkum.

Potom jsem chtěl zkusit tečení šťávy brčky s různě velikou dírou. Mezi brčky jsem našel dva druhy,
jeden s průměrem dírky 3 mm, druhý s dírkou o průměru 4,5 mm. K lomu jsem si ještě našel starou
vypsanou náplň z propisovačky, které jsem uřízl špiěku s kuličkou. Tahle trubička má vnitřní průměr
2 mm. Brčka i trubičku z náplné jsem zařízl na steinou délku 3 cm a zase je zastrkal do děr v novém
kelímku. Tak jako předtím jsem do kelímku lil šťávu a měřil ve skleničkách, kolik jednotliqimi brčky
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vyteče.
Ve skleničce pod tlus§im brčkem bylo 4 cm šťávy _"':;l{,{
(víc už jsem jí radši nelil), pod tenčím brčkem
asi 0,8 cm, trubičkou od náplně šťáva netekla vůbec. 1
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Výsledkyjsem nakreslil do grafu:

Vypadáto tak, že o trochu tlustším brčkem proteče
o hodně více šťávy.
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Paní učitelka nám řekla, že větám "čím kratší brčko, tím snadněji jím teěe šťáva" a "o trochu tlustším
brčkem proteče o hodně více šťávy" se říkáíyzikálnízákony. Takjsem objevil dvafyzikálnízákony. A
taky mne napadá, že cévy, kten/mi v těle teče krev, jsou dobře vymyšlené, že u srdce jsou tlusté, aby
jimi krev dobře proudila, a na prstech zase tenké, abych málo krvácel, když se zase ííznu nožem.

Víte, proč má vodovodní potrubí zakopané na ulici dost velký průměr, do domu menší, a trubky
ke kohoutkům ještě menší? Proč v ropovodu musí být vždy po nějaké vzdálenosti pumpovací
stanice?

Držíu sebe více molekuly vody, šťávy nebo medu?



&61

Když báctáme nad tím, jak u sebe drží
atomy a molekuly, bylo by jistě nejlepší
\e na to pěkně zblízka podívat. Máme
přece lupu, mikroskop. možnájste sly-
šeli o elektronovém mikroskopu. Je jimi
nožné spatřit molekuly?

Lupou se dá dosáhnout zvětšení maxi-
rlálně 10, mikroskopem l000. Pod mik-
roskopem už můžeme sledovat škubání
pyiových zrnek ve vodě. Nevidíme sa-
r-rrozřejmě molekuly vody, ale jen ciůsle-
dekjejich tepelného hemžení. Jak se mo-
lekuly vody třesou, narážejí do pylových
zrnek a ty se chaoticky polrybují.

Elektronor,ým mikroskopem lze vidět
i viry .,velké" 0.000l mm. ale na jedno-
tlivé molekuly či atomy to ještě zdaleka
rrestačí.

Přesto existuje mikroskop, který už
atomy nahmatá. Je to tzv. tunelovací
mikroskop. PohybLrje-Ii se těsně nad po-
vrchem kovu ostrý hrot a je-li mezi ním
a povrchem napětí, mohor-r elektrony ma-
lou vzdálenost překonat (protunelovat).
Jejich počet závisí na ,,šířce pr'íkopu",
který musí překonat. Stačí tedy hrotem
přejíždět r-rad povrchem vzorku a měřit
proucl. Podívejte se na obrázek rnikro-
skopu. který vyrobili naši kolegové, a po-
těšte se obrázkem. který tento mikroskop
umožnil získat.

30. Mikroskop na atomy
Cílové poznatky:
Existují i mikroskopy
na atomy

Molekuly nevidíme,
je.iich třesení zviditel-
ňuje smetí, Brownův
pohyb lze dobře de-
monstaovat se §topou
čerstvého mléka či
tuše ve vodě. Čás-
tečky, na kterých
Brownův pohyb pozo-
ru.jeme, musí být ma-
ličké a lehoučké, jinak
se nárazy molekul ne-
projeví.

vrus obrnv

ffi
Fť

&
posuv hrotu

Povrch krystalu la'emíku

Tomuto mikroskopu
se říká tunelovací,
protože elektrony
musí kvantově protu-
nelovat překážku, kte-
rou je mezera mezi
hrotem a vzorkem,
i když nemalí dosta-
tečnou energii na to,
aby ji přeskočily,

Existuje i další mikro-
skop, kterým je
možné podívat se na
atomy. Je to emisní
iontový mikroskop.
Mezi ostrý hrot a sti
nítko je vloženo vy-
soké napětí (desítky
kV). V blízkosti hrotu
je tak silné pole, že
velmi zředěný plyn
u hrotu je ionizován
a ionty urychleny ke
stínítku, Jednotlivé
atomy hrotu fungují
jako malé špičky,
které ionty střílí ke
stínítku, obrázek na
stínítku pak ukazuje
rozložení atomů na
hrotu.
Foto.

K-ll
10 nm

povrch krystalu
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Atomy jsou V pod-
§tatě prázdné, ien
vprostřed je malé
těžké iádro a kolem
lehká elektrony,l .l,ll, ll

Záření a. B, y je z ia-
der. Použití rentgeno-
vého záření.

Hertnt BecoueRer
(-1B52+,t 908) objevit
radioaktivitu v roce
'1,896l,',l ,,. ' ,. ,l,,l
Experimeniy ukázaly,
že vysláním azáření
se zmenšuje hmoř
nostní čísto atomu o 4
a protonové Číslo o 2.
Při vyslání Bzáření
se nemění hmot-
nostní číslo, ale pťo-
toňové se zmenšuje
o 1. Při vyslání y zá-
ření §e tato čí§la ne-
mění.
Tyto 

"zákony" 
umož-

ňují poohopit řady
prvků vytvářené po-
stupnými róžpady.
Tímto ale své žáky
jistě zatěžovat nebu-
deté.

V předcházejících dílech i v minulých kapitolách jsme se seznámili s pokusy lkanljícími, že

látty kolem nás 3rou složeny z atomů či molekul. Z čeho je však složen atom? Na tuto otáZku

fyziiové na počátku 20. století ještě odpověďneznalt. Věděli však, že je moŽné z atomŮ vYtrh-

nout elektrony, čímž se nenabité atomy stávají kladně nabitými.

H. BpcQupnplovI (čti Bekerelovi) zčernala fotografická deska,
na kterou položil kus uranové rudy. Vysvětlil si to tak, že ona
ruda vysílala nějaké neviditelné záíení, které pronikalo papí-
rový obal a způsobilo zčernání desky. On ajeho následovníci
prozkoumali další lát§, které vydávaly ono tajemné neviditelné
záření. Ukázalo se, že toto záiení je možné podle vlastností roz-
dělit do tří druhů, které si fyzikové označili písmeny a, F, T.

Zářením a nazvalizařeníklaďně nabité (poznalo se to podle
toho, jak se záření ohýbalo v poli magnetu), které bylo možné
lehce odstínit už například listem papíru.

Zářenim B nazvali zápomé nabité záření,
které bylo pronikavější, ale přesto se dalo od-

stínit napříldad plechem.

Konečně zářením y nazva7i paprsky, které
nebylo možné odchýlit magnetem a které
bylo možné odstínit jen silnou vrstvou olova.

Se zářením a byl podniknut rafinovaný ex-
periment. Zailčby|umístěn do uzavřené lah-
vičky. Po čase se v ní objevilo helium. Uká-
zalo se, žezáření unení nenínicjiného, než

rychle leticí heliová jádra, která se zpomalí a
odějí se elektrony.

Nebylo lehké pochopit, co je pods taíou yzáňení.IJkázalo se však, žeto je zářenípaířící do stejné

rodiny jako světlo a rozhtisove vhy. V některych situacích se hodí dívat se na světlo ina Yzá-
ření jáťo na proud částic, řftáme jim fotony. Fotony y záření nesou podstatně větŠÍ energii neŽ

lotony světla.

Jak se však toto zářenímůže v atomu tvořit? Jak vůbec atom vevnitř vypadá?

Britský fyzik THoir,rsoN si atom představoval jako maličkou kuličku kladně nabitého Pudinku
se zápórnými hrozinkami - elektrony. Je to ale tak doopravdy? Jak se o tom přesvědČit? Atom

se bohužel nedá rozklovat lžičkou a podívat se, co v němje.

Skvělý nápad uskutečnil E. RurHBRpono
(čti Radrford) se svými spolupracovníky
GBtcBRBl,t a MaRsoBNBv okolo roku 191 1.

ostřelovali tenkou zlatou fólli a částicemi.
Pomocí stínítka se sirníkem zinečnatým,
který při dopadu a částic slabounce
blýskne, sledovali, jak jsou a částice fólií
odchylovány. Kdyby atomy vypadaly jako
pudink, daly by se očekávat jen malé od-
chylky a částic od původního směru letu.
Co jiného můžete čekat od srážek pudinko-
vých kuliček.

Ale zpozorovány byly i odchyl§ velké!!!
Od čeho se mohly a částice odrazit?

fotograíická deska
se stopami záření

magnet vychyluje proud
kladně nebo záporně
nabitých částic

Fotonům yzáření se
také říká },kvantum.

R- zdroj a-částic, F-fólie, S - stínítko, M -mikroskop
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Rutherfordovi se výsledky experimentu podařilo velmi dobře vysvětlit představou, že prakticky
všechna hmota a všechen kladný náboj atomu jsou soustředěny v těžkém, velmi malém jádře.
Okolo tohoto jádra poletuje právě tolik elektronů, že je celý atom elektricky neutrální,

IJž víme, že ačástice je atom helia bez elektronů - je to tedy jádro helia. Jestliže pto|étá učás-
tice zlatou fólií, vypadá to jako průlet malé kuličky mezi hejnem kuliček větších (ader zlata),
obklopených mrakem elektronů.

Další experimenty upřesnily tento obrázek a přivedly fyziky k poznáú, že ona jádrajsou slo-
žena jednak z nabitých částic, protonů, jednak z částic bez náboje, neutrálních a proto r7azya-
ných neutrony. Protony a neutrony jsou téměř stejně těžké. Počet protonů určuje náboj jádra
a také počet elektronů v neutrálním atomu. V atomu vodíku tvoří jádro samotný proton, obal
jediný elektron. Deuterium (kterému se také řkátěžký vodft) se od vodíku liší jen íím, že má
v jádře navíc ještě jeden neutron. Helium - další prvek v řadě je zase o něco bohatší. V jádře
má po dvou protonech a neutronech, v obalu dva elektrony

V tabulkách prvků u helia najdete značku lHe. Oolni dvojka, tzv. protonové číslo řftá, kolik
protonůje vjádře (stejný početje i elektronů v obalu). Protonové čísloje pro prvek stejně dobré
poznáv ací znamelí, j ako j eho značka.

Horní čtyřka je součtem 2 protony +2 neutrony = 4 jaderné částice (řftejme jim nukleony).
Tato čtyřka současně íká, že je jáďro hélia jHe 1se čtyřmi nukleony) zhruba čtyřikrát těžší než
jádro vodftu ]H (tvořené jedním nukleonem).

Dokážete doplnit pomocí Periodické tabulky prvků chybějící čísla a písmena u několika dal-
ších prvků?

12n
6U

poěet nukleonů .,.?
poěet protonů ,.. ?

počet neutronů ,,, ?
prvek ,,, ?

14n
5L,

počet nukleonů ...?
počet protonů ,,, ?

počet neutronů ... ?
prvek ... ?

počet nukleonů ...56
počet protonů,.. ?

počet neutronů ... ?
prvek ... železo

znaéka?

počet nukleonů...?
počet protonů ... ?

počet neutronů ... 143
prvek ... uran

značka?

Žahr prniš netťapte
s pojm!, ale pbmozte
jlm po§hspit Význarn
protonového ěísla
8 aiomového hmoř
no§tního Čísla (počet
nukleónů v jádře)" Ať
pro ně do§tanau vý-
znam §lova jako lehké
jádro, těžké jádro
{ínáló, mnoho nuk- ,]

leonů), Aťsi uvědorní,
žé]jeden prvek může
lrrlít různý počet neu.
tronů v jádře *ínůže
mít různé izotopy,

Velikost aiorlrů a ja.
der íe vděčrté téma
pro vymýšlení růz.
ných přirovnání, Ne-
chie lq na žácích.

Poněkttd opómúíme
otózku,velikosti elek: ]

tronu, §oučasné ex-
perirnenty, vedou 

,

k zóvěru, že elekron
je určitě menší než,
10,il9 m. Poku§te §§]
žálrůrn Vy§větlit, že
takornj, výrok je seri-
ózním vědeclqim rnj,-

lsl9dk6m a] nikoli] $íťg:
zgm neiistoty,

Historicky trvaló ieště
dlouho, než byia ob-
jasněna alespoň zá-
kladní §iavba jader; ,

Frpton bý| identifiko.
ván jako součást ja-
der v roce 1919. neu-
tron byl experimen ]

,tálně §bjóÝen až
V,rooé 1932.

poěet nukleonů ... 11_1

počet protonů ... 1 
l I

počet nukleonů ... 2u
počet protonů ... 1 

l l
počet neutronů
(nepíše se) .., 1

počet nukleonů ,,. 4Ho
počet protonů ,.,2' 'u

počet neutronů
(nepíše se) ... 2

Naše představa o atomu by tedy mohla vy-
padat napřftlad jako na následujícím ob-
rázku,.

Jádro je ale ve skutečnosti 100000 klát
menší než celý atom a to nakreslit nedoká-
žeme. V každém případě je atom vpodstatě
prázďný|

Ani na jádro, ani na elektrony se nemůžeme
jednoduše podívat a vidět něco podobného
jako na obrázku. Poznání atomu je vždy
zprostředkované nějakými experimenty,

.1ako dříve zmíněný Rutherfordův.

tJ
vodík

(]^:
\@.-,/

těžký vodík
(deuterium)

C{^IkJ
hélium

vnitřek atomu hélia

dva elektrony,
které ve skutečnosti

ani nevidíme jako kuličky,

iádro= 2 protony
a 2 neutrony,

velké asi 10''u m

ani nemůžeme přesně řící, kde jsou
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Jak se v atomu rodí a, P, y zářeni?
Nejjednodušší je odpověď pro azáření: Jádrahelia se nikde jinde než v atomových jádrech ne-
najdou. Je ale moc zajímavé, že z téžších jader vyletují pospolu zroyna tyhle čtveřice nukleonů
- dva protony a dva neutíony. Inu příroda. Podívejte se, jak se jádra při arozpadu měníjedno
na druhé:

f;'fRa -+']|nn + cr 1]He1

Všimněte si, že platí 88 = 86 + 2 (ílčtování protonů) a 226 = 222 + 4 (účtování nukleonů).
a částice |étají z jaďet pěkně svižně - nejrychleji asi 20000 km/s.

Možná vás napadá, že je B záření proudem elektronů z atomového obalu. Když fyzlkové zmé-
řili,jakúžasněrychléjsouelektrony Bzáření(odasi60000krýsažasido299600km/s,cožje
skoro rychlost světla!), a jakou rychlost mají elektrony v atomových obalech (zhruba od
2 000 km/h do 20000 km/s), bylo jasné, že tak to není. Jedinou možností tedy je, že P záření
pocházíz jader.

Velmi nenápadně jsme řekli, že elektrony v atomovém obalu mohou vyzařovat nebo pohlcovat
fotony. Víte, jakému záření to odpovídá? Není to B záňení?

Možná vás napadlo, že fotony normálního světla, které nám umožřnjí vidět svět okolo, také ně-
kde musejí vznikat. Jsou to právě elektrony v obalu atomu, které mohou za světlo (a nejen za
světlo). Fyzikové dokonce zjistili, že elektrony v atomech každého prvku vysílají charakteris-
tické světlo. Některé prvky se tak velmi snadno prozradí. Sodft ve špetce kuchyňské soli v pla-
meni svítí žlutě stejně jako ve výbojce veřejného osvětlení. Brzo si řekneme ještě o jednom
druhu záření, zakteré mohou elektrony v atomovém obalu.

Není vůbec snadné pochopit, jak se vlastně elektrony v atomech chovají ajak světlo vyzařují.
Obzvláště je těžké pochopit, proč spektrum atomu nevypadá jako duha, ale má podobu barev-
ných čar, tj. proč atomy vysílajíjen světlojistých vlnových délek (nebo fotonyjenjistých ener-
gtí, což je totéž). Fyzikové si t tomu museli vymyslet dosti převratnou teorii, která je hodně
vzdálená,,selskému rozumu". Rftá se jí kvantová teorie. V kvantové teorii je například dráha
elektronu (vzpomeňte sinazaznamenávánípohybu hlemýždě) nahrazenaúdajem o tom, kde je
elektron nejčastěji. Znalci kvantové teorie proto místo eliptických drah elektronů v atomu kreslí
obláčky, kde se elektrony nejčastěji vyskytují.

Energie fotonů vyzařovaných elektrony v atomovém obalu jsou daleko menší než enetgiey zá-
ření. Jediné vysvětlení je , že i zářerll B pocházi z jader.
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Na sklonku roku 1 895 experimentoval ve Wúrzburgu jistý Wn--
HBlv CoNneo RóNrcBN s elektrickýmvýbojemve zředěných
plynech. Připojoval vysoké napětí na elektrody zatavené do vy-
čerpané skleněné trubice. Opakoval tak experimenty jiných fy-
ziktl,kteří již zjistili, že sklo trubice i předměty do ní vložené
slabě světélkují. RóNrcBN se pídil po tom, zdanéjaké záňení
také neleze z trubice ven. Postavil proto k trubici stínítko po-
třené látkou, která světélkovala pod vlivem ultrafialových pa-
prsků. Stínítko záňilo, i když bylo venku z trubice. Zářl|o
i tehdy, když RóNrcBN trubici obalil černým papírem. Obje-
vil tak nové neviditelné záření, které sám nazval paprsky X.
Následujících sedm týdnů je usilovně zkoumal, zvláště jejich
schopnost pronikat různými látkami. Objevil, že tyto paprsky
je možné zachytit pomocí fotografických desek. Na konci pro-
since 1896 publikoval zprávl o svém bádání, která mimo jiné
fotografie obsahovala snímek ruky jeho ženy prosvícené po-
mocí nových paprsků.

Lékaři velmi rychle pochopili, j aký nástroj se jim v podobě no-
vých paprsků nabízí a velmi rychle se je naučilipoužívat.Záky
se jim začalo říkat na paměť objevitele Róntgenovy paprsky.
Dnes jim řftáme paprsky rentgenové a anilž moc nemyslíme
na Vrt-pvn KoNnÁnl.

Až o více než 70let později LauB a další fyzikové zjistll'i, že
Róntgenovy paprsky j sou elektromagnetickým vlněním stejně
jako světlo. Jen mají podstatně kratší vlnové dél§. Díváme-li
se na světlo jako na proud fotonů, pak fotony Róntgenova zá-
řeníjsou podstatně energetičtější než fotony viditelného světla.

Od Róntgenova objevu uplynulo jlž více než sto let. Zařízení
vyrábějící toto záření se nesmírně zdokonalila. Róntg enoyo zá-
řenívznikáv rentgenkách, cožjsou vyčerpané baňky s anodou,
na kterou dopadá proud elektronů s vysokou energií. Elektrony se v materiálu anody brzďí.ana-
ráželí do elektronů atomů anody. Brzděné elektrony vyzařujíintenzívní Róntgenovo záření.Zá-
ření prošlé napřftlad vaší zlomenou rukou je obvykle, stejně jako v minulosti, zachycováno na
fotografický film. Je však možné použít stínítko a zesilovače obrazu, což vede ke snížení po-
třebné doby rentgenování.

Jemožné také měňt pohlcení Róntgenova zářeníprocházejícíhoŇznými směry a pak pomocí
počítače vykreslit rozložení různě pohlcujícíchtkání, Tomu se říká počítačová tomografie, vý-
sledek může vypadat například takto.

Róntgénovy papr§ky l

jsou pro každého
běžné, pod rentge-
nefn se pak rozumí
zařízení, kteréie vy- ,

rábí

Vysvětlete dětem, že ,
últrafiatové záření je
okern nevíditelné
,,světlo" za íiator4im
koncem spektra,
Všichni o něm iistě
slyšeli v §ouvi§losti
s ozónovou dírou ,

ajeho nebezpečností
pro zrak.

FlóntgeflůV objéV se ,

okamžitě stal velmi
populárním. Včetně l

tohó, žé se obievila
reklama na spodní ,
prádlo bezpďné proti.

často se užívá rotu-
jíčí anoda, která
umožňuje dosažení
velkých v}ikonů.
Místo, kam úrychlené
elektrony dopadáiít se
silně žahřívá, Flotací
anodyje každou ]

chýilku zahříwíno
mlsto jiné

]

Néjtépé asi předsta- 
]

víte žákům rentgen,
záVedeté-ti je na ně-
jaké lékařské praco-

+§§;" místě můžete ]
také sledovat způ-
sobý jaleými se lékař-
ský personál chráni ]

před rentgenornýrn zá.
řením a před zb!tď-
rrým ozářením chrání
i paciénty * schová-
vaií se za otovnáté ]

sklo a t<rylí sé olově-
nými zástěrami.

detektory rentgenového zářeni

Velké dávky Róntgenova záření však mohou i škodit. O tom si povíme později.



32. Nakřápláiádra 66

cítové poznatkyl i

Jádra se mohou roz-
padat a táké §poJU ,reagovat. 

.

Exponenoiální závis- .

lost na obrázku mů-
žete přibtížit iotáz-
kami, jako například; ,

za kotik poločasú 
,

zbyde 1ólo původních
jader, ,... Nebudéte
samozřejmé mluvít

budete užíýatíor-
rnulky pro počet jader ]

Vča§e t l

ryto = rutol.ttlzrt
kde T ožnačuje poto-
čas rozpadu, Použjie
kalkuláčku, kterábéz ,

váhání počítá s nece-
lým exponentem.

V minulé kapitole jsme poznal|ženěkterá jádra jsouzdrojemzáňení a, b a g. Vysláním a, b nebo
g částice se jádra mění na jádra jiná, často se mluví o radioaktivní přeměně nebo rozpadu radi-
oaktivních jader. Radioaktivní látky se vyskytují v přírodě a dají se i pňpravit uměle, napřftlad
v jaderném reaktoru, o kterém budeme mluvit později.

Máte-li kupu radioaktivních jader a znamená-Ii vyslání nějakého záření rozpad jader, nemůže
vaše hromada zářit věčně. Počet rozpadů umějí fyzikové měřit, např. tzv. Geiger-Můllerovým
počítačem. Měření ukazují, že vžďyc§ za néjaký čas (řftá se mu poločas rozpadu) klesne in-
tenzitazáření na polovinu původní. Podívejte se na Josefův protokol:

úUí, a' k; ^u,+r!Ár; 
ú^:r 

^rry'd",,'č'Wl,fr^ň utí!"li ru.y"^7)
I

?rny,lď-lal :

W'

Ág 2@ h tl0o €oo cng
3

Zu V4ů auÁr^U-,
/Oos |,ozůuq l^lLa u{!
lrl1 li!^-,Ů |wpu_OÁ
,looJx ano hÁyl,

^^Jtí hrE v&l"ú^
hrT*luffb*1iili1.1

| ,- lAbTn
tl/Átrnlw |>o?.uu áŇu,t "ááB*

?.ůr4
-----_.a

a^iw ;l*^ /tol s ^4 Wá^', h YŮ
^r,U^Í 

ý* Y1,oa!Arru'8n' rúlkll "?oleu-

t 'l.^"W ,ů;rrr-ú r ž ,^*"k^:r_U_ IÁ"l)anr

,{r4rl:0 y,,|ú,(' ť)1, unkruÁT 
UW,*a'
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Dá se takové chování pochopit? Jak se jádra rozhodují, které se má právě rozpadnout?

Asi nenajdete rozumný způsob, jak by si jádra mohla rozpady plánovat a vzájemné se do-
mlouvat, kteréje na řadě. Spíše dojdetekzávěrl, žekaždé jádro se rozpadne, kdy se mu zachce.
Navíc si jádra nepamatují, jak jsou ,,stará" a tak pravděpodobnost, že se dosud nerozpadlé jádro
rozpadne právě v následující sekundě, je pořád stejná. Zméřená krásně hladká závislostje dí-
lem velkého počtu rozpadajících se jader.

Přežíváníjader je úplně jiné než or"rR?i"Ť
přežívání lidí. Lidská těla si totiž 

1o000o
pamatují své stáří. Srovnejte násle-
dující dva grafy. 80oo0

60000

40000

20000

100 120 věk
roků

Jádro, které vznikne rozpadem jiného jádra, nemusí být ještě stabilní. Může se rozpaďat ďále
aďále atakvznikáce|ářada postupně se rozpadajících jader. Podívejte se na obrázek jedné ta-
kové řady, která začíná uranem 9]frU a končí stabilním olovem 32Pb.

80604020

poěet
protonů

92 l

90,
]

88,

86,

a4.
l
]

82.

uran
protaktinium

thorium
aktinium
rádium

írancium
radon
astat
polonium
vizmut

olovo
thalium

Uran - radiová rozpadová řada

]He+n+energie
jHe + energie

'áC+p
2 menší jádra + 2 až 3 neutrony + energie

205 235 počet
nukleonů

Rozpad není jedinou cestou, jak se jádra navzájem přeměňují. Může také docházet ke slučo-
vání j ader a Ňzným reakcím, například:

|H+]H
}H+|H
n +'|N

n +3;U

Napadá vás, jestli by se tyto reakce na něco hodily?

Jestliže vás nic nenapadá, budete muset obrátit na další strany.

muži (střední doba
života 70 let)
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Cnwé poznatkyl Šrc-
pením těžkých jader
nebó slučováním leh,
lqrch jader ie možné l
získát energii.
Fředstava o ře,tězo- ;

vém štěpení urant;, ,

.

Vodíku íH se říká i

těžhi vodk nebo deu"
térium a častó sé
značí D. Chemioké l

sloučenině D.O se .

pak říká těžká voda.
Ještě těžšímu vodíku
iH se říká tritium.

Nezabíháme tu do
détailů, taxže ;sme

tech jadérných sil, .

sami všákve vhodné
ónviti můzete žát<ý ,

nechat přiiít ná to, že
nukléony v jádrech
músí ňějak držet po- ,

hromadě, aby je elek- ,

tíostati6ké odpuzo-
vání protonů neroz-
bilo. Mu§í tedy existo-
vat nějaké (říkeime
jim jaderné) sily, které
jádra drží pohromádě.
Jejich dosah músí být ,

alešpoň srovnatelný ,

s rozměry jader
(,l0-1s ry11. Podrob-
nější experimenty

o mnoho Ýíoe.

Prvnímu ipůsobu se ;

říká iadérná Ťúze,
druhému štěpení. .
Pro írizi ie potřebná
nejen téplota, ale
i hustota á dosta-
tečně dtouhý óa§.
Plyn (plazma) např.
deuteronů není
snadné ani dosta-

takové teplotě udržet.
Dělá se to pomocí ,

magnetického pole;
jedním typém pokus-
nýoh eařízeníje např. ,

tokarnak-

Na konci minulé kapitoly jsme u některych reakcí napsali na pravé straně ,,+ energie". Jistě jste

pochopili, že v těchto reakcích se uvolňuje energie, Zčeho? Vjaké podobě?

Kde se vůbec může brát energie při splynutí dvou jader ]H?

Podívejme se nejdřív,
co se stane, když velmi
pomalý neutron potká
proton. Dostanou-li se

k sobě dostatečně
blízko, zapůsobí ja-
derné síly a začnou na-
dále držet proton s neu-
tronem pohromadě.
Vzniklo tak jádro deu-
leria. Postavíme-li po-
blíž detektor y záíení,
máme možnost zachylit
foton odnášející uvol-
něnou energii, o kterou
je jádro deuteria chudší
než dva volné nukleony.
Kdybychom naopak
chtělijádro deuteria rozbít, museli bychom alespoň takovou energii dodat, ať uŽ vstřelením fo-

tonu, nebo náttazem jiné částice.

Jádro že|eza56Fe má vazebnou energii 480 MeV. Takovou energii bychom museli dodat, abY-

chom jádro rozbili opět na volné protony a neutrony.Yazbová energie bratrsky rozdělená na

kažďý z jeho 56 nukleonů je 8,6 MeV.
U olovajsou nukleony na vazebnou energii
chudší. Na jeden každý připadá'7,1 MeY.
Jádro olova se tedy dá snadněji rozbít.
Podívejte se na obrázek , jaké vazebné ener-
gie mají další jádra. Jistě si všímáte, že ne-
jsilněji jsou vázárta střední jádra.

z obrázku můžete také odhadnout, že ener-
gli lze získat buď tak, že necháte splynout
méné vázaná iádra ze začátku grafu, nebo
tak, že rozštěpíte silně vázané téžké jádro
z konce grafu na dvě menší. Oběma způsoby
přecházíte od slaběji vázanýchjader k jád-
rům silněji vázaným. Při splývání lehkých
jader nejvíce energie odnášejí neutrony. Ve
srážkách pošťuchují okolní j ádra a zvýší je-
jich tepelné hemžení. Při štěpení nejvíce
energié odnášejí jáďravznlldá štěpením. § se pak srážejí s okolním materiálem a opět zvětŠÍ

jeho tepelné hemžení. Energie uvolněná splýváním nebo štěpením se tedy nakonec projeví tím,

že se zabřívá látka, ve které tyto reakce probftají.
Jak udělatjadernou elektrárnu? Přece snadno. Bude to elektrárna, ve které se bude topitjader,
nými reakcemi.

Vprvním zmožnýchzpůsobůpotřebujetenechatsplynoutdvělehčíjádra(napříkladdeuteronY)
nulozsí.lád.o (helium, viz reakce na stránce vlevo). Problém je v tom, že se jádrům nebude k sobě

chtít. 06ějsou totiž kladně nabitá a proto se elektric§ odpuzujÍ. To se dá překonatjedině vY-

tvořením velmi horkého plynu j ader deuteria. V něm se budou j ádra divoce SíáŽet a ie nadéje, Že

v těchto divo§ch srážkách se k sobě dostanou tak blízko, že se budou moci uplatnit pÍÍíaŽlrvé

jaderné síly. Vypadá to snadně, ale potřebné teploty jsou desítlry miliónů stupňŮ. Lidstvo uŽ sice

umí uskutečnit tuto reakci, ale neumí tak ještě vyrábět energii. SluníČko to naŠtěStí umÍ.

štěpení, druhý ze způsobů, jak získávatenergii z jadel jlžlidstvo prakticky zvláďIo. Pojdme se

podívat, jak se to dělá.

0

2

4

počet nukleonů
1 20 40 100 140 í80 22o

tato jádra jsou
nejsilněji vázána

§'

vazbová energie na jeden nukleon
MeV

Mtsto velmi horkého

"plynu'i 
|ader deuteria :

by bYlo Ěřesnější mlu-,
Ýit o horkém plaz- l

matu.
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Záklaďem je jádro, které se dá snadno rozštěpit. Takovými jádry jsou například 'jju a 'j]Pu.
Jádro uranu se dokonce štěpí samovolně, jen se na to musí ,,chvíIi" (poločas štěpení je delší než
stáří Vesmíru) počkat. Je jasné, že štěpení je potřeba nějak pomoci. Stačí uranové jádro po-
šťouchnout pomalým neutronem (čím pomalejší, tím lepší). Následuje štěpení na dvě trosky
nejčastěji nestejné velikosti doprovázené výletem několika neutronů. § jsou ale velmi rychlé
a pro úspěšnější štěpení dalších jader '3jU j" vhodné tyto neutrony zpomalit. Nejsnáze se to za-
řídí tak, že je necháme srážet s lehkými jádry. Při těchto srážkách postupně ztráceji svou ener-
gii až poklesne na hodnotu energie tepelného hemžení částic látky, Proto se jim takó říká te-
pelné neutrony. Ty snadno působí další štěpení a koloběh se může opakovat. Dokonce v každé
další generaci může být štěpících se jader více než v předcházející. Žjvot jeclné generace trvá
(včetně zpomalování neutronů) stotisíciny až desetitisíciny sekundy. Štěpnájaderná reakce se

rozhoří poměrně rychle.

Poprvé fyzikové realizovali řízenou řetězovou štěpnou reakci pod tribunou stadiónu Chicagské
university v roce 1942.ByIo to období druhé světové války, hrozilo, že štěpení zneužije nacis-
tické Německo. Proto se velká skupina fyziků dala dobrovolně do služeb vojáků a pracovala na
teoretickém i praktickém zvládnutí štěpné reakce v laboratořích v městečku Los Alamos v No-
vém Mexiku (USA). První výsledek jejich práce vybuchl v poušti Alamogordo před svítáním
1 6. července l 945. Štěpná reakce fungovala dokonale. Definitivně předvedla štěpná reakce Švoji
sílu 6. srpna 1945 nad Hirošimou a o tři dny později nad Nagasaki.

Po skončení války bylo věnováno dostatek úsilí a pozornosti i řízené štěpnó reakci pro mírové
účely. Experimentální jaderné reaktory byly postaveny v USA, Velké Británii, Francii a Sovět-
ském svazu. Elektrickou energii se podařilo poprvé vyrobit pomocí jaderného reaktoru v USA
v roce 1951. Jaderná energetika dospěla v současnosti do takové podoby, že některé státy zís-
kávají tímto způsobem významný podíl elektrické energie:

Litva 16.4 Vo

Francie 16,3 Vo

Belgie 56,8 o/o

Svédsko 51.1 Vo

Slovensko 49.I 7o

kromě neutronů,
které se štěpením
uvolní takřka oka-
mžitě, je méně než
jedno procento neu-
řonů, které.isou vy-
slány až po zlomcích
sekund až sekun-
dách, Tyto zpožděné
neutrony jsou zvláště
důležité pro říze;ní ře-
tězové reakce, Stě-
pení je možné řídit
pohlcováním neu-
tronů. Například kad-
mium velmi ochotně
pohlcuje tepelné neu-
trony.

Jedna geneťace
štěpné reakce bez
zpomalování neu-
tronů potřebuje asi
desítky až stovky na-
nosekund, Rozvíjí se
rychleji, ale je možné
ji u§kutečnit jen § do-
statečným množ§tvím
doslalečně čistého
štěpného materiálu"

přírodní uran obsa-
huje jěn asi a,7 Ye
štěpiŤelného 235U.

{Zbytek ie 2uuU). To
siačí pro účely říze-
ného štěpení se epo-
malováním neutronů
(i když ie výhodné jej
mírně,obohatit - žVý-
šit podíl 23'U}. Pro vo-
jenské účely musí být
obohacení vysoké. To
byl jeden z hlavních
technologických pro-
blémů konstrukce ja-
derných bomb.

Děsivé důsledky ma-
§ového použití iader,
ných zbraní líčí lite-
rátní díla iíilmy, např.
film Den poté (1he
Day Afier),

Bulharsko 46.6 ?o

... další státy ...

Německo 33.I Vo

Česká republika 28,2 Vo

Japonsko 21,2 7a ... (údaje 1994)

Bohužel však pokračoval i vývoj jaderných zbraní. V roce 1949 vybuchla první sovětskája-
derná bomba, v roce 1952 odpálil Sovětský svaz i USA první bomby, kterým se řftá vodíkové,
využívající slučování iehkých jader. Takovou reakci dosud neumíme uskutečnit v užitečnó ří-
zené podobě, alejen zažehlout výbuchem štěpné bomby.

Vojáci své nástroje hromadili. V současnostijsou ve vojenských skladištíchjaderné nálože rov-
nocenné asi milionu hirošimských bomb, které by dokázaly zcela znlčít asi 6 mil, km2. To je

,jen" 4 Vo plochy pevnin. Kdyby ale bylo odpáleno toto množství jaderných pum, následující
změny zemskóho podnebí by učinily Zemi pro nás neobyvatelnou.

Lidstvo si alespoň částečně riziko jaderných zbraní uvědomuje a dospělo k důležitým meziná-
rodním dohodám částečně omezujícím jejich vývoj, výrobr-r, zkoušení a použití.

palivový článek
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Cílový poznatek:
Funkce jednotlivých
částí jaderné elekt-
rarny.

Současnájaderná elektrárna používájako štěpný materiáI nejčastěji uran. V přírodním uranu
alenakaždých 140 atomů sjádrem složeným z 238 nukleonů připadájediné štěpitelné uranové
jádro s 235 nukleony. Protoje vjaderném palivu podíl uranu 235 trochu zvýšen - přírodní uran
je obohacen o štěpitelný 235U. Ke zpomalování neutronů a současně k odvádění tepla se užívá
nejčastěji obyčejná voda, která.je pod zvýšeným tlakem (ako v papiňáku), aby se nevařila.
Schéma elektrárny s tzv. tlakovodním reaktorem vidíte na obrázku:

Základní schéma jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

reguiočni iyč*

reokior

Slupce obsahující pri-
mární okruh se od-
borně říká kontain-
ment.

Důležitou otázkou je
nakládání s vyhoře-
lým palivem, To je po-
třeba přepracovat
a dlouhobě bezpečně
uskladnit,

vodo pocl t}oLem

čerpcrdlo

okíivrí zóno s polivovýrni čIónky

ccelovd l|olsovd rrúdebťJ

železobetonová obálka

Palivo má podobu tablet spečeného oxidu uranu nastrkaných do plynotěsných kovových trubr-
ček. Z těch jsou sestaveny palivové články, kolem nichž protéká chladicí voda primárního
okruhu. Voda primárního okruhu odevzdává v tepelném výměníku teplo vodě sekundárního
okruhu, která odchází jako pára a pohání turbínu. Celý primární okruh je uzavřen do pevné
a těsné železobetonové slupky. Jakákoli netěsnost palivových článků může znamenat uvolnění
radioaktivních látek do primárního okruhu. Tamjsou však rychle zjištěny a hlavně neohrožují
vnější okolí, do kterého zasahuje pouze sekundární okruh. Přidá-li se porucha těsnosti primár-
ního okruhu, zafunguje slupka. Betonová slupka současně chrání reaktor před nebezpečími
zyenčí, např. před pádem letadla.

Pro všechny podstatné systémy, například čerpadla primárního okruhu, jejichž selhání by ohro-
zilo odvod tepl,a z reaktoru, je v záIoze připraveno několik náhradnftů.

Dlouholetá historie provozováníjaderných elektráren ukazuje, že projejich bezpečnostje nej-
důležitější obsluha. Ta musí být proto mimořádně kvalitně vyškolena a systém řízení elektrárny
zkonstruován tak, aby toho nemohla mnoho zkazit,

pornitutbina



71 o 35. Hirošima, Nagasaki a CernobyI
6. srpna 1945 v 8.16 explodovala nadjaponským
městem Hirošimou první jaderná bomba využíva-
jící štěpení 235U. Byla svržena americkým bom-
bardérem se záměrem přimětJaponce ke kapitulaci
azksátit tak válku. Její výbušný účinek byl srov-
natelný s asi 15 tisíci tunami klasické výbušniny
trinitrotoluenu. Druhá bomba obsahující z39Pu vy-
buchla 9. srpna 1949 v l 1:02 nad Nagasaki. V Hi-
rošimě byly domy zničeny na ploše asi 13 km2,
v Nagasaki na asi 7 km2. V obou městech zemřelo
okamžitě po výbuchu asi 120 tisíc lidí, v následu-
jících třiceti letech dalších 100 tisíc lidí. Oba tyto
výbuchy nastaly ve výšce okolo 500 m nad zemí.
V takové situaci se vytvofi minimum radioaktiv-
ních materiálů, ale působení boňvé tlakové vlny -

větrná smršť, tepelného a radioaktivního záření 1e
maximální.

V následujících letech nebyl již uskutečněn žáďný jaderný výbuch s přímým vojenským cílem,
ale stovky pokusných jaderných výbuchů, které testovaly Ňzné vlastnosti jaderných zbraní,
V našem životním prostředí po nich znatelně přibylo některých radioaktivních prvkŮ. Lidstvo
lépe než v minulosti ví, jaké účinky mohou mít některé vědecké objevy. Odpovědnost za své
objevy dnes silněji cítí i fyzikové. Ti se ale také naučili spolupracovat v obrovských kolekti-
vech a společně uskutečňovat mamutí vědecké projekty.

26. dubna 1986 prováděli operátoři čtvrtého bloku černobylské jaderné elektrárny na Ukra-
jině experiment, kolik energie lze získatz dobíhajících turbin po utlumení jaderné reakce v re-
aktoru. V provedení tohoto experimentu operátorům bránilo několik automatických ochran-
ných systémů. Proto je odpojili. Postupně dovedli reaktor do stavu, kdy místo útlumu se zaČal
řetězovou reakcí postupně nekontrolované zahřívaí. Rychle se odpařila chladicí voda, pára re-
agovala s grafitem (zpomalovací ma-
teriál pro neutrony v daném typu re-
aktoru) za v znlklH2a C O. Tyto plyny
vybuchly, odnesly střechu provozní
haly a značnou část štěpného materi-
álu. § se vydaly do okolí. Graťtí za-
čal hořet. Reaktor byl postupně uha-
šen a zasypán. Po několika dnech
zatajování problému bylo z okolí
elektrárny a blízkého městečka Pri-
pjať evakuováno zhrlba 135 tisíc lidí.

Reaktor by1 nakonec obklopen beto-
novou hrobkou. Odhady počtu lidí,
kteří se podíleli na,,úklidu" azemíeli,
se různí, ale střízlivé zprávy mluví asi
o 6 tisících.

Není lehké odhadnout, kolik lidí zblízkého okoí Černobylu má a bude mít problémy napffklad
s rakovinou štííné žlázy, ve které se hromadil radioaktivní jod. V okolí černobylské elektrárny
lze dnes pozorovat mutace rostlin a živočichů ....

I u nás v té době Geiger-Múllerův počítač postavený na zahradu pípal bystřeji než jindy. Podle
tehdejších našich oficiálních orgánů nepadalo nic. Naštěstí množství radioaktivního spadu u nás

neznamenalo ohrožení.

is.J
j:",@

:iia :

f]..,"É**$ :
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Cí{ové poznatky: Způ-
soby registrace neli-
ditelného radioaktiv-
ního záření. ,

Radioaktivnízáření ie
přirozenou součástí ,
přírodý ale platí pro l

něj ,,čím méně, tím
lepe", Někdy je ate
potřebné. ]

l

O da]ších mechanis-
mech absorbce 7zá-
řenítu pro stručnost l
mtčime, jde o Comp-

vých párů.

záblesku se říká scin:
titace, detektorům
scintilační. Fotonáso-
bič funguje íak, že fo-,
ton Vyrazí Z fotoka- 

]

tody élekťon, ten je
vysokým napětím
urychlen na další ,

elekttodu, ze které iiž.
vyr4zí více elektronů
atd. až je z toho ta-
vina elektronů.

Přesycenou páru do-
stanete sílačením

Přehřátou kapalinu
naopak doslanéte ex-
panží kapaliny v bodu
varu. poohlédněte se
v kabinetu, možná
tam wilsonovu ko.
moru naidete. ;

Dosud jsme si řekli, že pan BocqurnlL objevil radioaktivní záiření, když mu nečekaně zčer-
nala fotografická deska. Pan RuruBRFoRD zase sledoval záblesky sirníku zinečnatého při do-
padu ct částic. Pojdme se podívat trochu detailněji na to, co děIázaření v látce.

Připomeňme si ještě jednou, že aíomy jsou tvořeny těžkými kladně nabitými jádry a okolo
poletujícími elektrony. Pokuste se odhadnout, co může udělat nabitá částice (elektronv pří-
padě B záření, heliové jádro v případě u zaření), prolétá-li kolem atomu, resp. přímo atomem.

Ano, nejspíše svým elektrickým a magnetic-
kým polem ,,nakopne" některý z elektronů,
možná ho dokonce vyrazí z atomu. Výsled-
kem je volný elektron a atom, kterému naopak
elektron schází. Takovému jevu se řftá ioni-
zace. Vzniklému atomu s přebývajícím nábo-
jem se říká (kladný) ion. Řadou takových pro-
cesů ztrácí částice postupně svou energii.
Ionizace v plynu nebo v polovodiči, kterým
částice proletuj e, způ sobí, že v znlhJí nositel é
náboje začínají vést elektrický proud. Tohoto
jevu můžeme tedy využít ke zjištění záření,

Vytvářet ionty dokáží i fotony yzáření. Budou to mít tím snazší, čím více elektronů v atomu
bude. Těžší prvky tedy účinněji pohlcují yzáření.

Elektron v atomu mŮže být nakopnut jen mírně, takže atom neopustí, ale dostane trochu ener-
gie. Té se může zbavitvyzářením fotonu viditelného světla. Tak se v některých látkách průchod
nabité částice prozrazlje nepatrnými záblesky. Ke konstrukci detektoru záření založeného na
tomto jevu je třeba ještě zesilovače extrémně slabého záblesku. Ten fyzikové umějí udělat, ří-
kají mu fotonásobič.

Nabitá částice, světlo nebo y záření se mlůže
prozradit i tak, že naťukne krystalek stříbrné
soli ve fotografické emulzi. Po vyvolánípak
můžete vidět stopu jako na našem obrázku.
Let nabitých částic lze stopovat ještě dal-
šími způsoby.

Ionty podél dráhy částice mohou zafungo-
vatjako zároďky kapiček v páře alkoholu.
Toho se využívá ve Wilsonově mlžné ko-
moře, ve které zaletící částicí zůstává stopa
připomínající čátu za tryskovým letadlem,
které letí ve velké výšce.

Použijete-li místo páry přehřátou kapalinu jsou
dráhy nabitých částic vytečkovány bublinkami,
které stačí osvítit bleskem a vyfotografovat. Vý-
sledek může vypadatjako na následujícím ob-
rázku.

r
,,]

ž!

rozpad neutrální částice na dvě nabité

skoro rovné dráhy rychlých částic
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V lidském tě;ie délázářenitotéž,co v jakékoli jiné látce. Ionizuje atímztrácí svou energii. Proto

je pňrozenou mírou dávky pohlceného záření energie zachycená v jednom kilogramu látkY.

v norte tkáni tato energie-částečně hřeje tkáň a částečně vyvolává rŮzné reakce. Při dostateČně

velkých dávkách vznikánemoc z ozáření, která může končit i smrtí.

Ani menší dávky nejsou bez nebezpečí, neboť mohou poškozovat buňky a napřftlad vyvolat

zhoubné bujení.

Různé druhy záření se při stejné dávce liší svou účinností. NejhorŠÍ jsou neutrony a a !!2nÍ,
DávkazářeÁí vynásobená faktorem účinnosti pak charakterizuje škodlivost daného záňenÍ.MéÍÍ

se v jednotkácň sievert (Sv), kterou si nemuŠírc pamatovat, ale potřebujeme ji do následující

orientační tabulky dávek, které nás mohou běžně potkat.

obvyklá roční dávka z okolnípřírody ... o,4 - 4 mSv (ale i 50 mSv)

(z toho bývá asi 20 "/" ze stavebních materiálů,
zvláště radon; více,,zespoda", například od

skalního podloží, méně,,shora" od kosmického
záření - asi 0,25 mSv na hladině moře,
1,5 mSv ve 4000 m, do toho patří vnitřní ozáření
od zářičů, které sníme nebo vdechneme - něco
přes 1 mSv)
let dopravním letadlem
příspěvek jaderné elektrárny na okolí
příspěvek uhelné tepelné elektrárny na okolí ........
jeden rentgenový snímek plic ......,.....

kontrastní vyšetření žaludku nebo střev
dovolená dávka pro pracovníky se zářením ..,...,..,
mírnější projevy nemoci z ozáření (projevy

na kůži, padání vlasů, ztráta imunity)..,....
smrtelná dávka (jednorázově) ...,.,........,

0,004 mSv/letovou hodinu
< 0.02 mSv /rok
< 0.06 mSv /rok
< 0.03 mSv
0.1 - 30 mSv
50 mSv /rok

50O mSv
několik sv

.: ,i.,'

Nízké dávky zdaleka nekončí onemocněním, ale i v tomto případě platí: ,,čím méně, tím lépe'-,

Větší dávkďzvyšuje pravděpodobnost např. nádorového bujení, ale neníjehojednoznaČnou PřÍ-

činou. Těžko Óvtvn?me záření z přírodního pozaďí, ale jistě se nebudeme doŽadovat zbYteČ-

ných rentgenologických vyšetření.

Mimořádná disciplína je vyžadována od pracovnků ze záťtči,

neboť záření ie neviditelné a jeho důsledky se často poznají až

po dlouhé době. Proto pozor na následující symbol.

Je-li potřeba se zářením pracovat, je třeba se před ním chráriit,

ZářeÁí 1e ze slabováno, resp. pohlcováno průchodem látkou. Tak

napřftlad a záření béžný ch záňtčů je zastaveno už několikacen-
timetrovou vrstvou vzduchl, B záření několikametrovou vrstvou
vzduchu. Nejpronikavéjší je yzáření. yzářeníběžných zařlóů je

zeslabeno nulisícinu kilometru silnou vrstvou vzduchu, 1,5 m

silnou vrstvou vody nebo 10 cm vrstvou olova.

],.,

Z dosavadních vět by se mohlo zďát, že záření je věc jednoznačně Škodlivá. Ale skoro kaŽdý

z nás měl někdy zlomenou nějakou končetinu a byl rád, když mu ji lékař srovnal podle rentge-

nového snímku. podobně při áiagnostice mnoha nemocí může zářenípomoci, například ,?k,,,ž"

se do krevního oběhu vstiftne népatrné množství zářlče s krátkým poločasem a pomocí něho

se stopuje pohyb krve v cévách, Kayz uzpak dojde k něčemu tak nedobrému, jako je zhoubný

nádor, zůsiává'stále naděje na vyléčení. Ňapřftlad tak, že se nádor silně ozáří aíak znlČÍ.

Navíc možná mutace způsobené záňenímpňspěly k tomu, že se z chuchvalců nějaké bílkoviny

v pramoři vyvinuli naši praprapředci.
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Cílové poznaiky;
Jádra se zkoumaií
srákami ,l ;.,

Zatím jsme se příliŠ nezabývali otázkou, jak jsou
vlastně protony á n"ut.ony v jádrech poskládány. iak - .. 

. -. 
':'.

drží jádra pohiomadě. jak se o stavbě ;ua.. ř.i'o* li?,U""""''zvědět. Víme však. že jádra vysflají zúení a, F. y.To . _ ;;;;-"' '.l,

je možné zkoumat. j" ... .v"rrĚSi částicel '.,

Především je třeba zjistit, jakou mají vyletující částice i
energii. Energie a a b částic je možné měřit pomocí .,..'Více zakřivená
magnetického pole. které dráhy částic zakřivuje. dráha

pomalejší částice
I u y záření z jader se měří energie.

Nejjednodušším B zářičemjsou rozpadající se neutrony, které se rozpadem mění na protony.
Při měření energie vyletujícího elektronu se zjistila velmi podivná věó - elektron mápokaždé
jinou energii. Ale všechny neutronyjsou stejně těžké, všechny protonyjsou stejně těžLé. Kam
se poděl zbytek energie?

W. Pault navrhl uŽ v roce I93lhypotézu, která vše vysvětlovala. Při rozpaduvzniká ještě další
,,neviditelná" (neutrálnÍ, nesnadno registrovatelná) částice která část energie odnáší. Později
bYlanazvána antineutrinem. Experimentálně bylo antineutrino objeveno ažv roce 1956.

RozPad neutronu 
proton

.@
elektron 

,*,
antineutrino

Pružná srážka 19protonú

proton
1* 

-/ 
A-v 

,a oň'

K podrobnějšímu zkoumání vlastností jader by
se hodil vedle zářeníještě nějaký další nástroj.
Za celé století se neobjevil lepší druh pokusu,
ne ž sr ážkov ý exp eriment, který ukáz al exi s tenci
jader. O něm jsme mluvili v kapitole 31.

V srážkových (odborně se říká rozptylových ex-
perimentech) použijeme zdroj projektilů (nej -
častěji urychlovač) a terč (kus látky). Budete-li
samopalem střílet do televizoru a dívat se, co
vyletuje, dozvíte se jistě, žete|evizor je ze skla,
plastu, kovu, že jsou tam odpůr§ ajiné sou-
částky. Je ovšem krajně těžké pomocí střelby do
televizoru pochopit, jak televizory fungují.
Jádra atomů jsou přece jen jednodušší. Jejich
zkoumání střelbou je proto nadějnější.

Co se napřftlad může stát, budete-li stňlet proti
sobě dvaprotony?Naobrázku vpravo vidíte nej-
jednoduššímožnost-protony sejako souhlasné
náboje odpuzují a navzájem se vychýlí z pů-
vodního směru letu.

Myslíte si, že je možnétakovým experimentem
třeba zjistit, jestli se protony opravdu elektro-
statickf/ odpuzují nebo jestli se od sebe oďrazí
jako dvě pružné kuličky?

Podívejte se na následující obráz§: První z nich

,tir,.
]] l l;
],i,,,| ll

]

n i+'P] +'e,+ V

ukazuje, jak se při sráŽce s druhým protonem vychylují protony letícíŇzné daleko a odstrká-
vající se elektrickými silami. Na grafu pak vidíte výsledek výpočtu odchylování velkého hejna
nalétáv alících protonů.

Na druhém obrázku a grafu je tentýž déj spočítaný při představě ,,kuličkového odrážení" pro-
tonů. Výsled§jsoujiné! Jak to opravdu funguje v přírodě, ukazují pokusy.

SkuteČně provedené experimenty ukáza|y, že ve větších vzdálenostech se protony elektricky
odPuzujÍ, dostanou-li se však k sobě hodně blízko (asi na 10 - 15 m), začínají působit daleko
složitější jaderné síly, K odrážení kuliček to má daleko.
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l hodně daleko letící
proton se trochu odchýlí

- elektrostatická síla
působí na dálku kladně nabité protony se odstrkují

elektrostatickou silou, terčov}i proton ie také odražen

počet odchýlených protonů

elektrostatické
odchylování

.l.-L ]_ !,*i.,n "..i*;.,",,i!

dozadu nic nelétá

, l:i

180 150 12o 90
dozadu

proton

-@ -->

60300
dopředu

úhel odchýlení nalétávajícího protonu

]--\- ii"--\--|
zde se protony odrážií jako tvrdé pružné kuličky

Narození antiprotonu a pionůDokážete-li protonu udělit rychlost velmi blíz-
kou rychlosti světla, může se přihodit i něco tak
podivného, co vidíte na obrázku vpravo - narodí
se nové částice. Podstatné je, že protony přine-
sly dostatek energie.

Aby mohli fyzikové o srážkách a všech možných
překvapivých dějích mluvit, začali ve všech
možných situacích potlžívaí slovo interakce
(vzájemné působení). Na obrázku vpravo dfty
silné interakci dvou protonů vzntká hromada
částic.

Podívejte se na ilustraci dalších interakcí na ob-
rázku dole.

n@-:: r@

\
\

,q\

,,/zZ./ ,lt

o @ 5'no

<- @a
proton

/}@ e

///
,:@ .'

@
antiproton

í!,*

.\l 1,/, "
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Cílové poznatk5l: Ťí-
dění subnukteárních
částic, kvarkó\4i mo-

V předcházejících kapitolách jsme poznali částice, zekterých se skládají atomová jádra (pro-
tony a neutrony). Poznali jsme elektrony, které se hemží okolo jader a spoluvytvářejí tak
atomy. Elektrony ale také mohou vyletovat z jader a pak jim řftáme B-záření. Konečně užvíme,
co jsou Róntgenovy paprsky a y-záření - můžeme je považovat také za proud fotonů. Už jsme
se také zmínili o tom, že občas si fyzikové vymyslí nějakou (nejraději skoro neviditelnou) čás-
tici, aby jim jejich výpočty vycháze|y a teprve později se potvrdí, žetaková částice existuje. To
byl případ neutrina.

Jsou ale protony, neutrony, fotony a neutrina všechny kamínky stavebnice, které říkáme svět?

Od třicátých let tohoto století fyzikové postupně zjišťují, že částtc, které hrají nějakou roli ve
stavbě světa, je bohužel (nebo naštěstí) pod-
statně více.

V kosmickém záření byly objeveny čás-
tice, kteréjsou skoro dvojníkem elektronů,
jen jejich náboj je kladný. Rftáme jim po-
zitrony. Na obrázku z bublinové komory
vidíte vznik elektronu a pozitronu z (nevi-
ditelného) fotonu. Elektron se od pozi-
tronu pozná podle náboje, tedy podle toho,
na jakou stranu je zatočilo magnetické
pole, které jsme v komoře vytvořili.

Anihilace elektronu a pozitronu

y (íoton)

Můžete vzporn*ou* ]

odvěké snahý fitosoíů,
vysvětlit sÝět jako slo-.
žený z nějakých jed-
noduchých elemen-
tárních) složek. např, ,

řečtí átoíništé LÉUKtP-,
eos a jeho ZáX Derr,ro-

Říkáme, že došlo
kanihilaci.Anihilace,
neni jen Ťikce áutorů
Star Tťéku a podob-
ných, ale reálný pro-
ces, ktelý se dá na-
příklad použít
k lékařské diagno$-
tice- umělé se pň-
praví záříó, který
misto P záření vysílá
poziťoný. Tento zářič
se vstříkne do těla,
Vyslaný pozitron ani-
hiluje na dva íotony,
které letí na ópačňé
straňy a jsoú zaregist- :

rovány, Po re§istraci .

více fotoňů še pozná,
kde se zářič v těte
usídlit. Metodě se říká
pozitronová emisní
tomografie.

Fyzikové by býti íádi,
kdybý jednotliujch
stavebních kamenů
byto máto, kdyby byly
dále nedělitělné
a kOyry si tedy zaslu-
hoÝaly název élemen-
tárhí.

Votné kvarky dosud '

nikdó nikdy v žádném

ale i to se dá teore- .

ticky v}světlit,..

elektron

o+ +-o
pozitron

Při setkání elektronu a pozitronu oba ze světa
zmizí a jejich energii odnesou nově vzniklé
fotony.

Později byly opět v kosmickém zářeníobje-
veny miony, které svými vlastnostmi elek-
trony připomínají, jsou jen asi 200 kráttéžší.
Miony však na rozdíl od elektronů žíjí jen
několik milióntin sekundy. Rozpadají se na
elektron a dvě neutrina.

Dalšími částicemi, které žýí jen okamžik
a které byly objeveny v kosmickém záření,

y (foton)

e-+e*->2y

jsou piony (dříve nazývané n-me-
zony). § j sou skoro třistakráttěžší než
elektrony, rozpadají se za stomilión-
tiny sekundy na miony a neutrina. Pi,
ony jsou nanejvýš zajímavé tím, že
mezi nimi a nukleony působí velké
síly. Dokonce se dá silné přitahování
nukleonů v jádrech částečně vysvětlit
pomocí pionů.

Když v padesátých Ietech začaliíyzi-
kové budovat velké urychlovače, aby
se srážkami rychlých částic co nejvíce
dozvěděli, objevili nečekaně spoustu
dalších částic, připomínajících nuk-
leony a piony . Začali toužit po nějaké jednoduché stavebnici, nejlépe s několika málo kostkamr.

Úspěšným modelem skládajícím protony, neutrony, piony a další částice z jednodušších ,,cih-
liček" se stal model, který navrhli v roce 7964 MunRey GBr-r--MlsN a GBoRc Zwelc. V tomto
modelu jsou třizákladní stavební kameny. M. GBLI--MINN si pro ně vypůjčil od spisovatele Ja-
mese Joyce nesmyslný název kvarky. Podívejte se na následující tabulku:
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Názvy kvarků Náboj
(v násobcích e)

horní (up, u) půvabný (charrn, c) top (ťop, í) 213

dolní (down, d) podivný (strange, s) krásný (beauty, b) _113

Černějsou označeny původní tři kvarky. Další tři, označeté červeně, se ukázaly potřebné pro
skládání dalších částic. Ke každému kvarku existuje antikvark. Moc se nedivte jejich názvŮm.

Proton a neutronjsou složeny ze tří kvarků: proton = (u, u, d), neutron : (u, d, d),

piony z dvojice kvarku a antikvarku, například ít* = (u, anti-d).

Dnes fiaro roku 1998) se zdá, že šest kvarků a šest antikvarků by stačilo. Musíme ale přinej-
menším ještě připustit, že vedle zmíněných,,stavebnicových" kvarkŮ musí existovat ještě Čás-

tice, které ,,lepí" kvarky dohromady. Ty fyzi-
kové přirozeně nazvali gluony (glue -|epiďo).

]

Na stránce vlevo jsme potkali piony, které sva-
zovaly nukleony. Gluony u sebe drží kvarky.
Elektron s pozitronem se přitahují a dva elek-
trony se odpuzují pomocí fotonů. Na obrázku
vpravo vidíte ,,polní" i ,,částicový" pohled na
odpuzování elektronů. Teorie, které se řftá
kvantová elektrodynamika a kterou fyzikové
umějí používat už asi 50 let, dokáže vysvětlit
nejen přitahování nebo odpuzování elektronů
ale také napřftlad anihilaci elektronu s pozi-
tronem.

Pro snazší domluvu a přehlednější výpočty
v kvantové elektrodynamice si fyzikové za-
vedli obrázkové písmo. Potěšte se jedním ta-
kovým obrázkem a zápisem, který k němu
patří.

§ý'!+§&%_
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elektrony interagují prostřednictvím
elektromagnetického pole

elektrony interagují prostřednictvím fotonů

Vzájemné působení dvou elektronů

V přírodě existuje ještě jeden typ inter-
akce (říká se jí slabá), která například
způsobuje rozptyl neutrin a také rozpad ne-
utronu. Částice odpovědné za slabé inter-
akce fyzikové dlouho hledali. Až v roce
i983 byly nalezeny tři ,,intermediální
bosony" W*, W- a Zo,hodící se pro tuto
roli.

i.|i]i,i.1
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Abychom mohli odpovědět na otázku položenou v titulu kapitoly, musíme se ještě vrátit k elek-
tronu a mionu. Obě tyto částice se vyznačují tím, že se účastní elektromagnetické (fotony)

a slabé (W*, W- aZo) iníerakce a nikoli interakge silné (gluony). V polovině sedmdesátých let
přibyl do jejich party ještě další člen - t-lepton. Ke všem těmto částicím se druží jejich neu-

tina. Zatím se zďá, že všechny částice z této rodiny (řftá se jim leptony) jsou opravdu ele-

mentární.

A tak jsme dospěli ke všem záklaďúm stavebním kamínkům světa podle poznátí v roce 1998:

Svět je z kvarků a leptonů. O interakce v tomto světě se starají fotony, gluony a inter-
mediální bosony. Není to krásně jednoduché?
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Cílolý poznatek: ,]

Představa o torn, co . ]

znamená současňé ll,,,
experimentováníl ve, l1,1 l'
fyzice částie.a co' ,,;.1', ,,.

znamena mezína-
rodnívědecká §polu, ;práce, 

]

lo. ze sl VyDlíarne
právě CERN, je $áno
skutečností, že CR je
členskou zemí tohoto
ústavu, tedy isou vy-
tvořeny všechny
předpoktady proplno- 

,

právné zapoiení čes-
kých Ťyziků do špič- 

.

kové Vědy taíí}
pěstované.

Máte-ti přístup k inter- ,

netu, podívejte se ná .

stránku www.oern.ch, '

najd€te tam sp€u§tu
zaiímavostí- Musíte
ovšem alespoňtrochu ,

ovládat angličtínu * 
l

mezinárodní komuni-
kační jazyk Ýe fyzice,

Chce,te-li uspořádat
pěkný školní lnilet,
zástavte se v CERNu.
l okolo CÉRNu je do- ,

ceta pěkně, například
Mont Blanc je vzduŠ-

Samozřejmě ani zdaleka nikoli. Je například mnoho jejich vlastností, které ještě nejsou dosta-
teČně dobře známé. Navíc do současných teorií, které svět částic vysvětlují, by se ještě existence
další částice hodila. Takovou hledanou částicí současnosti je tzv. Higgsův boson. Na žádném
ze současných urychlovačových experimentů se jej nepodařilo zaregistrovat, proto je jedním
z cílů pro následující léta.

Pojdte se podívat na projekt nového evropského urychlovače LHC, ktery by měl začítfilngo-
vat asi v roce 2005 a ktery má velkou šanci Higgsův boson najít (pokud opravdu existuje).

Urychlovač by měl být ve-
stavěn do existujícího tu-
nelu v laboratoři CERN
pob|íž Ženevy, ve kterém
dnes pracuje urychlovač
elektronů a pozitronů {lzv.
LEP). Tento tunel vidíte
zakreslen do fotografie se-
verního okolí Zenevy. Ve
skutečnosti není vidět, ne-
boť je schován zhruba
100 m pod zemí. Jeho ob-
vod je27 km. Nový urych-
lovač LHC bude urychlo-
vat proti sobě dva svazky
protonů. Protony získají
rychlost prakticky rovnou
rychlosti světla a energii ta-
kovou, že by stačila na na-
rození l5000 nových pro-
tonů. Tak rychlé protony
není snadné magnetickým
polem zahnout do kruhu,
proto je urychlovač tak
velký. Vlastní urychlování
se dosahuje pošťuchová-
ním protonů elektrickým
polem v urychlovacích du-
tinách. Protony musí být
ovšem pošťouchnuty mno-
hokrát, aby požadované

rychlosti dosáhly.

Velké energie při srážkách se dosáhne
také tím, že se budou urychlovat dva
svazky protonů proti sobě. Vzpomeňte
si na důsledky čelních srážek dvou au-
tomobilů.

ExperimentáIní zařízení pro studium
částic vylétaj ících z proton-protonových
srážek budou umístěna v podzemních
halách na úrovni urychlovače, tedy
100 m pod zemí.

Podívejme se trochu podrobněji na je-
den z experimentů, které se pňpravují.

ii: . l
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Elektromagnetický kalorimetr
pohltí elektrony, pozitrony
a fotony a změří jejich energii,
těžší částice sice ztratí část
energie, ale projdou

Hadronový kalorimetr zastaví
azméií energii pionů, protonů
a jim podobných částic, miony
projdou

ATLAs
představujeme proto,
že právě jeho
přípravy se účastní
velká skupina
českých badatelů
z Fyzikálního ústavu
Akademie věd CR,
z Matematicko-
fyzikálnífakulty
Univerzity Karlovy,
z Fakulty jaderné
atyzikálně inženýrské
a Fakulty strojní
Ceského vysokého
učení technického.

Druhým experimen-
tem, zaměřeným na
proion-protonoVé
srážky v LHC bude
CMS. LHC bude také
schopen urychlovat
Iéžk:á jádr a, nap říklad
jádra olova. Na při
pravě experimentu
s těžkými ionty se po-
dílejí pracovníci
Ustavu jaderné fyziky
AV CR v Reži,

Ani tu nekomentu-
jeme ten samozřejmý
lakt, že zaznamena1
údaje v takovém ex-
perimentu nezna-
mená běhat s blokem
okolo a Zapisovat Si
nějaká čísla, Všechny
měřené veličiny jsou
zaznamenávány po-
mocí počítačů.

Jeden z možných
typů rozpadu hleda-
ného Higgsova bo-
sonu by mohl vypadat
velmi podobně jako
událost na obrázku,
Na experimentu
Delphi se také
účastn í čeští tyzikov é.

39. Víme už o částicích všechno?
Jedním z experimentŮ připravovaných pro r-rrychlovač LHC je ATLAS. Hlavním úkolem tohoto
experinentu by mělo být nalezení Higgsova bosonu, Ten by se měl prozraclit několika předpo-
t'ězenými charakteristickými rozpady. Napr'íklad rozpadem na čtyři leptony nebo na dvě hejna
rnnoha Částic. ATLAS by také mohl najít daleko exotičtější částice, které jsou předpovíclány ně_
kterými teoriemi a o kterých jsme raději ani nemluvili. Krorně těchto cílů jistě ATLAS přispěje
ke zpřesnění teorie, která popisujejiž známé děje.

Komory které registrují miony
(miony totiž dokážou proniknout
z vnitřku detektoru až ven)

'li§§,"*,#

-€
€

Stínění proti záření
*''*--'- 

-':i}
Supravodivé cívky magnetu,
kteryi zakřivuje dráhy mionů

Vnitřní detektor, kteni
detailně registruje dráhy částic,
zakřivené magnetickým polem vnitřní supravodivé cívky

Podstavce držící celé toto monstrum , kleré váží 7 000 tun

.\by toto vše (a mnohé jiné) bylo možné, musí být ATLAS velmi složitý přístroj. Připravuje
také dav asi 1500 fyziků a inženýrů z35 zemí. Podívejte se na následující obrázek.

{TLAS nemŮže zaznameí7at všechny proton-protonové srážky, ke kterým v jeho středu dojde.
Každou sekundu jich totiž bude asi jedna rniliarda. Bude si vybírat podle toho, zda výsledek
.rážky alespoň přibližně odpovídá hledanému výsledku. Výběr bude velmi náročný, mělo by
po něm zŮstat asi l00 zajímavých srážek každou sekundu. Pro každou takovou srážku budou
zaznamenány údaje z jednotlivých částí AT-
LASu. Udaje ojedné srážce vydají tak najednu
disketu, takže při chodu ATLASu byste měli
zaznamenávat naměřené údaje rychlostí l00
Jisket za sekundu, 360000 disket za hodinu, ...

\Iaštěstí bude ATLAS fungovat .,až" v roce
]005, a do té doby se počítače a,záznamováza-
l'ízení ještě hodně zdokonalí.

Zaznamenanó údaje budou nakonec fyzikové
lyhodnocovat s pomocí počítačů. Na obra-
zovce počítače bLrdou mít asi takový obrázek
.rážky, .;aký vidíte vpravo.

To je obrázek jedné skutečné události * roz-
padlV na dva miony a dvě hejna částic v scll_t-

Jasném detektoru Delphi.



40. Nechcete b tyziky?
Podívejte se na tváře fyziků, kteří se podílejí na přípravě expe-
rimentu ATLAS. Jsou to lidé z vysokých škol a Akademie věd,
kíeří jlž několik let projektují jednotlivé části ATLASu, zkou-
šejí funkci prototypů těchto částí, shánějí výrobce apeníze, za
které by se celý ATLAS postavil. Pracují vždy chvíli v Praze
a chvíli v Zenevě nebo jinde na světě, domlouvají se,,normálně"
i pomocí počítačů, v malém hloučku z jednoho pracoviště
a stejně tak snadno kýmkoli na světě.

rď'€-*W
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Představili jsme tu jenom jeden experimentální kolektiv z jedné oblasti fyzlky. Je mnoho dal-
ších fyziků a asi každý z nich je přesvědčen, že právě ten jeho kus fyziky je nejzajímavější.
Všichni rádi uvítají nové chytré hlavy a šikovné ruce. Přijďte.

Cílolý poznatek: ]

l raŤinované a drahé
experimenty dělají
vcelku obyče|nílídé.

Máteti aíespoň něko-
lik zainteresovaných
žáků, pozvěte něia-
kého fyzika nebo si
domluvte exkurzi na
fyzikální pracoviště.
Abychom se vw€ío"
vali zastarání iníor- ]

mací, odkážeme vás l

na telefonní s€znáfn -
ňajděte si vysokou
školu nebo Akademii l

věd ČR, odhoďte os- l

iych a zavoiejte buď
na fakullu nebo ústav,
který vás přitahuje.
Jistě nebudete odrnít-
nuti. Navíc Vaši žáci l

poznají, že íyzici jsou
(relativně} normální
lidé, většinou ochotní
neomezéně dlouho

óboru, troufáme si do-
konce předvídat, že
i bez honoráře.

Svým žákům připo-
meňte, že jsoú také
teofetičtí íyzicí, kteří
nestaví experimenty, '

ale přemýšlejía počí.
taií. Ti se Wskytují
převážně u kusu pa- 

,

píru, u displeje počí-

,|!
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O81 41 . Cásticeavesmír
Když zajasné noci pohlédnete na jiskřivou oblohu plnou hvězd, napadnou vás možná kromě
jiného otázky, proč hvězdy svítí, jak jsou daleko, zdamá vesmír konec, jak je vesmír starý, jak
se vyvíjel a jak se bude vyvíjet dál a jistě mnohé další. Na některé z nich se pokusíme odpově-
dět v následujících kapitolách. Nejdříve se vás však pokusíme přesvědčit, že přechod od kvarků
a leptonů k vesmíru není vůbec náhlý, ale že je naopak zcelapřírozený.

Astrofyzikové totiž dokáží měřit vzdálenosti alespoň k některým hvězdám a jak si podrobněji
řekneme o pár kapitol dále, umějí měřit, jestli se k nám hvězda přibližuje nebo od nás vzdaluje.
Stejně to umí i pro celé shluky miliard hvězd, které nazýváme galaxie. Naše Slunce je jednou
zhvézd galaxie, jinou galaxii můžeme vidět jako světlý obláček v souhvězdí Andromedy. Vý-
sledky ukazují, že se galaxie od nás vzdalují! Navíc čím jsou od nás dáIe, tím se vzdalují rych-
leji. Vesmír tedy není pořád stejný, rozpíná se. Od tohoto zjištění nebylo daleko kúvaze, že roz-
pínání někdy muselo začít. Vznikla tzv. teorie velkého třesku, podle níž se vesmír v dávné
minulosti, tak zhruba před 20 000 000 000 lety, zrod1| z nepatrně malého objemu. Od té chvíle
se začalrozpínaí a z původní nepředstavitelné hustoty hmoty a energie (můžeme také řftat tep-
loty) řídnul a chladnul do dnešní podoby, kdyje skoro prázdný ajen tu a tam se vrtí nějaká ga-
laxie. Podívejte se na následující obrázek, který líčí strtrčnou historii vesmíru.

cas v letech
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Vesmír pomalu chladne
a kvarky se sdružují
na piony, protony a další
hadrony
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Vesmír je tvořen
žhaq/m plynem
kvarků a leptonů
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Vidíte, že kupodivu riznérané etapy vývoje vesmíru jsou charakteristické tím, o které částice
šlo a co se s nimi dělo. Lidstvo ovšem k současnému porozumění Vesmíru muselo postupně
dospět. Pojdme si o vesmíru v několika kapitolách povídat.

Vesmír se od svého vzniku rozpíná



42. Vesmír očima Ptolemaiaa Koperníka 82

Cílové poznatkyl
Přijít na to, že Zemé
není středem naší
planetární soustavy
ani vesmíru je velmi
iěžké. Jsou k tomu
nutná dlouhodobá
a přesná pozorování],
poioh planet a hvěad,

Již pralidé viděli, že Slunce cestuje po obloze, jistou dobu svítí, na jistou dobu se skryvá. Pod-
Ťizovali se tomuto rytmu v lovu i odpočinku. Tak se běh času rozdělil na dny. Dny běžely a u nás
se pravidelně stňdala období, kdy bylo možno chodit nahatý a kdy bylo třeba se zachumlat do
kožešin. Tak se běh času rozdělil na roky a roční období.

Později bylo potřeba určit pro zemědělství, kdyje potřeba zasít aještě později se objevily i další
význačné dny v roce (např. vánoce nebo začátek prázďnin). Bylo potřeba se v čase yyznaí. Denní
dobu je možné určií z výšky Slunce nad obzorem, v noci se zase po obloze pohybují hvězdy.
Proč se to tak děje, jaké je uspořádání Vesmíru?

Nejpřirozenější byla představa, žeZemě je středem vesmíru a že planety, Slunce a hvězdy obí-
hají kolem Zemé po kružnicích, protože kružnice je dokonalá a krásná. Starověcí astronomové
tuto představu rozvinuli,

Skvělý pozorovatel HIppancHos z NíxeIB určil například velmi přesně délku trvání roku, od-
hadl i vzdálenost Měsíce a Slunce odZemé, vytvořil katalog asi 800 hvězd a dokonce objevil,
že zemská osa nemíří do stále stejného místa ve vesmíru, ale že opíše kruh za asi 36000 let
(správná hodnota je asi 26000 let). Již z výčtujeho objevů je patrnó, jakými vyspělými meto-
dami musel svá pozorování a měření provádět.

Také zjistil, že ďráhy planet vykazují,,kličky" (planeta se na své pouti oblohou chvílemi vrací).
Vysvětlení tohoto úkazu hledal v tom, že středy oběhu planet leží mimo střed Země.

Číselné údaje, které
uvádíme dále, pro- 

]

síme nezkoušet.
Slouží pouze k do-
kreslení situace v po.

hvězdné pozadí

zde se planeta
při pohledu zeZemě
zastaVí

Planeta obíhá kolem pomyslného středu, který se
posouvá po kružnici kolem Země

Model obíhajících planet a Slunce, který zcela
vyčerpávajícím způsobem souhlasil s tehdej-
šími pozorováními, vytvořil Kr-euoIos ProLB-
MAIos. Jeho model z počátku našeho letopočtu
je vskutku mistrovské dílo - z hlediska mate-
matiky mu není co vytknout. Velmi kompliko-
vaný systém kružnic, po nichž planety kolem
Zemé obíhají, se lišil od pozorovaných údajů
opravdu nepatrně. A dokonce i dnesje podle něj
možné určit polohy planet. Navíc tehdy vše-
mocná církev v něm dostala vědecky potvrze-
nou výjimečnost Země ve vesmíru. A hlasy,
proč by příroda vytvářela něco tak obludně
komplikovaného, nedopadaly na úrodnou půdu.

s.@
dfr

podle Ptolemaia

Přesto se našla řada nepokojných badatelů, kteří se pokoušeli nahradit Ptolemaiův systém ně-
čímještě přesnějším a zároveň jednodušším. Protože takovéto myšlenky byly považovány církví
zakacířské, spíše se o nichjen hovořilo v úzkém kruhu vzdělanců. Nepřekvapí,když teprve po
1400 letech se odváží písemně myšlenku výjimečnostiZemé napadnout filosof Mtt<ulÁš Ku-
sÁNsrÝ (140I-1464) - zatím však jen pochybností, žeby obrovské Slunce obíhalo kolem ma-
l1čkéZemé.

Jinou cestu zvolil velmi vzďělaný kněz Polák MIrulÁš KopBnNír (I413-1543). Neustále zdo-
konaloval svá astronomická pozorování a hledal pro ně elegantní matematický model. Že nešlo
o jednoduchý problém, svědčí to, že na
svém díle pracoval celých 36 let! Vytvořil
model se Sluncem uprostřed! Tento model
vysvětloval úkazy na obloze jednodušeji
než dosud uznávaný model Ptolemai:ův.Za-
choval také kruhové. dráhy planet a stejný
způsob j akým ProLBvetos vypočítával ne-
pravidelnosti v pohybu planet. Sám Ko-
pgRNíx však měl oprávněnou obavu z uve-
řejnění svého příliš převratného objevu.
Církev lpěla na Ptolemaiově modelu. Proto
jeho kniha vyšla dfty přátelům až když
umíral,

.. ----]K.íéka olanetv Marsnvezone Pozaol poOle XoperniXa

Excentricitaeliptic-,
lqich drah je tak malá,
že se nejednalo o ve-'
likou chybu

\ 
rcieka planety Mars
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Další pokrok v budování představy o naší planetární soustavě spočíval na postupném
zpřesnění pozorování. V tom vynikl dánský astronom TycHo BneHB (1546-1601), který
svá pozorování prováděl díky štědrosti mocných - dánského krále FneoBzuxe II a císaře
Ruoolpe II. v Praze. Přesnými pozorováními chtěl rozřešit spor mezi zastánci Ptolemaiova
geocentrického (ve středu je Země) a Koperníkova heliocentrického (ve středu je Slunce) mo-
delu naší planetiirní soustavy. Dokonce vytvořil vlastní model - ve středu je Zemé, Slunce ji
obíháakolem něj obíhají ostatní planety. Model odpovídal přesně tomu, co se svými přístroji
naměřil. Pohyb Zemé vzhleďem k hvězdám bez dalekohledu zjistit nemohl.

Jeho dílo pak rozvinul vynikající matematik JogaNN Kppr-p,R (1571-1630), ktery z jeho pozo-
rování ďokázalvyloupnout pravéjádro problému - Slunceje v ohnlsku drah všech planet a tyto
dráhy nejsou kružnice, ale elipsy. Tím také vysvětlil některé nerovnoměrnosti pohybu planet -

pohyb po elipse je nerovnoměrný.

KBpr-Bn objevil pravidlo, podle kterého se
mění rychlost planety na eliptické dráze
podle toho, kdeje vzhledem ke Slunci. Pra-
vidlo je vysvětleno na obrázku.

Když se planeta přibližuje ke Slunci, její
rychlostroste. Když se naopak vzdaluje, její
rychlost kiesá.

ZdáIo by se, že lpění na Ptolemaiově mo-
delu bylo založeno pouze na snaze církve
tuto představu udržet. Ne vždy tomu tak
bylo. Rada vědců, např. TvcHo BRAHE,
stále postrádala důkaz toho, že se Země po-
hybuje.

Chyběla měřitelná zména polohy nějaké hvézdy, kterou bychom jistě museli pozorovat, kdyŽ
se při kroužení kolem Slunce přesuneme o 300 milionů km (průměr dráhy Zemékolem Slunce).

Teprve v roce 1B37 Wu HBI-u BBssBL změřil malou odchylku u jedné jasné hvézďy v souhvězdí
Labutě. Zitštěná vzdálenost hvězdy všem vyrazila dech - byla odZemé 700000 krát ďálnež
Slunce! Země tedy skutečně obíhá kolem Slunce a Koperník měl pravdu.

Zásaďníprtlom ve fyzice způsobil objev zákonitostí působení sil a zvláště síly gravitační,kteÉ
formuloval Isa.a,c NBwroN ( 1 642- 17 27 ) . Keplerovy geometrické závéry byly nyní vysvětleny,
protože se zjistilo, že pokud mezi planetami a Sluncem působí gravitační síly, musí se chovat
planety podle zákonů, objevených Keplerem. Od této chvíle začínázlatý vék astronomické dis-
ciplíny nazývané nebeská mechanika. Vědci byli opojeni novými nástroji poznání a počítali
a počítali... Podle drah planet a dob jejich oběhu kolem Slunce mohli určit i hmotnosti jednot-
livých planet i Slunce - považte, uměli je vlastně zvážitl. Zjisílli, že Slunce je 330 000 kíáttéžší
nežZemé. Pak je už i každému laikovi jasné, že nebude obíhat přetéžké Slunce okolo lehounké
Země,

Vrcholem nebeské mechaniky byly výpočty prováděné francouzským astronomem LB VBnnI-
BRBu okolo roku 1845. Zjtstil, že planeta Uran objevená I18l, se na své pouti v určitém místě
zrych7í a pak opět zpoma7íjinak než odpovídá Keplerovým zákonům. Z toho usoudil, že na
Uran musí působit gravitační silou jiná planeta, která je ještě dál, a kterou zatím nikdo nezpo-
zoroval. Gravitační síly mezi Uranem a neznámou planetou pak způsobují, že rychlejt obíha-
jící Uran Qeb|íže Slunci) se k neznámé planetě nejprve přibližuje, a tak je gravitační silou zrych-
lován. Pak se ale od ní musízasevzďalovat, a takje toutéž silou zpomalován. Ztoho, jakpostupně

Uran měnil svoji rychlost, Ln VnRnren určil vzdálenost neznámé planety. Po dokončení výpo-
čtů oznámil astronomům, kde mají na obloze neznámou planetu hledat. V určeném místě pak

skutečně byla ještě ten večer (23.9 , 1846) objevena planeta, která dostala jméno Neptun.

Současným potvrzením správnosti zákonů nebeské mechaniky je přesnost, s jakou dokážeme
poslat sondy k jiným planetám či kometám.

Příčiny těchto ohjévů
však odhatila až bá-
dánío gravitaci. 

,

Dráhy jakýchkotiv tě-
fes v gravitačním poli
mají tvar kuželose-
čěk, iedy elips (kruž-
nice je zv|áštní případ
elipsy s nulovou ex.
céntiicitou), parabol
á hyperbol.

Astronomové použl
vají konvenci, ve
které sc úhlová od-
chylka Vzíahuje k po- ;

loměru dráhy Země
kolem Slunoe. Na-
zWá se paráiaxa.
u neibližší hvězdy *
proxjma kéntaura -
má hodnotu 0,76ť', tj-
0,0002". Je 300000
krát dál| než Slunce.
Astronometrická
družce Hipparchos
určila paralaxu hvézd
ieště 1000x vzdále-
nějšich.

Podobně jako Neptun
bylo objeveno v roce ]

1930 Pluto.

hledu ie ťeba Ódlišit
Žákony, podle kterlich
příroda íunguje, a člo:
věkem zformulované
zákonv. které se
snaZi ÍÓto íungování l
stále tépe a lépe vy- ,

štihnout.
Také zákony nebeské
mechaniky jsou výjá-
dřením jistého
stupně lidského po-
znání daného okruhu
přírodních jevů. Fyzi-
kální zákony se ne
schvalují, alé v expe-
rimentech a pozoro-
váních ověřují. i

,//
--/,/

protáhlost dráhy Zemé
je záměrně přehnaná
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Cílové poznatky:
Porovnatjakse od ,

sebe planety liší
a jaké jiné objekty se
po sluneční soustavě
uspořádaně potulují.

Přehled planet: (extía ]

tabulka)
vzdálenost od slunce ,

jako násobek vzdále-
nosti země, hmotnost
vnásobcí h*loJ., ,,

nosti Země,
průměr v násobcích
průměru Země, tep-
totý na povrohu,

] ] ,l ], ],.. i ] ,].]

Merkur: :,::],,: ;;, .;l;l :;:

o,§9.- 0,06 . 0,3$-_ |§§(

Ven rŠel ,.; ,,' :, , , ] ,,,'.:, '
0,72.0;8r ,0"9§.;75OK

Země:
1,00 - 1,00 - í,00- 295K

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

Mar-,s:, ,:' ,,;l. ,, ,l 1,' ' 
,..'..'"l,

lil,,5?: | 0,_í0.., 0153,,- 260K

Jupiter:
5,2o - 

l31§.. .r 
it,1. :.í,25K,

,]],,,]l,],,,]

9,60_95,0-9,40-90K

Uruni' 
i 

' ," 
",. 

,1 , ,,. '11 ,1

í9,1l ; ll4;6..14,0Q.1.60K.:

Neptun:
30,0 _ 17,1 _ 3, r55K ,

Pluto: , ,,

39,4-0,002-o,25,.40K

;Teploty osluněných ll.:, ,l

polokoulí. ',

Ve srovniiní s hvězdami jsou všechny objekty Sluneční soustavy nepatrné. Proto o nich mluvíme
z Pohledu na celý vesmír poněkud přezíravě jako o smetí, i když ná jednom smítku žijeme.

Největším smetím v naší sluneční soustavě jsou planety.

Malý Merkur je nejblíže Slunci. Velmi se podobá našemu
Měsíci. Protože takó nemá atmosféru, tálo by na osvětlených
částech olovo (410"C),zatímco v neosvětlených oblastech pa-
nují kruté míazy. Pozorování Merkuru je obtížné, protože je
stále blízko Slunce.

Mnohem zajímavější je Venuše. Ačkoliv má jméno po bohyni krásy,
vlastní planeta představuje pravé smradlavé peklo. Má velmi hustou
a bouřlivou atmosféru tvořenou oxidem uhličitým s mračny z §seliny
sírové. Sondy, kterym se podaňlo přistát na jejím povrchu, zjistily tep-
lotu asi 480 "C a téměř stokíát větší atmosféric§ tlak než na Zemi.
Není divu, že sondy v takových podmínkách nepřežily déle než jednu
hodinu. Jinak se povrch velmi podobá zemskému, s horami, sopkami
a hlubokými údolími.

O Marsu si lidé mysleli, že
tam žljí Martani. V daleko-
hledech byly totiž vidět je-
jich kanáty. Teprve později
se ukázalo, že tojsou pňro-
zeně vzntklá údolí a ka-
ňony. Na Marsu už přistály

Ye9mírnó sondY Viking a žádné Maťany ani jiné známky života nepotkaly. Přesto je Mars na-
dějným místem ve sluneční soustavě, kde by nějaká forma života mohla být. Nic na řo- nemění
fakt, Že je velmi nehostinný - samá kamenitá poušť načervenalé barvy, mrzne tam až praští. Velmi
patnré jsou polámí čepičky zledu a tuhého oxidu uhličitého.

Jupiter je divná planeta. Je to obří plynná vodíková koule,
Nemá vlastně povrch a pokud obsahuje tuhý vodft, musí být
hluboko v jádře. Kdyby byl ještě větší a hmotnější, mohl by se
stát hvězdou, ale takto se nezapálily jademé reakce.

Bezbarvý vodík obsa-
huje příměsi různých

látek, které ve slunečním světle vytvářejí barevné skvrny
a pásy najeho povrchu.

Saturn je podobný Jupiteru, jen se ozdobil krásnými te-
noun§mi prstenci - tlouštka je asi 100 m . §to prstence
kupodivu nejsou z jemných krajek, ale úlomků ledu a ka-
menů o velikosti několika milimetrů až několika metrů.
Pozoruhodné je, že hejna kamenů se drží pohromadě v tak
pěkné podobě.

IJran má Prstence podobně jako Saturn, ale protože jsou z úlomků špinavého ledu, jsou velmr
tmavé a tudíŽ jsou Špatně vidět. Jinak je to opět vodíková koule s příměsí metanu, takže má mod-
rozelený nádech. Je už tak daleko od Slunce, že teploty okolo - 200'C jsou tamzcelanormální.

Neptun je velmi podobný uranu, včetně tmavých prstenců. zima je tu ještě větší.

Miniaturní kamenité Pluto (e menší než náš Měsíc) je pokládáno zaplanetu, ačkoliv má dráhu
velmi podobnou některým planetkám, o kterých si něco povíme dále. Jeho driiha kolem Slunce
je tak Protáhlá, že na krátkou dobu je blíž Slunci než Neptun. Jeho název znamenáv antic§ch
bájích vládce podsvětí. Není divu - je tam tma ahrozná zlma.
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Okolo větších planet většinou obletují měsíce. Některé planety jich mají více, Mars má napff-
klad dva - Phobos a Deimos. Nejvíc měsíců má Saturn - přes 20, číyři z Jupiterových měsíců
jsou vidět i malým dalekohledem. Výjimečný je největší Saturnův měsíc Titan. Meziplanetární
sonda Voyager ho sledovala ze vzďálenosti pouhých 4000 km. Zjistilo se, že v atmosféře je
smog z organických sloučenin, moře jsou při teplotě - 180 "C z tekutého etanu a metanu a na
jejich dně jsou zřejmě také organické usazeniny. Vznik těchto organických látek působením
slunečního záření a magnetického pole na metan a dusft v jeho atmosféře byl vyzkoušen v la-
boratoři. Není to ještě život, ale i takové podmínky pro vznik života (až na tu zimu) jinde než
na Zemi jsou v naší soustavé vzácné.

Mezi dráhou Marsu a Jupitera je znatelná mezera, v níž se pohybuje velké hejno kamenných
aželezných těles s velikostí asi od 10 m do 1000 km. Jsou to tělesa, kterým Jupiter svou znač-
nou gravitací nedovolil se shluknout do větší planety, a také úlomky po jejich vzájemných sráž-
kách. Nazývámeje planetky, Jejich celkový počet se odhaduje na 300000. Nás však nejvíce
zajímají planet§, které se mohou dostat blízko kZemj, a nebo ještě hůře, se s ní případně sra-
zit. Těch je zatím známo několik stovek. Zptávy o Tunguzské katastrofě z počátku století v nás
vzbuzqí oprávněné obavy, co by po srážce s planetkou následovalo.

Smetí, o kterém jsme zatímmluvili, se pohybuje až na výjim§ mezi planetkami spořádaně po
skoro kruhových drahách. Zato většina komet přilétá odkudkoli z periferie Sluneční soustavy
ohřát se ke Slunci a zase odlétají. Některé se vrátí až tisíckrát, některé už nikdy neuvidíme.
Jádro komety je ze zmtzlé směsi ledu, plynů a prachu. Při přiblížení ke Slunci se zahřejí a zač-
nou se rozpaďat. Uvolněné plyny a prachové částice záĚí oďraženým slunečním světlem a vy-
tvářej í viditel ný chvost.

přímý plynný chvost

Plynný chvost odtlačuje sluneční záření, prachové částice trousí kometa za sebou. Když z ko-
mety zůstane jen kamenné jádro, stane se z ní jedna z planetek s protáhlou dráhou.
Komety lidé neměli moc rádi, věřili, že zvěstují války, hladomor a jiná neštěstí.
Hledáním nových komet se zabývala i řada českých a sloven-
ských astronomů. Díkry tomu některé z komet nesou jejich
jména: Mrkos, Kohoutek, Pajdušáková....
Kromě planet, měsíců, planetek a komet je ve Sluneční sou-
stavě spousta kamenů, kter é žádný m ďalekohledem neuvidíme.
Zato je velmi dobře uvidíme, když vstoupí do zemské atmo-
sféry. Tam se totiž třením o vzduch zahřeií, zasvítí a buď shoří
celé nebo dopadnou ažnazem. Říká se jim meteority. Tělesa
větší než asi 100 m po dopadu explodují a způsobí velký krá-
ter. Eroze naZemi maže stopy po dopadech meteoritů. Podí-
vejte se na Měsíc, jak to vypadá,když po dopadech nikdo ne-
uk lízí.
V určité dny roku Země křižuje dráhy některych komet, jejichž
maličké úlomky způsobují meteorické roje, kdy oblohu pro-
tíná i několik desítek meteorů za hodinu (např. kolem IZ.8.).
,,Smetí" ve vesmíru bohužel nedělá jen pňroda, ale od roku
1953 i lidé. V okolí Země poletuje spousta památek na dobý-
vání vesmíru, na úspěšné i méně úspěšné lety. Toto smetí se
stávávážným nebezpečím pro budoucí kosmické lety.
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Cítové poznatlťl .

§třídání i:očních ph- ,

dobí je způsobeno
sklonem_ zemské osy '

k roviněloběžné dráhy
kolem slunce.

Severní polókoule je .

natočena ké slunci
nejvíce koncem
června. V tomto ob-
dobíje v apoheliu
(nejdál od §lunce).
Koncem prosince ie
ke Slunci přivrácena ,

jižní polokoule, na se-,
verní polokouli začíná
zima,

Rozóiřuiicí poznatky:
vzdálenost země od
slunce se mění
v rozmezí'l52 - 147
miliónů km, Tyto roz-
díly se projevu4í roz-
dílnostmi v podnebí 

]

severní a jižní polo-
koule.

K uýktaOu, diskusím
i zkoušení Ýždy pou,
žívejte telurium, nabo
alespoň globus.
S ním vše modelujte
V píostoru. Modelo- 

]

vání kresbou je ňe-
vhodné. .

Na globusu lze uká- ,

zat, iak přivráconí se- l

vernípolokoule ke

'Slunci" (modelova- 
]

ném např. stotní lam-
pou) sé v lété zkráti ,

stín zápalky, kolmo
vztyČené na povrchu, ,

V zimní poloze jé vi-
dět dlouhý stín. l

Upozorněte žáky,žé )

V polárních obla§tech
svítí slunce nepřetř- ,

žitě půl róku, ale pře- .

sto tuto oblast příliš
neohřeje, protože slu-
nečni paprsky dopa- ,

dají příliš šikmo.

proud sluneční ener-
gie ve střední vzdále-l
nošti země od slunce:
dopadaiící na m2 (po-.
stavený kotmo ke Šlu-
nečním paprskům) za,
1 s se nazlfuá sólární
konstanta (1,35 kJ),

]

Z hodnoty konstanty.
lze odhadnout celkový]
4ikon v}zařovaný
Sluncem: 

;

P= ]

= 4n , (1,5-10íí)2,1350
: 4.1026 W

Když se zamyslíme, proč se střídá horké léto se studenou zimou, napadne nás asi nejdřív, že
to může být přibližováním a vzdalováním Zemé přijejí pouti kolem Slunce. Skutečnost, že
Země neobíhá Slunce po kružnici ale po elipse a Slunce přitom neležív jejím středu, potvrzují
astronomická pozorování. Přesto je toto vysvětlení úplně chybné. Proč? Zde máte dva pádné
důvody:

Kdyby bylo léto dáno jen menší vzdáleností Země od Slunce, musela by být zima současně na
celéZemt. Ve skutečností je letní období na severtí polokouli v době, kdy je na jihu zima a ob-
ráceně.

My, obyvatelé severní polokoule musíme hledat jiné vysvětlení pro střídání ročních období už
proto, že v létě jsme od Slunce dá7než v zimě.

Názorné vysvětlení co je příčinou studené zimy
a horkého léta na severní ajižní polokouli poďává

,,špekáčkový model" na vedlejším obrázku. Ohní-
ček představuje Slunce, Ievá Zemé - špekáček je
v odsluní (v nejvzdálenějšípo7ozeZemě od Slunce)
koncem června. Opéká se na severu. Vpravo je
Zemé v prosinci, kdy je v přísluní a opéká se více
na jihu.

Sklon zemské osy, kterou znázorňují pruty, je pře-
hnaně zvětšený ace|ý obrázek je samozřejmě silně
mimo správné měřítko. Kdybychom měli dodržet
odpovídající poměry vzdáleností, musel by být ohníček nahrazen desetimetrovou vatrou azeml
- špekáček bychom opékali v úctyhodné vzdálenosti 1 km. Nehledě na tyto slabiny obrázku je
na první pohled jasné , že je Zemé v červnové poloze více opékána na horní ,,sevetní" polovině,
zatím co vpravo, v prosinci se bude víc smažit dole - na jihu.

Příčinou střídání ročních období je tedy sklon osy rotace Země od roviny její oběžné dráhy
kolem slunce,
Dokážete odpovědět na otázku, proč je u nás opravdové parné léto skoro o měsíc opožděno za
obdobím, kdy naše polokoule dostává největší příděl energie o'd Slunce? Jestli váháte s odpo-
vědí rozmyslete si, jak se mění teplota v pokoji, kďyž zatopíte v kamnech. Bude v pokoji nej-
větší horko v okamžiku, kdy se oheň naplno rozhoří?
Začnete se třást zimou bezprostředně poté, co kamna vyhasnou? Vysvětlete, proČ u nás nastane
nejchladnější zimní počasí až na přelomu ledna a února a ne v prosinci, kdy je příděl energie
od Slunce nejmenší?
Energii, kterou naZempfrnáší sluneční záření se podařilo změřit pomocídružic, které jsou vně
vzdušného kabátu Zemé. Bylo zjištěno, že za sekundu oknem o ploše 1 m2 projde kZemi zá-
řivá energie 1350 J. Jaké oblasti Země tento proud energie zasahujeje vidět v dolní části ob-
rázkl, znázorňujícího pohled naZemi od Slunce. (Paprs§ jdou tedy kolmo do papíru).

SEVERNl POLOKOULE JIŽNí PoLoKoU!-E
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,,Špekáčkový" model střídání ročních období

CERVENEC SRPEN



87 44. Jaro, léto, podzim, zima
Na přivrácenou tvář Zemé tak každou hodinu dopadá energie (plocha terče. solární
konstanta. čas) - n . 6 318 0002 . 1350 . 3600 J = 620 EJ (čti exajoulů, jeden EJ je
1 000 000 000 000 000 000 J). Kdybychom si každý EJ představilijakojeden mocný paprsek,
zasahuje v obdobíjarní rovnodennosti 310 paprsků sevemí polokouli a stejný počet paprsků
jižní polokouli. O čtvrt roku pozdějije situacejiná. K přivrácené severní polokouli míří 430
paprsků, na částečně skrytoujižní polokoulijen 190 paprsků. Y záři se pffděly energie pro se-
verní a jlžnípolokouli opět vyrovnají. Koncem prosince si lidé v Evropě, v Asii a Severní Ame-
rice oblékají teplý oděv, Slunce teď hřeje zase více jlžní polokouli.

Je snad samozřejmé, žeŇzné oblasti sevemí a jižní polokoule neobdrží zpřidéIttenergie stejné
porce. Navíc docházíkrozmývání této energie vzdušnými a mořskými proudy nejen mezi jed-
notlivými částmi jedné polokoule, aleimezioběma po-
lokoulemi navzájem. Značná část energie se také vrací
zpět do vesmíru, ať odražením nebo opětnýmvyzáře-
ním. To však nic nemění na skutečnosti, že rozhodu-
jící příčinou pro střídání ročních obdobíje sklon osy
rotace Země od roviny její oběžné dráhy kolem
Slunce.

*.@::*:,";*Ť-T,§lffi

Polfiní krajina

Jiné časti zemského povrchu dostávají
ie sami?

Nakonec si ještě všimneme, jak ovlivní změny vzdále-
nosti Země od Slunce množství energie zasahujícíZemi
a podnebí obou polokoulí.

Rozdíl mezi největší a nejmenší vzdáleností Zemé od
Slunce není velký. V přísluní je vzdálenost přibližně
147 milionů kilometru, v odsluníjsme od Slunce vzdá-
leni o 5 milionů kilometrů dál.

Jistě souhlasíte, že přisednete-li si ke kamnům vzdále-
ným I47 cm o 5 cmblíž, asi se o moc víc neohřejete.
Podívejte se na sousední obrázek. Určitě z něho odvo-
díte, kolikrát menší energli získá terč, když sevzďálí
od svíčky do dvojnásobné vzdálenosti. O paprsky, které
v blízké poloze zasahovaly terč, se ve dvojnásobnó
vzdálenosti dělí čtyři terče. Na každý z nich pňpadne
tedy čtvrtina. V trojnásobné vzdálenosti by byla ener-
gie rozměněnamezi 9 čtverců.

Rovnftová krajina v okolí Kilimandžára

Jestliže se podíváte na řadu obrázků Země ještě jed-
nou, můžete ihned objevit oblast, kteráje celý rok opé-
kána stejně a kde si obyvatelé určitě nezalyžují. Ve
které oblasti Zemé žljílidé, kteří nepotřebují teplé ob-
lečení?

naopak nejskromnější příděl sluneční energie. Najdete

V dvojnásobné vzdálenosti je proud energie
čtverečným meffem čtyňkát menší

i']

Při zmenšení vzdálenosti od Slunce ze I50 milionů km na 147 milionů km se energie zasahu-
jícíZemi zvětší asi oJ7o.Ztmní příděly energie jsou tedy u nás trochu větší než zimní pňděly
obdobně položených územína jihu. V létě naopak dostáváme o něco méně energie než jih o půl
roku později. I když na rozdí|y podnebí obou polokoulí má velký vliv i rozdíIné roz|ožení pev-
nin a moří, pohyb vodních proudů, charakter povrchu a proudění větrů, jsou vlivem eliptič-
nosti dráhy Zeméu nás mírnější léta (sme v odsluní) a teplejší zimy fisme v přísluní). Zména
vzdálenosti Zemé od Slunce je tedy jednou z příčin rozdílnosti podnebí severní a jižní polo-
koule.



45. Měsíc mění svou tvář
Cílové poznatky:
Obíhání Měsíce ko-
lem Země vysvětluje
periodickou změnu
tvaru stínu Měsíce.
Nazývají se měsíční
Ťáze a význačné jsou:
nov, první čtvrt,
úplněk, poslední čtvtť.

kalendářní měsíce
nesouvisí přesně s fá,
zemi Měsíce, Důvo-
dem ie to, že kalen-
dářje svázán s obě-
hem země kolem
slunce, během něhož
nevykoná Měsíc celo-
číselný počet cyklů
fází.

Doba oběhu Měsíce
kolem Země (vůči
hvězdám - siderický
měsíc) je asi 27 1l3
dne. Doba opakování
fází (synodický mě-
síc) je asi 29 1l2 dne
protože Měsíci přes
dva dny trvá než ještě
doběhne úhel o který
mezitím popoběhla
země kolem slunce.
Z toho je možno určit,
iakým směrem na na-
šem obrázku obíhá
země kolem slunce,
K vystřídání íází je
třeba delší doby než
k vlastnímu jednomu
oběhu Měsíce. Musí
tedy Země vůči
Slunci popoběhnouŤ
ve stejném směru
iako obíhá Měsíc ko-
lem Země,
Všechny rotace
a oběhy těles na ob-
rázku mají stejnou
orientaci.

BB
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Když děti kreslí Měsíc, snad pokaždé ho nakreslí jako srpek. Přitom je známo, že každou chvíli
má Měsíc jinou podobu a někdy nám svou tvář neukazuje vůbec, Tato proměnná tvář Měsíce
byla základem prvních kalendářů. Yždyí čas přece počítáme na dny, týdny, měsíce, roky, ,,.

Při pozorování Měsíce poznáte, že se jeclná o osvětlovanou, trochu vrásčitou kouli. Jinak by to-
tiž musela stále svítit celá.. Postupná přeměna podobizny Měsíce probíhá v pořadí: není vidět,
tvar písmena D (dorůstá), kruh, písmeno C (couvá), není vidět, a tak stále dokola, Proměnám
tváře Měsíce se říká měsíční fáze,

Zkuste si těsně u okna pomocí míčku zahrát divadlo o proměnné tváři Měsíce.

Vy budete pozorovatelem na Zemi, paní učitelka povede míček - Měsíc kolem vás. Okno, u kte-
rého stojíte, bude představovat Slunce. Jak taková scéna bude vypadat, vidíte na obrázku,

OtáčeúZemě kolem své osy dnes ve svém před-
stavení vynecháme. Dokážete paní učitelce po-
radit, na kterou stranu od okna se musí vydat.
aby zmény tváře měsíce šIy v pořádku
ooCoo?

Do spodního obrázku zakreslete:
Do jednoho věnečku kružnic tvář Měsíce, jak jste ho viděli v jednotlivých polohách při své hře.
Do kružnic druhého věnce začerněte tu část Měsíce, kterou Slunce neosvětluje.
Šipkou vyznačte jakým směrem Měsíc kolem Země obíhá.
Dokázali byste přidat i šipku označující směr rotace Země kolem vlastní osy?



B9 46. Kam zmizelo Slunce?
Někdy se stává, že den zcela překvapivě potemní a i lidé, které astronomie vŮbec nevzruŠuje, st

svíčkou začoudí kus skla a zíraj í na Slunce. Vidí Slunce vykousnuté, někdy zcela zakryté a moŽná

mají podobný nejistý pocitjako naši dávní předkové, že se se Sluncem děje něco divného,

V clávných dobách bylo pochopení tohoto jevu velmi cenné, Lidé. kteří uměli předpovědět

zatmění Slunce, mohli zcela názorlé předvést svqi schopnost ovládat zlábožstva (Slunce bylo
ve všech náboženstvích velmi uctíváno a jeho případnáztrátaby jistě znamenala katastroÍu), 

'\Č-

děli také, že úplné zatmění trvá obvykle několik minut a že se Slunce zase v plné kráse objevÍ.

Dnes zatmění Slunce uveřejňují pravidelně astronomové v Hvězdářské ročence a denní tisk na

ně také nezapomíná. Nebude však na škodu, když budete vědět, jak zatmění probíhá a ProČ je to

tak vzácný jev.

podobně jako Slunce se nám někcly na noční obloze zatemní Měsíc. Fakt, Že to mŮŽeme Pozo-
rovat u dvou nejvýznačnějších objektů na obloze (zdánlivě sejeví stejně veliké), asi svědČÍ o tom,

že jejich zatméní spolu souvisí.

Udělejte si ve třídě podobné divadlo, jako jste
hráli u měsíčních fází. slunce tentokrát bude

představovat žárovka v zatemněné místnosti.
scénu vidíte na obrázku.

Pokuste se najíttakovou vzájemnou polohuZemě
(žák), Měsíc (míček) a Slunce (žárovka), aby po-
zorovatel nazemivůbec neviděl slunce. zméhte
poněkud polohu Měsíce, aby pozorovatel viděl
jednou jen homí část Slunce, podruhé část dolní.
Tak znázotníte částečné zatmění Slunce. Všim-
něte si, jak malý pohyb Měsíce nahoru nebo dolů
stačí k tomu, aby k zatmění vůbec nedošlo.

wW
Můžete najít i polohu, kdy pozorovatel neuvidí na noční obloze Měsíc? Zakreslete ji také do ob-

rázku.
Hra na schovávanou ukázala, že zaíméní Slunce nebo Měsíce můžeme pozorovat při kaŽdém

oběhu Měsíce kolem Zemé. To by však zatméní nebyla tak vzácná. Dokázali byste vysvětlit,
proč se Měsíc strefí na přímku spojující Zemi se Sluncem jenom někdy?

Cílové poznatky:
odhadnout, V jaké
poloze musí být
země, slunce
a Měsíc, aby nastalo
zatmění slunce
a zatmění Měsíce,

Zde je důležiié, aby
míček byl blízko hlavy
pozorovatele. Stín
hlavy ho musí zakrýt.

Častější výskyt slu-
nečních zatmění než
měsíčních vyplývá
zloho,že při sluneč-
ním zatměníje Měsíc
b|íže Slunci, Světelný
kužel slunce-země
zde má větší průměr
než v případě, kdy je
Měsíc při zatmění
Měsíce dál od
Slunce. Světelný ku-
žel je zde bliž svému
vrcholu, tedy má
menší průměr a Mě-
síc se do něj ponoří
méně často.

Můžete s žáky disku-
tovat, proč nepozoru-
jeme zatmění }iných
planet (jsou mnohem
dál než Měsíc -
380 000 km - a stín
země na ně nedo-
sáhne - dosáhne jen
do vzdálenosti
1,4 mil. km zaZemi).
Můžete též diskuto-
vat, proč vnitřní pla-
nety Merkur a Venuše
nezpůsobí zatmění
Slunce (mohou se
dostat mezi slunce
aZemi, ale na slu-
nečním kotouči isou
pouhou tečkou).

Celkový počet zatmě-
ní se iýká povrchu
Země. U nás jsou
pozorovatelná jen
někierá, Iakžezpře-
hledu u nás pozoro-
vatelných zatmění
nevyplývá perioda
18 let,

Pokud jste usoudili, že rovina dráhy
Měsíce kolem Zemé zce|a přesně ne-
souhlasí s rovinou dráhy Země kolem
Slunce, pak máte pravdu. Úhel mezi
nimi je skutečně malý, asi 5'.
Dlouhodobými pozorováními se zji-
stilo. že sled zatmění slunce a Měsíce
se pravidelně opakuje přibližně po 1 8

Ietech, Zaílto dobu proběhne 4l zaí-
mění Slunce a 29 zatméní Měsíce
a pak se vše opakuje. Vzácné úplné
zatmění Slunce ve střední Evropě
v tomto století připadá na jediný den
- 11. srpna l999.



47. Měření vzdáleností 90

Cílové poznatkyl
Měření prováděná ve
starověku býla zalo-
žena na velmi jedno,
duchýeh přtstrojích
a základních znalos-
lech o pravoúhlénl
trojúhelníku.
cílové dovednosti;
měření úhlorněrern.

poloha slunce něbo
hvězdy nad hlavou se
oznaěuje jako,,nad.
hlavník, nebo meziná-

ERerosrxeruÉs udával
vzdáienost mezil§ye-
nou a Ale.landfií 5000
stadií. Má se Ea t0, žé
talo jédnoika délky
má l58 m.,
Jédnotek stadií bylo
několik 

]

égyptská má 1§8 m,
řécká má,178 nebo185m. ' '.

EfiAŤo§rtrENÉ§ namě_
řil 7,ť přístrojern zva-
ným skaté, Jednalo
§e o dutou polokouli
s hrot*m up,r§§,třéd]
vrhajícím stín.
0bvod,Zerně,se,, ,

udává Esí 40000,krn,

NejstarŠÍ Poznatky o vesmíru kolem nás se týkaly především Slunce, Měsíce anašíZemě.

Že jeZemě kulatá, se tušilo především z pozorování zatmění Měsíce. Protože zatměníMěsíce
bYlo Pozorovánojen tehdy, když se Slunce nacházelo právě opačným směrem (ikdyžpod ob-
zorem), dosPělo se k závěru, že okrouhlý stín na měsíčním povrchu musí být od Země. Ale jak
je vlastně Země vellká? Je možné to zjistit nějakým vtipným a jednoduchým způsobem?

Matematik EnarosrHnNns si povšiml, že v den letního slunovratu svítí slunce v egyptském
městě SYeně (dnešní Asuán) v poledne až na dno studní. Dokážete říci, kde byste Slunie v tu
chvíli na obloze viděli?

Pokud si myslíte, že Slunce bylo přesně nad vaší
hlavou, pak máte pravdu.

Přesně po roce pozoroval v tentýž den v poledne
Slunce v Alexandrii, která 7eží na stejném po-
ledníku, ale je o 790 km více na sever. Bylo
Slunce v Alexandrii také přímo nad hlavou?
Protože nemáme možnost přímo v Egyptě Eu-
TosTHENA napodobit, spokojíme se s malým ná-
črtkem, Zméřte na obrázku úhel, který paprsky
v Alexandrii svírají se svislicí a doplňte do ná-
sledujícího výpočtu.

Změřeným.., stupňům odpovídá 790 km mezi
Syenou a Alexandrií, na 1 stupeň připadá.... km,
Celým 360 stupňům odpovídá km ob-
vodu Země.
Pokud vám vyšlo asi 40000 km, pak jste měřili
i počítali správně.

l.{a dalším obrázku vidíte,.jak se dá změřit úhel
ke Slunci pomocí školního úhloměru.

Dokázali byste při jízdě na dovolenou k již-
ním mořím určiíze změny výšky Slunce v po-
ledne nad obzorem, o kolik rovnoběžek jste
blíže rovníku a tím i jak daleko jste se posu-
nuli najih? Pokud to dokážete, jste dobří na-
vigátoři

Co nás zajímá dále? Jistě vzdálenost Země -
Měsíc a Země - Slunce. Jak změřit vzdálenost
Země-Měsíc?

sluneční
paprsek

obraz slunce

na stupnici
odečteme
pomocí olovnice
úhel o, mezi
sluncem a svislicí

Použijeme k tomu jevu, který
Znáte.Při jíZdě vlakem, au-
tem pozorujete ubíhající
krajinu. Vše, co je blízko
trati nebo silnice rychle
mizí dozadu, často si to ani
nestačíte prohlédnout. Co
je dál llž ubíhá podstatně
pomaleji a kopce v dáli na
obzoru se téměř nehýbají.
Proto po malé chvíli vi-
ďíme z okna vlaku bližší
předměty víc e v zadu než ty
vzdálené.

určitě všichni

Pohled z okna vlaku .....

směr jízdy vlaku

pokaždé chrám vidíme v jiném směru

....a totéž po chvíli jízdy



91 47. Měření vzdáleností
Této vlastnosti využívá dálkoměr, který je vytištěn na zadní straně
obálky. Přemístění vlaku u něj odpovídá kratší strana knížky mezi
ryskami,

&,*
& zapíchněte špendlík
ffi v místě, kde vidíte láhev
- - '.., a odečtěte vzdálenost

Zkuste změřit vzdálenost z lavice ke sloupku tabule.
1, položte si učebnici na lavici
2, Červenou čáru namir'te např. na sloupek tabule.
3. Antž byste učebnicí pohnuli, namiřte z černého

bodu na sloupek pral,ítko nebo zapíchněte špend-
lík, Na červené stupnici si přečtěte, jakje sloupek
daleko.

Pokud jste našíln dálkoměrem zaměřili více před- ],;'"1[Ť"'
mětťr, zjistilijste, že jím není možné určit vzdálenosti, modré ŠiPkY

které jsou větší než 20 m. To je dáno přesností, s ja-
kou jsme schopni změřit úhly blízké 90'. Abychom
mohli měřit i větší vzdálenosti, musíme zvětšit přesnost odečítání
úhlu (to však má své meze) anebo zvětšit vzdáIenost, o kterou poo-

dejdeme pro odečtení hodnoty ťrhlu. U našeho měřidla je to 0,2 m,

Kdyby nám tiskárna vytiskla naši učebnici trochu větší, takže její
kratší strana by byla 5x větší, moh]i bychom při stejné přesnosti odeč-
tení úhlu určit vzdálenosti 5x delší. Této vlastnosti se využívá k zjiš-
ťování vzdáleností nebo rozměrů již od starověku, Mapy vznikaly
zaměřováním polohy vrcholku hory. kostelní věže apod, z dvou růz-
ných míst, jejichž polohu j tž známe. A pomocí podobného úhloměru
jako na Slunce mťržeme určit při známé vzdálenosti i výšku hory,

Také moderní íbtoaparáty a videokamery měří r,zdálenost, na kte-
rou mají zaclstřit, podobným způsobem,

Ovšem pro astronomy by naše učebnice musela být setsakrament-
sky veliká. Pt'i určování vzdálenosti Měsíce touto metodou bychom
potřebovali poodejít co nejdále. Například mťtžeme počkat na rov-
níku od 22 hodin do rána do 2 hodin, a jsme díky otáčení Země
o 6400 km dále, Jinou situaci se stejným výslkedkem ukazuje
obrázek.

Přesto nový směr, ve kterém je Měsíc vidět, se od původního liší jen
o 0,95". Přitom úhel, pod kterým je vidět kotouček Měsíce je 0,5'.
Výpočtem je možno zlistit, že Měsíc je 60x dále, než vzdálenost,
o kterou jsme ,,poodešli", tedy 60.6400 km = 384 000 km.

Podobně astronomové změřili při přemístění o 6400 km nepatrnou
změnu polohy Slunce o 0,0024'. Slunce samotné je vidět pod úhlem
0,5". Už z ponlěru naměřených úhlů je vidět, že Slunce je asi

390x dále než Měsíc, tedy 150 miliónů km.

CeIá staletí zkoušeli astronomové zjistit podobné změny polohy
hvězd. Nestačilo však čekat ani několik hodin, kdy se pootočí Zerně,

ani půl roku, kdy přelétne na opačnou stranu od Slr-rnce. Nepatrné
hnutí hvězdy (0,0002') za půl roku se poprvé podar'ilo zméŤit až

v roce l837.

2, zaméíení
ve směru
láhve

Např, mapa střední
Ěvropy vznikala ste.i-
ným zaměřováním
precizními daleko-
hledy (teodolity) vy-
bavenými stupnicemi,
Výchozím místem ta-
kového měření byla
hladina moře v pří-
stavu Terst"

B=57'=0,95"
1./sin P = 66,3
Uhel, o který se
změní poloha objektu
při našem přemístění
kolmo na zjištbvanou
vzdálenost se nazývá
paralaxa.



48. Čteme dopisy ze SIunce a hvězd
Cílové poznatky:
zkoumání vesmíru
ztěžuje nesmírná
vzdálenost, která nás
dělí od vesmírných
objektů. Jediným do-
ručovatelem zpráv ie
elektromagnetické
a částicové záření,

zde zmiňované kolí-
sáníjasu hvězd je
něco jiného než bli-
káníhvézd, které po-
zorujeme okem. To je
způsobeno tím, že
hvězdy jsou bodový
zdroj a jejich světlo je
mnohem citlivěiší na
pohyby různě zahřá-
tého vzduchu při po-
vrchu Země, Planety
tomuto jevu tolik ne-
podléhají, protože je-
iich viditelný průměr
je větší,

Většina hvězd s pro-
měnnou svítivostí
patří k tzv. cefeidám,
viz 1. kapitola.

Uvedené problémy
řeší astronomie"
Ty další, spojené se
studiem elektromag-
netického zářen( při-
cházejíeího k nám
z vesmíru řeší astro-
tyzika.
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Kažďý badatel touží mít svůj objekt zkoumání před sebou. Archeolog svého kostlivce, ento-
molog svého chrousta. Astronomové mají v tomto směru smůlu. Mohou si sáhnout leda na me-
teorit nebo na kámen přivezený z Měsíce nebo se nechat zastoupit přístroji na sondě cestující
k nejbližším planetám. U všech ostatních vesmírných těles jsou odkázáni jen na informace při-
nesené světlem.

Nejdříve si člověk kladl otázku, kdejsou ony krásně záfrcíhvézďy nadjeho hlavou. O před-
stavách o uspořádání vesmíru jsme mluvili v předcházejících kapitolách. Když si lidé vyrobili
dalekohledy, začali se staíat o to, jak hvězdy svítí.

U něktet'ch hvězd astronomové pozorovali pravidelné kolísání jejich jasu. Všimli si také, že
některé hvězdy jsou načervenalé, některé nažIoutlé a některé namodralé. Proč?

Kolísání jasu některých hvězd se dalo vysvětlitíím, že
ve skutečnosti jde o dvojici hvězd, které kolem sebe
obíhají, a ve které se nám pravidelně jedna schovává
za druhou. Z průběhu zatmívání a rozsvěcování je
možné vyčíst velikost a tvar dvojhvězd. Některé dvo-

, jice, zejména ty bllžší, bylo možné rozlišit v daleko-
i hledu. Protože takové dvojhvězdy kolem sebe obíhají

podobně jako planety kolem Slunce, můžeme je dfty
objevům JoHaNNe KBpI-Bna a Isaace NBwroNa zvá-
žit - vypočítat jejich hmotnost.

Různé barvy hvězd nám pomůže pochopit obyčejný
pozemský pokus.

. t{ nového vařiče. Zpočátkunesvítí, přesněji nevidíme, že
, by svítil. Vysílá však neviditelné infračervené záření

podobně jako roztopená kamna. Nad teplotou asi
800'C začíná červenat. Z7ltooranžová barva signali-
zuje teplotu asi 1000 oC ajasně žItltábarvavaruje před
tavením oceli (asi 1300"C). Wolframové vlákno žá-

rovky má asi 3000 oC, elektrický oblouk dosahuje až 6000'C. Světlo oblouku se nám jeví jako
čistě bílé stejně jako světlo Slunce, protože i teplota povrchu Slunce je okolo 6000 'C. Podle
barvy světla rozžhavené oceli umíme naopak stanovit její teplotu, podle barvy hvězdy doká-
žeme totéž.

V roce 1821 JosBpH voN FR,quNHoFER zaznamenal, které kous§ ve slunečním spektru chybí.

spojité
sluneční
spektrum

emisní
spektrum
vodíku

absorpční
spektrum
vzniklé
průchodem

Ve spektru na obrázku vidíte černé čáry. To
není světlo černé barvy, to je tma. Jejich pů-
vod rozluštil v roce 1859 Gusrav KrncH-
Hopp. Pochopil totiž, že chybějící světlo po-
hltily atomy v atmosféře Slunce. Atomy
jsou totiž vybíravé a chutná jim právě to
světlo, které umějí vysílat. Prohlédněte si to
na následuj íc ím obr ázku.

slunečního záření vrstvou vodíku
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Každý pri,ek _1e nezaměniteine podepsán sl,ým spektrem. Cerné čáry ve spektru Slunce odha-
lují prvky. které jsou r jeho atmosféře. Podobně můžeme porovnat spektra různých prvků zís-
kaná v laboratoň a spektra hvězd. Vyčteme tak mnoho údajů o samotné hvězdě, ale také o ves-
mírném prostoru, kíeú leží mezi Zemí a hvězdou. Ve světle tak lidé objevili toho pravého
vesmírného 1istonoše.

Nyní začala mravenčí práce. Počátkem 20. století se vytvořil se katalog téměř 400 000 hvězd,
u nichž bylo možno pomocí spektra a měřením svítivosti určit chemické složení, povrchovou
teplotu, u dvojhvězd i jejich
hmotnosti, Ukáza7o se. že
hvězdy s podobným spektrem
mají i podobné další vlast-
nosti, takže je možno pomocí
spektra rozdělit hvězdy do
tříd. Podívejte se na obrázek.
Naše Slunce byste našli ve
třídě trpaslíků.
Víme-li, do jaké třídy hvězda
patří, víme také zhruba, jak
moc svítí. A protože víme jak
světlo ubývá se vzdáleností,
můžeme zhruba určit, jak da-
leko taková hvězda od nás je.
světlo ze slunce k nám letí 8
minut, ale z nelvzdálenějších
pozorovaných hvězd až 40
miliónů let. Díváme-li se na
velmi vzdálené hvězdy, dí-
váme se vlastně na jejich dá-
vnou minulost!

Rozumnou jednotkou vzdá]enosti ve vesmíru je světelný rok = vzdálenost, kterou světlo urazí za
rok = 300 000 km/s .365.24.60.60 s : 9500000000000 km.
V roce 1B42 CHnIsrteN DoppLBn ( 1 803- 1853) usoudil, že podobně jako píšťala přibližující se
lokomotivy má vyšší tón než když se od nás vzdaluje, světlo od přibližující se hvězdy by mělo

být fialovější a světlo vzdalující se
hvězdy červenější.
Astronomové se pokusili ze spektra
hvězd určit, jakou rychlostí se hvězdy
k nám nebo od nás pohybují. Podpis ur-
čitého prvku ve spektru v laboratoři byl
porovnán s podpisem téhož prvku
u hvězdy. Po proměření velkého množ-
ství hvězd a galaxií se zjistil překvapivý
závěr - hvězdy se vzhledem ke Slunci
pohybují rychlostmi desítek km/s,
slunce obíhá kolem středu Galaxie
rychlostí 210 krrýs a nejbližší galaxie
se vzdalují rychlostmi tisíců km/s.

Celý vesmír se rozpíná, galaxie prchají
od sebe navzájem. Tento překvapivý
objev učinil v roce 1929 amencký
astronom EnwIN HussI-B (čti habl,
1889-1953), zjistil velmi zajímavou
souvislost mezi rychlostí vzdalování
a vzdáleností:

o
N,U
í
F
.h

.F
o

Jedná se o Hert , ,

sprungův-Russellův
diagram závislosti zá-
řívého výkonu (svíti-
vosti) na spektráiní
třidě (povrchové tep-
lotě) hvězd. Z něhó ie
možno take vyč{st,
v jakém stadíu svého
života hvězda je.
slunce je na tzv.
hiavní pos{oupností,
což je poměrně ranné
stadium života hvěz- ,

dy.

Jsou-li hvězdy moc ]

daleko, nerozlišíme je
ani nejlepštm daleko-1
hledem a vidíme je-
nom jejich shluký

Přesnost télo metody
umožňuje rozlišit
rychlost asi
20O m.s-1.

NejvzdáIeněj§í ob}asti
vesmíru nepo2oru-
ieme iiž klasickými
dalekohledy, ale rá- :

dioleleskopy, ieiichž
průměr může být 

]

mnohonásobně věiší
a tudíž ijejich citlivost
větší. Navíc nejr4ikon-
nějši vesmkné zářiče
(kvasary) vyzařuji ze-
jména radiové záření.

poloha absorpčních čar H+K ve spektru na Zemi
poloha aklsorpčních čar H+K ve spektru ga|axií

iHť; ,ffiil,"
odZemě,,offiffi,.

uoffi,.

39 /s

ťýthlbsi;,n abý,ďk.,,§etúxrg :i kan§ íanta, :,'vá"Élaiiii r,ťfuňe
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Mikrovlnné záření už
tehdy bylo používáno
v radarech, dnes _ie
hodně domácností
zaměstnává v ku-
chyni,

konstantě v této úměrnosti se řftá Hubbleova konstanta.

Pomocí Hubbleovy konstanty můžeme odhadnout vzdálenost ze znalosti rudého posuvu. Nej-
větŠÍm pozorovaným rudým posuvům odpovídá vzdálenost asi 1 5 miliard světelných let. Světlo
z těchto dálav k nám letělo 15 miliard let, takže teďpozorujeme vzdálený vesmír dávno před
vznikem naší Země (stáří sluneční soustavy se odhaduje asi na 5 miliard let).

Začátkem l9. století se zjistilo, že vesmírem
1étánejen viditelné světlo, ale také neviditelné
zářeú (tnfuačervené a ultrafialové). Astrono-
mové a fyzikové se museli naučit číst i tako-
véto dopisy a vymyslet a sestrojit důmyslná
zařízení, která je umějí číst, Navíc v cestě stál
vzduchový obal Země, který nás sice chrání
před některým neviditelným zářením z ves-
míru. ale současně brání doručení některÝch
dopisů,

Úrinnym i když nákladným řešením bylo vy-
slání dalekohledů a dalších přístrojů zahra-
nice atmosféry.

Přístroje na družicích prozkoumaly například rentgenové záření z vesmítu,

V roce 1990 byl na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěn obří dálkově ovládaný dalekohled.
A protože do něj byly vkládány velké naděje právě při pronikání do nejvzdálenějších oblastí
vesmíru, byl pojmenován po panu Hubbleovi - Hubble Space Telescope (HST). Zpočátku bylo
třeba překonat řadu technických problémů (dokonce za ním letěli vesmírní opraváři), ale ná-
maha stála za to. Co,,vidíme" jeho očima, bychom na zemském povrchu nemohli pozorovat.

Rádi bychom se zmínili o dalším významném
dopisu z vesmíru, který lidé, rozluštili.

V roce 1964 chtéli pánové ARNo PpNzns
a RosBnr Wn soN s|edovat mikrovlnné zá-
ření z vesmíru, Počítali s tím, že signály z ves-
míru budou velmi slabé a chtěli tedy omezit
rušivý šum svého zařízení. Je to podobný pro-
blém, jako chytit slabou stanici v rádiu a ro-
zumět j ej ímu vy sílání. Jejich trychtýřovou an-
ténu vidíte na obrázku. Chytali stále jistý šum,
kterého se nemohli zbavit, ať namířili anténu
kamkoli a kdykoli, a který se nedal odstranit
ani zdokonalením přijímače,

Výsledky měření dostaly až k fyzikům, kteří se zabývali vznikem a vývojem vesmíru a kteří si
uvědomili, že tenhle šum je vlastně signál, po kterém pátrali. Zjtštěné rozpínání vesmíru vedlo
k představě, že vesmír vznikl obrovským výbuchem (velký třesk). Hmota, která byla těsně po
výbuchunesmírněhustáahorká, sezazhrubal5až20miliardletdodneškaroztáhlaaochladla
do podoby současného vesmíru, Podobně ochladlo i záření z mládí vesmíru. Dnes má teplotu
asi 3 K. Právě toto tzv. reliktní záření (relikt - pozůstatek) PnNzras s Wtt-soNplr zachytili a vy-
sloužili si tím Nobelovu cenu zafvzlku.

{osmologie je věda,
: abývaj íc í se \^.ívojem
.:smlrU.
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V kapitole o zkoumání jader jsme se dozvěděli , že při ftrozpaďu je kromě elektronu vysíláno
antineutrino. Také jsme si řekli, že neutrina a antineutrina se nedají snadno pozorovat. S látkou
totiž interagují velmi neochotně. Ani si nevšimnou stínění jaderného reaktoru a vyletí ven. Vás
si ale nevšimnou také a proto Vás neohrozí. Snadno se mohou prodrat i z nitra hvězd a uletět
velké vesmírné vzdálenosti.

Fyzikovó si postupně vytvořili obrázek jaderných reakcí, které probíhají na Slunci. Mělo by jít
o následuiící reakce:

lH +1H ,=> |H+e*+v+energie
?H +1H > ]He+y+energie
iHe+]He > )ue+ lH+lH+energie

Výsledkem těchto reakcí je ,,spalování" vodíku na helium. Poslední reakce může být také na-

hrazena několika dalšími reakcemi, ve kterých vznlkají další neutrina. A právě neutrina mají
šanci vyletět ze Slunce a dostat se do laboratoří fyziků naZemi. Nesou informaci o tom, jak re-
akce ve Slunci probíhají.

Od začátku padesátých let rozpracovával R. Davrs metodu, jak neutrina zachytit Navrhl vyu-
žítreŇce

v + !1ct ,-> l?Ar + e

Chlor se neutrinům nabízel v podobě kapaliny C2Cla. Vzniklé radioaktivní atomy argonu byly
zjišťovány pomocí detektorů záření, Neochota neutrin interagovat bylavyvážena obrovským
množstvím chloru, který se jim nabízel (390000 l). Před nežádoucím vlivem jiných částic byl
detektor chráněn umístěním v 1500 m hlubokém dole. Sluneční neutrina byla skutečné zare-
gistrována. Bohužel jich však bylo méně, nežfyzikové předpovídali. To podpořilo budování
dalších experimentů i rozvoj teorie reakcí v nitru hvězd.

Jeďenz moderních neutrinových experimentů probíhá v italské laboratoři GnaN Sasso neda-
leko od Říma. Laboratoř je ukryta v soustavě tunelů 1400 m hluboko v nitru hory, které odbo-
čují z dálničního tunelu. Podívejte se na obrázek.

\-i

-".}= O]Ht'Čl;Q"*

ý3L,§Ř6 +,Ť!bY*6ŘLť,

Podzemní částicové detektory jsou takřka neustále
v akci. Proto dokázaly zachytit neutrina z mimořádné
vesmínré události - exploze supemovy - v roce 1987.

Ta explodovala před 163000lety v blízké galaxii (Vel-
kém Magellanovu Mračnu). Celou tu dlouhou dobu
do roku 1987 letěla neutrina společně s fotony k Zemi.

. ll],

Zrftínalá kapalína
(perchloretýleň) se

kému čištění, V pří.

ótvrtina izotopu 37Cl.

vzniklé radioaktivní ]

atorny argonu jsou

m}iyán}l heliem, účin-
nost jejich detekce je
ási 50 o/.- Ze všech
těchto údajů je Vám
jistě jásné, o iak ná-
roěný experiment jde. l

podzernní částicové ]
detektóíy dnes ved|e ,

události * například
rozpad protonu před- 

l

povídaný nět<te4imi
téoriémi.
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49. Bude Slunce svítit věčně?
Cílové poznatky:
Slunce je koule žha-
vého vodíku a helia
v němž probíhá slu-
čování jader vodíku
a vzniká helium, Do
nitra slunce nevi-
díme, vše musíme vy-
číst z jeho povrchu.
Ačkoliv patří mezi
malé hvězdy, jeho
energetický výkon je
z našeho hlediska im-
pozantní.
zánik slunce v dů-
sledku vyčerpání pa-
liva nastane až za mi-
liardy let.

Vznik
sluneční
soustaVy

Slunce
svítí jako dnes

zánik
blízkých
planet

96

Pojdme rozlepit pár dopisů ze
Slunce-

Protože je Slunce skoro na dosah.
mohou je astronomové podrobně
studovat. Jen si musí dát pozor na
své přístroje i oči. Pozor, nekou-
kejte nikdy přímo do slunce!

proč vlastně slunce září? kde se v něm bere tolik energie?

Ze slunečního spektra se zjistilo, že Slunce je zpřevážné většiny tvořeno vodíkem, z malé části
heliem. Dále byly objeveny ve velmi malé míře vápník, sodík, hořčík a železo. Slunce nejsil-
néji září v oblasti žIutoze],ené barvy (zřejmě proto je na tuto barvu naše oko nejcitlivější). a to
odpovídá povrchové teplotě asi 6000K. Ovšem udržet v mrazivém vesmíru žhavor_r tak ohrom-
nou kouli vyžaduje nesmírný zdroj energie.

Právě přítomnost vodíku a helia je klíčem k otázce zdroje sluneční energie, Vraťme se o něja-
kých 5 miliard let zpátky, kdy se působením gravitace začala shlukovat mračna rozptýlené me-
zlhvézdné hmoty,

černý trpaslík

Cím více se mračna shlukovala, tím rychleji se tato hmota zhušťovala a také zaht'ívala (1ako
vzduch pr'i stlačování v hustilce). Tím vznikl v jádru budoucí hvězdy velmi vysoký tlak a tep-
1ota. Za těchto podmínek se rozběhlo slučování jader - z vodíku začalo vznikat helium a uvoi-
ňovat přitom značné množství energie. Slučování vodíku ve Sluncije ale na rozdíl od reakce ve
vodíkové bombě regulované. Vznikající záření vytlačuje hmotu lrvězdy z njtra ven a současně
ji gravitace vtahuje dovnitř. Když v přetlačování vítězí zíření, tlak v nitru hvězdy vyvolaný gra-
vitací klesá, a podmínky pro slučování jader se zhorší. Zářivý výkorr hr,ězdy začne slábnout
a navrch má zase na chvíli gravitace. Jakmile zase vzroste tlak, podpoří se sJučování jader. Tak
si Slunce udržuje už asi 5 miliard rokťl stálý výkon.

Na začátku však muselo být hmoty dostatek. Například Jupiter je také tvořen převážně vodí-
kem, ale jeho hmotnost je tak malá, že nemůže dcljít v jeho nitru ke slučování jader vodíku.

Podle současných znalostí bude Slunce poklidně svítit ještě asi 4 miliardy let. Pak však rovno-
váhu poruší narůstající podíl helia, které celou dobu vznikalo slučováním jader vodftu. Pro ži-
vot na Zemi (pokud ho mezitím nezničíme válkami a bezohledností vůči přírodě) to bude mít
katastrofální následky, Dnešní odpadní helium se postupně stane novým palivem a důsledkem
bude krátkodobě zvýšený výkon Slunce asi na 1000 násobek, Následkem toho se Slunce zvětší
asi 50 krát a spolkne vnitr'ní planety - Merkur a Venuši. Ltďé ze Zemé se snad stačí včas odstě-
hovat a zdáli budou pozorovat Sluncejako rudého obra s nižší povrchovou teplotou a Zemi s vy-
pařenými oceány a odvanutou atrnosférou. Slunce přijde mohutným vyzařováním o okrajové
vrstvy vodíku, které gravitace na takovou vzdálenost lžneudrží. Nakonec z něj zůstane jen malé
žhavéjádro - bílý trpaslík, který bude pomalu chladnout. Z někdejší hvězdné slávy už nezbude
téměř nic.

heliovém záblesku

Běh života slunce
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Osudy hvězdjsou nej-
lépe vidět na následu-
jícím diagramu:

Život velké hvězdy je
ve srovnání se Slun-
cem rychlejší a bouř-
livější, Rychleji spo-
třebuje své palivo,
takže ve stádiu našeho
současného slunce
setrvá jen krátce. Pak
z nich vznikne rudý
veleobr, který si však
své okrajové vrstvy
díky větší gravitaci
ldrží. po ukončení
slučování jader se
hvězda dfty ohromné
hmotnosti prudce
smrští a následně vy-
buchne (tomu se říká
nova nebo super-
nova). Vznik super-
novy byl několikrát
pozorovan vy-
Žnamná byla supernova, která byla pozorována v roce 1054 azazrlamenána v Číně a Koreji jako
nová jasná hvězda, která byla patrná i ve dne. Krátce nato zase zmizela. Dnes na stejném místě
mezi hvězdami pozorujeme Krabí mlhovinu tvořenou rychle se rozpínajícím oblakem zářící
mezihvězdné hmoty. Uvnitř mlhoviny se nachází střed hvězdy tvořený stěsnanými jádry atomŮ,

tak zyaná neutronová hvězda. Dává o sobě vědět rych-
lými rádiovými pulzy, proto se jířká pulzar. Pulzy
jsou způsobenyjejí velmi rychlou rotací -jedna otáčka
trvájen 0,03s! Taková rotaceje důsledkem značhého
zmenšení průměru hvězdy po výbuchu supernovy, Ji-
stě jste si všimli, že krasobruslař při piruetě také zvy-
šuje své otáčky připažením.

Výbuchem supernovy se do vesmíru dostávají těžke
prvky (například železo) jako produkty slučování ja-
der ke konci života hvězdy.

Ještě tajemnější konec života čeká hvězdy s hmotností mnohokrát větší než je hmotnost Slunce.
Jejich gravitace je tak silná, že celá hmota se stěsná do nepatrného objektu, najehož povrchu

přitažlivost zachytí i světelné
záření. Tento objekt se proje-
vuje pouze svým gravitačním
působením a žádné záření z né1

nezachytíme. Astronomové
mu říkají příznačně černá
díra.

Může se vám zdát. že si aslro-
nomové v předvídání dalšího
osudu Slunce příliš popouštějí
uzdu své faníazit. Jednotlivá
stádia života slunce se však
dají ve vesmíru pozorovat na
jiných hvězdách podobné
hmotnosti.
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Jednoho letního večera roku 1969 možnáVaši rodiče nebo prarodiče poslouchali rádio; na sta_
nici Hlas Ameri§ dávali pňmý přenos z Houstonu. Asi ve čtvft na deset večer se ozvala věta,
která nebyla vyřčena v Houstonu:

,,Houston, Tranquility Base here. The
Eagle has landed."

Tato věta znamenala, že dva reprezentanti
lidí na Zemi, NBII- A. AnnasrnoNc a Eo-
wN E. AI-1RIN, poprvé přistáli na jiném
vesmírném tělese - na Měsíci. O pár hodin
později, v hluboké noci, možná rodiče sle-
dovali íelevizi, kde Neiljako přízrak slezl
po žebíčku, seskočil z poslední příčky
a pronesl památnou větu

,,That is one small step for man, one giant leap for mankind".

Co tomu předcházelo?
Jistě snění. Pak fantazie JulBsp VBnNBa, kteqý vystřelil cestovatele na Měsíc v dělovém ná-
boji. Návrhy KoNsraNrrNa CtolrovsxÉuo na rakety poháněné kapalným palivem a rakety ví-
cestupňové na počátku našeho století. Fungující kapalinové rakety RonBRTA GoooaRla v po-
lovině dvacátých let. Bohužel fungujícíYZvyrobené v nacistickém Německu apustošícíLondýn
na konci druhé světové války. Pípání Sputniku, vyslaného SSSR, z obéžné dráhy Země v říjnu
1957. Pokusné lety psů.

Pak Junrr AI-BxBrBvIč GeceRIN, který obletěl Zemi
12. dubna 196Iv lodiVostok. JoHNGI-BNN, ktery jako
první Američan obletěl Zemi 20. ínora 1962 v kos-
mické lodi Mercury.

Lidé vstoupili do vesmíru. Kosmický program mělzá-
měry vědecké, a(e také š1o o souboj. Svět byl rozdělen
oponou a mocnosti na bbou stranách chtěly ukázat, kdo
je lepší, kdo má dokonalejší technologii.

Sovětský svaz vypustil kosmické lodi Voschod pro více
kosmonautů a Ar-BxBl LEoNov jako první člověk vy-
stoupil z lodi do kosmického prostoru.

AmeriČané si vytyčili cíl dostat člověka na Měsíc azpátky.Začalipostupně vysílat dvoumístné
lodě Gemini, které zkoušely výstupy lidí do prostoru, setkávání dvou lodí na ob éžné dráze a další
potřebné operace. Automatické sondy Ranger, Lunar Orbiter a Surveyor mapovaly Měsíc a hle-
daly vhodné místo k přistání. Program ,,Měsíčních" lodí Apollo začalkatastrofou. Při jedné ze
zkouŠek vypukl v kabině požár a kosmonauti Grussol,t, WrrtrB a CHappBB uhořeli. Ale pro-
gram se nezastavil. Materiály
v kabině byly natu azeny nehoř-
lavými, otázkám bezpečnosti
bylo věnováno více pozornosti.
A pňšly úspěchy, O vánocích
roku 1968 oblétlo Měsíc Apollo
8 s BonveNBv, LovBI-r-Bv
a ANoBBsBna, Apollo 9 uy-
zkoušelo cviky s lunárním mo-
dulem na obě žné dráze a Apo|lo
10 vyzkoušelo let lunárního
modulu těsně (16 km) nad po-
vrchem Měsíce. A pak přišel
onen okamžik, o kterém jsme
mluvili na začátku.

Služební modul dopro-
vázel velitelský před
návratem do atmosféry
byl odhozen a shořel

Lunární modul
přistál na Měsíci

Motor ve spodní části
posloužil k přistání, horní část odnesla
astronauty na oběžnou dráhu kolem
Měsíce a pak zase spadla na Měsíc
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Sovětský Svaz dosáhl významnýchúspěchů s automatickými sondami. Luna 3 vyfotografovala
v roce 1959 odvrácenou stranu Měsíce, Luna 9 na něm v roc e l966poprvé měkcé přisiála. Luna
16 v roce l970 Přistála na Měsíci a pfrvezla odebrané vzorky hornin naZemi. Luna 11 v témže
roce doPravila na Měsíc automatické vozítko Lunochod, které více než deset měsíců jezdilo po
okolí místa přistání, zkoumalo povrch a fotografovalo.

co následovalo?
Kosmonauti Apolla 11 se Úspěšně vrátili naZemi. Na Měsíci celkem přistálo 6 výprav Apolla,
Poslední V roce 1972. Přjvezly spoustu vzorků a přispěly podstatnýrrrzpůsobem É vědec-kému
Poznání vývoje Měsíce a Sluneční soustavy vůbec. Apollo bylo patrnďnejvětším technickým
dÍlem v historii lidstva a bylo možná také jednou z největších or§anizačníěh akcí, Velmi jaŠně
ukázalo, co lidstvo dovede.
Po zastavení programu Apollo pokračovaly pilotované lety na obéžné dráhy okolo Země.Do-
Šlo ke sPoluPráci obou kosmických mocností při programech Sojuz-Apolio (1975), američtí
kosmonauti dlouho pracovali na stanici Skylab, dodnes pracu.je sovětskátosmická stanice Mir,
PřiPravují se dalŠÍ plány. Američtí kosmonauti se do vesmíru vydávají ve vícenásobně použi-
telném raketoplánu (viz obrázek ve 3. dílu), který pravidelně vynáší nové družice pro v8decké
ÚČelY (naPříklad Hubbleův teleskop) i docela praktickó cíle (družice pro televizníiysílání).
Lidé ale sní dále. Pohádka o vesmírné lodi Enterprise. která pod vedením kapitánů Kirka a Pi-
cardabrázdí hlubiny vesmíru, nahradila Verneovu Cestu do Měsíce. Ale nenipohádková i sku-
tečnost na této dokumentární fotografii?
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Na shledanou 100

Mllí žáci,
bylo nám po čtyň roky vel§m potěšením psát postupně čtyň díly učebnic, na jejichž konec jste
právě dospěli. My i všichni naši kolegové na školách se těšíme na osobní setkání s těmi z Vás,
kteří se rozhodnou věnovat se nějakému oboru fyziky. Doufáme, že alespoň něco zaujalo i ty,

kteří s fyzikou rozhodně nechtějí mít nic společného.

yážení učitelé,

děkujeme, že jste použili naši učebnici. Pokud s našimi názory na zpŮsob píezentace fyziky
alespoň trochu souhlasíte, budeme vděční za jakékoli reakce. Pokud s nimi nesouhlasíte, bu-

deme vděční za Vaše názory a aígumenty.
vaši autoň
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