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CHAOTICKÝ TEPELNÝ POHYB, SRÁŽKY TĚLES, POHYB
TĚLES V TEKUTINĚ
OBSAH KAPITOLY:
Chaotický tepelný pohyb
Srážky částic a těles (ráz těles)
Přímý centrální ráz dokonale tuhých částic a těles
Newtonův vzorec pro odpor prostředí
Reynoldsovo číslo
Stokesův vzorec pro odpor prostředí

MOTIVACE:
Mezi chaotický pohyb lze zařadit tepelný pohyb, srážky těles, případně
pohyb částice podporujícím prostředím. Makrofyzice jsou srážky částic až
na výjimky nežádoucí, např. srážky automobilů apod., což vede k poškození
těles. V mikrofyzice je srážka částic významná a uměle se vyvolává, např.
srážky mezi částicemi plynu zabezpečují tepelnou rovnováhu, přenos tepla
apod., umělé srážky neutronů s jinými částicemi (jádry těžkého vodíku)
vedou ke zmenšení jejich rychlosti a tím k větší účinnosti jaderných reakcí
(užití jako moderátorů).

CÍL:
Seznámit se s chaotickým pohybem, který je vlastní řadě fyzikálních a
technických jevů. Důkladně analyzovat srážky částic a těles, pracovat
s Newtonovým vzorcem pro odpor prostředí a studovat obecnou závislost
odporu prostředí na částici, která se v něm pohybuje.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Jaký je význam chaotického pohybu.
2. Analyzovat pohyb částic v mikrofyzice a v mikrosvětě a těleso
v makrosvětě.
3. Naučit se řešit pohyb částice v odporujícím se prostředí při malých i
velkých rychlostech.
4. Definovat fyzikální veličiny, které tyto jevy popisují.
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1.1 CHAOTICKÝ TEPELNÝ POHYB

Vlastností makroskopické soustavy jsou podmíněny vlastnostmi a chováním jednotlivých
molekul, z nichž se soustava skládá. Úkolem fyziky je vlastností makroskopických soustav
vysvětlit z hlediska mikroskopických pohybů, což je přístup molekulové fyziky. Na základě
pohybu molekul objasňuje mnohé pozorované jevy kinetická teorie látek.
V této teorii je základním pojmem teplota látek a prostředí. Vedle teploty je určován stav
prostředí veličinami, jako je tlak, objem, hmotnost a počet částic. Všechny uvedené veličiny
jsou svázány ve stavové rovnici, která je popisována v nejjednodušším případě pro ideální
plyn.
Tepelné jevy je možno charakterizovat i bez znalosti mikrofyzikálních jevů, bez přihlédnutí
k mikrofyzikálnímu pohybu. Pak jsou popisovány další veličiny, kterým je teplo, vnitřní
energie a práce v odvětví fyziky, které se nazývá termodynamika. Základy termodynamiky
tvoří termodynamické věty.
Mnohé jevy pozorované u kapalin a plynů svědčí o tom, že částice, z nichž jsou látky složeny,
jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Mezi tyto jevy patří např. Brownův pohyb,
rozpínání plynu a tlak plynu. Tento mechanický pohyb, který jevy způsobuje, se nazývá
tepelný pohyb.
Je to chaotický pohyb, který vykonávají všechny základní částice - elektrony,
protony, neutrony, atomy a molekuly.
Uvedené jevy zapříčiňují jevy, jako je ohřev těles, roztažnost látek apod.
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Vlastnosti makroskopické soustavy jsou podmíněny vlastnostmi a chováním jednotlivých
molekul, z nichž se soustava skládá.
Molekulárně-kinetická teorie, která vysvětluje fyzikální jevy na základě pohybu molekul,
objasňuje mnohé pozorované jevy.
Brownův pohyb
Neustálý, nepravidelný pohyb malých částic rozptýlených v kapalině nebo plynu se nazývá
Brownův pohyb. Původně byl objeven Brownem u pylových zrnek rozptýlených ve vodě
pozorovaných pod mikroskopem. Později bylo zjištěno, že se tento pohyb vyskytuje i u
drobných anorganických částic rozptýlených v kapalině či plynu a je nezávislý na jejich
chemickém složení.
Sledujeme-li jednu dobře pozorovatelnou částici, zjistíme, že vykonává nepravidelný a
neustálý chaotický pohyb. Rychlost a směr pohybu částice se velmi rychle mění.
Polohy částice po určitých časových intervalech jsou znázorněny v souřadnicové síti na obr.
2.1, kde jsou spojeny lomenou čárou.
[µm] 60

30

60[µm]
0

30

Obr. 2.1 Polohy Brownovy částice za pokojové teploty

Pohyb částic je důsledkem pohybu molekul prostředím, které při svém pohybu narážejí na
sledovanou částici a působí na ni tlakovou silou.
Srážky částic a těles
Při pohybu částice (tělesa) může dojít ke srážce, nárazu na jinou částici (těleso). Pozorujeme

změny rychlosti co do směru i velikosti. Protože existuje úměra mezi změnou rychlosti ∆ v a




hybnosti ∆ p , lze náraz charakterizovat veličinou impuls síly ∆ p = F ∆ t , kde F jsou tzv.
nárazové síly. Jejich účinek trvá jen krátkou dobu, a proto jsou tyto síly značně velké.
Proti nárazovým silám pak můžeme jiné síly, např. tíhové síly a síly odporu prostředí zanedbat.
Považujeme-li nárazové síly, které působí v soustavě částic (těles) za vnitřní a ostatní síly, jejichž
projevy lze zanedbat, za vnější, je soustava izolovaná. V takové soustavě platí zákon zachování
hybnosti a momentu hybnosti soustavy.
Rozlišujeme ráz středový (centrický), kdy těžiště obou těles při rázu leží na společné normále
v bodě rázu a výstředný (excentrický) – není splněna uvedená podmínka. Dále ráz přímý, kdy
vektor rychlosti částic při rázu leží ve společné normále a šikmý. Při nepružném rázu jsou
deformace těles trvalé, při pružném rázu se tělesa vrací do původního tvaru.
Přímý centrální ráz dokonale tuhých částic a těles

Obr. 2.61 Přímý centrální ráz
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Nejjednodušší je přímý centrální ráz dokonale tuhých těles (nebo částic) pohybujících se
translačním pohybem. Značení veličin pro dvě tělesa je podle obr. 2.61, kde jsou nakresleny dvě
koule. Rychlost po rázu je označena čárkou.
Platí zákon zachování hybnosti
m1 v1′ + m2 v2′ = m1 v1 + m2 v2
a zákon zachování energie
2
2
m1 v1′ + m2 v2′ = m1 v12 + m2 v22
Vytknutím hmotností m1 a m2 a dělením obou rovnic obdržíme
v1′ + v1 = v2 + v2′
což vede k rovnicím pro rychlosti po rázu
( m − m2 ) v1 + 2 m2 v2
( m2 − m1 ) v2 + 2 m1 v1
(2.194)
v1′ = 1
v2′ =
m1 + m2
m1 + m2
Určíme sílu, kterou působí proud částic na tuhou stěnu.
Newtonův vzorec pro odpor prostředí
Při pohybu tuhého tělesa v kapalině nebo v plynu působí na těleso odpor prostředí.
Odvoďme vzorec pro odpor prostředí. Je-li S průřez tělesa v kolmém směru na směr pohybu
tělesa, v rychlost tělesa, ρ hustota tekutiny (kapaliny nebo plynu), pak podle zákona
zachování energie se musí práce, kterou těleso při pohybu v odporujícím prostředí koná,
rovnat kinetické energii původně klidné tekutiny, jejíž objem odstraněný tělesem za sekundu
je S v. Platí

Fv =

1
1
ρ v 2 S v a odtud F = S ρ v 2
2
2

(2.196)

kde F je odpor prostředí. Vztah (2.196) je Newtonův vzorec pro odpor prostředí.
Při velkých rychlostech závisí odpor prostředí na geometrických vlastnostech pohybujícího se
tělesa i na vlastnostech tekutiny, rychlosti a způsobu obtékání. Proto se zavádí bezrozměrný
součinitel odporu prostředí C.
Platí

F = CS

1
ρ v2
2

(2.197)

1
ρ v 2 je kinetická energie objemové jednotky tekutiny.
2
Hodnota odporového součinitele C závisí na kinematické viskozitě ν (ný), na rychlosti v a
geometrických vlastnostech tělesa daných charakteristickým rozměrem délky l. Ve vztahu
1
(2.196) je výraz ρv 2 S v jednotkách síly, proto součinitel C je bezrozměrná veličina.
2
Reynoldsovo číslo
Má-li být C bezrozměrné a přitom funkcí kinematické viskozity ν , rychlosti v a délky l, musí
být funkcí kombinace uvedených veličin. Vhodnou kombinací je Reynoldsovo číslo Re

kde výraz

Re =

lv
ν

(2.198)

Pro malé rychlosti je C nepřímo úměrné Re, pak
k
η
C =
= k
Re
l vρ
přičemž ν =

η
, kde η je dynamická viskozita.
ρ
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Stokesův vzorec pro odpor prostředí
Síla pro odpor prostředí má velikost
η 1
F= k
S v2ρ
lvρ 2
a s ohledem na to, že S je úměrné l2, je odpor prostředí

F = k′ l v η

(2.199)
Pro kouli o poloměru r je l = r a konstanta k ′ = 6 π. Dostaneme Stokesův vzorec pro odpor
prostředí, který klade prostředí při malé rychlosti kouli o poloměru r, tedy
F = 6 πη r v
(2.200)
Obecná závislost odporu F prostředí na rychlosti je dána vztahem

F = a v + b v2

(2.201)
kde a, b jsou konstanty. Při velmi malých rychlostech převládá lineární člen, při velkých
rychlostech člen kvadratický.
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KMITY, VLNY, AKUSTIKA
OBSAH KAPITOLY:
Vznik mechanických kmitů a jejich vlastnosti
Skládání kmitů
Rozklad kmitů
Dynamika kmitů
Vznik mechanického vlnění
Charakteristika vlnění
Vlastnosti vlnění
Šíření vlnění. Huygensův princip
Vlnění v řadě bodové
Stojaté vlnění
Základní akustické veličiny

MOTIVACE:
Kmity a vlny patří do oblasti fyziky a zasahují do technických vět. Jejich
popis je důležitý v případě kmitavých soustav a při popisu prostředí. Princip
šíření vln lze užít jak v oblasti elektrotechniky, tak v oblasti optiky.

CÍL:
Cílem je získat znalosti o mechanických oscilátorech a zdrojích vlnění,
popsat vlastnosti těchto jevů a umět je matematicky vyjádřit. Kmity je třeba
popsat z hlediska kinematiky a dynamiky. Mechanické vlny jsou základem
pro popis elektromagnetické vlny.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mechanický oscilátor a vznik harmonických kmitů
Popis dynamiky kmitající soustavy
Princip vzniku vlnění a jeho šíření
Skládání a rozklad vlnění
Postupné a stojaté vlnění
Zvuk jako mechanické vlnění
Veličiny použité při popisu zvuku
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1.1 MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Mechanické kmitání a vlnění patří k mechanickým vlastnostem látek a lze ho využít při
popisu zvuků a při popisu elektromagnetických vln. Základem je harmonický kmitavý pohyb
a základní popis vlnivého pohybu.
Jsou uvedeny kinematické a dynamické veličiny kmitání, odpovídajícím způsobem je
popsáno také složené kmitání, které koná částice při současných dvou nebo více kmitavých
pohybech. Výsledkem je opět periodická funkce. Jsou popsány výchylky kmitavého pohybu
a fázový rozdíl při kmitech ve fázi a v opačné fázi. Vlnění začíná popisem vlnění v řadě
bodové a jeho charakteristickými veličinami. Rovnice postupného vlnění vychází z rovnice
kmitání z určení závislosti na vzdálenosti, kam dospělo vlnění. Šíření vln je popisováno
Huygensovým principem.
Dvě proti sobě jdoucí vlnění jsou zvláštním případem stojatého vlnění, na kterém je
charakteristický vznik uzlů a kmiten.
Popis kmitání a vlnění v mechanice je základem pro popis jakékoliv vlny, nejznámější jsou
vlny akustické a elektromagnetické (radiové, infračervené, viditelné, ultrafialové, rentgenové,
kosmické záření).

1.2 KMITÁNÍ
Pohyb kmitavý (kmitání, oscilace) je takový pohyb částice (tělesa), při němž částice
nepřekročí konečnou vzdálenost od jisté polohy, kterou nazýváme rovnovážnou. Koná-li
částice periodický pohyb po přímce a směřuje-li její zrychlení stále do rovnovážné polohy,
nazývá se pohyb lineární kmitání.
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1.2.1 Harmonický kmitavý pohyb
Nejjednodušší kmitavý pohyb je pohyb harmonický. Z kinematického hlediska pozorujeme
pohyb, který koná průmět bodu pohybujícího se rovnoměrně po kružnici do některého
průměru kružnice.
Průmět bodu koná podle obr. 3.1harmonický kmitavý pohyb.

Obr. 3.1 Harmonický kmitavý pohyb

Je-li

ϕ = ϕ 0 + ϕ1

pak převod mezi časovou a úhlovou stupnicí je

ϕ = ϕ 0 + 2π

t
.
T

Z obr. 3.1 vyplývá pro okamžitou výchylku

y = A sin(ωt + ϕ 0 )

(3.1)

kde A je amplituda výchylky, ωt + ϕ 0 je fáze a ϕ 0 počáteční fáze.
Časovým diagramem je tedy sinusoida.
1.2.2 Dynamika kmitání
Částici o hmotnosti m uděluje podle druhého pohybového zákona zrychlení síla F o velikosti
F = ma. Pro sílu způsobující harmonický pohyb lze pak napsat

F = −mω 2 y = −ky

(3.2)

kde k = m ω je tuhost kmitavé soustavy. Číselně se rovná síle F nutné k jednotkové
výchylce (y = 1 m).
Pro zrychlení harmonického pohybu tedy platí: a = − ω 2 y, kde ω je úhlová rychlost a y
okamžitá výchylka.
2

Příčinou harmonického pohybu je síla F, která je úměrná okamžité
výchylce y z rovnovážné polohy, ale opačné orientace (směřuje stále do rovnovážné
polohy).
Kmitání, které vzniká účinkem této síly, nazýváme vlastní kmitání oscilátoru. Síly
způsobující vlastní kmitání jsou např. elastické síly, které nutí pružné těleso deformované
dočasným zatížením – tahem, tlakem, ohybem, smykem nebo krutem – vracet se do
původního rovnovážného stavu.
1.2.3 Složené kmitání
Koná-li částice současně dva nebo více kmitavých pohybů, nalezneme výsledný pohyb tak, že
složíme výchylky odpovídající jednotlivým kmitavým pohybům. Výchylky v témž směru
sčítáme algebraicky, výchylky v různých směrech vektorově. Je to důsledek věty o skládání
pohybů a vyjadřuje tzv. princip superpozice. Jednotlivé pohyby, které koná částice, se
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současně dějí nezávisle na sobě, takže výsledný kmitavý pohyb je dán jejich složením. Dva
harmonické pohyby se mohou lišit amplitudami, frekvencemi, fázemi a směry kmitání.
Ke skládání kmitavých pohybů probíhajících v jedné přímce můžeme využít časového
diagramu. Na obr. 3.2 jsou časové diagramy dílčích kmitů i výsledného pohybu. Odtud
můžeme určit amplitudu, dobu kmitu a počáteční fázi výsledného pohybu.
Podle principu superpozice je výsledná výchylka skládání dvou kmitání téhož směru a
různých frekvencí
(3.3)
y = y1 + y 2 = A1 sin(ω1t + ϕ1 ) + A2 sin(ω 2 t + ϕ 2 )
Výsledné kmitání bude periodické, bude-li se po uplynutí periody T výsledné kmitání
opakovat se stejným časovým průběhem, tj. budou-li siny ve vztahu (3.3) mít v čase t+T
stejnou hodnotu jako v čase t. To obecně nastane, bude-li
(3.4)
sin( x + 2nπ ) = sin x,
kde n =1,2,3…

Obr. 3.2Vznik kmitu

Obr. 3.3Skládání izochronních kmitů
ze dvou harmonických složek

Výsledné kmitání bude periodické tehdy, bude-li poměr period nebo frekvencí dán poměrem
celých čísel

T1
n
f
n
= 2 nebo 1 = 1
f2
n2
T2
n1

(3.5)

Při skládání kmitání téhož směru a téže frekvence (tzv. izochronní kmitání) platí pro
výslednou výchylku
(3.6)
y = y1 + y 2 = A1 sin(ωt + ϕ1 ) + A2 sin(ωt + ϕ 2 )
Z časových diagramů plyne, že výsledné kmitání je opět harmonické se stejnou úhlovou
rychlostí ω (viz obr. 3.3), tedy
y = A sin(ωt + ϕ )
(3.7)
Amplituda výsledného kmitání A závisí na amplitudách dílčích kmitů A1 a A2 a na fázovém
rozdílu skládaných kmitání (ϕ 2 − ϕ1 ) .
Je-li fázový rozdíl ∆ ϕ = ϕ 2 − ϕ1 roven nule nebo celistvému násobku 2π , tj. oba kmity jsou
ve fázi, je výsledná amplituda maximální Amax = A1 + A2 .
Je-li fázový rozdíl ∆ ϕ = ( 2k + 1 ) π , k = 0 , ± 1, ± 2 , ... (roven lichému násobku π), tj.
oba kmity jsou v opačné fázi, pak výsledná amplituda je minimální Amin = A1 − A2 .

1.3 VLNĚNÍ
Mechanické kmity kontinua nazýváme mechanickým vlněním. Fyzikální periodický děj, kdy
se každému bodu spojitého prostředí přiřazuje zkoumaná veličina jako funkce času, se nazývá
vlnění. Děj se popisuje vlnovou funkcí, která každému bodu přiřazuje v každém čase určitou
hodnotu fyzikální veličiny, např. výchylku z rovnovážné polohy,
Uvedeme-li do kmitavého pohybu částici kontinua, nebude kmitat jen tato částice, ale
v důsledku pružných vazeb částic kontinua se bude kmitavý rozruch šířit kontinuem.
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V prostředí vzniká vlnění, částice konají periodické pohyby, celek zůstává v klidu. Příkladem
je šíření na vodní hladině od místa, kde byl vhozen např. kámen.
V jednorozměrném prostředí rozkmitáním jedné částice tzv. vlnění v řadě bodové se přenáší
pohyb postupně stálou rychlostí na všechny částice a vznikne postupné vlnění. Směry kmitání
mohou být vzhledem ke směru šíření vlnění různé, zvláštní důležitost mají dva případy. Jsouli směry kmitů kolmé na směr šíření vlnění, vlnění se nazývá postupné příčné, kmitají-li
částice prostředí ve směru šíření vlnění, vlnění se nazývá postupné podélné.
1.3.1

Vlnění v řadě bodové

Obr. 3.4 Vznik postupného vlnění

Na obr. 3.4 je vznik postupného vlnění příčného znázorněný vždy po jedné čtvrtině doby
kmitu. Jsou zde vyznačeny velikosti výchylek, směry a velikosti rychlosti kmitání
jednotlivých bodů řetězce, jímž se rozruch šíří. Vzdálenost 0D, kam se vlnový rozruch rozšířil
za dobu kmitu T, se nazývá vlnová délka λ . V obr. 3.4 jsou znázorněny také vrchy a doly
příčného vlnění.
Je-li ν rychlost šíření vlnění, lze vlnovou délku λ vyjádřit vztahem

λ = vT =

v
f

(3.8)

kde f je frekvence vlnění.
λ
λ
(3.9)
Platí: v = = fλ = ω
T
2π
kde ω je úhlová rychlost.
Při postupném vlnění podélném kmitají částice lineárního řetězce ve směru řetězce.
Okamžité polohy částic při podélném vlnění dostaneme z vlnění příčného tak, že sklopíme
jednotlivé výchylky v témže smyslu o pravý úhel do směru řetězce (obr. 3.5).
Z obr. 3.5 je patrno, že v některých místech jsou částice seskupeny hustěji, vzniká zhuštění,
jinde je seskupení částic řidší, vzniká zředění. Zhuštění a zředění postupují u podélného
vlnění tak, jako u příčného vlnění postupují vrch a důl. Šíří-li se rozruch při podélném vlnění
rychlostí ν , vlnová délka λ je dána stejným vztahem jako u vlnění příčného.

Obr. 3.5Schéma šíření podélné vlny
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1.3.2 Rovnice postupného vlnění
Pro výchylku v souřadnici x platí pro vyjádření postupné vlny v řadě bodové vztah,

x

u ( x, t ) = U sin ω  t − 
 v

(3.10)

kde výchylku kmitání y nahrazujeme pro vlnění symbolem u a amplitudu kmitání A
amplitudou pro vlnění symbolem U.
Pak fázový rozdíl vlnění ve dvou bodech prostředí je
∆x
∆ ϕ = 2π
λ
(3.11)
kde ∆ x = x2 − x1 je dráhový rozdíl.
Z rovnice (3.11) plyne, že v bodech s dráhovým rozdílem

x2 − x1 = 2n

λ

(3.12)

2

kde n = 1,2,3…
je vlnění s fázovým rozdílem ϕ 2 − ϕ1 = 2nπ a je ve fázi. V obou bodech prochází kmitající
prostředí současně týmž směrem rovnovážnou nebo krajní polohou.
Pro dráhový rozdíl dvou bodů

x2 − x1 = (2n − 1)

λ

2

(3.13)

kde n = 1,2,3…
Vztah (3.13) je rovnice pro fázový rozdíl vlnění v těchto bodech ϕ 2 − ϕ1 = (2n − 1) π a body
mají v tomto případě v každém okamžiku opačnou výchylku. Vlnění má v uvedených bodech
opačnou fázi.
1.3.3 Šíření vln
Od zdroje kmitavého pohybu se prostředím šíří postupné vlnění všemi směry. Prostředí,
v němž se vlnění šíří ve všech směrech stejnou rychlostí, se nazývá izotropní. V izotropním
prostředí se vlnění z bodového zdroje šíří všemi směry a za dobu t bude ve vzdálenosti r= vt,
tj. stejné fáze budou vyplňovat kulovou plochu. Množina bodů kmitajících v téže fázi se
nazývá vlnoplocha. Směr, v němž vlnění postupuje, se nazývá paprsek. V daném případě jsou
všechny vlnoplochy soustředné koule. Je-li vzdálenost rod bodového zdroje velká, lze kulové
vlnoplochy nahradit rovnoběžnými rovinami, jež se posouvají ve směru společné kolmice.
Podle Huygense si šíření vlnoplochy AB z určitého místa lze představit tak, že všechny body
vlnoplochy lze považovat za elementární zdroje, z nichž se šíří na všechny strany nové
elementární vlny. Vnější obalová plocha těchto elementárních vlnoploch je pak výslednou
vlnoplochouA1B1(obr. 3.6).
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Obr. 3.6Konstrukce nového čela vlny podle Huygense

Dopadne-li vlnění šířící se v jednom prostředí na rozhraní druhého prostředí, stává se každý
bod rozhraní, k němuž vlnění dospělo zdrojem elementárních vln. Z místa dopadu se vlnění
šíří jednak zpět do prostředí prvního, nastane odraz vlnění, jednak vniká do prostředí
druhého, v němž má jinou rychlost a vzniká lom vlnění na rozhraní dvou prostředí.
1.3.4 Stojaté vlnění
Zvláštním případem vlnění, vznikajícího interferencí dvou vlnění, je stojaté vlnění. Vzniká
složením dvou proti sobě jdoucích rovinných vlnění se stejnými amplitudami a frekvencemi.
Předpokládejme, že se dvě rovinná vlnění se stejnými amplitudami šíří, jedno v kladném
směru osy x, druhé ve směru záporném.
Amplituda kmitů závisí tedy na souřadnici x, udávající polohu bodů prostředí. Vzniklé
kmitání nazýváme stojatým vlněním. V určitých bodech je amplituda stojatého vlnění rovna
součtu amplitud obou skládaných kmitů, takové body se nazývají kmitnami. V jiných bodech
je výsledná amplituda rovna nule, tyto body se nazývají uzly stojatého vlnění.
Souřadnice kmiten se rovnají

x = ±k

λ

2

= ±2k

λ

4

(3.14)

kde k = 0, 1, 2, …
Souřadnice uzlů jsou

x = ±(2k + 1)

λ

(3.15)

4

Stojaté vlnění vzniká obyčejně při interferenci vlnění postupujícího s vlněním odraženým.
Např. upevníme-li jeden konec provazu, bude interferovat vlnění odražené v místě upevnění
provazu s vlněním postupujícím k upevněnému místu a vytvoří se stojaté vlnění. Uzly
zůstávají přitom nepohyblivé a jsou od sebe vzdáleny o polovinu vlnové délky postupujícího
vlnění, v místě upevnění provazu, které je rozhraním, kde nastává odraz vlnění, vzniká uzel.
Vznik uzlu nebo kmitny závisí na poměru hustot prostředí. Je-li prostředí, od něhož nastává
odraz hustější než prostředí, v němž se prostředí šíří, vzniká na rozhraní uzel. Je-li prostředí,
od něhož nastává odraz řidší než prostředí, v němž se prostředí šíří, vzniká na rozhraní
kmitna. Vznik uzlu se vysvětluje tím, že vlnění při odrazu od hustějšího prostředí mění
v místě odrazu svoji fázi v opačnou, na rozhraní se skládají stejně velké výchylky opačných
směrů, což vede ke vzniku uzlu (nastává ztráta půlvlny). Kmitna vzniká, skládají-li se na
rozhraní kmitny o stejných fázích.
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1.4 AKUSTICKÉ VELIČINY
Fyzikálními vlastnosti a zákony zvukového vlnění se zabývá fyzikální akustika. Zvukovými
procesy ve sluchovém a hlasovém orgánu se zabývá fyziologická akustika. K popisu je nutné
definovat akustické fyzikální veličiny, vycházející z mechanických veličin (rychlost, tlak,
energie, aj.).
Okamžitá akustická rychlost je proměnná rychlost uspořádaného kmitavého pohybu částic
prostředí, který konají, šíří-li se prostředím zvukové vlnění.
Okamžité akustické zrychlení je proměnné zrychlení uspořádaného kmitavého pohybu částic
prostředí, jímž se šíří zvukové vlnění. Je derivací okamžité akustické rychlosti.
Akustický tlak je rozdíl mezi okamžitým celkovým tlakem prostředí a jeho statickým tlakem
při šíření zvukového vlnění tímto prostředím, přičemž statický tlak je tlak, který by byl v témž
místě prostředí, kdyby se jím šířilo zvukové vlnění. Akustický tlak je tedy změna tlaku
prostředí vyvolaná zvukovým vlněním, které se jím šíří. Pro otevřené prostředí, tvořené
vzduchem, je jeho statickým tlakem atmosférický tlak.
Efektivní hodnota akustického tlaku p je dána výrazem
p
(3.94)
p= m
2
kde pm je maximální hodnota (amplituda) akustického tlaku.
Hladina akustického tlaku Lp je logaritmická veličina definovaná vztahem
p
(3.95)
L p = ln
p0
kde p je efektivní hodnota daného akustického tlaku a p0 = 2 ⋅ 10−5 W je referenční tlak. Ten
se přibližně rovná nejmenší efektivní hodnotě akustického tlaku čistého tónu s frekvencí 1000
Hz, při kterém je tento tón ještě slyšitelný neporušeným sluchovým orgánem.
Hladina akustického tlaku je bezrozměrová veličina, používá se však pro ni nekoherentní
jednotka bel B založená na vyjádření této logaritmické veličiny nikoli v přirozených
logaritmech (základ e, značka ln), ale v dekadických logaritmech (základ 10, značka lg).
Užívá se častěji decibel dB, pak 1 dB = 0,1 B a platí
p
(3.96)
[B] nebo Lp = 20 lg p [dB]
L p = 2 lg
p0
p0
Akustická (zvuková) energie Wa je rozdíl mezi celkovou energií látkového prostředí, jímž se
šíří zvukové vlnění a jeho energie při absenci této vlny. Je součtem celkové kinetické energie
kmitavých pohybů částic prostředí, které konají při šíření zvukové vlny a deformační energie
příslušejícím deformacím elementů prostředí, k nimž přitom dochází.
Hustota akustické (zvukové) energie w je definována vztahem
dWa
w=
(3.97)
dV
kde dWa je akustická energie obsažená v objemovém elementu dV prostředí.
Akustický výkon P je výkon vyzařovaný, přenášený nebo přijímáný prostřednictvím
zvukového vlnění a je definován vztahem
dWa
P=
(3.98)
dt
Hladina akustického výkonu Lw je logaritmická veličina definována vztahem
1
P
Lw = ln
(3.99)
2 P0
kde P je efektivní hodnota akustického výkonu a P0 = 10 −12 W je referenční výkon.
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Podobně jako u hladiny akustického tlaku, platí i zde při převodu na dekadický logaritmus
vztah
P
P
Lw = lg [B] nebo Lw = 10 lg [dB]
(3.100)
P0
P0
Intenzita zvukového vlnění (zvuku) I je veličina, charakterizující jednosměrný přenos
akustického výkonu P a definována vztahem
dP
I=
(3.101)
dS
kde dP je akustický výkon procházející plochou dS kolmou ke směru šíření zvuku. Pro
postupnou rovinnou vlnu platí
I = wc
(3.102)
kde w je hustota akustické energie a c je rychlost šíření vlny.
Hladina hlasitosti LN zvuku je rovna hladině akustického tlaku Lp čistého tónu s frekvencí 1
kHz, který je považován posluchačem s neporušeným sluchem při standardních poslechových
podmínkách za stejně hlasitý jako vyšetřovaný zvuk. Jednotkou je fón. Pak
 p
LN = 20 lg  
[fón]
(3.103)
 p0 1kHz
Z definice plyne, že LN čistého tónu s frekvencí 1 kHz ve fónech je rovna Lw v decibelech. Pak pro
tento tón 1 fón odpovídá 1 dB.
Uvedená veličina zahrnuje subjektivní hodnocení, není ani dostatečnou přesnou mírou
subjektivně posuzované intenzity zvukového vjemu, tu vyjadřuje tzv. hlasitost.
Hlasitost N je veličina, která je sluchovým odhadem poměru intenzity vyšetřovaného zvuku a
intenzity referenčního zvuku s hladinou hlasitosti 40 fónů, provedeným posluchačem
s neporušeným sluchem. Veličina je mírou subjektivně posuzované intenzity zvuku.
Jednotkou je son. Hlasitost rovnající se 1 son má zvuk, jehož hladina hlasitosti je 40 fónů.
Činitel zvukové pohltivosti αa je poměr součtu v materiálu ztraceného a materiálem prošlého
akustického výkonu k akustickému výkonu na materiál dopadajícím. Otvor v materiálu má αa
= 1.
Doba dozvuku je doba potřebná k tomu, aby v uzavřeném prostoru po ukončení působení
zdroj zvuku klesla průměrná hustota akustické energie na 10-6 původní hodnoty, nebo, aby
klesla o 60 dB.

1.5 HLUK A JEHO FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY
Zvuk, který je způsoben nepravidelným, často silně tlumeným kmitáním různých zdrojů, je
označován jako hluk, popř. šum. Užívá se i zvláštních názvů, např. praskot, šelest, aj. Hluk je
také souhrn různých signálů, které se vyskytují v přenosových aj. zařízeních a zhoršují
podmínky pro přenos užitečného signálu nesoucího informaci.
Hlukem je každý zvuk, který působí rušivě při práci nebo odpočinku.
Porušuje sluchový orgán a nervovou soustavu. Má také ekonomické důsledky, neboť snižuje
pracovní schopnost, zvyšuje úrazovost a nemocnost.
Hlasitost N je vlastnost sluchového vnímání, podle kterého lze uspořádat zvuky na stupnici
v rozsahu od tichých po hlasité.
Tabulka I. udávající přibližně hlasitost zvuku pro běžné zvuky, dovoluje učinit konkrétnější
představu o stupnici hlasitosti. Ovšem je nutno mít ještě na zřeteli závislost citlivosti ucha na
frekvenci zvuku.
Tabulka I. Hlasitosti různých zvuků
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Kmity, vlny, akustika
Hlasitost
dB
zvukový práh
0
komora pro audiometrii
do 5
šum listí
20
tichý šepot, tlumený hovor
40
kroky, hlasitý hovor
60
hlasitá řeč
90
hluk na oživené ulici
100
Křik
110
hluk leteckého motoru ve vzdálenosti 3 m 140
velký orchestr
20 – 100
hluk působící bolest
130
Energie odpovídající běžným zvukům jsou velmi malé. Pro ilustraci je možno uvést
překvapující příklad: kdyby 2000 lidí vedlo nepřetržitě rozhovor po dobu 1 ½ hodiny, pak
energie jejich hlasů by stačila uvést do varu jen jednu sklenici vody.
Zvuk
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1

TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST
OBSAH KAPITOLY:
Teplota, Celsiova a Kelvinova
Teplotní roztažnost a rozpínavost ideální plynu
Teplotní součinitel objemové roztažnosti plynů a součinitel rozpínavosti
plynů
Teplotní součinitel délkové roztažnosti

MOTIVACE:
S teplotní délkovou a objemovou roztažností se setkáváme na každém
kroku. Se zvyšující se teplotou se zvětšují rozměry materiálů, zejména
kovů, což je třeba vzít v úvahu ve všech pracích, např. ve strojírenství a
stavebnictví. Popis teplotní roztažnosti a rozpínavosti plynů je důležitý ve
všech tepelných systémech, které podléhají změnám teplot. Znalost všech
součinitelů tohoto jevu je velice důležitá v praktickém životě.

CÍL:
Na základě přímé úměrnosti mezi objemem a tlakem plynu a jeho teplotou
lze dojít k určujícím součinitelům teplotní roztažnosti a rozpínavosti látek.
Jev je třeba znát nejen u pevných materiálů a kapalin, ale také u plynů.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Pojem teploty a teplotního stavu
2. Vztah mezi Celsiovou a Kelvinovou teplotou
3. Souvislost mezi objemem, tlakem a teplotou ideálního plynu
4. Objemová roztažnost a rozpínavost plynů, délková roztažnost látek
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Teplotní roztažnost

1.1 TEPLOTA, TEPLOTNÍ STAV

Pro praktické účely se zavádí teplotní stupnice tak, že teplotní stav bod tání ledu se označí
číslem nula. Tato stupnice má vůči termodynamické teplotě T posunutou nulu, ale obě jsou
určeny na základě roztažnosti nebo rozpínavosti ideálního plynu. Stupnice udává teplotní stav
ve stupních celsia. Transformaci mezi teplotou t a termodynamickou teplotou T se provede
jednoduchým vztahem
t = T − 273,15 nebo T = t + 273,15 .
Teplotní rozdíl Δt = ΔT je číselně stejný jako v k, tak v C stupních.
1.1.1 Teplotní roztažnost a rozpínavost
Teplotní roztažnost a rozpínavost ideálního plynu se užívá k definici teplotní stupnice. Je tedy
přímá úměrnost mezi objemem nebo tlakem plynu a jeho Kelvinovou teplotou, roztahuje-li se
plyn za stálého tlaku nebo rozpíná-li se za stálého objemu. Obě úměrnosti přejdou v lineární
závislost, zavedeme-li Celsiovou teplotu.
V = V0 (1 + γt )
pro malé p rovná se konst.

p = p 0 (1 + γt )

pro V rovná se konst.

1
= 0,0036 K −1
273,15
se nazývá teplotní součinitel objemové roztažnosti plynů pro první závislost a součinitel
rozpínavosti plynů pro druhou závislost.
Veličina γ =
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U pevných látek a kapalin vyjadřujeme lineární závislost mezi objemem a teplotou látky ve
tvaru V = V0 (1 + βt ) , kde β je objemová roztažnost.
K vyjádření teplotní závislosti délkových rozměrů pevného tělesa se zavádí teplotní součinitel
délkové roztažnosti α, zde se vychází ze vztahu l = l 0 1 + αt , kde l0 je délka tělesa při teplotě
nula stupňů Celsia a l je délka dané látky pro teplotu t.
dl 1
Délková roztažnost je přesně vyjádřena pro elementární délku a teplotu ve tvaru α =
.
l 0 dt
Izotropické látky, které mají ve všech směrech stejné vlastnosti, se roztahují se všemi směry
stejně. U krychle o hranách l a objemu V = l 3 je elementární přírůstek objemu dV = 3l 2 dl .
3
2
Její objem při teplotě nula °C je V0 = l 0 . Položíme-li l 2 ≈ l 0 , protože pevné látky se
roztahují jen málo, a tím se obě délky mohou jen velmi nepatrně navzájem lišit, pak plyne ze
vztahu pro objemovou a délkovou roztažnost
β = 3α
což znamená, že délková roztažnost je prakticky třikrát menší, než objemová roztažnost.
Platí i pro tělesa jiného tvaru než krychle, neboť se počítá s poměrnými veličinami. I dutina
zvětšuje svůj objem tak, jakoby byla vyplněna. Neplatí to u anizotropních látek, jako jsou
krystaly, které se v různých směrech roztahují s výjimkou krychlové soustavy různě. Kovy
s krystalickou strukturou se chovají jako izotropické látky, neboť krystalky v kovu jsou
drobné a seskupeny v nahodilých sestavách.
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Teplotní změny

1

TEPLOTNÍ ZMĚNY
OBSAH KAPITOLY:
Teplota těles a teploměry, popis teplotních stupnic
Stavová rovnice pro ideální plyn jako rovnice mezi teplotou T, tlakem p,
objemem V a hmotností m, případně počtem částic n
Teplotní děje s ideálním plynem, izotermický děj – izoterma, izochorický
děj – izochora, izobarický děj – izobara, adiabatický děj - adiabata

MOTIVACE:
V denní praxi měříme teplotu nejčastěji v celsiově teplotní stupnici.
Vytvoření rovnovážného stavu soustavy, kdy jsou tělesa ve vzájemné
tepelné rovnováze a teplota těles je stejná se využívá v řadě technických
činností. Je důležitý opačný postup, vytvořit dvě různé oblasti v dané látce o
různých teplotách. Teplota je jednou ze stavových veličin, dalšími jsou tlak,
objem a hmotnost. Její vzájemný vztah určuje stavová rovnice, kterou je
nutno znát u řešení problematiky plynu i směsi plynu. Teplotní děje je nutné
popsat zákony pro teplotní změny, což je nutné při řešení všech fyzikálních
jevů, při nichž se mění teplota.

CÍL:
Analyzovat rozdíl mezi teplotou t a termodynamickou teplotou T, naučit se
pracovat se všemi zákony pro teplotní děje s ideálním plynem.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Celsiová teplotní stupnice, termodynamická teplota, absolutní nula.
2. Řešení stavové rovnice pro izotermický, izochorický, izobarický a
adiabatický děj.
3. Diskuze Poissonova zákona.
4. Grafické vyjádření teplotních změn v pV diagramu.
5. Aplikace adiabatické komprese a expanze v technické praxi.
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Teplotní změny

1.1 TEPLOTNÍ ZMĚNY, TEPLOTA

Teplotu tělesa nebo prostředí vyjadřujeme jako míru subjektivních pocitů, které odrážejí
určitý stav tělesa nebo prostředí (dovedeme totiž rozlišit např. tělesa horká, vlažná, studená
apod.). Objektivní měření teploty tělesa je založeno na experimentu, podle něhož teploty
těles, které uvedeme do vzájemného styku a izolujeme od okolí, se po dostatečně dlouhé době
vyrovnají. V izolované soustavě těles, která je v rovnovážném stavu, jsou teploty všech těles
této soustavy stejné.
Uvedených poznatků lze využít při měření teploty. Do vzájemného styku uvedeme těleso,
jehož teplotu měříme a těleso srovnávací – teploměr. Po vytvoření rovnovážného stavu této
soustavy jsou tělesa ve vzájemném tepelné rovnováze a teplota těles je stejná jako teplota
teploměru. K měření teploty je třeba sestrojit teplotní stupnici a stanovit jednotku teploty.
K sestrojení teplotní stupnice je možno užít empirických poznatků, že se změnou teploty
tělesa se mění různé fyzikální veličiny, např. objem tělesa za stálého tlaku, tlak plynu
v nádobě stejného objemu, elektrický odpor apod.
V denní praxi měříme teplotu nejčastěji v celsiově teplotní stupnici, k jejímuž sestrojení
volíme dva základní stavy. Jednomu stavu přisuzujeme teplotu to= 0 °C, což je rovnovážný
stav chemicky čisté vody a jejího ledu za tlaku pn=1,01325 105 Pa. Druhému stavu
přisuzujeme teplotu t100 = 100 °C a je to rovnovážný stav chemicky čisté vody a její syté páry
za stejného tlaku pn.
Za základní teplotu této stupnice byla zvolena teplota rovnovážného stavu soustavy led, voda
a vodní pára. Uvedený rovnovážný stav se nazývá trojný bod vody a byla mu přiřazena
teplota Tr = 273,16 K (přesně).
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Kelvin K je 273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody. Je základní jednotkou
soustavy SI.
Celsiova teplota t se definuje pomocí termodynamické teploty T užitím definičního vztahu
t = ({T } − 273,15) °C, kde {T} je číselná hodnota termodynamické teploty T.
Teplotní rozdíl ∆t = t 2 − t1 vyjádřený v Celsiových stupních je stejný jako odpovídající
teplotní rozdíl ∆T = T2 − T1 , vyjádřený v kelvinech.
Teplota T = 0 K se nazývá absolutní nula a je počátkem termodynamické teplotní stupnice.
Termodynamická teplota libovolné látky se může neomezeně přiblížit k absolutní nule,
nemůže ji však dosáhnout.
1.1.1 Stavová rovnice pro ideální plyn
Plyn v rovnovážném stavu lze charakterizovat stavovými veličinami: Teplotou T, tlakem p,
objemem V a dále hmotností m a případně počtem částic n. Rovnice, která vyjadřuje vztah
mezi těmito veličinami, se nazývá stavová rovnice.
Stavovou rovnici ideálního plynu lze napsat ve tvaru

pV=

m
RT
Mm

(2.5)

kde molární plynová konstanta R = 8,3143 J K-1 mol-1a Mm =m/n je molární hmotnost
plynu.
Napíšeme-li stavovou rovnici pro dva různé stavy p1,V1,T1 a p2,V2,T2 téhož plynu stálé
hmotnosti m, vyplyne z obou rovnic, že výraz p V zůstává konstanta, neboť
T

p1 V1 p 2 V2
=
T1
T2

(2.6)

1.1.2 Teplotní děje s ideálním plynem
Děj, při kterém je termodynamická teplota T látky stálá, se nazývá izotermický děj. Vztah
mezi tlakem p a objemem V ideálního plynu při izotermickém ději s plynem o stálé hmotnosti
odvodíme z rovnice (2.6). Pro T1=T2 je p1 V1=p2 V2 a tedy
p V = konst.

(2.7)

Při izotermickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je součin
tlaku p a objemu V plynu stálý (Boylův-Mariottův zákon).
Grafem funkce v p V diagramu je izoterma. Je to větev rovnoosé hyperboly.
• Děj, při kterém je objem látky V stálý, se nazývá izochorický děj. Vztah mezi tlakem p
plynu a jeho termodynamickou teplotou T odvodíme z rovnice (2.6). Pro V1=V2 je
p1/T1=p2/T2 a tedy
(2.8)
p / T = konst.
Při izochorickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu přímo
úměrný jeho termodynamické teplotě (Gay-Lussacův zákon).
Grafem funkce v p V diagramu je izochora; je to úsečka rovnoběžná s osou p.
• Děj, při kterém je tlak p stálý, se nazývá izobarický děj. Z rovnice (2.6) pro p1=p2 je
V1/T1=V2/T2 a tedy
V / T = konst.
(2.9)
Při izobarickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je objem plynu
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přímo úměrný jeho termodynamické teplotě (Gay-Lussacův zákon).
Grafem funkce v p V diagramu je izobara, je to úsečka rovnoběžná s osou V.
• Děj, při kterém neprobíhá tepelná výměna mezi tělesem a okolím se nazývá adiabatický
děj (ΔQ=0), Q = konst.
Pro adiabatický děj s ideálním plynem platí mezi tlakem p a objemem V vztah
p V κ = konst.
(2.10)
což je Poissonův zákon, kde κ = c p / cv je Poissonova konstanta a platí c p > cv , tedy
κ > 1.
Grafem funkce v p V diagramu je adiabata. Adiabata klesá vždy strměji než izoterma. V obr.
2.2 je izoterma i a adiabata a.

p

i
a
V

0
Obr. 2.2 Izoterma a adiabata

V technické praxi se adiabatické komprese nebo expanze dosáhne zmenšením, nebo
zvětšením objemu plynu ve velmi krátké době tak, že plyn během této doby nepřijme ani
neodevzdá svému okolí teplo. Např. k získání nízkých teplot se ochlazuje plyn adiabatickou
expanzí a k získání vysokých teplot se při adiabatické kompresi u vznětových motorů zvýší
teplota na zápalnou teplotu nafty, která se po vstříknutí do horkého vzduchu vznítí.
Adiabata charakterizuje rychlé děje, izoterma pomalé děje.
Reálné děje obsahují prvky izotermických dějů (koná se práce na úkor tepla) i adiabatických
dějů (změna teploty plynu) a proto každý reálný děj lze vyjádřit těmito dvěma ideálními ději.
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VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO, PRÁCE PLYNŮ
OBSAH KAPITOLY:
Změna vnitřní energie při pohybu po vodorovné podložce, brzdění střely ve
dřevě a rozpínání plynu
Teplo jako míra energie při tepelné výměně
Měrné teplo jako teplo potřebné k ohřátí látky hmotnosti m a rozdílu teplot
Δt
Kalorimetrická rovnice
Vyjádření práce plynu z mechanické práce
Práce plynu při konstantním objemu, tlaku a teplotě
Grafické vyjádření práce plynu pomocí pracovního diagramu

MOTIVACE:
K popisu makrotepelných jevů se užívají veličiny jako je teplota, teplo, tlak,
objem, vnitřní energie apod. Každé těleso má vnitřní energii, která souvisí
s jeho vnitřní částicovou strukturou. Proto je to pojem důležitý při popisu
souvislostí mezi uvedenými veličinami. Pro lidskou činnost je důležitý
popis průběhu při dotyku teplejšího tělesa nebo prostředí se studenějším
tělesem nebo prostředím. Toto lze řešit z hlediska molekulové fyziky i
z hlediska tepelné výměny, tj. z hlediska energetického. Závislost tlaku a
objemu vyjadřuje pracovní diagram, jehož znalost je nutná pro jakoukoliv
tepelnou výměnu v tepelných strojích.

CÍL:
Vnitřní energie tělesa nebo prostředí, teplo a práce soustavy jsou tři
základní pojmy pro popis tepelné soustavy. Proto je cílem studia tepelné
výměny důkladná znalost a objasnění těchto fyzikálních veličin.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Výklad vnitřní energie pro částice (molekuly, atomy, ionty, volné
elektrony), které tvoří těleso, otázka změny vnitřní energie je
důležitá pro jakoukoliv tepelnou výměnu.
2. Tepelná výměna těles jako děj, vedoucí k rovnovážnému stavu
soustavy.
3. Výklad úbytku a přírůstku vnitřní energie při tepelné výměně.
4. Výpočet práce plynů soustavy pro různé teplotní změny
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1.1 VNITŘNÍ ENERGIE

Každé těleso má energii, která souvisí s jeho vnitřní částicovou strukturou a nazývá se vnitřní
energie tělesa.
Částice (molekuly, atomy, ionty, volné elektrony), ze kterých se látka skládá, konají
neuspořádaný pohyb. Jejich celková kinetická energie je jednou složkou vnitřní energie
tělesa. Částice na sebe působí navzájem silami a mají tedy potenciální energii, jejíž velikost
závisí na vzájemné poloze částic. Celková potenciální energie všech částic je další složkou
vnitřní energie tělesa. Další složkou vnitřní energie tělesa je potenciální a kinetická energie
kmitajících atomů uvnitř molekuly. I atomy skládající se z jádra a elektronového obalu mají
vnitřní energii, (např. jadernou energii, chemickou energii apod.).
Vysvětlíme změnu vnitřní energie v následujících případech:
• Uvedeme-li těleso do pohybu po vodorovné podložce, působením třecí síly se zastaví.
Přitom se zvýší teplota tělesa i podložky, třením se změnil stav obou těles. Částice všech
těles, tedy i uvedeného tělesa a podložky vykonávají kmitavé polohy kolem rovnovážných
poloh. Při pohybu tělesa po podložce se částice obou těles ležící na jejich styčných
plochách vzájemnými nárazy více rozkmitají a zvětší se teplota styčných ploch. Na
styčných plochách předávají částice část své energie dalším částicím. Proto při tření dvou
těles se zvětšuje jejich teplota i vnitřní energie. Vzhledem k tomu, že při tření těles třecí
síla působí po určité dráze je změna vnitřní energie způsobena konáním práce při tomto
ději.
• Vyjádříme změnu vnitřní energie při brzdění střely ve dřevě. Zastaví-li se po výstřelu
střela ve dřevě, vykoná brzdící síla vlivem odporu dřeva práci, která je rovna úbytku
kinetické energie ΔWk střely. O stejnou hodnotu vzroste také vnitřní energie ΔU střely a
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překážky (ΔU = ΔWk). Střela s nehybnou dřevěnou překážkou tvoří izolovanou soustavu
těles.
• Vyjádříme změnu vnitřní energie při rozpínání plynu. Rozpíná-li se plyn v tepelně
izolované nádobě opatřené pístem, koná práci (např. stlačuje pružinu). Při tomto se
zmenšuje vnitřní energie ΔU plynu. O stejnou hodnotu vzroste potenciální energie ΔWp
pružiny (ΔU= ΔWp).
Platí zákon zachování energie:
Při dějích probíhajících v izolované soustavě těles zůstává součet kinetické
energie a potenciální energie těles ve zvolené vztažné soustavě a vnitřní
energie těles konstantní.

Při dějích popisovaných v termodynamice se vnitřní energie atomů
zpravidla nemění, a proto ji neuvažujeme.
Vnitřní energie tělesa U je součtem celkové kinetické energie neuspořádaně se pohybujících
molekul, atomů, iontů a volných elektronů a celkové potenciální energie těchto částic.
Při různých dějích se mění stav tělesa a současně se tím mění i jeho vnitřní energie. Uvedené
děje lze rozdělit do dvou skupin. Děje, při kterých se mění vnitřní energie konáním práce
(např. stlačováním plynu) a děje, při kterých změna vnitřní energie nastává tepelnou výměnou
(např. ohříváním tělesa stykem s teplejším tělesem).
1.1.1 Teplo
Ponoříme-li např. do studené vody teplejší těleso, pozorujeme růst teploty vody a pokles
teploty tělesa. Děj probíhá tak dlouho, až nastane rovnovážný stav, při kterém jsou teploty
obou těles stejné. Tento děj se nazývá tepelná výměna.
Mírou energie, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso studenějšímu, je veličina,
která se nazývá teplo Q.
Říkáme-li, že těleso příjme teplo, rozumíme tím, že těleso příjme energii tepelnou výměnou.
Při tepelné výměně mezi tělesy tvořícími izolovanou soustavu těles platí zákon zachování
energie. Ponoříme-li např. do vody v tepelně izolované nádobě těleso o teplotě vyšší, než je
teplota vody, úbytek vnitřní energie tělesa ∆U1 se rovná přírůstku vnitřní energie vody ∆U 2 v
nádobě ( ∆U1 = ∆U 2 = Q ). Vnitřní energie izolované soustavy zůstává konstantní.
Vysvětleme děj, který probíhá při dotyku teplejšího tělesa a studenější vody z hlediska
molekulové fyziky.
Při dotyku obou těles dochází ke srážkám částic ležících na rozhraní obou těles a při těchto
srážkách částic teplejšího tělesa předávají částicím studenějšího tělesa část své energie.
Předávání energie probíhá také mezi různými částmi téhož tělesa, pokud mají různou teplotu.
Obě tělesa jsou v relativním klidu, takže předávání energie se neuskutečňuje konáním práce.
Děj, při kterém neuspořádaně se pohybující částice teplejšího tělesa narážejí na částice
studenějšího tělesa a předávají jim část své energie, je tzv. tepelná výměna.
Teplo Q je část vnitřní energie, která se vymění mezi látkami (soustavami)
s různými teplotami.
Pro tepelnou interakci lze vyslovit dvě teze:
Teplo přechází vždy z tělesa teplejšího na studenější.
Konečným stádiem tepelné interakce je vzájemné vyrovnání teplot.
Teplo Q, které je potřebné k ohřátí látky hmotnosti m a teplotě Δt je dáno vztahem
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Q = mc∆t

(2.11)

kde c je měrné teplo, tj. teplo, které je potřebné na zahřátí jednotkové hmotnosti o jeden
kelvin.
Do tepelně izolované nádoby s kapalinou vložme těleso, jehož teplota je větší než teplota
kapaliny. Ze zákona zachování energie plyne, že úbytek vnitřní energie tělesa se rovná
přírůstku vnitřní energie kapaliny. Celková vnitřní energie tělesa a kapaliny v tepelně
isolované nádobě se přitom nezmění. Hmotnost teplejšího tělesa označme m1, jeho počáteční
teplotu t1 a měrné teplo látky, z něhož je zhotoveno c1; kapalina nechť má hmotnost m2,
počáteční teplotu t2, kde (t 2 < t1 ) a měrné teplo c2. Tepelná rovnováha nastane při teplotě t.
Tedy teplo tělesa Q1 se rovná teplu, které přijme kapalina Q2

m1c1 (t1 − t ) = m2 c 2 (t − t 2 )
což je vztah pro stanovení např. měrného tepla neznámé látky c1.

(2.12)

1.2 PRÁCE SOUSTAVY
Nárazy molekul plynu na stěny nádoby je vyvíjen tlak. Na pohyblivý píst umístěný v nádobě
(obr. 2.3) působí tak mechanická síla F, p je tlak a S plocha pístu. Při pohybu pístu dovnitř
nádoby musíme konat práci, při pohybu pístu ven z nádoby koná práci plyn.

Obr. 2.3 Práce plynu

K vyjádření mechanické práce plynu lze použít vztah pro mechanickou práci (1.12) a je ho
nutné transformovat, neboť stav plynu popisujeme jinými veličinami (p, V, T). Při posunutí
pístu o dráhu ∆s se vykoná práce
A = F ⋅ ∆s = p ⋅ S ⋅ ∆s = p ⋅ ∆V
(2.13)
Při konstantním objemu je V = konst. a práce A = 0
Při konstantním tlaku p = konst. je práce A = p ⋅ ∆V
V
Při konstantní teplotě T = konst. je práce A = nRT ⋅ ln 2
V1
Práci plynu lze znázornit v tzv. pV nebo pracovním diagramu, který vyjadřuje závislost tlaku
plynu p na jeho objem V.
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1. A 2. VĚTA TERMODYNAMIKY
OBSAH KAPITOLY:
Termodynamické děje v makroskopických soustavách
Zákon zachování energie aplikovaný na tepelnou výměnu, první
termodynamický zákon
První termodynamický zákon vyjádřený pro všechny tepelné změny
Rozptyl energie při styku dvou těles s různými teplotami – druhý
termodynamický zákon
Entropie jako veličina pomocí ní lze vyjádřit druhý termodynamický zákon

MOTIVACE:
Ve všech tepelných soustavách probíhají termodynamické děje. Ty lze
popsat i bez znalostí mikrofyzikálních jevů. Pro technickou praxi je důležitý
popis souvislostí mezi veličinami, který tyto termodynamické děje
provázejí.

CÍL:
Popsat termodynamické děje, které jsou charakteristické pro rovnovážné
stavy s důkladnou znalostí první termodynamické věty, která určuje
možnost zachování fyzikálních veličin a druhé termodynamické věty, která
stanoví směr této změny.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Termodynamika jako teorie tepelných jevů.
2. Termodynamické věty pro rovnovážné stavy.
3. Přijetí a odevzdání energie tělesu konáním práce nebo tepelnou
výměnou.
4. První termodynamický zákon jako zákon zachování energie.
5. Druhý termodynamický zákon a určení podmínek, za kterých se
přeměna tepla na práci může uskutečnit.
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1. a 2. věta termodynamiky

1.1 TERMODYNAMICKÝ DĚJ

Teorii tepelných jevů je možno budovat i bez znalosti mikrofyzikálních jevů, bez přihlédnutí
k mikrofyzikálnímu pohybu. Základní zákony této teorie jsou vytvořeny ze souvislostí mezi
veličinami, které si tato teorie, tzv. termodynamika zavedla. Patří k nim teplota, teplo, tlak,
objem, vnitřní energie apod. Základy termodynamiky tvoří tzv. termodynamické věty.
Veškeré úvahy se budou týkat tzv. termodynamiky rovnovážných stavů. Tyto stavy jsou
charakterizovány tím, že v soustavě izolované od okolí neprobíhají žádné makroskopicky
pozorovatelné změny. V uvedených soustavách probíhají termodynamické děje.

1.2 PRVNÍ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON
Existují děje, při nichž dané těleso přijímá nebo odevzdává energii buď konáním práce, nebo
tepelnou výměnou. V technické praxi jsou však důležité také děje, při kterých dané těleso
přijímá nebo odevzdává energii oběma způsoby současně. Např. plyn v nádobě stlačujeme
pístem a současně zahříváme plamenem. Pak těleso, které působí na píst silou, vykoná práci
A , plamen odevzdá plynu teplo Q a vnitřní energie plynu U se zvětší o přírůstek ∆U a vztah

∆U = Q + A

(2.14)
je zápisem prvního termodynamického zákona, vyjadřující zákon zachování energie.
Přijímá-li soustava energii, považujeme práci vykonanou ostatními tělesy a teplo přijaté
soustavou za kladné veličiny ( A > 0; Q > 0) . Odevzdává-li soustava energii okolním tělesům,
považujeme práci vykonanou okolními tělesy a teplo odevzdané okolním tělesům za záporné
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veličiny ( A < 0; Q < 0) . Jestliže se vnitřní energie soustavy zvětšila, považujeme její změnu
za kladnou, v opačném případě považujeme její změnu za zápornou.

1.3 DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON
První zákon termodynamiky (2.14), vyjadřující zákon zachování energie objasňuje přeměnu
tepla na práci a naopak práci na teplo. První přeměnu lze uskutečnit bez omezení, opačná
přeměna má omezující podmínky. Např. kinetická energie střely v překážce se mění na teplo,
uvolněné teplo se nikdy samovolně nepřemění na práci, která by střele vrátila její kinetickou
energii. Samovolnou přeměnu práce na teplo, ale ne už teplo na práci zjišťujeme ze všech
reálných dějů v přírodě. Uvedený poznatek a podmínky, za kterých se přeměna tepla na práci
může uskutečnit, vyjadřuje druhý zákon termodynamiky, který má následující ekvivalentní
formulace
Při styku dvou těles s různými teplotami přechází teplo vždy jen z teplejšího
tělesa na studenější.
Není možné sestrojit trvale pracující tepelný stroj, který by nekonal nic
jiného, než odebíral teplo ze zásobníku a měnil ho na práci.
Druhá věta termodynamiky se charakterizuje fyzikální veličinou, která se nazývá entropie S a
je vyjádřena změnou tepla ΔQ v poměru termodynamické teplotě T. Změna entropie je
vyjádřena vztahem
∆S =

∆Q
T

a v diferenciální formě ve tvaru

dQ
T
V izolovaných soustavách jsou možné jen takové změny, při nichž entropie soustavy vzrůstá
nebo zůstane nezměněna. Rovnováha izolované soustavy se vyznačuje maximální entropií.
Podmínky dS ≥ 0 nebo S 2 − S1 ≥ 0
charakterizují směr přirozených dějů v izolovaných soustavách nebo jejich rovnováhu. Jsou
matematickým vyjádřením 2. termodynamiky a jsou vyjádřením principu růstu entropie.
dS =
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1

PŘENOS TEPLA
OBSAH KAPITOLY:
Způsoby šíření tepla – zářením, proudění a vedením
Hustota tepelného toku jako teplo, které projde jednotkovou plochou za
jednotkový čas
Měrná tepelná vodivost látky a měrná teplotní vodivost látek
Ustálené vedení tepla rovinnou stěnou
Hustota tepelného toku při přestupu tepla, součinitel přestupu tepla a
součinitel prostupu tepla

MOTIVACE:
Záření, proudění a vedení tepla jsou způsoby přenosu tepla velmi důležité
pro lidskou činnost a technickou praxi. Při záření je teplo přenášeno
prostředím jako elektromagnetické záření o jisté vlnové délce. Při proudění
v důsledku rozdílné teploty látky dochází v tekutinách ke změnám hustoty
těchto látek. Je-li teplo v látkách předáváno přímým kontaktem těchto
zpravidla jen pevných látek, jde o způsob šíření tepla vedením.

CÍL:
Charakterizovat všechny způsoby šíření tepla, charakterizovat látky pomocí
charakteristických tepelných veličin a důkladně se seznámit s veličinou
hustota tepelného toku.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Přenos tepla zářením po kvantech energie
2. Proudění částic látky z míst o menší hustotě (větší teplota) do míst
s větší hustotou (menší teplota)
3. Vedení tepla jako způsob šíření tepla typický pro pevné látky,
částečně kapaliny
4. Definice hustoty tepelného toku a její závislost na charakteristických
fyzikálních veličinách
5. Ustálené vedení tepla hlubinnou stěnou
6. Přestup tepla rozhraním dvou prostředí
7. Aplikace obecných zákonů záření, proudění a vedení tepla na
praktických příkladech prostupu tepla různými prostředími
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1.1 ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ TEPLA

Zářením, kdy je teplo přenášeno prostředím formou elektromagnetického záření vlnové délky
v intervalu 10−7 až 10−5 m po kvantech energie, tzv. fonónech. Přenos tepelné energie lze
charakterizovat obecnými zákony záření.
Prouděním, kdy v důsledku rozdílné teploty látky s nízkou úrovní vazebných sil mezi
jednotlivými částicemi (v plynech a kapalinách), dochází ke změnám hustoty těchto látek.
Částice látky proudí z míst o menší hustotě (s větší teplotou) do míst s větší hustotou (menší
teplotou).
Vedením, kdy je teplo v látkách předáváno přímým kontaktem těchto látek (nebo mezi místy
téže látky různých teplot). Tento způsob šíření tepla je typický pro pevné látky, částečně
kapaliny.
Vedení tepla rozlišujeme ustálené, kdy teplotní rozdíl mezi vstupním a výstupním rozhraním
látky vedoucí teplo je konstantní. Pokud tento teplotní spád není konstantní, jedná se o
neustálené vedení tepla. Šíření tepla je charakterizováno veličinou, která se nazývá hustota
tepelného toku.
Vedení tepla
Hustota tepelného toku q je definována jako teplo, které projde jednotkovou plochou za
jednotku času

q=

Q
Sτ

(7.8)
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kde Q je teplo vedené látkou, S je velikost plochy, jíž teplo prostupuje a τ je čas, po který
teplo látkou prostupuje.

Obr. 7.5 Průchod tepla vrstvou

Obr. 7.6 Teplotní průchod vrstvou tlouštky d

Hustota tepelného toku závisí přímo na rozdílu teplot Δt povrchů vrstvy, kterou je teplo
vedeno a klesá s tloušťkou vrstvy Δx (viz obr. 7.5). Závislost hustoty tepelného toku lze
vyjádřit vztahem

q=λ⋅

∆t
∆x

(7.9)

kde λ je měrná tepelná vodivost látky.
Pak srovnání vztahů (7.8) a (7.9) lze dostat pro teplo Q, které za čas τ projde vrstvou látky
tloušťky Δx o vstupní ploše S

Q=λ⋅

∆t
Sτ
∆x

(7.10)
Vedle konstanty λ je další teplotní charakteristikou každé látky měrná teplotní vodivost látek
a definována vztahem

a=

λ
cρ

(7.11)

kde ρ je hustota látky a c její měrná tepelná kapacita. Ze vztahu (7.11) snadno určíme
rozměr měrné teplotní vodivosti látek [a] = m 2 ⋅ s −1 .

1.2 USTÁLENÉ VEDENÍ TEPLA ROVINNOU STĚNOU
Vyjdeme-li z rovnice (7.9), platí ∆t =
podle (7.9) lze napsat ve tvaru

t1 − t =

q

λ

q

λ

⋅ ∆x . Teplotu t ve vzdálenosti x ve vrstvě (obr. 7.6)

( x − 0)

(7.12)

Protože hustota tepelného toku je pro ustálené vedení tepla konstantní a platí vztah (7.9)
aplikovaný na celou vrstvu tloušťky d

q=λ

t1 − t 2
d

(7.13)

Po dosazení výrazu (7.13) do (7.12) dostáváme

t1 − t =

t1 − t 2
x
d

(7.14)

což lze upravit a platí
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t = t1 −

t1 − t 2
x
d

(7.15)

Podle vztahu (7.15) se teplota s rostoucím x lineárně snižuje (za předpokladu t1 > t 2 ) tak, že
pro x=0 je t = t1 a pro x=d je t = t 2 (obr. 7.7)

Obr. 7.7 Závislost teploty na šířce vrstvy

Obr. 7.8 Přestup tepla rozhraním dvou prostředí

1.3 PŘESTUP TEPLA
Přestup tepla rozhraním dvou prostředí lze charakterizovat součinitelem přestupu tepla α (pro
dvě rozhraní α1 , α 2 , obr. 7.8)
Protože předpokládáme ustálený přenos tepla, pro hustotu tepelného toku přes obě rozhraní
platí
q= α ⋅ ∆t
(7.16)
tedy pro první rozhraní na základě (7.11) a obr. 7.8
q = α 1 ⋅ (ϑ1 − t1 )
(7.17)
Obdobně pro druhé rozhraní
q = α 2 ⋅ (t 2 − ϑ2 )
(7.18)
a současně na základě vztahu (7.9) pro vrstvu tloušťky d platí

q=λ

t1 − t 2
d

(7.19)

Ze vztahů (7.17 - 7.19) pak vyplývá, že:

ϑ1 − t1 =

q

α1

t1 − t 2 = q

t 2 − ϑ2 =

d

(7.20)

λ

q

α2

Po sečtení tří vztahů (7.20) pak platí:

ϑ1 − ϑ2 = q(

1

α1

+

d

λ

+

1

α2

)

(7.21)

Ve vztahu (7.21) pro přestup tepla přes dvě rovinná rozhraní rovinné vrstvy tloušťky d je
výraz v závorce
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1

α1

+

d

+

1

(7.22)

λ α2

konstanta, kterou lze označit

K=

1

α1

+

1
d

+

1
a platí
K

1

λ α2

(7.23)
Konstanta K je součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou tloušťky d o součiniteli tepelné
vodivosti λ , se součiniteli přestupu tepla α1 pro vstupní rozhraní a α 2 pro výstupní rozhraní.
Platí pak také na základě vztahu (7.21) a (7.23).

=
q K (ϑ1 − ϑ2 )

(7.24)
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ELEKTROSTATICKÉ
POLE,
V ELEKTROSTATICKÉM POLI

POHYB

NÁBOJE

OBSAH KAPITOLY:
Přítomnost elektrického náboje jako podmínka pro využití elektrických
vlastností látek
Elektrické pole dvou bodových nábojů. Coulombův zákon
Intenzita elektrického pole jako podíl síly, která působí na zkušební
elektrický náboj
Potenciál elektrického pole jako potenciální energie náboje k velikosti
zkušebního náboje
Napětí jako rozdíl dvou potenciálů
Elektrický náboj a jeho pohyb v elektrickém poli
Kapacita vodiče jako míra schopnosti získat nebo udržet si elektrický náboj.
Elektrické pole kondenzátoru
Elektrický proud jako pohyb volných elektronů. Ohmův zákon jako
závislost proudu na napětí

MOTIVACE:
Elektrické vlastnosti látek jsou podmíněny přítomností elektrických nábojů
v atomech. Elektrický náboj je spolu s jeho hmotností, mírou základních
vlastností materiálních objektů. Projevuje se vytvářením elektrického pole,
které působí na náboje umístěné v poli. Pro technickou praxi je důležitý
popis volných nábojů v kovových vodičích, kladných a záporných iontů
v elektrolytech a kladných a záporných iontů a záporných elektronů
v plynech.

CÍL:
Cílem je důkladná znalost popisu elektrického pole pomocí základních
charakteristik, kterými jsou intenzita a potenciál elektrického pole. K tomu
je potřebná znalost silových účinků nábojů a potenciální energie
elektrických nábojů. Pokud je náboj v klidu, jde o elektrostatiku, pokud je
náboj v pohybu je třeba důkladnou znalost elektrodynamiky.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Pojem kladných a záporných elektrických nábojů. Elektrický stav
tělesa z hlediska struktury látky
2. Silový účinek mezi náboji a intenzita elektrického pole
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3. Potenciální energie náboje jako potenciál elektrického pole
4. Pohyb náboje v elektrickém poli
5. Pohyb náboje vyvolaný časově neproměnným elektrickým polem ve
vodiči – elektrický proud. Ohmův zákon
6. Elektrický zdroj jako zařízení, na jehož svorkách se udržuje stálý
potenciálový rozdíl – napětí
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1.1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ, ELEKTRICKÉ POLE

Z experimentů plyne, že existují dva druhy elektrického náboje. Náboj, který je vázán na
jádro atomu, se označuje jako kladný. Náboj, který je soustředěn v elektronovém obalu
atomu, je záporný, neboť elektronový obal atomu je složen ze záporných částic zvaných
elektrony. Pojem elektrického náboje se zavádí pro kvantitativní vyjádření elektrického stavu
materiálních objektů.
Jednotka elektrického náboje [Q] = 1 C = 1A·s.
Coulomb C je elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém proudu 1 A v době 1
sekundy. Užívá se název ampérsekunda A∙s. V soustavě SI se 1 C definuje užitím základní
jednotky pro proud, tedy užitím ampéru.
Elektrický stav těles či elektřiny byl pozorován již ve starověku. Řecký filozof Thales
Miletský popsal zvláštní stav jantaru při tření vlněnou látkou. Jantar přitahuje lehká tělíska
(např. útržky papíru, korkovou drť, aj.). Příčina tohoto stavu byla nazvána elektřina.
Z pokusů plyne, že jsou jen dva druhy elektrického stavu. Elektrický stav ebonitu třeného srstí
se označuje jako záporný. Elektrický stav skla třeného amalgamovanou kůží se označuje jako
kladný. Platí:
Tělesa souhlasně elektrická se navzájem odpuzují, tělesa nesouhlasně elektrická se
navzájem přitahují. Elektrický stav se sdílí dotykem.
Jev, při kterém se převádí elektrický stav z jednoho tělesa na jiné těleso, se nazývá vedení
elektřiny. Látky, které elektrický stav převádí, se nazývají elektrické vodiče (kovy, uhlík,
lidské tělo, země, vodní roztoky solí, zásad, kyselin, ionizované plyny, aj.). Látky, které
nepřevádějí elektrický stav, se nazývají elektrické nevodiče nebo izolanty (bakelit, jantar,
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porcelán, sklo, slída, aj.). Germanium, selen, diamant, křemík, aj., patří do skupiny zvané
polovodiče.
Indikátorem elektrického stavu je lístkový elektroskop (obr. 4.1). Indikátorem elektrického
stavu lze ukázat také dělení elektrického náboje.

Obr. 4.1 Lístkový elektroskop

Experimentálně bylo zjištěno, že existuje elementární náboj e, jehož nositeli jsou elektrony a
protony. Elektrický náboj má tedy atomovou povahu.
Kladné i záporné náboje Q jsou celistvými násobky dále nedělitelného elementárního náboje.
Pro libovolný náboj Q platí
(4.1)
Q = ke ,
kde k je celé číslo.

1.2 COULOMBŮV ZÁKON
Přesným měřením pomocí torzních vah určil Coulomb interakci dvou nábojů, jež se nacházejí
na tělesech a rozměrech malých ve srovnání s jejich vzdálenostmi. Takový náboj nazveme
bodovým nábojem. Síla F, působící mezi dvěma bodovými náboji Q resp. Q' je přímo
úměrná součinu těchto nábojů a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti r, obr. 4.2. Na



obrázku je znázorněn vektor síly F , polohový vektor r a jednotkový vektor r °.



r°
r
F
Q

Q´
Obr. 4.2 Coulombův zákon

Coulombův zákon je pak ve tvaru

F = ke

Q ⋅ Q'
r2

kde konstanta úměrnosti ke závisí na jakosti prostředí a má hodnotu
1
ke =
4πε 0
kde ε 0 se nazývá permitivita vakua a má hodnotu

ε 0 = 8,85416 ⋅ 10 −12 C 2 ⋅ N −1 ⋅ m −2

(4.2)

(4.3)
(4.4)

1.3 INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE
Elektrické pole se vyznačuje silami zvanými elektrickými. Experimentální důkaz pro
existenci pole v libovolném místě lze provést tak, že umístíme nabité těleso, tzv. zkušební
těleso, do tohoto místa. Působí-li na takto umístěné těleso elektrická síla, pak v tomto místě
existuje elektrické pole.
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Elektrické pole charakterizuje vektor E , který se nazývá intenzita elektrického pole v daném
místě.


Intenzita elektrického pole E je definována jako podíl síly F , která působí na zkušební
náboj Q´, který je v klidu v daném místě pole, a tohoto zkušebního náboje Q' .


 F
E=
Q'
Jednotka intenzity elektrického pole [ E ] = 1 N ⋅ C = 1 V ⋅ m .
Rovnici (4.5) můžeme psát ve tvaru
 
F = E Q' ,
-1

-1

(4.5)

(4.6)


což vyjadřuje, že síla, kterou pole působí v daném místě o intenzitě E na náboj Q' , se rovná

součinu elektrické intenzity a tohoto náboje. Taková síla působí např. na elektron
v elektrických polích elektronek, obrazovek osciloskopu, apod.
Má-li intenzita elektrického pole ve všech jeho bodech stejnou velikost a směr, nazývá se pole
homogenní.

Ke každému bodu elektrického pole lze přiřadit vektor intenzity pole E . K znázornění
elektrického pole zavedl Faraday pojem siločar.
Siločárou v elektrickém poli nazýváme myšlenou čáru takovou, že směr její tečny
v libovolném bodě je týž, jako směr intenzity elektrického pole v tomto bodě. Na obr. 4.3 jsou
elektrické siločáry: a) kladného náboje, b) dvou stejně velikých nábojů opačného znaménka,
c) dvou stejně velikých kladných nábojů.

a)

b)

c)

Obr. 4.3 Elektrické siločáry

1.4 POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE


Elektrické pole je charakterizováno intenzitou E elektrického pole jako vektorovou veličinou
a skalární veličinou, kterou je potenciál V elektrického pole.
Princip zachování energie známý z mechaniky lze aplikovat na pohyb libovolné částice
v elektrickém poli. Vzhledem k tomu, že tíha působící na náboj je ve srovnání s elektrickou
silou velmi malá, tíhovou potenciální energii lze zanedbat. Každá nabitá částice má však
v elektrickém poli potenciální energii.
Je to práce, kterou vykonávají vnější síly při přechodu náboje z místa o nulové potenciální

energii do daného bodu. V souhlase s definicí intenzity E elektrického pole, která je číselně
rovna síle na jednotkový náboj, je potenciální energie jednotkového náboje číselně rovna
potenciálu V elektrického pole. Pro potenciál V v místě B označený VB, je-li v bodě B náboj
Q' o potenciální energii WB platí
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VB =

WB
Q'

(4.7)
Potenciál elektrického pole VB je podíl potenciální energie náboje WB v daném místě a
velikosti tohoto náboje Q´.
Jednotka potenciálu [VB ] = 1 J ⋅ C −1 = 1 V
Potenciál v daném bodě elektrostatického pole je dán intenzitou elektrického pole podél
libovolné dráhy spojující daný bod s pevným bodem, jehož potenciál volíme za nulový (obr
4.4).

Obr. 4.4 Potenciál elektrického pole

Přejde-li náboj Q' z bodu A elektrického pole do libovolného bodu B působením vnější síly,
zvýší se jeho potenciální energie z hodnoty WA na WB. Přírůstek potenciální energie ∆W
náboje Q' je

∆W = WB − WA

(4.8)

a rozdíl potenciálů

VA − VB = U

(4.9)

se nazývá napětí.
Napětí mezi dvěma body A, B elektrického pole je číselně rovno práci, kterou vykoná vnější
síla při přechodu jednotkového náboje z bodu A do bodu B, nebo kterou vykonají síly pole
při přechodu jednotkového náboje z bodu B do bodu A.
Jednotkou napětí [U ] = 1 V.
Z rozdělení potenciálu v okolí nabité kovové koule lze najít body elektrického pole, v nichž je
potenciál stejný. Tyto body jsou rozloženy v prostoru kolem náboje na určité ploše, kterou
nazýváme ekvipotenciální plochou nebo hladinou. Mezi libovolnými dvěma body této
plochy není rozdíl potenciálů.
Náboj v elektrickém poli. Kapacita vodičů
Vytvořme elektrické pole s nábojem Q rozloženým na vodivé kouli o poloměru R. Potenciál
v bodě P ve vzdálenosti r ≥ R od středu koule je dán výrazem

V=

1

4πε 0

⋅

Q
r

a potenciál koule o poloměru R

V=

1

4πε 0

⋅

(4.10)

Q
R

(4.11)
Přímá úměrnost mezi potenciálem V nabité koule a celkovým nábojem na kouli Q ve vztahu
(4.10) je splněna i pro libovolný vodič konečných rozměrů.
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Výraz

C = 4πε 0 R

(4.12)
se nazývá kapacita. Závisí na velikosti a tvaru vodiče. Kapacita koule je přímo úměrná jejímu
poloměru, jak plyne ze vztahu (4.12).
Přímou úměrnost mezi nábojem Q a potenciálem V lze psát ve tvaru

Q = C ⋅V

(4.13)

a kapacitu pak definovat jako podíl

C=

Q
V

C=

Q
U

(4.14)
Kapacita vodiče je míra jeho schopnosti získat nebo udržet si elektrický náboj. Jednotka
kapacity je 1C ⋅ V-1 a nazývá se farad (F). Vodič má kapacitu 1F, jestliže se nábojem 1C
nabije na potenciál 1V.
Jsou-li v blízkosti umístěny dva vodiče se stejnými náboji opačných znamének, představuje
tato sestava nabitý kondenzátor.
Kapacita takové soustavy se definuje jako podíl náboje Q na jednom vodiči a napětí U
na plochách vodičů ohraničujících elektrické pole náboje.
(4.15)
Podle tvaru ploch ohraničujících elektrické pole rozlišujeme deskové, kulové a válcové
kondenzátory. Pro nízká napětí a malé kapacity se užívá deskového kondenzátoru,
skládajícího se ze dvou rovnoběžných vodivých desek a ploše S, které jsou od sebe vzdáleny
o délku d (obr. 4.5).
+Q
-Q

E

S

S

d
Obr. 4.5 Deskový kondenzátor

Pro kapacitu deskového kondenzátoru platí

C = ε0

S
d

(4.16)

Kondenzátory lze spojovat za sebou (sériově) nebo vedle sebe (paralelně) v tzv. baterii
kondenzátorů.
Při sériovém zapojení kondenzátoru podle obr. 4.6 se zdrojem o napětí U se na každém
z kondenzátorů nahromadí stejně velký elektrický náboj Q.
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Obr. 4.6 Sériové zapojení kondenzátorů

Pak převrácená hodnota výsledné kapacity kondenzátorů spojených za sebou je rovna součtu
převrácených hodnot kapacit jednotlivých kondenzátorů:

1
1
1
1
=
+
⋅⋅⋅ +
C C1 C 2
Cn

(4.17)

Při paralelním zapojení podle obr. 4.7 je napětí U na všech kondenzátorech stejně velké a
výsledný náboj kondenzátorů je roven součtu nábojů na jednotlivých kondenzátorech.
+Q1
−Q1

+

+Q2

C1

−Q2

−

C2
−Qn

+Qn
Cn

Obr. 4.7 Paralelní zapojení kondenzátorů

Pak výsledná kapacita kondenzátorů zapojených vedle sebe je rovna součtu kapacit
jednotlivých kondenzátorů

C = C1 + C 2 + ⋅ ⋅ ⋅C n

(4.18)
Kapacita řady kondenzátorů zapojených v sérii je vždy menší než nejmenší kapacita v sériové
řadě, jak plyne ze vztahu (4.17), takže zvětšení kapacity lze provést paralelním zapojením, jak
plyne ze vztahu (4.18).

1.5 ELEKTRICKÝ PROUD
Elektrické pole, kde rozdělení nábojů v prostoru je stálé a na čase nezávislé, je statické. Je to
pole, rozkládající se kolem nabitých těles ve vakuu, ve vzduchu a v dielektriku.
Zachování pole ve vodičích je spojeno s dodáváním energie z vnějšku, z elektrického zdroje.
Vytvořené elektrické pole není však elektrostatické, i když je na čase nezávislé a jeho
existence je podmíněna neustálým udržováním napětí na koncích vodiče. Časově neproměnné
elektrické pole ve vodiči vyvolává v něm pohyb náboje, tj. elektrický proud, který trvá tak
dlouho, dokud je na koncích vodiče napětí. Je to tedy uspořádaný pohyb volných elektrických
nábojů. Volné náboje v kovovém vodiči jsou záporné elektrony, v elektrolytech kladné a
záporné ionty, v plynech ve vodivém stavu kladné a záporné ionty a záporné elektrony.
Velikost elektrického proudu I posuzujeme podle elektrického náboje, jež projde v časové
jednotce libovolným průřezem vodiče a je rovna

I=

Q
t

(4.19)
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Jednotka elektrického proudu je [I ] = 1A
Ampér je proud, při němž průřezem vodiče projde za každou sekundu náboj 1C (1A=1C ⋅ s-1;
1C=1A ⋅ s).
Ohmův zákon
Volné elektrony se pohybují vlivem sil elektrického pole, které jsou podmínkou existence
elektrického proudu ve vodiči. Nepůsobí-li na volné elektrony vnější elektrické pole, pohybují
se přímočaře mezi ionty krystalové mříže a tvoří tzv. elektronový plyn.
Ohmův zákon je závislost proudu I na napětí U , neboť vytváří-li elektrické napětí na
krajích homogenního vodiče délky l a průřezu S uvnitř vodiče homogenní elektrické pole o
U
intenzitě E = , pak prochází vodičem stálý proud I
l
a jeho velikost je rovna

I=

U
R

(4.20)

což je Ohmův zákon v tzv. celkovém tvaru a veličina R se nazývá elektrický odpor vodiče.
Ohm experimentálně potvrdil, že proud I ve vodiči je lineární funkcí napětí U na koncích
vodiče

I = GU

(4.21)
1
kde G je převrácená hodnota odporu G =
a nazývá se elektrická vodivost.
R
Jednotka odporu [R ] = 1V ⋅ A −1 = 1Ω
Ohm je odpor vodiče, jímž prochází proud 1A, je-li na jeho koncích napětí 1V.
Jednotka elektrické vodivosti [G ] = 1S (siemens)
Závislost odporu vodiče R na délce vodiče l a jeho průřezu S je

R=ρ

l
S

(4.22)

kde ρ je měrný elektrický odpor. Jednotka měrného odporu [ρ ] = 1Ω ⋅ m závisí na látce a
fyzikálním stavu vodiče. U kovů je ρ v intervalu 10 −8 až 10 −6 Ω ⋅ m , u polovodičů 10 −5 až
7
10 6 Ω ⋅ m a izolantů 10 až 1019 Ω ⋅ m . Rozdíl mezi kovy, polovodiči a izolanty není jen
v různé hodnotě měrného odporu ρ , ale v jejich chování za různé teploty, což plyne ze
závislosti měrného odporu ρ na teplotě t (kap 7.3.4).
U kovů s rostoucí teplotou měrná vodivost klesá, u izolantů naopak stoupá. Vodivost
polovodičů ve většině případů s rostoucí teplotou roste.
Při velmi nízkých teplotách je odpor kovů velmi malý, u některých kovů v blízkosti absolutní
nuly odpor úplně mizí. Jev se nazývá supravodivost.
Růst odporu kovů s teplotou lze vysvětlit porušením usměrněného pohybu elektronů a
pravidelné mřížové stavby. Proto porušení pravidelné mřížové stavby cizími příměsemi také
ovlivní odpor kovů. Příměsi v kovu mohou zvětšit měrný odpor čistého kovu (manganin,
chromnikl, apod.).
Odpor kovů závisí také na jejich zpracování, neboť kování, protahování a zakalování zvyšuje
odpor kovů, což souvisí s jejich krystalickou stavbou.
Ohmův zákon platí velmi přesně pro kovy a většinu ostatních pevných vodičů a pro některé
kapaliny.
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1.6 ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ
Ve vodičích je existence elektrického pole spojeno s dodáváním energie z vnějšku,
z elektrického zdroje. Jsou to zařízení, na jejichž svorkách se udržuje stálý potenciálový
rozdíl. Nejznámější jsou galvanické články, akumulátory a dynama.
V elektrickém zdroji se vytváří a trvale udržuje v jednom místě, zvaném záporný pól zdroje,
trvalý nadbytek elektronů a ve druhém místě, kladném pólu zdroje, jejich trvalý nedostatek.
Vlastnost, že mezi svorkami zdroje je stálé napětí, je způsobena tím, že zdroj na kladném
pólu elektrony přijímá, kdežto na záporném je vytlačuje. Analogicky jako cirkulační pumpa,
která na jednom konci vodu saje a na druhém ji vytlačuje. V připojeném potrubí může voda
cirkulovat, což je podmíněno tlakovým rozdílem, který se udržuje mezi konci potrubí. Vodu
v pohybu udržuje tlakový spád v potrubí. Stejně udržuje zdroj elektrického proudu na koncích
připojeného vodiče napětí, které se nazývá svorkové napětí a ve vodiči spád napětí tj.
elektrické pole, způsobující pohyb náboje ve vodiči.
Napětí na svorkách zatíženého zdroje je tedy svorkové napětí. Zdroj elektrického proudu je
sídlem elektromotorického napětí, které má schopnost udržovat nosiče nábojů ve vodiči
v trvalém pohybu. K objasnění pojmu elektromotorického napětí je třeba si představit dva
vodiče A, B nabité na různé potenciály V1 > V2 jejichž spojením C přechází kladný náboj
z míst o vyšším potenciálu V1 na místa i nižším potenciálu V2 (obr. 4.8). Aby procházel
vodičem C stálý proud, museli bychom udržovat na vodičích A, B stálé potenciály.

Obr. 4.8 Elektromotorické napětí

Znamená to, že na vodič A by musel být přiváděn stejný náboj, který přijal vodič B
(čárkovaná čára D), aby se dráha náboje uzavřela. Na cestě D působí proti nábojům
elektrostatické síly, k jejichž překonání je zapotřebí vnějších sil neelektrostatické povahy.
Vnější síly musí konat práci na úkor nějaké energie, následkem čehož vzniká mezi oběma
místy A, B trvalý potenciálový rozdíl. Velikost práce, kterou vykonávají vnější síly při
přemisťování jednotkového náboje, se nazývá elektromotorické napětí zdroje a značí se ε .
Napětí na svorkách má největší hodnotu, když svorky nejsou vodivě spojeny, tj. když je zdroj
nezatížený. Napětí na svorkách nezatíženého zdroje je elektromotorické napětí.
Elektromotorické napětí zdroje se rovná tedy rozdílu potenciálů na svorkách nezatíženého
zdroje, takže platí

ε BA = V A − VB = U AB

(4.23)

1.7 POHYB NÁBOJŮ V PLYNECH
Elektrické vodivosti plynů lze tak dosáhnout pouze ionizací, tj. při ději, při kterém se vnějším
zásahem uvolňují z atomů neutrálních molekul elektrony. Zbytky molekul jsou pak kladné
ionty. Vytváří se dvojice elektron – kladný ion. Připojí-li se uvolněné elektrony k jiným
neutrálním molekulám, vzniknou záporné ionty.
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Ionizace plynu se vyvolává v ionizátorech, kterým může být každý zdroj energie, poskytující
elektronům v atomech (molekulách) energii potřebnou na jejich uvolnění. Nastává-li ionizace
vzájemnými srážkami molekul, jde o ionizaci nárazem.
Při ionizaci plynu konají vnější síly ionizační práci proti silám vzájemného působení mezi
uvolněným elektronem a ostatními částmi atomu (molekuly). Nejmenší energie potřebná
k uvolnění elektronu se nazývá ionizační energie. Její jednotkou je zpravidla elektronvolt
(eV), přičemž 1=
eV 1, 602 ⋅10−19 J . Ionizační energie vodíku a kyslíku je 13,6 eV, dusíku
14,5 eV.
Volné elektrony a ionty vytvořené ionizací mají krátkou dobu trvání, neboť se vzájemně
přitahují a jejich počet se zmenšuje. Opačně nabité částice se spojují v neutrální molekuly,
což nazýváme rekombinace.
Uspořádaný pohyb volných elektronů a iontů způsobuje elektrický proud v plynech a nazývá
se výboj.
Udržuje-li se proud jen po dobu působení ionizátoru, hovoříme o nesamostatném výboji.
Pokračuje-li výboj i po odstranění ionizátoru, hovoříme o samostatném výboji. Plyn se
ionizuje vlastními ionty a hlavně elektrony a zvyšuje tak svou vodivost. Při určité velikosti
intenzity elektrického pole lavinovitě vzrůstá počet iontů a ionizace převládá nad
rekombinací. Elektrické napětí, při kterém vzniká samostatný výboj, se nazývá zápalné
napětí.
Vodivý plyn pak může být součástí elektrického obvodu, musí být však uzavřený v trubici,
neboť snadno difunduje do okolí. Vodivým spojem s obvodem je elektroda, zatavená
v trubici.

1.8 VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA VÝBOJE
Průvodní fyzikální děje elektrického výboje lze vyhodnotit ze závislosti proudu na napětí.
Graf závislosti proudu I elektrického výboje na napětí U mezi elektrodami se nazývá
voltampérová charakteristika výboje. Lze ji získat měřením v ionizační komoře. Je to
deskový kondenzátor, o kapacitě C, který je izolovaně umístěn v kovové krabici s okénkem O
pro působící ionizátor a připojený přes galvanometr G na zdroj napětí U (obr. 7.9).
S rostoucím napětím na deskách kondenzátoru roste proud v elektrickém obvodu. Při malých
napětích převládá rekombinace. Vzrůstající elektrické napětí urychlí ionty a elektrony tak, že
nestačí rekombinovat, ale zanikají zachycením se na deskách kondenzátoru. Všechny ionty
vytvořené ionizátorem jsou zachyceny deskami při napětí Un, kdy nastává nasycení proudu In.
Další zvyšování napětí nezpůsobuje zvyšování proudu. Samostatný výboj nastává při značně
vyšším napětí, tzv. zápalném napětí Uz. Při zvyšujícím se napětí proud velmi rychle roste.
Přechod z nesamostatného na samostatný výboj se nazývá elektrický průraz plynu.

Obr. 7.9 Ionizační komora

Obr. 7.10 Voltampérová charakteristika
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Na obr. 7.10 je grafický průběh závislosti I na U získané při experimentu s ionizační
komorou. Při malých napětích platí Ohmův zákon (OA), neplatí pro nasycený proud (AB) a
pro samotný výboj.
Na charakter samotného výboje v plynech má vliv chemické složení plynu, jeho teplota, tlak,
vzdálenost elektrod, jejich kvalita, stupeň ionizace a parametry obvodu. Výboj je většinou
doprovázen světelnými a zvukovými efekty.
Samostatný výboj probíhá odlišně. Při malé hodnotě proudu pozorujeme slabé světélkování
plynu, tzv. doutnavý elektrický výboj. Při větších hodnotách proudu se projeví přidání energie
iontů dopadajících na elektrody rozžhavením elektrod, které se stávají ionizátory (tepelné
ionizátory). Teplota plynu roste až do teploty 6 ⋅103 K , napětí mezi elektrodami klesá a
vzniká obloukový výboj, zvaný elektrický oblouk.
Jiskrový výboj, zvaný elektrická jiskra vzniká jako nejintenzivnější krátkodobý výboj a tvoří
ho elektronové a iontové laviny v jiskrových kanálcích, v nichž roste tlak na desítky MPa a
teploty na 105 K . Jiskrový výboj se využívá při jiskrovém obrábění kovů.
Do této kategorie patří i výboj v atmosféře, blesk. Blesk má délku v průměru 2 až 3 km.
Teplota dosahuje v průměru 20 ⋅103 K . Napětí mezi nabitými mraky nebo mezi mrakem a
Zemí se odhaduje až na stovky milionů voltů, proud se odhaduje v průměru na 20 ⋅103 A , byly
naměřeny hodnoty až 10 krát větší.
V blízkosti vodičů pod vysokým napětím, které jsou dostatečně od sebe vzdálené, vzniká ve
vzduchu samostatný výboj zvaný koróna. Ionizace vzduchu probíhá v blízkosti vodiče na
místech s velkou změnou elektrického potenciálu, kterými jsou zakřivená místa a hroty
vodičů. Koróna pak způsobuje značné ztráty, proto povrchy vodičů vysokého napětí musí být
hladké a zvětšují se poloměry křivosti.
Doutnavý elektrický výboj se využívá při konstrukci doutnavek a žárovek.
Obloukový výboj se používá při obloukovém sváření a v osvětlovacích výbojkách. Velmi
rozšířené jsou sodíkové a rtuťové výbojky. Výbojem v parách rtuti vzniká ultrafialové záření,
které vyvolává světélkování látek nanesených na vnitřní stěně skleněné výbojkové trubice,
např. zářivky. Zářivky mají světelnou účinnost asi čtyřikrát větší v porovnání se žárovkami
stejného příkonu.

1.9 KATODOVÉ ZÁŘENÍ
Tok elektronů z katody ve vyčerpané trubici se nazývá katodové záření. Tyto elektrony
vyletují kolmo z katody, účinkem elektrického pole a téměř bez srážek doletí do prostoru
anody, kde způsobují žlutozelené světélkování skleněné trubice. Dopadem elektronů na anodu
se anoda zahřívá.
Kinetická energie letících elektronů (energie katodového záření) se při interakci záření
s látkami mění na jiné formy, tj. mechanickou, vnitřní, světelnou nebo energii jiného záření.
S elektronovými paprsky se pracuje téměř výlučně ve vakuu a pro své vlastnosti mají i
mnohostranné praktické využití.
Při tavení kovů a sváření elektronovým paprskem se využívá toho, že se místo dopadu
zahřívá. Mohou pronikat velmi tenkými materiály a rozptylují se. Část elektronů se přitom
odrazí i od povrchu, proto lze elektronový paprsek využít k výzkumu povrchu pevných látek.
Elektronové paprsky způsobují světélkování látek. Na této vlastnosti jsou založeny přístroje
s obrazovkou, např. televizní přijímače, osciloskopy a radiolokátor. Mají i chemické účinky,
neboť působí na fotografický materiál. Dopadají-li na kovové materiály s velkou relativní
atomovou hmotností, vyvolávají neviditelné rentgenové záření. Pomocí rentgenového záření
lze provádět diagnostické vyšetřování různých částí lidského těla. Zjišťuje se struktura
krystalů a defekty v materiálech. Elektronové paprsky se vychylují v elektrickém a
magnetickém poli. Vlastnosti se využívá v přístrojích s obrazovkou k záznamu dynamických
procesů.
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1.10 POHYB NÁBOJŮ V KAPALINÁCH
Z hlediska elektrické vodivosti rozdělujeme kapaliny do tří skupin: elektricky nevodivé
kapaliny (izolační oleje), elektricky slabě vodivé kapaliny (voda, alkohol) a elektricky dobře
vodivé kapaliny (kyseliny, zásady a soli).
V kapalinách zprostředkují elektrický proud volně pohyblivé kladné a záporné ionty
(kationty a anionty). Vznik volných iontů rozpadem rozpuštěné látky v rozpouštědle se
nazývá elektrolytická disociace. Vodivé roztoky se nazývají elektrolyty. Elektrolyty jsou
vodivé roztoky mnoha solí, např. NaCl, kyselin, např. H2SO4 a zásad, např. KOH.
Vložíme-li dvě elektrody do elektrolytu, připojíme je ke svorkám stejnosměrného zdroje
napětí, vznikne mezi elektrodami elektrické pole uvnitř elektrolytu, které vyvolá usměrněný
pohyb iontů v roztoku. Kationty se pohybují ke katodě K a anionty k anodě A; s přenosem
náboje lze pozorovat také přenos látky (obr. 7.12).

Obr. 7.12 Vznik elektrického pole mezi elektrodami

1.11 UŽITÍ ELEKTROLÝZY
Vylučování kovu na katodě se využívá v elektrometalurgii, galvanostegii (galvanické
pokovování), galvanoplastice (vytváření odlitků). Při procesu lze vhodnou volbou napětí
dosáhnout vyloučení žádaných iontů z roztoku.
Chemických změn, které probíhají na elektrodách, se užívá v elektrolytickém kondenzátoru.
Jedním vodičem je hliníková elektroda, druhým je elektrolyt s nádobkou, dielektrikum je
tenká vrstva oxidu hlinitého, která se vytvoří průchodem proudu. Pro malou tloušťku
dielektrika (asi 10−4 mm) je kapacita elektrolytického kondenzátoru značná i při malých
rozměrech kondenzátoru (až 103 μF).
Nežádoucím jevem je koroze, tj. porušení povrchu kovu chemickým působením. Nejčastěji
jde o oxidaci kovů účinkem vzdušného kyslíku a vlhkostí vzduchu. Materiál užitkových
předmětů obsahuje přimíchané kovy a při dotyku s vodou tvoří mikročlánky, které jsou
zdrojem proudů způsobujících elektrolýzu, kov tvořící anodu je naleptává.
Kovy je třeba chránit před korozí. Voda v parních kotlích se zbavuje iontů (pára prochází
železnými, niklovými nebo hořčíkovými pilinami). U kovů, které jsou trvale ve styku
s vodním prostředím, se využívá katodová ochrana. Chráněný kov se připojí na záporný pól
zvláštního zdroje napětí a probíhá v něm pouze katodový děj (vylučování vodíku).
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1.12 SUPRAVODIVOST
Supravodivost spočívá v náhlém poklesu měrného elektrického odporu látky na prakticky
nulovou hodnotu (ρ≤10−25Ω∙m), čímž přechází vodič do tzv. supravodivého stavu a stává se
supravodičem.
Supravodivost objevil Kamerlingh – Onnes, holandský fyzik v roce 1911 tak, že zjistil pokles
elektrického odporu olova při určité kritické (nízké) teplotě na nezměřitelnou hodnotu. Tuto
pozoruhodnou vlastnost má řada prvků a sloučenin (Al, Ga, Zn, Hg, Pb, Pb2Au, SnSb, TlaBi5,
TaSi, MoN, NbN). Trojici fyziků Bardeenovi, Schriefferovi a Cooperovi se podařilo
vypracovat makroskopickou teorii supravodivosti až v roce 1957 a podle nich se nazývá
BSC teorie. Mechanismus vedení se vysvětluje tím, že elektrony v supravodiči tvoří tzv.
Cooperovy páry se vzájemně opačně orientovanými spiny, u nichž nedochází k výměně
energie s krystalovou mřížkou. Proto se elektrony pohybují prakticky volně.
Kov v supravodivém stavu se vyznačuje i jinými vlastnostmi. Magnetický tok uvnitř
uzavřeného supravodivého prstence nemůže nabývat libovolné hodnoty. Tuto zajímavou
vlastnost je možno pozorovat pomocí Josephsonova jevu. Spočívá v tunelování elektronů
z vodiče do supravodiče anebo ze supravodiče do jiného supravodiče přes tenkou vrstvu
vakua, dielektrika nebo nesupravodivého vodiče. Jde o průchod elektronu oblastí
potenciálového pole, má-li energii menší než je energie potřebná k překonání tohoto pole.
Jev se podobá průchodu tunelem, a proto se obecně nazývá tunelovým jevem. V současné
elektronice se široce využívá.
Supravodivost umožňuje levný transport elektrické energie, výrobu silných magnetů,
bezdotykový transport např. na magnetické podušce apod.
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MAGNETICKÉ POLE, POHYB NÁBOJE V MAGNETICKÉM POLI
OBSAH KAPITOLY:
Stacionární magnetické pole
Magnetická indukce k popisu magnetického pole
Amperova síla
Intenzita magnetického
magnetického pole

pole

–

charakteristická

veličina

k popisu

Vzájemné působení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud
Diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické látky
Druhy magnetické rezonance
Pohyb náboje v magnetickém poli
Střídavý elektrický proud
Závislost intenzity magnetického pole na magnetické indukci
Hysterezní smyčka magneticky měkkých a tvrdých materiálů

MOTIVACE:
Dochází-li k působením magnetického pole, např. kolem vodiče, kterým
protéká proud, jde o jevy magnetické. Základní vlastnosti magnetického
pole, jeho charakteristika a fyzikální veličiny, jenž popisují toto pole, patří
mezi elementární popis magnetických jevů. V technické praxi jsou důležité
případy magnetického pole permanentního magnetu a magnetického pole
vodiče s proudem.
Při popisu magnetického pole je třeba vycházet ze síly působící na vodiče
s proudem, nejčastěji v jednoduchých případech nekonečně dlouhého
vodiče kruhového závitu a solenoidu. Uvedené případy a vzájemné
působení vodičů jsou nutné pro technickou činnost, kde se využívá účinků
magnetického pole.

CÍL:
Seznámení se se základními charakteristikami a popisem magnetického
pole. Pochopit různé druhy magnetické rezonance a umět popsat
magnetické vlastnosti látek. Charakterizovat pohyb náboje v magnetickém
poli a umět popsat druhy hysterezní smyčky.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Magnetické indukční čáry stacionárního magnetického pole
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2. Permanentní magnet a jeho působení na vodič s proudem,
magnetické siločáry
3. Silové účinky magnetického pole na vodič s proudem
4. Silové účinky magnetického pole na pohybující se náboj
5. Vektor magnetické indukce a jeho velikost pro nekonečně dlouhý
vodič, kruhový závit a solenoid
6. Hustota ampérzávitu jako intenzita magnetického pole
7. Působení vodičů s proudem a definice ampéru
8. Rozlišení diamagnetických, paramagnetických a feromagnetických
látek
9. Vznik střídavého proudu
10. Elektron v magnetickém poli a jeho pohyb
11. Hysterezní smyčka různých materiálů
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1.1 MAGNETICKÉ POLE

1.1.1 Stacionární magnetické pole
Oersted zjistil, že magnetka v blízkosti vodiče, kterým protéká proud, se vychýlí ze své
rovnovážné polohy. Ampére objevil vzájemné silové působení mezi vodiči, kterými protéká
proud. Magnetické pole, jehož charakteristické veličiny, např. magnetická indukce, jsou
nezávislé na čase, se nazývá stacionární magnetické pole. Zdrojem takového pole je
nepohybující se vodič s konstantním proudem nebo nepohybující se permanentní magnet.
Magnetické pole se popisuje soustavou prostorových orientovaných křivek, které se nazývají
magnetické indukční čáry. Jsou to vždy uzavřené křivky, které se neprotínají. K názornému
výkladu užijeme následujících pokusů, které charakterizují vzájemné silové působení vodičů
s proudem a magnetů.
Při přiblížení tyčového magnetu k magnetce se magnetka otočí svým jižním pólem S
k severnímu pólu N magnetu podle obr. 4.10. Otáčení magnetky je způsobeno magnetickými
silami, které působí v okolí permanentního magnetu v důsledku magnetického pole. Působení
je vzájemné, proto působí i magnetka na tyčový magnet.
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Obr. 4.10 Magnetky v magnetickém poli tyčového magnetu

Vedeme-li nad magnetkou přímý vodič s konstantním proudem, magnetka se vychýlí a ustálí
se v rovnovážné poloze podle obr. 4.11. Pohybující se částice s elektrickým nábojem ve
vodiči budí ve svém okolí magnetické pole.

Obr. 4.11 Přímý vodič nad magnetkou

Naopak permanentní magnet působí silou na vodič s proudem podle obr. 4.12. Prochází-li
vodičem umístěným vedle magnetu proud, vychýlí se z rovnovážné polohy ve vodorovném
směru, tj. kolmo na podélnou osu magnetu. Změní-li se směr proudu, změní se výchylka na
opačnou. Otočení pólů magnetu se projeví opačnou výchylkou vodiče.

Obr. 4.12 Vodič v okolí tyčového magnetu

V magnetickém poli permanentního magnetu a v magnetickém poli vodiče s proudem lze ke
znázornění magnetického pole vytvořit pilinový obrazec. Působením magnetických sil vytvoří
železné piliny nasypané na vodorovnou desku v obou případech soustavu čar. Malá magnetka
umístěná postupně na různých místech pilinového obrazce se ustálí tak, že její osa má směr
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tečny k předpokládané čáře procházející tímto místem. Každá pilinová částice se chová jako
magnetka. Na obr. 4.13 je magnetické pole přímého vodiče s proudem (a), magnetické pole
kruhového závitu s proudem (b) a magnetické pole válcové cívky s proudem (c). Jsou zde
znázorněny magnetické indukční čáry. Magnetická indukční čára je prostorová orientovaná
křivka, jejíž tečna v daném bodě má směr osy velmi malé magnetky, umístěné v tomto bodě.
Orientace indukční čáry určuje směr od jižního k severnímu pólu magnetky.

Obr. 4.13 Magnetické siločáry

1.2 MAGNETICKÁ INDUKCE
K popisu magnetického pole zavádíme fyzikální veličinu zvanou magnetická indukce.
Definujeme ji silovými účinky magnetického pole na vodič s proudem anebo na pohybující
se náboj.
Velikost síly F působící v homogenním magnetickém poli na přímý vodič s proudem je
přímo úměrná jeho aktivní délce l (část vodiče v magnetickém poli), proudu I, závisí na
magnetickém poli a na poloze vodiče v daném poli (obr. 4.14). Z experimentu plyne, že
umístíme-li vodič rovnoběžně s indukčními čárami, je síla F nulová, v poloze kolmé na
indukční čáry má síla F maximum.

Obr. 4.14 Přímý vodič s proudem v magnetickém poli

To lze vyjádřit vztahem

F = B I l sin α

(4.24)
kde α je úhel mezi vodičem a indukčními čárami homogenního pole a B je fyzikální veličina,
charakterizující silové působení magnetického pole na vodič s proudem. Pro homogenní
magnetické pole má konstantní velikost
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B=

F
I l sin α

(4.25)
Veličina B se nazývá magnetická indukce. Jednotka je tesla (T).
V blízkosti permanentních magnetů má magnetická indukce velikost 0,01 T až 0,5 T,
v mezeře mezi póly laboratorního magnetu lze dosáhnout 0 T až 2 T. Velmi silné magnetické
pole o magnetické indukci 100 T lze vzbudit ve speciálně konstruované cívce průchodem
proudu asi 106 A po dobu asi 10-6 s.
Popisovaná síla se nazývá Ampérova. Její orientace je určena Flemingovým pravidlem levé

ruky. Položíme-li otevřenou levou ruku na vodič tak, aby indukční čáry
(
) vstupovaly do
B

dlaně a prsty ukazovaly orientovaný směr proudu (I), vychýlí se vodič ( F ) na stranu palce.
Pro nekonečně dlouhý vodič je
I
B = µ0
2π a .
(4.26)

V okolí přímého vodiče s proudem je magnetická indukce B přímo úměrná velikosti proudu I
a nepřímo úměrná vzdálenosti a vyšetřovaného bodu P od vodiče.
Velikost magnetické indukce B pole v bodě P pro střed kruhového závitu o poloměru a je ve
tvaru
I
B = µ0
2a .
(4.27)

Ve středu kruhového závitu je magnetická indukce B přímo úměrná velikosti proudu I a
nepřímo úměrná poloměru závitu a.
Pro dlouhý solenoid délky l v kterémkoliv bodě na ose platí
NI
B = µ0
l .
(4.28)
N
Ve vztazích
= z udává hustotu závitů solenoidu.
l
Magnetická indukce B uvnitř velmi dlouhého a tenkého solenoidu je přímo úměrná hustotě
ampérzávitů, tj. B = µ 0 z I ; na koncích solenoidu je velikost magnetické indukce B poloviční.

1.3 INTENZITA MAGNETICKÉHO POLE
Ze vztahu pro velikost magnetické indukce magnetického pole solenoidu ve vakuu (4.28)
plyne, že velikost magnetické indukce B není určena pouze proudem I, ale i hustotou závitů
NI
N
cívky
. Výraz
určují hustotu ampérzávitů, označujeme ho H a nazýváme intenzitou
l
l
magnetického pole.
Pak

H=

NI
l

Jednotkou intenzity magnetického pole je [H ] = A ⋅ m .
−1

(4.29)

1.4 VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM
Dva rovnoběžné vodiče s proudem souhlasného směru, obr. 4.15 a), se vzájemně přitahují
silou, která je vyjádřena vztahem
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F = µ0

I1 I 2
l
2π a

(4.30)

Síla F, kterou na sebe vzájemně působí ve vzdálenosti a dva rovnoběžné přímé vodiče, jímž
protékají proudy I1, I2, je ve vakuu přímo úměrná proudům I1, I2, délce vodičů l a nepřímo
úměrná jejich vzdálenosti a. U proudů souhlasného směru je síla F přitažlivá, obr. 4.15 a), u
proudů opačného směru odpudivá, obr. 4.15 b).

Obr. 4.15 Působení vodičů s proudem

Vzájemné působení vodičů s proudem se stalo základem pro definici ampéru, vztah (4.30). Je
to proud, který při stálém průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými
vodiči zanedbatelného kruhového průřezu a vzdálenými od sebe 1 m způsobuje, že ve vakuu
jeden vodič přitahuje nebo odpuzuje 1 m druhého vodiče silou 2 ⋅ 10 −7 N.

1.5 MAGNETICKÁ REZONANCE
Atomy a molekuly umístěné do statického magnetického pole vykazují rozdíly mezi
některými
energetickými
hladinami
na
úrovni
kvant
vysokofrekvenčního
elektromagnetického vlnění. Absorpcí těchto fotonů (kvant) se mohou mezi hladinami
realizovat přeskoky. Jsou provázeny silnou absorpcí záření s potřebnou vlnovou délkou,
absorpce má rezonanční charakter. Uvedený jev je základem magnetických rezonančních
metod výzkumu látek.
Cyklotronová rezonance vzniká při absorpci vysokofrekvenční elektromagnetické vlny
volnými elektrony pohybujícími se v konstantním magnetickém poli.
Elektronová paramagnetická (případně i feromagnetická) rezonance vzniká při absorpci
vysokofrekvenčního záření elektrony z atomového obalu ve vnějším poli.
Jaderná magnetická rezonance vzniká při absorpci vysokofrekvenční elektromagnetické
vlny jádry atomů následkem rozštěpení hladin v konstantním magnetickém poli. Příslušné
rezonanční frekvence nejsou z oblasti centimetrových vln, ale z oblasti radiových vln.
Jaderná
spektroskopie (Mössbauerova spektroskopie) spočívá v detekci záření
emitovaného jádry vhodných prvků (zejména železa) zabudovaných do mřížky pevných látek
absorbátory stejných látek.

1.6 STŘÍDAVÝ PROUD
Střídavé elektromotorické napětí vzniká např. v závitu o plošném obsahu S, který se otáčí
v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci B. Je to tedy důsledek

elektromagnetické indukce. Je-li α úhel normály n s vektorem magnetické indukce B (obr.
4.16), pak indukční tok φ plochou závitu je
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φ = B S cos α = B S cos ω t

(4.31)

Obr. 4.16 Vznik střídavého proudu

Indukované elektromotorické napětí podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce

ε =−

∆φ
= ε m sin ω t
∆t

(4.32)

je harmonicky proměnné s amplitudou ε m .
Uzavře-li se obvod přes rezistor o odporu R, protéká obvodem střídavý proud a jeho
okamžitá hodnota je

i=

ε εm
sin ω t = I m sin ω t
=
R R

(4.33)

kde Im je amplituda střídavého proudu.
2π
2π
je perioda
V uvedených rovnicích značí ω =
= 2 π f úhlovou frekvenci. Doba T =
T
ω
střídavého proudu. Je to doba, za kterou projde proud jedenkrát všemi fázemi. Ve
1
spotřebitelské sítí f = = 50 Hz .
T
Napětí u na koncích rezistoru je rovněž periodickou funkcí času. V daném okamžiku pro něj
platí
u = U m sin ω t , (4.34)
kde u je okamžitá hodnota napětí, Um maximální hodnota napětí (amplituda).
Magnetické vlastnosti látek
Podle toho, jak různé látky ovlivňují magnetické pole, rozdělují se na látky diamagnetické,
paramagnetické a feromagnetické. Diamagnetické látky nepatrně zeslabují magnetické pole,
paramagnetické látky je nepatrně zesilují a feromagnetické látky je zesilují značně. Látka,
která ovlivňuje magnetické pole, se nazývá magnetikum.

1.7 DIAMAGNETISMUS
Diamagnetická látka je látka, jejíž relativní permeabilita μr je menší než jedna, např. voda,
inertní plyny, rtuť, měď, stříbro, zlato. Atomy těchto diamagnetických látek mají nulové
magnetické momenty. Magnetický moment je součin proudu, který prochází vodičem a jeho
průřezu m = I∙S. Vztah platí i pro proudovou smyčku, kterou vytváří elektron při svém
pohybu po orbitu. Teprve magnetické pole, do kterého atomy vložíme, v nich magnetický
moment vytváří.
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V elektricky neutrálním atomu se elektrony pohybují kolem kladně nabitého jádra a
představují tak elementární elektrické proudy, které vytvářejí svá vlastní magnetická pole.
Rotace elektronu kolem vlastní osy představuje také pohyb náboje po uzavřené dráze a
vzbuzuje magnetické pole. Elektron v atomu má tedy dráhový magnetický moment ml a
magnetický moment spinový ms. K celkovému magnetickému momentu atomu přispívá také
slabý magnetický moment jádra atomu mja. Magnetický momentatomu se rovná
vektorovému součtu magnetických momentů (dráhových i spinových) všech jeho elektronů
(mja = ml + ms).
U atomů diamagnetické látky se ruší magnetické momenty elektronů ve vnitřních kvantových
drahách, neboť jsou na plně obsazených drahách vždy dva elektrony s opačným spinem, ruší
se i magnetické momenty oběžných drah a elektrony na vnějších oběžných drahách neúplně
obsazených přispívají k výslednému poli svými magnetickými momenty slabě. Atomy
diamagnetických látek tvoří tak soustavu kompenzujících se magnetických momentů.
Vloží-li se taková soustava atomů diamagnetické látky do vnějšího magnetického pole,
vzroste magnetický tok pronikající elementárními elektrickými proudy obíhajících a
rotujících elektronů. Tyto rotující setrvačníky, které podléhají účinku vnějšího pole
vynucující rotaci kolem osy jiného směru, než má osa rotace setrvačníků, konají pak precesní
pohyb osy vlastní rotace kolem směru vnějšího rušivého pole. Tento nový pohyb elektronů
vytváří magnetický moment atomu. Podle Lenzova pravidla působí proti účinkům vnějšího
pole, takže se uvnitř látky zeslabuje. Nestejnorodé magnetické pole vytlačuje diamagnetickou
látku do míst o menší intenzitě.

1.8 PARAMAGNETISMUS
Paramagnetická látka, jejíž relativní permeabilita μrje větší než jedna, např. kyslík, mangan,
wolfram, platina. Atomy paramagnetických látek mají nenulové magnetické momenty.
K paramagnetickým kovům přispívají také vodivostní elektrony.
Existence elektronových proudů uvnitř paramagnetických látek byla prokázána experimentem
Einsteinovým – de Haasovým. Při vložení tyče z paramagnetické látky do magnetického pole
se magnetické momenty atomů nebo molekul postaví do směru vnějšího magnetického pole a
to vede ke změně momentů mechanických. Poněvadž se celkový mechanický moment
hybnosti nezmění, musí tyč jako celek nabýt momentu hybnosti opačného směru, což má za
následek rotaci. Je to podobný případ, jako když demonstrátor stojící na otáčivé stoličce
skloní osu rotace roztočeného setrvačníku.
Celkový magnetický moment atomu se skládá z dráhových momentů jednotlivých elektronů
a z momentů daných jejich spiny. Jsou-li magnetické momenty vzájemně vykompenzovány,
nemá atom magnetický moment a patří látce diamagnetické. Je-li výsledný magnetický
moment atomu od nuly různý, patří atom látce paramagnetické. Atom paramagnetické látky
lze nahradit tedy smyčkou protékanou proudem. Smyčka zaujímá při vložení do vnějšího pole
postupně takovou polohu, aby jí procházel maximální magnetický tok. V homogenním
magnetickém poli se osy elementárních smyček natáčejí do směru siločar, v nehomogenním
poli je smyčka tažena směrem zesilujícího se pole.
Atomy látky tvoří magnetické dipóly. Je-li převaha elektronových proudů v jednom směru
nad proudy ve směru druhém, pak paramagnetické účinky převládají nad diamagnetickými.
Diamagnetismus a paramagnetismus jsou vlastnosti atomové. U feromagnetismu jde o jev
závislý na struktuře látky.

1.9 FEROMAGNETISMUS
Feromagnetická látka je látka se spontánní magnetizací, tj. se samovolným paralelním
uspořádáním magnetických momentů atomů v doménách. Feromagnetické uspořádání nastává
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

11

Magnetické pole, Pohyb náboje v magnetickém poli
při teplotách nižších, nežje kritická tzv. Curieova teplota. Atomy železa, niklu a kobaltu
nemají větší magnetický moment než jiné paramagnetické látky. Feromagnetismus není
vlastnost atomů, je vlastností krystalů.
Feromagnetické látky se skládají z mikrokrystalů, jejichž krystalografické osy jsou zcela
nepravidelně prostorově rozděleny. Podle Weisse tvoří mikrokrystaly větší oblasti spontánní
magnetizace tzv. domény (Weissovy oblasti). Skládají se ze značného počtu atomů nebo
molekul s uspořádanými elementárními magnetickými dipóly feromagnetické látky. Mohou
dosáhnout velikosti 10−3až 101 mm3. Uvnitř každé domény jsou atomární magnetické dipóly
usměrněny rovnoběžně s některým ze tří krystalografických směrů, u železa rovnoběžně
s některou hranou krychle. V nemagnetické feromagnetické látce se účinek magnetických
dipólů navenek ruší, poněvadž jsou krystaly uspořádány v látce zcela nepravidelně (obr. 7.16
a).
Slabé magnetické pole působí na feromagnetickou látku tak, že dochází k natáčení
magnetického momentu některé oblasti a vzniká rozšířením domén. Roste-li dále vnější
magnetické pole, dochází skokem k natočení magnetického momentu domény jako celku
(Barkhausenovy skoky) do směru, ve kterém magnetický moment svírá nejmenší úhel se
směrem vnějšího pole (obr. 7.16 b). Po úplném uspořádání všech domén do směru pole se
dosáhne nejvyššího stupně magnetizace (obr. 7.16 c).

a)

b)

Obr. 7.16 Oblasti spontánní magnetizace

c)

Látky se spontánně antiparalelně uspořádanými magnetickými momenty atomů (iontů), které
jsou nejčastěji rozloženy ve dvou krystalograficky i magneticky neekvivalentních
podmřížkách se nazývají ferimagnetické. Typickými představiteli jsou ferity. Jsou to látky
s vysokou hodnotou rezistivity (10−4až 1010 Ω∙m),která je řadí mezi polovodiče. Nejznámější
je ferit barnatýBaO.6Fe2Oa, který se používá k výrobě permanentních magnetů.

1.10 MAGNETICKÁ HYSTEREZE
Závislost mezi intenzitou magnetického pole H a magnetickou indukci B je nelineární, grafem
je křivka zvaná křivka prvotní magnetizace, obr. 7.17.
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Obr. 7.17 Křivka prvotní magnetizace Obr. 7.18 Hysterezní smyčka

Zvětšováním proudu v solenoidu (dlouhé cívce) z nulové hodnoty se bude magnetická
indukce v jádře zvětšovat v závislosti na zvětšující se intenzitě magnetického pole podle
křivky prvotní magnetizace. Bodu 1 odpovídá stav paralelního uspořádání magnetických

momentů všech domén (ve směru vektoru H ) tzv. magnetické nasycené látky. Další
zvyšování magnetické indukce je způsobeno zvětšováním indukce magnetického pole
samotné cívky.
Zmenšováním velikosti intenzity magnetického pole se zmenšuje velikost magnetické
indukce podle křivky12, obr. 7.18, kdy po dosažení nulové hodnoty intenzity H neklesne
velikost magnetické indukce na nulovou hodnotu, ale na hodnotuBr, zvanou remanentní
magnetická indukce. Látka je zmagnetována i bez působení vnějšího magnetického pole.
Obrácením směru proudu v cívce se změní směr vektoru intenzity magnetického pole na
opačný, vzrůstá intenzita magnetického pole a magnetická indukce klesá, křivka 23. Velikost
magnetické indukce v látce klesne na nulovou hodnotu (bod 3) při hodnotě intenzity
magnetického poleHk, zvané koercitivní intenzita magnetického pole. Při zvětšování proudu
se vzorek magnetuje opačně až do bodu 4 – nasycení. Snižováním intenzity pole dojdeme
k bodu 5 a změnou směru proudu v cívce lze dojít k bodu 1. Tím je uzavřen magnetizační
cyklus 1 2 3 4 5 6 1.Popsaný jev se nazývá magnetická hystereze a křivka 1 2 3 4 5 6 1se
nazývá hysterezní smyčka.
Průběh křivky lze vysvětlit na základě Weissových domén. První část křivky odpovídá
malému vnějšímu magnetickému poli, kdy dochází k vratnému narůstání těch Weissových
domén, jejichž směr spontánní magnetizace se nejvíce přibližuje ke směru vnějšího
magnetického pole.
Další fáze magnetizace představuje strmějí stoupající část magnetizační křivky, kdy dochází
k nevratným přeskokům (Barkhausenovy skoky). Poslední stupeň magnetizace představuje
mírně stoupající část křivky, dochází k natáčení všech oblastí do směru vnějšího
magnetického pole až do stavu nasycení.
Hysterezní smyčka ukazuje, že indukce feromagnetické látky nezávisí jen na intenzitě pole,
ale i na předchozím stavu látky, odtud název hystereze, tzn. zpožďování.
Pro elektrotechnické účely se feromagnetické látky posuzují podle magnetizační křivky nebo
podle hysterezní smyčky. Smyčky s malou koercitivní intenzitou mají magneticky měkké
materiály (obr. 7.19 a), smyčky s velkou koercitivní intenzitou mají magneticky tvrdé
materiály (obr. 7.19 b). V silnoproudé elektrotechnice se vyžadují materiály s nejmenšími
hysterezními ztrátami, tj. hysterezní smyčka musí mít co nejmenší plochu (měkká ocel,
křemíková ocel aj.). Materiálů s hysterezní smyčkou o velké ploše se užívá k zhotovení
permanentních magnetů (uhlíková ocel).
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Obr. 7.19 Hysterezní smyčka magneticky měkkých materiálů a), magneticky tvrdých materiálů b)
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ELEKTROMAGNETICKÉ OSCILAČNÍ OBVODY,
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
OBSAH KAPITOLY:
Oscilační obvod s kapacitou C a indukčností L
Uzavřený oscilační obvod
Záření otevřeného oscilátoru
Lineárně polarizovaná elektromagnetická vlna

MOTIVACE:
Elektromagnetické oscilační obvody jsou důležitým prvkem v řadě
elektrických a magnetických zařízeních. Základem je oscilační obvod
s kapacitou indukčností, který se nejprve popisuje jako uzavřený obvod.
V řadě případů technické praxe se používá otevřený oscilační obvod, ve
kterém dochází ke vzniku elektrické a magnetické vlny, která se šíří do
prostoru.

CÍL:
Na základě popisu uzavřeného oscilačního obvodu s kapacitou indukčnosti
objasnit princip šíření elektromagnetické vlny z tohoto obvodu.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Přeměna elektrické energie na magnetickou v oscilačním RCL
obvodu
2. Otevřený oscilátor jako otevřený kmitavý obvod
3. Šíření elektrické složky a magnetické složky elektromagnetického
pole v prostoru
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1.1 ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉ ENERGIE

Šíří-li se elektromagnetická vlna prostorem, nese s sebou jako každé vlnění energii.
Z hlediska teorie elektromagnetického pole (Maxwellovy teorie) lze tok energie v časově
proměnném elektromagnetickém poli objasnit změnou energie obsažené ve zvolené části
objemu elektromagnetického pole. Množství energie, které prostoupí libovolnou plochou lze
vypočítat integrací přes plochu ze znalostí množství energie prošlé za velmi krátkou dobu dt
ploškou dS velikostí plošky a dobou dt. V homogenním poli, které se mění lineárně s časem,
je množství energie dané hustotou proudu energie číselně rovna energii za jednotku doby
jednotkovou plochou kolmo ke směru šíření energie.

1.2 OSCILAČNÍ VÝBOJ KONDENZÁTORU
Nabijeme-li kondenzátor kapacity C na napětí u nábojem q, vložíme do něho elektrostatickou
energii
1
1 q2
We =
C u2 =
2
2 C
Zapneme-li klíč v obvodu, který spojuje oba polepy kondenzátoru vedením o indukčnosti L,
vybíjí se kondenzátor v tomto oscilačním obvodu LC proudem, který roste až do okamžiku,
kdy se potenciál na obou deskách vyrovná. Pak klesne elektrostatická energie v kondenzátoru
na nulu, ale proud má největší intenzitu. Elektromagnetická energie, uložená v magnetickém
poli je vyjádřena vzorcem
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1 2
Li
2
a dosahuje rovněž maxima. Dále se udržuje proud jako výboj jen indukovaným napětím, které
má směr původního napětí, pokud proud klesá. Proto kondenzátorem protéká i nadále
slábnoucí proud, kterým se ovšem kondenzátor postupně nabíjí na opačné napětí.
Kondenzátor dosáhne skoro stejně velkého opačného napětí, když proud ustane. V daném
okamžiku se všechna magnetická energie vrátila do kondenzátoru jako elektrostatická.
Popsaný děj se opakuje s tím, že proud obvodem probíhá opačně.
V obvodu se zanedbatelným ohmickým odporem vznikají netlumené elektrické oscilace
s frekvencí
1
f =
2π LC
což je vlastní frekvence obvodu, Thomsonův stav.
Wm =

1.3 OTEVŘENÝ OSCILÁTOR A JEHO ZÁŘENÍ
Udržujeme-li netlumené kmity v uzavřeném obvodu, spotřebujeme jistou energii na úhradu
ztrát způsobeným ohmickým odporem. V kondenzátoru vzniká elektrostatické pole a indukční
cívka vytváří střídavé magnetické pole. V uzavřeném kmitavém obvodu LC se elektrické a
magnetické pole šíří do nejbližšího okolí obvodu.
Pootevřeme-li desky kondenzátoru, rozloží se elektrické i magnetické pole do okolního
prostoru. Desky kondenzátoru se nahradí pouhými dráty a v případě, kdy je celý obvod
nahrazen přímým vodičem, vytvoří se elektrické a magnetické pole ve tvaru polokruhových
elektrických siločár a uzavřenými kruhovými magnetickými siločarami. Pak je kmitavý
obvod otevřený a nazývá se otevřený oscilátor. Přímý drát je vlastně kmitající dipól, tzv.
lineární oscilátor.
Vzniká elektromagnetické vlnění, při němž periodicky proměnné vektory elektrické a
magnetické indukce jsou kolmé ke směru šíření vln. Postupnou elektromagnetickou vlnu lze
představit jako periodické zhušťování a zřeďování siločar, které se šíří prostorem rychlostí
světla kolmo k elektrickým a magnetickým siločarám. Pro neproměnlivý směr elektrického i
magnetického pole jde o lineárně polarizovanou vlnu, nejčastěji jde o případ sinusové vlny.
Elektromagnetické vlnění v nejširším smyslu zahrnuje i světlo a jiné druhy
elektromagnetického záření.

1.4 ELEKTROMAGNETICKÁ TEORIE SVĚTLA
V sedmdesátých letech minulého století rozvinul Maxwell teorii elektromagnetických jevů,
která vedla k objevení elektromagnetických vln. Elektromagnetické vlny se lámou a odrážejí
na rozhraní pro ně prostupných prostředí, vykazují ohyb, interferenci a polarizaci (závislost
intenzity odražených paprsků světla na orientaci roviny dopadu). Po všech těchto stránkách se
chovají stejně jako světelné vlny.
Elektromagnetické vlny, vznikající kolem elektrických oscilátorů se liší jen vlnovou délkou;
prvé mají vlnové délky řádu metrů, světelné vlny řádu 10-7 m. Dlouhé elektromagnetické vlny
vznikají při kmitání elektrických nábojů v makroskopických tělesech, světelné vlny při
kmitání elektronů uvnitř atomů a molekul.
Vlnové délky vln, vysílaných atomy a molekulami, nejsou ohraničeny intervalem od 760 nm
do 400 nm, v jehož mezích působí vlny na náš zrak a vyvolávají subjektivní zrakový vjem.
Rozžhavená tělesa, plyny svítící při elektrickém výboji a jiné zdroje světla vysílají zároveň
vlny i s většími vlnovými délkami než 760 nm a menšími než 400 nm. Také moderní metody
buzení elektromagnetických vln makroskopickými vibrátory dovoluje získat vlny o vlnových
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délkách, ležících ve velmi velkém intervalu. Existují metody na buzení elektromagnetických
vln mnohem kratších než světelných.
Od viditelných paprsků směrem k větším vlnovým délkám leží (na zrak nepůsobící)
infračervené paprsky. Jsou vysílány týmiž zdroji jako paprsky viditelné: rozžhavenými
tělesy, plyny svítícími při elektrických výbojích apod.
Od viditelného vlnění směrem ke kratším vlnovým délkám leží ultrafialové paprsky. Až do λ
= 1,8 10-7 m lze je týmiž experimentálními metodami zkoumat jako paprsky viditelné. Za
touto hranici začínají nastávat potíže způsobené tím, že tyto paprsky jsou pohlcovány téměř
všemi prostředími včetně vzduchu.
V roce 1895 objevil Rentgen nový druh paprsků, majících schopnost pronikat řadou prostředí,
neprostupných pro viditelné paprsky a působících na fotografickou desku. Později se zjistilo,
že tyto tzv. rentgenovy paprsky jsou elektromagnetické vlnění o délce řádu 10-10 m.
Rentgenovy paprsky jsou vysílány elektrony vnitřních elektronových sfér, zatímco viditelné,
infračervené a ultrafialové paprsky jsou vyzařovány vnějšími elektrony atomů a molekul a při
otáčení a kmitání molekul. V současné době počítáme oblast prozkoumaných rentgenových
paprsků od λ = 10-8 m do 10-12 m. Oblast dlouhovlnných rentgenových paprsků se překrývá
s oblastí ultrafialových a spadá do oblasti intenzivní absorpce prostředí.
Konečně při procesech probíhajících uvnitř atomových jader a rovněž při zabrzdění velmi
rychlých elektronů jsou vysílány tzv. γ paprsky o vlnové délce menší než 10-11 m.
Tedy současná fyzika pracuje se stupnicí elektromagnetických vln, obsahující neobyčejně
širokou oblast. Tyto vlny jsou vysílány velmi rozličnými oscilátory, zachycovány
nejrůznějšími metodami, avšak mají jedinou charakteristiku. Šíří se ve vakuu stejnou rychlostí
a jeví interferenci a ohyb. Je však nutné upozornit, že se změnou vlnové délky vznikají i
kvalitativní rozdíly. Světlo má vedle vlnových vlastností také vlastnosti korpuskulární, což
vyjadřuje dualismus světla:
Paprsky charakterizované malou vlnovou délkou mají kromě vlnového charakteru i
charakter korpuskulární.
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1

ČÁSTICOVÉ A VLNOVÉ VLASTNOSTI
ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ
OBSAH KAPITOLY:
Vlastnosti světla
Částicové vlastnosti světla jako představa přímočarých světelných paprsků
Úplný odraz světla, mezní úhel
Vlnové vlastnosti světla pro popis šíření světla
Interference světla – jev při skládání světelných svazků. Youngův pokus
Interferenční proužky stejného sklonu a stejné tloušťky
Ohybový jev, ohyb jednoduchou štěrbinou a kruhovým otvorem
Elektromagnetická teorie světla, klasifikace elektromagnetických vln
Odrazivost, propustnost, pohltivost a rozptyl světla v látce

MOTIVACE:
Světelné vlnění patří do oblastí optiky, která vznikla ve snaze odpovědět na
otázku, proč může člověk vidět okolní předměty. Některá tělesa jsou za
určitých podmínek zdroji světla, jiná tělesa jsou viditelná, částečně pohlcují
světlo nebo mění směr jeho šíření. Světelné vlnění, které patří do
elektromagnetických vln je nutné téměř ke všem lidským činnostem. Proto
je nutné se věnovat vlastnostem tohoto vlnění.

CÍL:
Cílem tématu je poznat charakteristiku elektromagnetického vlnění, zvláště
světelného vlnění, charakterizovat světlo z hlediska jeho částicových i
vlnových vlastností. Důležitý je pochopení průchodu světla prostředím.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Elektromagnetická teorie světla jako část elektromagnetických vln
2. Paprsková a vlnová optika, korpuskulární i vlnové vlastnosti světla
3. Průchod světla rozhraním, odraz a lom světla. Úplný odraz
4. Huygensův princip šíření světelných vln
5. Skládání světelných svazků – interference světla odrazem na
průhledné destičce
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6. Ohyb světla, ohyb jednoduchou štěrbinou a kruhovým otvorem
7. Optické vlastnosti látek jako je odrazivost, propustnost, pohltivost a
rozptyl světla v látce
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1.1 OPTIKA

Optika vznikla ve snaze odpovědět na otázku, proč může člověk vidět okolní předměty. Podle
mínění filosofů vychází z lidského oka směrem k pozorovanému předmětu něco na způsob
tykadel. Některá tělesa jsou za určitých podmínek zdroji světla, které dopadá do našeho oka a
vyvolává zrakový počitek. Jiná tělesa jsou viditelná, protože částečně pohlcují světlo nebo
mění směr jeho šíření (odráží, nebo rozptylují).
V současné době se pod pojmem světlo rozumí souhrn jistých jevů, jejichž podstatou je šíření
krátkých elektromagnetických vln.
Mezi základní vlastností světla patří přímočaré šíření ve stejnorodém prostředí, což plyne
z toho, že je-li zdroj světla malý, vrhají neprůhledné předměty ostré stíny. Tvar promítnutého
stínu odpovídá tvaru geometrického průmětu svazkem přímek, vycházejících ze středu
promítání, ležícího ve zdroji světla.
Na přímočaré šíření světla ukazuje i možnost získat zobrazení předmětu pomocí malého
otvoru. Takové zobrazení dává temná komora, což je skřínka, v jejíž jedné stěně je malý
otvor a (obr. 5.1). Světelný paprsek, který vychází z bodu A předmětu a postupuje přímočaře,
utvoří malou světelnou skvrnu v bodě A′ na zadní straně temné komory. Souhrn takových
světlých skvrn, utvořených paprsky vycházejícími z různých míst předmětu AB, dává jeho
převrácený obraz A′B′.
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Obr. 5.1 Temná komora

Další vlastností světla je, že se světelné paprsky při protínání vzájemně neruší.
Ve skutečnosti existují odchylky od přímočarého šíření světla. Při průchodu světla velmi
úzkými otvory v neprůhledném stínítku vznikají za stínítkem střídavě světlé a tmavé pruhy.
Střídání světlých a tmavých pruhů lze také pozorovat na hranici stínu, který dostaneme
malým zdrojem světla. V nynější době jsou tyto jevy, zvané interference a ohyb světla, dobře
prozkoumány.
Koncem XVII. století vznikly dvě teorie světla, z nichž jedna, nazvaná teorie korpuskulární,
předpokládala, že podstatou světla je proud přímočaře letících částic, vysílaných zdrojem
světla. Druhá teorie považovala světlo za šíření vln v hypotetickém éteru, který vyplňuje
prostředí. Za tvůrce a zastánce korpuskulární teorie nutno považovat Newtona. Zastánce
šíření vln byl Huygens, když tvrdil, že světlo se šíří stejně jako zvuk ve tvaru kulových ploch.
Nazýval tyto plochy vlnami pro jejich podobnost s vlnami, které lze pozorovat na vodní
hladině, do níž byl hozen kámen.
Viditelné světlo, tj. světlo, které působí na lidský zrak, má vlnovou délku v mezích od 760 do
400 nm. Světelné vlny jsou v podstatě elektromagnetické vlny malé vlnové délky. Tak
vznikla elektromagnetická teorie světla.
Celá řada jevů ukazuje, že světlo je vysíláno a pohlcováno po oddělených množstvích, jejichž
velikost závisí na kmitočtu. Světlo má nespojitou strukturu. Tato zjištění vedla k představě
světelných částic, které se nazývají fotony. Každý foton má určitou energii a hybnost.
Energie fotonu je rovna hv, kde v je kmitočet světla a h Planckova konstanta. Ze vztahu pro
energie fotonu vyplývá, že energie fotonu je tím větší, čímž větší je kmitočet v. U záření
malých kmitočtů (neviditelné infračervené paprsky) je energie fotonů tak malá, že nespojitou
strukturu těchto paprsků lze těžko objevit; prakticky se projevují jen jejich vlnové vlastnosti.
U viditelného světla je energie fotonů větší a paprsky viditelného světla ukazují zároveň
vlnové i korpuskulární vlastnosti, což vyjadřuje tzv. dualismus světla. Pro paprsky s velmi
malou vlnovou délkou (rentgenovy paprsky a paprsky vysílané radioaktivními prvky) je
energie fotonů poměrně velmi veliká a jejich korpuskulární vlastnosti se snadno pozorují.
Světlo má zároveň korpuskulární i vlnové vlastnosti.
Další rozvoj fyziky ukázal, že existence korpuskulárních i vlnových vlastností přísluší nejen
světlu, nýbrž i paprskům všech jiných elementárních částic – jednotlivých atomů, elektronů
apod.

1.2 ČÁSTICOVÉ VLASTNOSTI SVĚTLA
První zákony optických jevů byly založeny na představě přímočarých světelných paprsků.
Týkají se změn směru šíření světla při odrazu a při průchodu světla z jednoho průhledného
prostředí do druhého.
Průchod světla rozhraním
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Nejjednodušší případ změny směru světla pozorujeme při průchodu světla rovinným
rozhraním dvou průhledných prostředí, například vzduchu a skla, skla a vody, apod. V tomto
případě se dopadající paprsky AB (obr. 5.2) štěpí na dva nové paprsky, paprsek odražený BC
a lomený BD.

Obr. 5.2 Průchod světla rozhraní

Zákon, určující směr odraženého paprsku, byl znám už Euklidovi. Odražený paprsek BC leží
v jedné rovině s dopadajícím paprskem AB a normálou BN , vztyčenou v bodě dopadu, při
čemž odražený paprsek leží na druhé straně od normály.
Úhel odrazu α´ je roven úhlu dopadu α
α ´= α
(5.1)
Podle zákona lomu leží lomený paprsek BD v jedné rovině s dopadajícím paprskem AB a
normálou BN , vztyčenou v bodě dopadu. Poměr sinu úhlu dopadu α k sinu úhlu lomu β je
veličina konstantní pro dvě daná prostředí

sin α
= n21
sin β

(5.2)

sin β
= n12 ,
sin α

(5.3)

Veličina n21 se nazývá relativní index lomu druhého prostředí vzhledem k prostředí prvému.
Také platí vztah

kde n12 je relativní index lomu prvého prostředí vzhledem k prostředí druhému.
Srovnáním vztahů (5.2) a (5.3) dostaneme vztah mezi oběma indexy n21 a n12 ,

n12 =

1

(5.4)

n21

Je tedy index lomu prvého prostředí vzhledem k druhému roven převrácené hodnotě indexu
lomu druhého prostředí vzhledem k prvému.
Index lomu libovolného prostředí vzhledem k vakuu se nazývá index lomu n daného
prostředí.
Relativní index lomu dvou prostředí je roven poměru jejich indexů lomu.

n21 =

n2
n1

(5.5)

Podle toho můžeme napsat zákon lomu světla na hranici dvou průhledných prostředí ve tvaru

n
sin α
= 2
sin β
n1

(5.6)
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nebo ve tvaru
n1 sin α = n2 sin β .
(5.7)
Na zákonech lomu a odrazu světla se zakládá konstrukce optických přístrojů, sloužících
k měření směru světelných paprsků a pro získání obrazu. Na zákonu lomu světla je založena
konstrukce čoček, umožňujících sbírat nebo rozptylovat světelné paprsky a tím získat obraz
předmětů.
Úplný odraz
Světlo při průchodu z prostředí o menším indexu lomu (opticky řidšího) do prostředí s větším
indexem lomu (opticky hustšího) se lomí ke kolmici. Obráceně, při přechodu z prostředí
opticky hustšího do prostředí opticky řidšího lomí se paprsek od kolmice. Je zřejmé, že
v tomto případě existuje takový úhel dopadu α m menší než π/2, že při něm úhel lomu β je
roven π/2.
Pokus ukazuje, že při úhlech dopadu α > αm se paprsek neláme; všechno dopadající světlo se
úplně odráží. Tento jev se nazývá úplný odraz. Úhel αm se nazývá mezní úhel. Hodnotu
mezního úhlu αm určíme z požadavku, aby β = π, odtud podle zákona lomu dostaneme

sin α m =

n2
n1

(5.8)
Této rovnici lze vyhovět reálnou hodnotou úhlu αm jen tehdy, je-li n2 ≤ n1 ; odtud vyplývá,
že úplný odraz je možný jen při přechodu světla z prostředí opticky hustšího do prostředí
opticky řidšího a není možný při přechodu světla z prostředí opticky řidšího do prostředí
opticky hustšího. Například úplný odraz může vzniknout při přechodu světla ze skla do
vzduchu, nikoli však při přechodu ze vzduchu do skla.
Postupně jak se přibližuje úhel dopadu úhlu meznímu, klesá intenzita světla lomeného a
vzrůstá intenzita světla odraženého.

1.3 VLNOVÉ VLASTNOSTI SVĚTLA
1.4 HUYGENSŮV PRINCIP
Huygens se zabýval hlavně otázkou šíření čela vlny a stanovil princip, který umožňuje, je-li
dána poloha čela vlny, najít její polohu v pozdějším okamžiku. Podle tohoto principu,
zvaného Huygensův princip, můžeme považovat každý bod prostředí, kterého dosáhlo čelo
vlny, za samostatný zdroj elementárních vln; nové čelo vlny je obálkou všech vzniklých
elementárních polokulových vlnoploch. Paprsky jsou svazkem přímek kolmých k čelu vlny.
Abychom využili zákon lomu, zavedeme rychlosti šíření světla v obou prostředích. Nechť se
v prvém prostředí šíří světlo rychlostí v1 , ve druhém rychlostí v2 . V tom okamžiku, v němž
okraj čela postupujícího v prvém prostředí z bodu B dosáhne bodu C, vznikne ve druhém
prostředí kolem bodu A elementární polokulová vlna o poloměru AE. V tom případě tečná
rovina EC určuje polohu čela lomených vln (obr. 5.3).
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Obr. 5.3 Vznik odražených a lomených vln na rozhraní dvou prostředí

Poloměr AE polokulové vlny, vznikající ve druhém prostředí kolem bodu A, má se
k poloměru AD vlny vznikající okolo téhož bodu v prvém prostředí jako rychlost světla těchto
dvou prostředí, tedy

v
AD
= 1
AE
v2

Další úvahou dostáváme

(5.9)

v
n2
= 1
v2
n1

(5.10)
Z rovnice (5.10) plyne, že indexy lomů dvou prostředí jsou nepřímo úměrné rychlostem,
kterými se v nich světlo šíří. V prostředí opticky hustším se světlo šíří pomaleji než
v prostředí opticky řidším.
Pro vakuum je index lomu roven jedné; odtud plyne, že rychlost v, kterou se světlo šíří
v libovolném prostředí a rychlost c, kterou se šíří ve vakuu, souvisí spolu podle vztahu

v =

c
n

(5.11)
kde n je index lomu daného prostředí. Pro průhledná tělesa je n > 1 a rychlost šíření světla je
v nich menší než ve vakuu.

1.5 INTERFERENCE SVĚTLA
Jev, kdy dochází ke skládání světelných svazků, které vede ke vzniku tmavých a světlých
proužků, dostalo název interference světla. Když se dva světelné svazky skládají, mohou se
navzájem nejen zesilovat, nýbrž i zeslabovat. Tato vlastnost světla přímo ukazuje na jeho
vlnový charakter. Dvě soustavy vln se navzájem zesilují tam, kde vrchy vln jedné soustavy
spadají v jedno s vrchy druhé soustavy a podobně doly jedné s doly druhé; zeslabují se
navzájem v těch místech, kde vrchy padnou na doly. Interferenční jevy byly známy u
mechanických vln, na příklad u vln na vodní hladině, a u pružných akustických vln. V oblasti
optiky jevy skládání světelných svazků poprvé přesně vyložil na základě vlnové představy
Young v r. 1802. Myšlenku Youngovu značně rozvinul během první poloviny XIX. století
Fresnel.
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Youngův pokus je znázorněn na obr. 5.4. Malý otvor a je v neprůsvitném stínítku osvětlen
intenzivním zdrojem.

Obr. 5.4 Youngův pokus

Podle Hugensova principu je otvor novým zdrojem polokulových vln. Tyto vlny dopadají na
dva jiné malé otvory b1 a b2, které se zase stávají zdroji vln, překrývajících se v oblasti D.
Poněvadž vlnění v otvorech b1 a b2 vyvolává jedna a táž na ně dopadající vlna, kmitají se
stejnou fází a se stejnou amplitudou. Vlny vycházející z bodů b1 a b2 se setkávají v každém
bodě oblasti D v různých fázích, které závisí na dráze, kterou vlny urazí. Podle toho jaký je
jejich fázový rozdíl, buď se navzájem zesilují, nebo zeslabují. Z toho plyne, že vznikají
střídavě tmavé a světlé proužky.
Vlny o stejném kmitočtu se zesilují nejvíce při dráhovém rozdílu ∆ rovném celistvém
násobku vlnových délek λ nebo jinak sudému počtu půlvln

∆ = ± kλ = 2k

λ

2

(5.12)

kde k je celé číslo, a nejvíce se zeslabují při dráhovém rozdílu, rovném lichému počtu půlvln
λ
(5.13)
∆ = ± ( 2k + 1 )
2

1.6 INTERFERENCE ODRAZEM NA PRŮHLEDNÉ DESTIČCE
Velmi častým případem interference je interference paprsků odrážejících se od dvou ploch
průhledné destičky. Rozlišujeme interferenci rovnoběžných svazků, vznikajících odrazy na
plochách planparalelní destičky a interferenci svazků vznikajících na plochách destičky, jejíž
tloušťka se od místa k místu mění. V prvém případě vznikají tzv. interferenční proužky
stejného sklonu, ve druhém interferenční proužky stejné tloušťky.
Pro demonstraci interferenčních proužků stejného sklonu lze použít tenkého lístku dobré
stejnorodé slídy. Plochy takového slídového lístku jsou dostatečně rovné a navzájem
rovnoběžné. Běžné schéma uspořádání je znázorněno na obr. 5.5. Zdrojem světla byla
původně rtuťová lampa S; světlo této lampy dává světlo složené z malého počtu spektrálních
čar, které jsou schopny dát ostré interferenční proužky. Matné sklo P, osvětlené rtuťovou
lampou, zastupuje plošný zdroj světla. Čočka L1 dává svazek paralelních paprsků,
dopadajících na slídovou destičku C. Umístíme-li do ohniskové roviny čočky L2 stínítko P′,
můžeme na něm pozorovat proužky stejného sklonu. Každý proužek odpovídá konstantní
hodnotě úhlu dopadu, odtud vyplývá název - proužky stejného sklonu.
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Obr. 5.5 Demonstrace interferenčních proužků

Paprsky a, a1 dopadají na planparalelní destičku, a´, a1´ jsou paprsky odražené od destičky.
Paprsky b, b1 jsou paprsky, které se lomí a odrážejí při průchodu deskou. Nastává
interference paprsků v odraženém světle.
Nejsou-li povrhy průhledné destičky rovnoběžné, vznikají interferenční proužky stejné
tloušťky. Protože interferenční proužky odpovídají místu stejné tloušťky destičky, nazývají se
proužky stejné tloušťky.
Zvláštním případem je klínová vrstva, kdy interferenční proužky jsou přímky rovnoběžné
s hranou klínu.
Praktický význam má vzduchová vrstva, která vznikne na rozhraní rovinné skleněné plochy a
ploskovypuklé čočky. Pak při dopadu světla na čočku vznikají na plochách ohraničujících
vrstvu křivky stejné tloušťky ve tvaru soustředných kružnic (Newtonovy kroužky). Sestava
se nazývá Newtonova skla.
V případě zdroje světla o jedné vlnové délce, tzv. monochromatické světlo, vzniknou proužky
černé a bílé. V současné době se jako zdroj světla užívá laserové světlo.
Při osvětlením bílým světlem jsou interferenční proužky i kroužky barevné. Zbarvení
vyvolané odrazem paprsků se nazývá barvy tenkých vrstev, které vidíme pozorováním
mýdlových bublin nebo tenkých olejových vrstviček např. na povrchu vody apod.
Difrakce světla
Jev, kdy světlo vniká do oblasti geometrického stínu, dostal název ohyb světla, nebo difrakce.
Případy ohybu světla, které se pozorují bez jakéhokoliv optického zařízení, popsal Fresnel.,
Čelu světelné vlny leží v cestě pouze neprůhledné stínítko, které čelo vlny částečně zakrývalo.
Na jiný způsob pozorování ohybových jevů přišel Fraunhofer. Pozoroval obraz, rovinných
světelných vln, který vzniká v ohniskové rovině čočky.
Schéma pozorování ohybových jevů Fraunhoferových je na obr. 5.6. Bodový zdroj světla
S leží v ohniskové rovině čočky L1. Z čočky L1 vychází svazek rovnoběžných paprsků, jimž
stojí v cestě neprůhledné stínítko s otvorem ab. Stínítko zadrží část svazku, který pak dopadá
na druhou čočku L2. Kdyby se světlo šířilo přímočaře, paprsky by se šířily i za stínítkem
v rovnoběžném svazku a byly by čočkou L2 soustředěny do bodu v její ohniskové rovině. Ve
skutečnosti pozorujeme v ohniskovém rovině F2 čočky L2 ohybový jev. Závisí na tvaru a na
rozměrech otvoru ve stínítku a na délce dopadající vlny.
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Obr. 5.6 Ohyb světelného paprsku

1.7 OHYB JEDNODUCHOU ŠTĚRBINOU
Nechť na štěrbinu b1b2 šířky d (obr. 5.7) dopadá svazek rovnoběžných paprsků. Štěrbinu
předpokládáme nekonečně dlouhou v rovině kolmé k rovině nákresu. Za štěrbinou je
umístěna čočka L2, která soustřeďuje paprsky v ohniskové rovině. Každý bod čela vlny,
dosahující štěrbiny, je zdrojem vlnění šířícího se na všechny strany. Paprsky, jdoucí pod
určitým úhlem φ k původnímu směru se soustředí v ohniskové rovině čočky L2 v bodě C.

Obr. 5.7 Ohyb jednoduchou štěrbinou

Určíme dráhový rozdíl ∆ paprsků b1C a b2C . Z obr. 5.7 plyne

∆ = d sin ϕ

(5.14)

kde d je šířka štěrbiny.
Fraunhoferův ohybový jev jednoduché štěrbiny vypadá následovně. Uprostřed (ϕ = 0) je
světlý proužek s maximálním osvětlením, kolem něho sekundární, poměrně slabá maxima,
oddělená minimy, v nichž je osvětlení rovno nule. Poloha těchto minim je dána hodnotami
úhlu ϕ , vyhovujícími podmínce

sin ϕ = ± k

λ

(5.15)

d

kde k = 1, 2, 3, ….

1.8 OHYB KRUHOVÝM OTVOREM
Kdyby se světlo šířilo přímočaře, byl by svazek rovnoběžných paprsků, který prošel
kruhovým otvorem ab o poloměru r v neprůhledném stínítku A (obr. 5.8) a pak čočkou L2,
soustředěn do jediného bodu v ohniskové rovině F2 čočky L2. Vlnová povaha světla se projeví
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tím, že nastane ohyb světla a v ohniskové rovině F2 vznikne složitý ohybový jev, který se
projeví vznikem střídavě tmavých a světlých kroužků.

Obr. 5.8 Ohyb kruhovým otvorem

1.9 ELEKTROMAGNETICKÁ TEORIE SVĚTLA
V sedmdesátých letech minulého století rozvinul Maxwell teorii elektromagnetických jevů,
která vedla k objevení elektromagnetických vln. Elektromagnetické vlny se lámou
a odrážejí na rozhraní pro ně prostupných prostředí, vykazují ohyb, interferenci a polarizaci
(závislost intenzity odražených paprsků světla na orientaci roviny dopadu). Po všech těchto
stránkách se chovají stejně jako světelné vlny.
Elektromagnetické vlny, vznikající kolem elektrických oscilátorů se liší jen vlnovou délkou;
prvé mají vlnové délky řádu metrů, světelné vlny řádu 10-7 m. Dlouhé elektromagnetické vlny
vznikají při kmitání elektrických nábojů v makroskopických tělesech, světelné vlny při
kmitání elektronů uvnitř atomů a molekul.
Vlnové délky vln, vysílaných atomy a molekulami, nejsou ohraničeny intervalem od 760 nm
do 400 nm, v jehož mezích působí vlny na náš zrak a vyvolávají subjektivní zrakový vjem.
Rozžhavená tělesa, plyny svítící při elektrickém výboji a jiné zdroje světla vysílají zároveň
vlny i s většími vlnovými délkami než 760 nm a menšími než 400 nm. Také moderní metody
buzení elektromagnetických vln makroskopickými vibrátory dovoluje získat vlny o vlnových
délkách, ležících ve velmi velkém intervalu. Existují metody na buzení elektromagnetických
vln mnohem kratších než světelných.
Od viditelných paprsků směrem k větším vlnovým délkám leží (na zrak nepůsobící)
infračervené paprsky. Jsou vysílány týmiž zdroji jako paprsky viditelné: rozžhavenými
tělesy, plyny svítícími při elektrických výbojích apod.
Od viditelného vlnění směrem ke kratším vlnovým délkám leží ultrafialové paprsky. Až do λ
= 1,8 10-7 m lze je týmiž experimentálními metodami zkoumat jako paprsky viditelné. Za
touto hranici začínají nastávat potíže způsobené tím, že tyto paprsky jsou pohlcovány téměř
všemi prostředími včetně vzduchu.
V roce 1895 objevil Rentgen nový druh paprsků, majících schopnost pronikat řadou prostředí,
neprostupných pro viditelné paprsky a působících na fotografickou desku. Později se zjistilo,
že tyto tzv. rentgenovy paprsky jsou elektromagnetické vlnění o délce řádu
10-10 m. Rentgenovy paprsky jsou vysílány elektrony vnitřních elektronových sfér, zatímco
viditelné, infračervené a ultrafialové paprsky jsou vyzařovány vnějšími elektrony atomů a
molekul a při otáčení a kmitání molekul. V současné době počítáme oblast prozkoumaných
rentgenových paprsků od λ = 10-8 m do 10-12 m. Oblast dlouhovlnných rentgenových
paprsků se překrývá s oblastí ultrafialových a spadá do oblasti intenzivní absorpce prostředí.
Konečně při procesech probíhajících uvnitř atomových jader a rovněž při zabrzdění velmi
rychlých elektronů jsou vysílány tzv. γ paprsky o vlnové délce menší než 10-11 m.
Tedy současná fyzika pracuje se stupnicí elektromagnetických vln, obsahující neobyčejně
širokou oblast. Tyto vlny jsou vysílány velmi rozličnými oscilátory, zachycovány
nejrůznějšími metodami, avšak mají jedinou charakteristiku. Šíří se ve vakuu stejnou rychlostí
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a jeví interferenci a ohyb. Je však nutné upozornit, že se změnou vlnové délky vznikají i
kvalitativní rozdíly. Světlo má vedle vlnových vlastností také vlastnosti korpuskulární, což
vyjadřuje dualismus světla:
Paprsky charakterizované malou vlnovou délkou mají kromě vlnového charakteru i
charakter korpuskulární.

1.10 ODRAZIVOST, PROPUSTNOST, POHLTIVOST A ROZPTYL
SVĚTLA V LÁTCE
Dopadá-li světlo na látkové těleso (např. sklo), část světelné energie se odráží, část světelné
energie prostředím projde a část světelné energie se může v látce pohltit, popřípadě rozptýlit.
Při dopadu zářivého toku Φe na látkové těleso, se část tohoto toku Φeρ odrazí, část Φeτ těleso
propouští a část Φeα se v tělese pohltí, případně část Φeσ těleso rozptýlí.
Odrazivost (reflektance) ρ je podíl zářivého toku odraženého od povrchu tělesa a zářivého
toku dopadajícího na povrch tělesa
Φ
ρ = eρ
(7.33)
Φe
Propustnost (transmitance) τ je podíl zářivého toku prošlého tělesem a zářivého toku na
těleso dopadající
Φ
(7.34)
τ = eτ
Φe
Pohltivost (absorbance) α je podíl zářivého toku pohlceného tělesem a zářivého toku na
těleso dopadající
Φ
α = eα
(7.35)
Φe
Rozptyl σ je podíl zářivého toku tělesem rozptýleného a zářivého toku na těleso dopadající
Φ
(7.36)
σ = eσ
Φe
Ze zákona zachování energie plyne pro zářivý tok
Φ e = Φ eρ + Φ eτ + Φ eα + Φ eσ
(7.37)
a po dosazení do této rovnice z definičních rovnic (7.33) až (7.36) a úpravě pak dostaneme
ρ +τ + α + σ = 1
(7.38)
resp. ρ+τ+α+σ = 100 % , vyjádříme-li příslušné veličiny v %.
Většina optických skel má indexy lomu mezi 1,5 až 1,7 a proto bude odrazivost v rozmezí
0,04 až 0,067, tj. v průměru přibližně 5 % z dopadajícího světla se na skle odráží a 95 % se do
skla láme.
V optické praxi se používá k výrobě odrazných ploch především stříbro, hliník, případně
rhodium. Odrazivost na stříbře ve viditelné oblasti je ρ = 0,95, pro hliník ρ = 0,88.
Absorpce světla je proces kvantových přechodů částic ve struktuře látky provázený zánikem
fotonů světla. Zatímco pohltivost α charakterizuje absorpční schopnost tělesa, absorpční
schopnost látky, z níž je těleso složeno, charakterizuje absorpční koeficient K (materiálová
konstanta látky). Fyzikální význam této konstanty plyne z Lambertova zákona
Φ e = Φ e 0 ⋅ e − Kd (7.39)
kde Φ e 0 je zářivý tok dopadající na těleso, d je tloušťka vrstvy tělesa, kterou světlo prochází a
Φ e je zářivý tok tělesem prošlý. Vlivem absorpce světla tedy zářivý tok prošlý tělesem klesá
exponenciálně. Obdobně lze rovnici (7.39) napsat pro intenzitu světla (intenzitu ozařování).
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Částicové a vlnové vlastnosti elektromagnetického záření
V kalném prostředí dochází k rozptylu záření. Rozptyl záření je proces podmíněný nepřímými
kvantovými přechody a vyznačuje se tím, že jen velmi malá část energie dopadajícího
monofrekvenčního záření je vyzářena zpět do prostoru, a to všemi směry. Záření se rozptyluje
na nahodilých shlucích molekul, na zhuštěních vyvolaných akustickou vlnou a na
makroskopických částicích. Ve spektru rozptýleného záření lze pozorovat jednak spektrální
čáru o frekvenci rovné frekvenci dopadajícího záření (Rayleighova čára), jednak spektrální
čáry odlišné frekvence a značně menší intenzity (Ramanovy čáry). Rayleigh ukázal, že
intenzita rozptýleného světla téže vlnové délky jako dopadajícího světla je nepřímo úměrná
čtvrté mocnině vlnové délky světla, jsou-li rozptylující částice malé vzhledem k vlnové délce.

1.11 FOTOELEKTRICKÝ JEV
Fotoelektrický jev byl objeven na základě zjištění, že se zinek při osvětlení ultrafialovým
světlem nabíjí kladně. Později se ukázalo, že podobně se chovají i jiné kovy a že platí
předpoklad, že světlo, které dopadá na čistý povrch kovu nebo polovodiče může z něho za
jistých podmínek uvolňovat elektrony. Fotoelektrický jev se popisuje tak, že se čistý povrch
kovu ve vyčerpané báníce ozařuje světlem a uvolněné elektrony se přitahují kladně nabitou
smyčkou. Při s pojení kovu a smyčky vnějším vedením lze změřit fotoelektrický proud, který
je při stálým napětím mezi kladnou a zápornou elektrodou úměrný počtu elektronů
uvolněných za sekundu z fotokatendy.
Při záporném potenciálu smyčky jsou brzděny záporné elektrony vymršťované z povrchu
kovu a při dostatečně záporném napětí na smyčce fotoelektrický proud ustane. Pak lze určit
kinetickou energii, se kterou jsou elektrony z kovu vymršťovány. Jako součin elementárního
náboje e a velikosti U záporného napětí, které právě stačí zastavit fotoelektrický proud.
Platí Einsteinova rovnice
e U = h (ν −ν 0 )
kde h ⋅ν 0 je charakteristický kmitočet kovů.
Fotoelektron vystoupí z kovu s kinetickou energií
Wk = h ⋅ν − a ,
kde a je výstupní práce, potřebná k překonání potenciální bariéry na povrchu kovu.
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1

ELEKTRONOVÝ OBAL
OBSAH KAPITOLY:
Elektronový obal atomu
Atom vodíku jako nejjednodušší atom
Planetární model atomu
Bohrovy postuláty
Hlavní, vedlejší, spinové a magnetické kvantové číslo
Pravděpodobnost výskytu elektronu v okolí jádra
Význačné chemické prvky a jejich elektronový obal

MOTIVACE:
Reálná představa o atomech jako hmotných částicích dále mechanickými
a chemickými metodami už nedělitelných se vytvořila ze zákonů
o chemickém slučování látek, které objevili J. Dalton a L. J. Gay Lussac.
Poznatky, získané při studiu vedení elektrického proudu v kapalinách
a plynech upozorňují na skutečnost, že atomy nejsou jednoduché, ale
složené částice. Měřením parametrů částic, tvořící korpuskulární záření, se
zjistily základní kvalitativní údaje pro vytvoření představy o atomech, jako
o složených částicích.
Pozorováním výchylek katodových paprsků v magnetickém a elektrickém
poli se zjistilo, že katodové paprsky jsou složeny z velmi malých záporně
nabitých částic, které byly nazvány elektrony. Ze zkušenosti, že katodové
paprsky vznikají ve výbojových trubicích nezávisle na materiálu elektrod
plyne, že elektrony jsou součástí stavby atomů kteréhokoliv prvku.
Experimenty ve fyzice a chemii vedly k názoru, že atom je elektricky
neutrální, a že stavební částice atomu mají náboje stejné, ale opačného
znaménka. Kladný náboj je soustředěn v kladné části zvané jádro atomu.
V prostoru kolem jádra jsou záporné elektrony, které jsou v tzv.
elektronovém obalu atomu.

CÍL:
Cílem přednášky se seznámit důkladně s představou elektronového obalu
z hlediska klasické fyziky a provést srovnání s modelem kvantovým.
Z popisu Bohrovy teorie atomu vodíku si vytvoří představu o postulátech,
které
charakterizují
polohu
elektronů
v elektronovém
obalu.
Charakterizovat pohybový stav elektronů v atomu pomocí kvantových čísel.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
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Elektronový obal
1. Kvantové dráhy k popisu elektronů atomů prvků
2. Seznámit se s planetárním modelem atomu na základě postulátů
3. Důkladně prostudovat všechny Bohrovy postuláty na atomu vodíku
4. Charakterizovat hlavní, vedlejší, spinové a magnetické kvantové
číslo
5. Porovnat klasickou a kvantovou teorii vodíkového atomu
6. Pravděpodobnost výskytu elektronů v prostoru atomu vodíku
7. Popis elektronového obalu známých prvků
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Elektronový obal

1.1 ELEKTRONOVÝ OBAL

Z toho, že elektrony jako částice se záporným nábojem jsou vně jádra plyne, že nemohou být
vzhledem k jádru v klidu, protože by podle Coulombova zákona byly k němu přitaženy. Proto
obíhají kolem atomového jádra.
Nejjednodušší je atom vodíku. Kolem jádra tohoto atomu obíhá jediný elektron a podle
kvantové teorie jen ve zcela určitých dráhách. V každé z těchto možných drah má elektron
vzhledem k jádru jistou energii, složenou z energie kinetické a potenciální. Energie elektronu
je tím větší, čím větší je vzdálenost elektronu od jádra. Velikost energie elektronu na určité
dráze se nazývá energetická hladina.
Elektron může přecházet z jedné kvantové dráhy do druhé. Při přechodu elektronu ze
vzdálenější dráhy na některou dráhu bližší, ztrácí část své energie. Uvedený přechod se
neděje spojitě, ale skokem. Odpovídající energií vyzáří atom ve formě kvanta zářivé energie.
Na základě hypotézy planetárního modelu atomu založil Bohr teorii atomu vodíku na
následujících předpokladech:
Dráha elektronů při oběhu kolem jádra je určena z podmínky, kdy přitažlivá síla je rovna
odstředivé síle podle rovnice

e2
v2
⋅
=m
4πε 0 r 2
r
1

(6.1)

kde eje náboj elektronu, m jeho hmotnost,rpoloměr kruhové dráhy a v rychlost elektronu.
Elektron se může pohybovat kolem jádra jen po takových kruhových dráhách, jejichž poloměr
splňuje podmínku
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Elektronový obal

mvr = n

h
2π

(6.2)

kde h je Plankova konstanta, n = 1, 2, 3…
Vztah (6.2) je 1. Bohrův postulát.
Při pohybu elektronů po dráhách poloměrů r, splňujících podmínku (6.2) nevysílá atom
elektromagnetické záření. Tyto dráhy se nazývají dovolené nebo kvantové. Tak je vyjádřen
2. Bohrův postulát.
Při přeskoku elektronu z jedné kvantové dráhy na jinou dráhu atom vyzáří nebo pohltí foton
s energii ε = hν, pro níž platí
hv = E 2 − E1
(6.3)
kde E1 a E2jsou energie na příslušných kvantových dráhách, mezi nimiž se přeskok
realizoval. Vztah (6.3) je 3. Bohrův postulát. Ze vztahu (6.2) vyplývá pro poloměr ntékvantové dráhy

rn =

nh
2πmv

(6.4)

Dovolené (kvantové) dráhy jsou jednoznačně určeny pomocí poloměru dovolené první dráhy
r1 a čísla n, které se nazývá hlavní kvantové číslo. Poloměry drah elektronů kolem jádra
rnjsou kvantovány podle vztahu

rn = n 2 r1

(6.5)
Elektrony jsou rozloženy kolem jádra ve skupinách nazvaných vrstvami (sférami,orbity nebo
slupkami). Vrstev je sedm a označují se postupně K, L, M, N, O, P, Q, obr. 6.1.
Pohybový stav elektronů v atomu lze charakterizovat hlavním kvantovým číslem n(určuje
velikost oběžné dráhy a tím i energii elektronu na ni), vedlejším kvantovým číslem l(určuje
tvar oběžné dráhy), spinovým kvantovým číslem s(určuje vlastní mechanický moment při
rotaci elektronu) a magnetické kvantové číslo m(určuje magnetický moment elektronu, viz
podkap. 7.4.1).

Obr. 6.1 Bohrův model atomu

O chemických vlastnostech prvků rozhoduje nejen celkový počet elektronů v obalu, ale i
jejich uspořádání do vrstev.
Kolem jádra vodíkuH zvaného proton je elektron ve vrstvě K, obr. 6.2 a).
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a) klasická teorie

Obr. 6.2 Vodíkový atom

b) kvantová teorie

Na základě vlnové mechaniky, sloužící pro popis mikroobjektů, se určuje pravděpodobnost
výskytu elektronů v prostoru atomu vodíku. Nepředpokládá se tedy, že elektron obíhá kolem
jádra na přesně definované dráze, ale hledá se pravděpodobnost výskytu elektronů v různých
místech v okolí jádra, obr. 6.2 b). Elektron podle klasické fyziky, obr. 6.2 a), je ve svém
pohybu kolem jádra omezen potenciálovou bariérou, naproti tomu v kvantové fyzice, obr. 6.2
b), se připouští proniknutí této hradby s konečnou pravděpodobností. Jde o tunelový jev
známý především v jaderné fyzice.
Kolem jádra hélia He se pohybují dva elektrony ve vrstvě K.
První prvek druhé periody soustavy, kterým je lithiumLi, má celkem tři elektrony, dva jsou
ve vrstvě K, třetí ve vrstvě L, protože vrstva K je dvěma elektrony plně obsazena.
U beryllia Be jsou dva elektrony ve vrstvě K a ve vrstvě L.
U posledního prvku této periody, fluóru je v uvedené vrstvě sedm elektronů, u neonůNe je
vnější vrstva o počtu osm elektronů plně obsazena.
Všechny netečné plyny mají ve vnější vrstvě osm elektronů s výjimkou hélia, jehož jediná
vrstva je plně obsazena dvěma elektrony.
Atomy, které mají ve vnější vrstvě malý počet elektronů, se poměrně snadno uvolňují a
stávají se kladnými ionty. Nastává ionisace atomů, tj. rozpad atomů na elektron a ion.
Elektrony v úplných vrstvách se označují jako vnitřní, elektrony v neúplné krajní vrstvě jako
vnější.
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JÁDRO ATOMU, JADERNÉ PŘEMĚNY, JADERNÉ ZÁŘENÍ
OBSAH KAPITOLY:
Charakteristika atomového jádra
Protonové, neutronové a nukleonové (hmotnostní) číslo
Velikost atomového jádra
Hmotnost atomového jádra
Vazebná energie jádra
Hmotnostní schodek
Graf závislosti vazebné energie na nukleovém (hmotnostním) číslem
Děje probíhající při srážkách atomových jader
Druhy jaderných přeměn
Složené jádra
Rutherfordův rozptyl částic
Cyklotron
Transmutace, štěpení, slévání a tříštění jader
Difrakce záření látkou, rentgenografická spektrografie

MOTIVACE:
K pochopení strukturních vlastností látek je důležitá znalost základních
parametrů jádra atomu, jako je jeho složení, velikost a hmotnost. Důležitou
veličinou pro dělení jader je vazební energie jádra atomu neboli potřebná
práce na rozdělení atomu jádra na jednotlivé nukleony. Toto lze užít při
popisu dějů, které probíhají při srážkách atomových jader. Důležitý je popis
tzv. binukleárních přeměn, pak patří transmutace, štěpení, slévání a tříštění
jader.

CÍL:
Cílem je seznámit se s charakteristikou jádra atomu, kdy se určují tři
základní čísla. Ty jsou označeny v symbolickém schématu. K
charakteristice jádra patří také jeho velikost, hmotnost a vazebná energie
jádra. Děje, probíhající při srážkách atomových jader se využívá v jaderné
energetice. Jaderné přeměny se využívají v různých průmyslových
odvětvích. Důležité přeměny, kterou je binukleární přeměna se užívá při
popisu např. štěpení a slévání jader. Difrakce záření látkou se využívá při
metodě rentgenografické spektrografie.
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Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1. Popis atomového jádra a jeho charakteristika
2. Hmotnost jádra, hmotnostní schodek
3. Vazebná energie pro známá jádra
4. Popis jaderných přeměn
5. Studium odchylek částic při průchodu tenkou fólií
6. Popis binukleárních přeměn
7. Důkladný rozbor difrakce záření látkou a její aplikace k určování
vlastností krystalické látky (orientace krystalických rovin,
deformace krystalu apod.)

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

4

Jádro atomu, Jaderné přeměny, Jaderné záření

1.1 ATOMOVÉ JÁDRO

Pro charakteristiku jádra atomů se určují tři základní čísla, jimiž se atomová jádra
jednotlivých prvků odlišují. Atomové jádro libovolného prvku se symbolicky označuje jako
A
Z X , přičemž A=Z+N(6.6)
kde Z je protonové (atomové) číslo uvadající počet protonů, Nneutronové číslo, které udává
počet neutronů v atomovém jádře a A je nukleonové (hmotnostní) číslo.
Nukleony v jádře se v důsledku sil vzájemného působení tzv. jaderných sil snaží zaujmout
nejmenší objem. Uspořádají se tedy do tvaru koule (kapkový model jádra atomu) a velikost
atomového jádra lze charakterizovat poloměremRtakové koule
(6.7)
R = 3 A ⋅ 10 −15 (cm)
Další charakteristikou atomového jádra je jeho hmotnost m, která se udává násobkem
atomové hmotnostní konstantymn, definované jako 1/12 klidové hmotnosti atomů nuklidu
12
6 C . Pak platí
(6.8)
mn = 1,66 ⋅ 10 −27 kg
přičemž atomová hmotnostní konstanta mn určuje přibližně hmotnost protonu a hmotnost
neutronu.
V jaderné fyzice se hmotnost vyjadřuje častěji v energetických ekvivalentech stanovených na
základě Einsteinovy rovnice
(6.9)
E = mc 2
Po dosazení hmotnosti mndo vzorce (6.9) plyne pro energetický ekvivalent atomové
hmotnostní konstanty hodnota En = 931 MeV.
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Z velikosti uvedené energie plyne, že nukleony v jádře (protony, neutrony) jsou navzájem
vázány značnými silami. Potřebná energie k jejich oddělení se nazývá vazebná energie jádra
atomu Ej,která je definována jako potřebná práce na rozdělení atomového jádra na
jednotlivé nukleony. Platí
E j = ∆mc 2
(6.10)
kde Δm je hmotnostní schodek.
Hmotnost jádra mj nelze stanovit součtem hmotnosti protonů a neutronů, i když je jádro
z těchto nukleonů složeno. Ukazuje se, že hmotnost jádra mj je menší než součet hmotností
Zmp protonů a hmotností (A-Z)mn neutronů tvořících jádro, což lze vyjádřit takto
(6.11)
m j < Zm p + ( A − Z )mn
Rozdíl
(6.12)
[ Zm p + ( A − Z )mn ] − m j = ∆m
Určením vazební energie pro všechna známá jádra lze získat graf v závislosti vazebné energie
Ejna nukleonovém číslo A, obr. 6.3.

Obr. 6.3 Vazební energie jádra v obr. místo w bude Ej

Většina atomů má vazební energii kolem 8,6 MeV, u atomů z konce Mendělejevovy
periodické tabulky ubývá vazební energie k hodnotě 7,5 MeV.

1.2 JADERNÉ PŘEMĚNY
Jaderné přeměny probíhají buď samovolně, nebo vnějším vlivem jiných jaderných procesů.
Jadernými reakcemi nazýváme děje, probíhající při srážkách atomových jader. Studiem
jaderných reakcí se získávají informace o struktuře jádra a charakteru jaderných sil. Přímé
jaderné reakce jsou děje, které probíhají během velice krátkého časového intervalu, aniž
vzniká složené jádro.
Při jaderné přeměně vzniká nové jádro nebo několik jader. Nové jádro se navenek projeví
procesy, kterými se zbaví přebytečné energie až do vzniku stabilního jádra. Při jaderné
přeměně vzniká kromě nového jádra záření korpuskulární nebo elektromagnetické. Záření
může vyvolat ve svém okolí další jaderné procesy.
K jaderné reakci může dojít jen tehdy, když se dvě jaderné částice přiblíží natolik, že se jejich
jaderné pole dostanou do vzájemného působení, tj. na vzdálenost ≤ 10−14 m.
Při sledování první jaderné reakce bylo třeba více jak 5∙104 bombardujících α částic, aby ve
Wilsonové komoře naplněné dusíkem vznikla jedna jaderná reakce. Na obr. 6.4 je schéma
Wilsonovy komory. Nádoba C obsahuje plyn a nasycené páry vody nebo jiné kapaliny. Shora
je válec uzavřen skleněným okénkem O. Ve válci se pohybuje píst P a při rychlém pohybu
pístu se plyn adiabaticky rozepne, ochladí a páry se přesytí. Je-li ve válci velmi malé
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množství radioaktivního preparátu R, vysílá částice, které ionizují plyn podél svých drah a
mlha na iontech se srážející zviditelňuje dráhy částic. Stopy částic se pozorují nebo
fotografují při dostatečném bočním osvětlení. Lze tak pozorovat částice alfa i beta.

Obr. 6.4 Wilsonova komora

Vstupuje-li do reakce pouze jedno jádro, které se samovolně přemění na jádro nové a
ionizující záření, nazývá se přeměna mononukleární. Probíhá jako přeměnaalfa, beta mínus,
beta plus,elektronový záchyt a přeměna gama. Diagram přeměn je na obr. 6.5. Jde o závislost
nukleonového čísla A na protonovém čísle Z pro tzv. mononukleární přeměny.

Obr. 6.5 Diagram přeměn

Při přeměně alfa je z jádra eliminována částice α složená ze dvou protonů a dvou neutronů,
což je jádro izotopů hélia. Nový prvek má protonové číslo o dvě menší než výchozí prvek.
Příkladem je přeměna jádra radia Ra na jádro radonu Rna částici α. Částice α mají energii
maximálně 10 MeV, čemuž odpovídá ve vzduchu dolet 3 až 10 cm.
Přeměna beta mínus je emisí elektronu, a protože elektrony nejsou v jádře obsaženy, může
k jejich emisi z jádra dojít jen tehdy, přemění-li se v jádře neutron na proton za současné
emise elektronu a antineutrina. Při této přeměně zůstane počet nukleonů zachován. Náboj
jádra vzroste o kladný jednotkový náboj. Příkladem přeměny je Ac na Th.
Přeměna beta plus je emisí pozitronu jako antičástice elektronu, která není v jádře obsažena a
vzniká přeměnou protonu na neutron za současné emise pozitronu a neutrina z jádra.
Příkladem přeměny je K na Ar.
Elektronový záchyt je tzv. K-záchyt, kdy jádro zachytí elektron z vlastní elektronové slupky,
většinou ze slupky K a dojde k přeměně protonu na neutron. Náboj jádra je zmenšen o jeden
elementární náboj, nukleonové číslo zůstává stejné. Nově vzniklé jádro má protonové číslo o
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

7

Jádro atomu, Jaderné přeměny, Jaderné záření
jedničku nižší, současně je emitováno neutrino a atomový obal vyzáří kvantum
charakteristického rentgenového záření.
Přeměna gama jako emise fotonu probíhá na rozdíl od částic alfa a beta, které jsou emitovány
původním jádrem tak, že foton záření gama je emitován nově vzniklým jádrem. Při této
přeměně se nemění nukleonové a protonové číslo. Příkladem je přeměna jádra radia na radon,
emitovaný foton má energii 0,19 MeV.
Složené jádro vzniká z terčového jádra přijetím bombardující částice. Po vniknutí
bombardující částice do jádra dochází ke srážkám částice s nukleony jádra, kterým předává
svou kinetickou energii až do vyrovnání energií.
Energie jádra vzroste o kinetickou a vazební energii, kterou částice přinesla a rozloží se
rovnoměrně srážkami mezi všechny nukleony. Přebytečné energie se jádro zbavuje jadernými
procesy, k čemuž je potřeba, aby při vzájemných srážkách částic některý z nukleonů získal
energii potřebnou k překonání vazební energie jádra a jádro opustil. Složené jádro je
nestabilní. Jeho existence je 10−19 s.
Z jaderných přeměn, u nichž lze užít částic alfa emitovaných přirozeně radioaktivními
látkami, jako bombardujícími částicemi jsou nejvýznamnějšími:
První jaderná přeměna uskutečněná Rutherfordem.
Reakce, která vedla k objevu neutronu.
Reakce, která vedla k objevu umělé radioaktivity.
Jaderná přeměna objevená Rutherfordem je na obr. 6.6. Rutherfordův experiment z roku 1912
spočíval ve studiu odchylek drah částic od přímky, které se objevují po jejich průchodu
tenkou zlatou fólií. Největší odchylky jsou způsobeny Coulombovou odpudivou silou mezi
částicemi alfa (Z=2) a jádrem atomu zlata (Z=79). Na obr. 6.6 jsou znázorněny tři typické
dráhy částice alfa, které se charakterizují srážkovým parametrem b, při interakci s atomem
zlata o poloměru R.

Obr. 6.6 Rutherfordův rozptyl částic

Objevem umělé radioaktivity byly položeny základy k výrobě umělých radionuklidů, které
mají užití v lékařství, ve vědě a technice.
Mnohem větší možnost výběru typu reakcí dávají uměle urychlované částice, čehož se užívá
k ostřelování jader atomů k výrobě radionuklidů, např. v zařízeních zvaných cyklotron.
Cyklotron, který první sestrojil Lawrence, je na obr. 6.7. V mezeře mezi dvěma úzkými
poloválci A, B, které jsou uzavřeny v plochém obalu C,se částice ve vakuu urychluje
elektrickým polem (obr.6.7a)). Magnetické pole kolem základen poloválců zakřivuje dráhu
částice a nutí ji přiblížit se znovu k mezeře mezi nimi. Elektronový generátor ve vhodném
okamžiku změní znaménka nábojů obou poloválců, takže pole v mezeře změní svůj směr a
částice opět urychluje.Na obrázku 6.7b) je půdorys cyklotronu. Obal C leží mezi pólovými
nástavci elektromagnetu.
V cyklotronu lze urychlovat protony a héliová jádra. Elektrony jsou urychlovány v betatronu.
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Obr. 6.7 Cyklotron

Částice se pohybuje po spirále (vyznačené v obr. 6.7 čárkovaně) a je urychlována vždy při
průchodu mezerou. Při rozdílu potenciálu mezi poloválci V0 a n drah oběhu je částice
urychlena, jakoby prošla polem o celkovém potenciálu V=2nV0, tedy na velmi značnou
energii. Moderní cyklotrony jsou sestrojeny na základě moderních zařízení, fyzikální princip
je však stejný.
První historicky známou přeměnou uměle urychlovanými částicemi byl terč s vrstvou lithia
ostřelován protony.
Mezi bombardujícími částicemi má neutron zvláštní postavení, neboť pronikání částice do
jádra nebrání potenciálová bariéra. S neutrony reagují jádra všech stabilních prvků. Při
reakcích s neutronem vzniká kromě nového jádra částice alfa, proton, dva neutrony nebo
záření gama.
K binukleárním přeměnám patří
transmutace, štěpení, slévání a tříštění jader.
U transmutace vznikne z původního jádra jen jedno jádro s protonovým číslem blízkým jádru
výchozímu a nejvýše několik částic.
Štěpení jader je rozpad některých jader s vysokým protonovým číslem na dvě jádra a několik
neutronů, který vzniká působením pomalých neutronů.
Slévání jader neboli jaderná syntéza je jaderná reakce, vedoucí k vytvoření částice alfa ze
čtyř protonů. Ke slévání jader je tedy zapotřebí jádra lehkých prvků ze začátku periodické
soustavy.
Štěpení a slévání jader jsou procesy, při nichž se uvolňuje značná energie.
Tříštění jader je rozbití jádra na jednotlivé jaderné komponenty. Nastává při velké energii
interagujících částic, praktického použití dosud nemá.

1.3 DIFRAKCE ZÁŘENÍ LÁTKOU
Dopadá-li na látku záření fotonů o energii ε = hν , pak jsou všechny atomy vystaveny vlivu
periodicky se měnícího záření s frekvencí ν . Představují oscilující částice se stejnou
frekvencí ν a vysílají elektromagnetické vlny – elektromagnetické záření téže frekvence ν .
Jde o sekundární vlny vybuzené v látce dopadem záření. Dopadající vlnění je rovinné,
sekundární vlnění se však vyznačuje kulovými vlnoplochami, šíří se tedy ve všech směrech.
Svazek dopadajícího záření se tím rozptyluje do všech směrů uvnitř struktury látek. Uvnitř
krystalu (v důsledku pravidelného uspořádání atomů v krystalové mřížce) se však rozptýlené
vlny v některých směrech zesilují, v jiných zase zeslabují.
Tvoří-li atomy krystalu soustavu rovnoběžných rovin a dopadá-li svazek paprsků vlnové
délkyλ pod úhlem ϑ na soustavu např. kubického krystalu (obr. 7.22), pak podle W. L.
Bragga se část dopadajícího záření od roviny odrazí pod týmž úhlem ϑ. Podstatná část záření
však prochází do krystalu a nastává postupný odraz na dalších rovnoběžných rovinách
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krystalu. Odražené paprsky (1, 2, ..) vzájemně interferují a zesílení nastává jen pro takové
dva rovnoběžné paprsky, jejichž dráhový rozdíl je celočíselným násobkem(n = 1, 2, 3…)
vlnové délky λ. Z obrázku je zřejmé, že tento dráhový rozdíl je 2 d sin ϑ , kde d je vzájemná
vzdálenost dvou sousedních atomových rovin.
Proto je možné odraz záření látkou pozorovat jen v těch směrech, které splňují tzv. Braggovu
– Wulfovu podmínku.
2 d sin ϑ = n λ , n = 1, 2, 3, ... .
(7.40)
V ostatních směrech se vlnění v důsledku rozptylu na atomech struktury krystalu interferencí
ruší.

Obr. 7.22Difrakce záření látkou

Efektu difrakce záření krystalu se využívá u radiačních metod studia struktury materiálu,
například metodou rentgenografické spektrografie. Ze znalosti vlnové délky λ a určení úhlu
ϑ se určuje na základě vztahu (7.40) vzdálenost atomových rovin. Obměnou této metody je
tzv. Debyeho – Scherrerova prašková metoda, kdy se neužívá krystalického, ale práškového
vzorku slisovaného do válečku. Výhoda této metody je v možnosti určování vlnových délek
záření na základě znalosti konstanty d mřížky.V případě známé vlnové délky λ, lze pak
určovat některé další vlastnosti zkoumané krystalické látky (orientace krystalických rovin,
deformace krystalu apod.).
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ÚBYTEK JADERNÉHO ZÁŘENÍ V ČASE A NA PŘEKÁŽCE
OBSAH KAPITOLY:
Typy záření podle rostoucí pronikavostí látkou
Radium a polonium jako dva prvky objevené manžely Curieovými
Vlastnosti radioaktivního záření
Hélium a radon jako dva nové plyny objevené Rutherfordem
Radioaktivita jako přirozený rozpad atomového jádra
Úbytek hmotnosti radonu na čase
Úbytek počtu jader radioaktivního prvku na čase
Přeměňový zákon a veličiny, které charakterizují radioaktivní záření
Vlastnosti radioaktivního záření

MOTIVACE:
K pochopení vlastností, které vyvolává biologické a chemické děje, ionizuje
plyny, budí fluorescenci a je pronikavé, jsou potřebné téměř každé lidské
činnosti. Seznámit se s charakteristikou typu záření, s radonem,
představitelem inertních plynů, patří k základním znalostem, které lze užít
v denní praxi. Znalost charakteristických veličin při rozpadu radioaktivních
prvků, jako je poločas rozpadu, v době užívání jaderné energie je potřebná
nejen pro odborníky.

CÍL:
Cílem daného tématu je seznámit se s vlastnostmi radioaktivního záření,
umět pochopit veličiny, které pro popis radioaktivního záření se užívají a
zejména naučit se analyzovat úbytek hmotnosti radonu a počtu
radioaktivních částic v závislosti na čase.
Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám
1.
2.
3.
4.
5.

Jak se chovají paprsky alfa, beta, gama v magnetickém poli
Jak se rozlišují tyto paprsky při proniknutí látkou
Jaké jsou vlastnosti radioaktivního záření
Charakterizovat radon jako inertní plyn
Umět popsat úbytek radioaktivního záření v závislosti na čase a
z grafu úbytku hmotnosti a počtu částic určit poločas rozpadu a
střední dobu života radioaktivních částic
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Úbytek jaderného záření v čase a na překážce

1.1 RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ, RADON

Koncem 19. století zjistil francouzský fyzik H. Becquerel při zkoumání uranových solí, že
tato sůl vysílá neviditelné záření, které působí na fotografickou desku. Při studiu tohoto záření
v magnetickém poli bylo zjištěno, že má tři složky. První z nich se v magnetickém poli
odchyluje tak, jako proud kladně nabitých částic a nazývá se paprsky α. Druhá složka se
odchyluje jako proud záporně nabitých částic a nazývají se paprsky β. Třetí část se
neodchyluje vůbec a dostala název paprsky γ.
Tyto tři typy záření se rozlišují podle rostoucí pronikavosti látkou, což je vyjádřeno na obr.
7.23. K ochraně před zářením αstačí list papíruPa před zářením βplechPl a na záření γje nutná
ochranná vrstvaolovaPb.

Obr. 7.23 Pronikavost paprsků α, β, γ látkou
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Úbytek jaderného záření v čase a na překážce
Manželé Curieovi objevili následně dva nové prvky, které byly nazvány radium a polonium a
vydávají záření intenzivnější než uran. Tyto radioaktivní vlastnosti má i dříve známý prvek
thorium.
Radioaktivní záření má následující vlastnosti:
Vyvolává biologické a chemické děje (černání fotografické desky),
ionizuje plyny,
budí fluorescenci u mnoha tuhých a kapalných látek
a je pronikavé.
Vzhledem k tomu, že teplota radioaktivních látek je vždy vyšší než teplota okolního prostředí,
dochází při radioaktivních dějích k neustálému uvolňování energie.
Na počátku 20. století Ruthherfort objevil, že v trubičce s malým množstvím chloritu
radnatého se objevily dva nové plyny. Jeden z nich dával spektrální čáry shodné s čárami
hélia, spektrum druhého se neshodovalo se spektrem žádného známého prvku. Plyn dostal
název radon a patří do skupiny inertních plynů. Těmito experimenty byla vysvětlena
radioaktivita jako přirozený rozpad atomového jádra. U rádia nastává při rozpadu atomu
emise částice α, totožná s jádrem heliového atomu. Neutralizací této částice vzniká atom
hélia. Zbylá část jádra představuje jádro nového prvku, radonu, který je radioaktivní a dále se
mění.
Bude-li umístěno radium v uzavřené trubičce, bude v ní hmotnost radonu vzrůstat rychle,
později však nastane rovnovážný stav a hmotnost radonu bude konstantní.
Při izolaci radonu v uzavřené trubičce bude hmotnost radonu m neustále ubývat podle obr.
7.24.

Obr. 7.24 Úbytek radonu v závislosti na čase

Za 3,8 dní zůstane polovina, za dalších 3,8 dní čtvrtina původního množství, atd. Časový
interval T=3,8 dní se nazývá poločas rozpadu. Označíme-li m0počáteční hmotnost radonu, je
časová závislost úbytku hmotnosti m ve tvaru

m = m 0 e − λt

(7.41)

∆N
= −λt
N

(7.43)

kde λje přeměnová konstanta.
S tímto empirickým zákonem souvisí zákon radioaktivní přeměny, který udává úbytek počtu
částic při radioaktivním rozpadu. Označíme-li –ΔN počet atomů, které se rozpadnou v čase
Δt, je přímo úměrný celkovému počtu atomu N. Pak rovnici
–ΔN=λN Δt
(7.42)
lze psát ve tvaru

a úpravou
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ln N = −λt + C

(7.44)

N
= −λt
N0

(7.45)

kde C je integrační konstanta.
Pro počáteční stav t=0 je lnN0=C, kdy N0 je počet atomů na počátku. Dosazením této hodnoty
do vztahu (7.44) získáme

ln

a odtud

N = N 0 e − λt

(7.46)

což souhlasí s empirickým zákonem (7.41).

N0
.
2
Poločas rozpadu T je doba, za kterou se pravděpodobně přemění polovina všech atomů
daného vzorku radioaktivní látky.
Podle (7.46) je
1
(7.47)
= e − λt
2
odtud
λT=ln2
(7.48)
a pro poločas rozpadu
Konstantu λ lze určit z poločasu rozpadu T, kde podle definice je t=T a N =

T=

ln 2

λ

=

0,693

(7.49)

λ

Ve fyzice vysokých energií je poločas rozpadu T užíván méně, doba existence částic se
definuje střední dobou životaτ.Je to doba, za kterou počáteční počet jader N0 radioaktivního
vzorku klesne na N= N0/e = 0,368 N0, kde e je základ přirozených logaritmů.
Vztah mezi oběma veličinami vyjadřuje obr. 7.25.

Obr. 7.25 Úbytek počtu částicN v závislosti na čase t

Ze vztahu (7.46) plyne
1
τ = = 1,443
λ

(7.50)
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