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ALGEBRAICKÉ ÚLOHY Z MO VE VIETNAMU
Jaroslav HORA
1 Úvod
V dnešní době je možné se díky internetu a různým publikacím seznámit i s úlohami
zadávanými v národních matematických olympiádách celé řady zemí. Dlouhodobě jsou
v MMO velice úspěšní reprezentanti Vietnamu a i mezi úspěšnými řešiteli úloh naší
matematické olympiády bývají zastoupeni příslušníci této komunity. Podívejme se proto na
dvě úlohy tamní MO.
2 Řešení jedné komplikovanější rovnice
Řešme rovnici x3 – 3 x 2 – 8 x + 40 – 8 4 4 x + 4 = 0.

(MO Vietnam 1995)

Řešení: Z výrazu zapsaného pod čtvrtou odmocninou je hned vidět, že tuto rovnici
budeme řešit pro x ≥ – 1. Zadanou rovnici přepíšeme do tvaru
x3 – 3 x 2 – 8 x + 40 = 8 4 4 x + 4 .

(1)

2.1 AG nerovnost
Výraz na pravé straně navozuje myšlenku užít vztah mezi aritmetickým a geometrickým
průměrem. Připomeňme nejprve, že pro každá dvě nezáporná celá čísla a, b platí AG
1
nerovnost ab ≤ ( a + b ) , přičemž rovnost nastává právě tehdy, když a = b. Obecněji platí
2
x + x + ... + xn
AG nerovnost i pro n nezáporných čísel x1, x2, …, xn: n x1 x2 ...xn ≤ 1 2
. (Zde lze
n
příp. připomenout některé elementárnější úlohy na AG průměr).
Je patrné, že pro odhad pravé strany rovnice (1) bychom zřejmě potřebovali vhodně
zvolit čtveřici nezáporných čísel x1, x2, …, x4. Koeficient 8 = 2.2.2 po převedení do čtvrté
odmocniny naznačuje volbu x1 = x2 = x3 = 24, x4 = 4x + 4. Máme pak
1 4
( 2 + 24 + 24 + ( 4 x + 4 ) ) = x + 13,
4
Rovnost v tomto odhadu nastane právě tehdy, když 16 = 4x + 4, tj. x = 3.
8 4 4x + 4 =

4

24.24.24. ( 4 x + 4 ) ≤

Získaný odhad pro (1) pak je
x3 – 3 x 2 – 8 x + 40 ≤ x + 13, x ≥ – 1 a dále
x3 – 3 x 2 – 9 x + 27 ≤ 0.
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kde x ≥ – 1.

2.2 Faktorizace polynomu, řešení nerovnosti
Polynom na levé straně získané nerovnice má kořen 3 a pomocí kořenového činitele
(x – 3) získáme rozklad
(x – 3) (x2 – 9 ) ≤ 0, resp. (x – 3)2 (x + 3) ≤ 0. Jenže pro všechna x ≥ – 1 platí x + 3 > 0 a
člen (x – 3)2 je nezáporný, přičemž nule je roven pouze pro x = 3.
Shrneme –li vše zjištěné, vidíme, že zadaná rovnice má jediné řešení, a to x = 3.
3 Nalezení minimálního polynomu algebraického čísla
Nalezněte polynom co nejnižšího stupně s celočíselnými koeficienty, jehož jedním
kořenem je číslo 2 + 3 3 .
(MO Vietnam 1984)
2 + 3 3 . Po umocnění na druhou máme

Řešení: Pišme x =
x2 = 2 + 2 2

3

3 +3 9,

(2)

po umocnění na třetí
x3 = 2 2 + 6 3 3 + 3 2
Protože ale
3

3

3

x3 + 6x – 3 =

(3)

3 = x2 – 2 – 2 2 ( x –

Následně dosadíme za
x3 = 2 2 + 6 ( x –

9 + 3.

2 , dosazením do (2) máme

3 =x–

9 = x2 – 2 – 2 2

3

3

3 a za

3

2 ) = x2 + 2 – 2 2 x.

9 do (3) a máme

2 ) + 3 2 ( x2 + 2 – 2 2 x) + 3, neboli

2 ( 3 x 2 + 2 ) . Umocněním na druhou získáme rovnici

x6 – 6 x4 – 6 x3 + 12 x2 – 36 x + 1 = 0.

3 Závěr
Polynom na levé straně rovnice je zřejmě hledaným polynomem s celočíselnými
koeficienty, jehož jedním kořenem je
2 + 3 3 . Jde dokonce o polynom normovaný
(koeficient u nejvyšší mocniny je 1), tj. o tzv. minimální polynom prvku 2 + 3 3 .

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
5

4 Kontakt na autora
Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU, Klatovská 51, Plzeň
horajar@kmt.zcu.cz

ÚLOHY O POLYNOMECH
Jaroslav HORA
1 Úvod
Vzhledem k tomu, že studenti, kteří se zúčastnili Matematického kempu v jeho mladší
skupině, ještě nebyli obeznámeni s pokročilejší algebraickou teorií (řešení kvadratických
rovnic v reálném či dokonce komplexním oboru), bylo zapotřebí budovat elementární pojmy
ve struktuře kořen rovnice – kořenový činitel – násobnost kořene – Hornerovo schéma –
celočíselné či racionální kořeny polynomu s celočíselnými koeficienty a jejich hledání.
2 Kořeny rovnic a kořenoví činitelé. Násobnost kořene.
Připomeňme, že výraz p(x) = an x n + an −1 x n −1 + … + a1 x + a0 , kde ai jsou reálná čísla
pro všechna i = 0, 1, …, n a n je přirozené číslo, se nazývá polynom s reálnými koeficienty a
n je jeho stupeň.
Kupříkladu tedy je p1(x) = 4x2 – 7,1 x + 5 polynom druhého stupně (kvadratický
polynom) a p2(x) = 11 x3 – 3 x2 + 2 je polynom třetího stupně (kubický polynom).
Je snadné vypočítat hodnotu polynomu pro nějaké reálné číslo α. Platí –li p(α) = 0, pak
číslo α nazýváme kořen polynomu p. Kupříkladu polynom p(x) = x3 + 8 má kořen α = –2. Je
dobré si povšimnout, že právě uvedený polynom p(x) je zároveň dělitelný tzv. kořenovým
činitelem x – α, tj. v našem případě polynomem x – (–2) = x + 2. Ověřme tuto skutečnost
pomocí známého dělení polynomů! Zjistíme, že
x3 + 8 = (x + 2) ( x2 – 2 x + 4). Není ještě polynom p1(x) = x2 – 2 x + 4 znovu dělitelný
výrazem x + 2? To již nenastane (vyzkoušejte).

Jiná situace nastane, když budeme hledat kořeny polynomu q(x) = x3 – 3 x2 – 9 x + 27.
Nejprve si povšimneme, že q(3) = 0, tj. číslo 3 je kořenem polynomu q(x). Ověříme, že
kořenový činitel x – 3 skutečně dělí polynom q(x), je q(x) = (x – 3)( x2 – 9). Jenže teď vidíme,
že i polynom q1(x) = x2 – 9 má znovu kořen 3. Nakonec zjistíme, že platí
q(x) = (x – 3)2 ( x + 3).
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Můžeme říci, že číslo 3 je dvojnásobným kořenem polynomu q(x). Jak bychom
definovali pojem násobnost kořene polynomu, je nyní vcelku zřejmé.
3 Hornerovo schéma. Celočíselné či racionální kořeny polynomu s celočíselnými
koeficienty a jejich hledání.
Dělení polynomu lineárním faktorem x – α lze jistě provádět s využitím známého
školního algoritmu pro dělení polynomů. Elegantnější je využít tzv. Hornerovo schéma.
Příklady užití Hornerova schématu nalezne čtenář ve sborníku z matematického kempu
pořádaného v r. 2015. Věnujme více místa hledání racionálních a celočíselných kořenů
polynomů s celočíselnými koeficienty, které se opírá o následující větu.
Věta 1: Nechť f(x) = an xn + an−1 xn−1 + ... + a1 x + a0 je polynom s celočíselnými
p
koeficienty a α = , p ∈ Z, q ∈ N je kořen tohoto polynomu, D(p, q) = 1. Potom platí p | a0,
q
q | an .
Důsledek: Má -li polynom f(x) = an xn + an−1 xn−1 + ... + a1 x + a0 s celočíselnými
koeficienty celočíselný nulový bod α, pak α | a0, tj. α je dělitelem absolutního členu.
Příklad: Zjistěme, zda polynom f(x) = 12 x3 + 11 x2 − 7 x − 6 má:
nulové body b) racionální nulové body.

a) celočíselné

Řešení:
a) Případný celočíselný kořen α polynomu f(x) je dělitelem
absolutního členu, tj. α | 6. Musí platit α ∈ {1, −1, 2, −2, 3, −3, 6, −6 }. Zjišťujeme například
i s využitím Hornerova schématu, že f (1) = 10, f (−1) = 0, f (2) = 120, f (−2) = − 44, f (3) =
396, f (−3) = −210, f (6) = 2940, f (−6) = −2160. Polynom f(x) má jediný celočíselný nulový
bod α = −1.
p
, p ∈ C, q ∈ N, D(p, q) = 1 racionální nulový bod
q
polynomu f (x), pak podle výše uvedené věty p | a0, q | an , tj. p | 6, q | 12, takže. p ∈ {1, −1,
2, −2, 3, −3, 6, −6 } ∧ q ∈ {2, 3, 4, 6, 12 }. Vzhledem k tomu, že jsme v části a) již testovali
celočíselné nulové body, může být racionálním (a neceločíselným) nulovým bodem již jen
1 1 3 3
1
1 2
2
1
1 3
3
některý z prvků množiny  ,− , ,− ,
, − , , − ,
, − , , − ,
3
3 3
3
4
4 4
4
2 2 2 2
1
1 1
1
 2
3
, − ,
, −  . Poté ověříme, že f  −  = 0, f   = 0, zatímco pro ostatní prvky
6
6 12
12 
 3
4
α z této množiny je f (α) ≠ 0. Polynom f má tedy dva racionální a neceločíselné nulové kořeny
2
3
α= − ,α= .
3
4

b) Je -li α =
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4 Závěr
V článku uvedené postupy jsou dostupné talentovaným zájemcům o matematiku
nezávisle na tom, zda již byli či nebyli seznámeni kupř. s řešením kvadratické rovnice. Je
ovšem třeba si uvědomit, že pokročilejší postupy či vzorce rozšiřují možnosti nalézání kořenů
rovnic v širších číselných oborech, než jakými jsou množina celých či racionálních čísel.
5 Kontakt na autora
Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
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DĚLITELNOST V ÚLOHÁCH MO
Martina KAŠPAROVÁ
1 Úvod
Řada úloh s praktickým i teoretickým námětem se týká oboru přirozených nebo celých
čísel, případně polynomů jedné neurčité. Řešitel problému má v takovém případě možnost
využít poznatky o dělitelnosti v daném oboru. Dovednosti a znalosti účastníků matematického
kempu byly vzhledem ke vzdělávacím programům omezeny na pojmy násobek, dělitel,
prvočíslo, složené číslo, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek a určování
největšího společného dělitele pomocí rozkladu na součin mocnin prvočísel získaný aplikací
znaků dělitelnosti. Cílem příspěvku bylo seznámit olympioniky se dvěma užitečnými postupy
(Eukleidův algoritmus, počítání v modulární aritmetice) a s jedním stěžejním tvrzením
(základní věta aritmetiky).
2 Úlohy a trocha související teorie
Příklad 1: Dokažte, že pro každé přirozené číslo n je zlomek

21n + 4
v základním tvaru.
14n + 3

(Zadání úlohy převzato z Larson 1990, s. 116. Úloha odpovídá 1. problému první
mezinárodní matematické olympiády, která proběhla v roce 1959.)
Úvahy o základním tvaru zlomku vedou přes nesoudělnost k přeformulování problému
na důkaz, že největší společný dělitel výrazů 21n + 4 a 14n + 3 je pro libovolné přirozené
číslo n roven 1, tj. D(21n + 4, 14n + 3) = 1. Standardní postup výpočtu pomocí rozkladu zde
selhává. Účastníci kempu však znali vlastnost, podle níž je číslem d dělitelný součet nebo
rozdíl dvou čísel, pokud jsou sčítanci nebo menšenec s menšitelem dělitelné číslem d.
Úvahami o poměřování dvou úseček délek 112 cm a 252 cm úsečkou s největší možnou
délkou, kterou lze obě úsečky poměřit (28 cm), snadno dospěli k vlastnosti D(a, b) = D(a – b,
b), a > b, která je stěžejní pro Eukleidův algoritmus. Řetězec rovností
D(21n + 4, 14n + 3) = D(14n + 3, 7n + 1) = D(7n + 2, 7n + 1) = D(7n + 1, 1) = 1
vede k očekávanému výsledku. (Jiný postup řešení viz Larson 1990, s. 116.)
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Příklad 2: Nechť n = 13⋅21 + 20⋅75 + 54⋅18. Bez výpočtu hodnoty číselného výrazu n určete
a) paritu hodnoty výrazu n; b) poslední cifru v zápise hodnoty výrazu n; c) zbytek po dělení n
sedmi.
a) Olympionici bez váhání správně určili, že hodnota n je lichá. Využili slovně
formulované vlastnosti sčítání a násobení se zbytkovými třídami podle modulu 2, aniž by byli
obeznámeni s modulární aritmetikou. Nahrazení výrazu „součet dvou lichých čísel je číslo
sudé“ zápisem 1 + 1 = 0 pomocí zbytků apod. jim nečinilo obtíže.
b) Na základě algoritmu písemného sčítání a násobení přirozených čísel lze usoudit, že
pro výpočet cifry na místě jednotek nějakého součtu stačí znát cifry na místech jednotek
sčítanců, podobně to platí i pro součin dvou čísel. V zadané úloze je proto 5 cifra, která se
objeví na místě jednotek v hodnotě číselného výrazu n. Pozměněný pohled na stejný problém
vychází z výpočtu zbytků po dělení číslem 10:
3⋅1 + 0⋅5 + 4⋅8 = 5
c) V posledním případě je zřejmě první sčítanec daného výrazu násobkem 7, takže
zbytek po dělení n sedmi je dán zbytkem po dělení 20⋅75 + 54⋅18 sedmi. Ten snadno určíme
ze zbytků jednotlivých členů:
6⋅5 + 5⋅4 = 2 + 6 = 1
Příklad 3: Dokažte, že existuje jediné prvočíslo p takové, že p, p + 2, p + 4 jsou prvočísla.
(Převzato z XXII. MO, 1974, str. 116.)
Vzhledem k tomu, že 3, 5, 7 jsou čísla vyhovující podmínkám úlohy, je tím dokázána
existence p. Čísla p, p + 2, p + 4 jsou po sobě jdoucí lichá čísla. Pokud zvolíme p > 3 tak, aby
nebylo násobkem 3, tj. při dělení 3 dává zbytek 1, resp. 2, pak je násobkem 3 číslo p + 2, resp.
p + 4, které proto nemůže být prvočíslem. (Lze počítat se zbytkovými třídami podle
modulu 3.) Pro žádné p > 3 tedy požadovaná trojice neexistuje, p = 2 nevyhovuje a 1 není
prvočíslo.
Postup obsahující výklad o p-posloupnostech je uveden v ročence XXII. MO, 1974,
s. 116–118.
Příklad 4: Vypočtěte délky stran všech pythagorejských trojúhelníků, jejichž jedna odvěsna je
dlouhá 12 cm. (Převzato z 38. MO, 1991, s. 33.)
Příkladem pythagorejského trojúhelníku nejčastěji zastoupeného v učebnicích a
sbírkách pro osmé a vyšší ročníky je trojúhelník s délkami stran 3, 4, 5 nebo 5, 12, 13. Druhá
trojice a trojnásobek první trojice představují dvě řešení dané úlohy. Pro nalezení všech řešení
je vhodný systematický postup. Ze zadání plyne
c2 – a2 = 144,
odkud
(c – a)⋅ (c + a)⋅= 144.
Podle základní věty aritmetiky jsou v rozkladu na levé straně rovnosti stejné mocniny
prvočísel jako v rozkladu pravé strany. Číslo 144 proto rozložíme všemi možnými způsoby na
součin menšího a většího přirozeného čísla, která odpovídají výrazům c – a, c + a:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
9

c–a

1

2

3

4

6

8

c+a

144

72

48

36

24

18

Volbou dvojice ve sloupci volíme pravé strany v soustavě:
c–a=x
c+a=y
Snadno zjistíme, že přepona c je dána polovinou součtu pravých stran,
odvěsna a polovinou jejich rozdílu, tj.

x+ y
, a druhá
2

y−x
. Aby c i a byla přirozená čísla, musí mít x a y
2

stejnou paritu. Tomu nevyhovují dvojice ve druhém a čtvrtém sloupci tabulky. Ostatní
sloupce vedou k řešením:
35, 12, 37;

16, 12, 20;

9, 12, 15;

5, 12, 13

Příklad 5: Dokažte, že existuje právě jedno přirozené číslo n tak, že 28 + 211 + 2n je druhá
mocnina nějakého přirozeného čísla. (Převzato z Larson 1990, s. 131.)
Důkaz existence jediného n převedeme na řešení určovací úlohy, která odpovídá důkazu
existence, a na důkaz jednoznačnosti s využitím věty ve tvaru unicity. Podle zadání je 28+211+
+ 2n = a2, takže 2n = (a – 24⋅3) (a + 24⋅3). Vzhledem k základní větě aritmetiky, je-li levá
strana mocninou dvou, musí být také činitelé na pravé straně rovny nějaké mocnině dvou.
Označme 2k = a – 24⋅3, 2l = a + 24⋅3, k < l. Po dosazení za a máme 2l = 2k + 25⋅3. V rozkladu
2k (2l–k – 1) = 25⋅3 opět využijeme základní větu aritmetiky, takže k = 5, l = 7 a n = k + l = 12.
Protože 28 + 211 + 212 = 28(1 + 23 + 24) = 28⋅25 je druhou mocninou čísla 80, důkaz existence
je hotov. Jednoznačnost lze zdůvodnit užitím základní věty aritmetiky, která je existenčním
tvrzením ve tvaru unicity.
3 Závěr
Studenti se seznámili s pro ně novým postupem nalezení největšího společného dělitele,
zvládli pracovat v některých okruzích zbytkových tříd a využít záměnnosti výpočtu zbytku po
dělení nějakým číslem a operací sčítání, odčítání a násobení. Základní věta algebry se použila
v určovací i důkazové úloze.
4 Použitá literatura
XXII. ročník matematické olympiády. Praha: SPN, 1974.
38. ročník matematické olympiády na základních školách. Praha: SPN, 1991.
LARSON, L. C. Metódy riešenia matematických problémov. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990.
411 s. ISBN 80-05-00627-6.
5 Kontakt na autora
Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
KMT-M FPE ZČU
Klatovská 51, Plzeň
mernesto@kmt.zcu.cz
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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ÚLOHY NA ČTVEREČKOVANÉM PAPÍŘE
Martina KAŠPAROVÁ
1 Úvod
Řadu úloh lze zformulovat tak, že k jejich vyřešení je vhodné nebo dokonce nezbytné
použít čtverečkovaný papír. Mezi takové patří např. úlohy na šachovnici, úlohy o pokrývání
čtvercové sítě jistými rovinnými útvary a další. Za jednotným námětem úloh se skrývá
nejednotnost v metodách jejich řešení. Studenti využili především induktivní postupy (pokus,
zobecnění) a elementární poznatky týkající se dělitelnosti.
2 Úlohy
Příklad 1: Předpokládejme, že hrajeme hru „lodě“ ve čtvercové síti 7×7. Jaký nejmenší počet
výstřelů je nezbytné provést, aby byla zasažena loď tvaru
. (Loď je možné umístit
vertikálně i horizontálně.)
(Zadání úlohy převzato z Vasiljev 1988, s. 100. Úloha odpovídá 4. problému 21. všesvazové
matematické olympiády, která se konala v roce 1987.)
Herní plán sestává z 49 polí, lze na něj umístit nejvýše 12 lodí daného
tvaru, viz obrázek. K zasažení lodi proto postačí 12 výstřelů.
Příklad 2: Za domino považujme útvar sestavený ze dvou čtverců, které mají společnou
stranu,
, . Najděte všechny typy tzv. tetramin, tj. útvarů ze čtyř čtverců, z nichž každý
má společnou stranu s aspoň jedním dalším čtvercem.
Pokusem lze najít pět (až na otočení a překlopení) různých typů tetramin, viz obrázek.

Příklad 3: Lze čtvercovou síť 6×6 pokrýt všemi typy tetramin, když každý typ s výjimkou
tvaru
použijeme dvakrát? Tvary lze překlápět. (Upraveno podle Kadeřábková 2000,
s. 49.)
Experimentálně lze zjistit, že požadované pokrytí existuje, tj. existuje
konstruktivní důkaz existence pokrytí, viz obrázek. Větší počet neúspěšných
pokusů však vede k úvahám o záporné odpovědi a důkazu neexistence.
Někteří řešitelé začali samostatně formulovat hypotézy o existenci pokrytí
s omezujícími podmínkami (tetramina nelze překlápět) a existenci pokrytí
tetraminy, která jsou v různém zastoupení, pokud jde o počet tetramin
jednotlivých typů.
Příklad 4: Ze šachovnice 8×8 polí odstraníme dvě diagonálně protilehlá pole. Vznikne útvar
s 62 čtverci. Lze tento útvar pokrýt dominy? (Upraveno podle Odvárko 1990, s. 60–61.)
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Každé domino zakryje jedno bílé a jedno černé pole. Šachovnice bez protilehlých polí
na úhlopříčce obsahuje různý počet bílých a černých polí, protože protilehlá pole mají stejnou
barvu. Upravenou šachovnici proto nelze dominy pokrýt.
Příklad 5: Lze šachovnici 10×10 pokrýt tetraminy tvaru
? (Podle Odvárko 1990, s. 64.)
Tetramina daného tvaru zakrývají při položení na šachovnici buď tři černá a jedno bílé
pole (tetramino A), nebo tři bílá a jedno černé pole (tetramino B). Na šachovnici 10×10 je
stejný počet bílých a černých polí (50 bílých a 50 černých polí). Stejný počet bílých a černých
polí zakryje dvojice {tetramino A, tetramino B} nebo několik takových dvojic. Pro zakrytí
100 polí potřebujeme celkem 25 tetramin. To je ovšem lichý počet, takže převažuje tetramino
A, nebo tetramino B. Každé z nich ale zakrývá různý počet bílých a černých polí, proto
pokrytí dané šachovnice není možné.
Příklad 6: Obdélník 100×99 byl rozdělen přímkami rovnoběžnými s jeho stranami na čtverce
o straně 1 cm, které jsou obarveny jako na šachovnici. Úhlopříčka obdélníka je tak rozdělena
na bílé a černé úsečky. Určete poměr součtu délek bílých úseček a součtu délek černých
úseček. (Upraveno podle Vasiljev 1988, s. 99. Úloha odpovídá 8. problému 20. všesvazové
matematické olympiády z roku 1986.)
Postupujme induktivně. Uvažujme nejprve úhlopříčky v obdélnících malých rozměrů se
stranami odlišnými o jeden centimetr, z nichž větší rozměr je sudé číslo a menší liché číslo, tj.
obdélníky 2×1, 4×3, 6×5, viz obrázek. Na úhlopříčce zřejmě každé bílé úsečce odpovídá černá
úsečka stejné délky, proto je 1:1 hledaný poměr. To platí dokonce obecně pro každý obdélník
typu 2k × (2k – 1), k ∈ {1, 2, …}. Ve všech takových mají čtverce u protějších vrcholů
odlišnou barvu. S přihlédnutím k tomu, že úhlopříčka prochází středem souměrnosti
obdélníka, je zřejmé, že délka úsečky sestavené z bílých úseček je rovna délce úsečky
z černých úseček, tedy i v obdélníku 100×99 platí poměr 1:1.

Příklad 7: Ve čtvercové síti 3×6 s vyznačenými body A, B, C, D porovnejte podílem počet
nejkratších cest vedoucích z A do D přes B a počet nejkratších cest z A do D přes C.
(Upraveno podle Vasiljev 1988, s. 33.)
1
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Nejkratší cesta z A do D nemůže vzhledem k poloze těchto bodů vést po síti vlevo nebo
dolů. Lze tedy z každého uzlu na cestě postupovat buď vzhůru, nebo vpravo. Ať půjdeme přes
bod B nebo C, pokaždé povede nejkratší cesta po devíti stranách čtverců sítě. Počet
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nejkratších cest z C do nějakého uzlu X je dán součtem počtu způsobů, jimiž se lze z uzlů Y,
Z bezprostředně předcházejících X dostat do uzlu X. Uzlům v síti přiřadíme čísla – počet
způsobů, jimiž se lze do nich dostat nejkratší cestou z C, resp. B, viz obrázky. Snadno nyní
určíme hledaný podíl 28:56 = 1:2.
Pokud bychom stejný problém řešili v několika dalších sítích, dospěli bychom
k hypotéze o vztahu mezi podílem počtu cest a rozměrem sítě; v síti m × n je podíl počtu
nejkratších cest z bodu A do bodu D přes B a cest do D přes C roven m : n.
Příklad 8: V každém poli čtvercové tabulky 3×3 je +1 nebo –1. Pod každý sloupec se zapíše
součin čísel ve sloupci, vedle každého řádku součin čísel v řádku. Dokažte, že součet těchto
šesti součinů není nikdy roven 0. (Upraveno podle Vasiljev 1988, s. 23. Úloha odpovídá
5. problému 2. celoruské matematické olympiády z roku 1962.)
Sledujme jedno z možných vyplnění tabulky, viz obrázek. Označme součiny čísel
v řádcích, resp. sloupcích r1, r2, r3, resp. s1, s2, s3. V našem případě je zřejmě r1 = +1, r2 = +1,
r3 = –1, resp. s1 = –1, s2 = –1, s3 = –1. Předpokládejme, že existuje
–1
+1
–1
rozmístění +1 a –1 tak, že r1 + r2 + r3 + s1 + s2 + s3 = 0. V takovém případě
musí být v součtu zastoupeny tři sčítanci +1 a tři –1. Součin součinů čísel
–1
–1
+1
v řádcích, r1⋅r2⋅r3, odpovídá součin všech devíti čísel v tabulce. Rovněž
součin
součinů čísel ve sloupcích dává součin všech devíti čísel. Je tedy
–1
+1
+1
r1⋅r2⋅r3 = s1⋅s2⋅s3, tj. zastoupení čísla –1 mezi součiny čísel v řádcích má
stejnou paritu jako počet čísel –1 mezi součiny čísel ve sloupcích. (Na obrázku je číslo –1
v „řádkových součinech“ zastoupeno jedenkrát, ve „sloupcových součinech“ třikrát.) Tři
sčítance +1 a tři sčítance –1 přiřazujme za této podmínky k řádkovým a sloupcovým
součinům r1, r2, r3, s1, s2, s3. To ale není možné, neboť lichý počet čísel –1 nelze do dvou
skupin („řádkových“ a „sloupcových“ součinů) rozmístit tak, aby počet čísel –1 v obou
skupinách měl stejnou paritu. Úlohu lze zobecnit pro libovolnou čtvercovou tabulku s lichým
počtem řádků a sloupců.
3 Závěr
Studenti seznámili s několika postupy řešení úloh s využitím čtverečkovaného papíru.
Zopakovali si metodu důkazu sporem, na základě konkrétních problémů vytvářeli zobecněné
úlohy a své výsledky zobecňovali.
4 Použitá literatura
KADEŘÁBKOVÁ, M., Didaktické hry v matematice. Diplomová práce. Plzeň, 2000.
ODVÁRKO, O. aj., Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN, 1990. 260 s. ISBN 8004-20434-1.
VASILJEV, N. B., JEGOROV, A. A., Zadači vsesojuznych matěmatičeskich olimpiad.
Moskva: Nauka, 1988. 285 s.
5 Kontakt na autora
Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
KMT-M FPE ZČU
Klatovská 51, Plzeň
mernesto@kmt.zcu.cz
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ
Josef KŘIŠŤAN
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CELÁ ČÁST REÁLNÉHO ČÍSLA, ABSOLUTNÍ HODNOTA
REÁLNÉHO ČÍSLA
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Celá část reálného čísla je partie, která se v klasických hodinách matematiky neprobírá.
Ovšem je to vděčné téma ke tvorbě netradičních úloh, ve kterých je nutná individuální
strategie. Nelze se naučit univerzální postup, je nutné si předem dobře zvážit postup řešení.
2 Definice celé části reálného čísla a její graf
Výraz
znamená celou část z reálného čísla a. Je rovna nejbližšímu nižšímu celému
číslu. Tedy
. Graf funkce
má tvar:
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2.1 Určete všechna reálná čísla, která vyhovují rovnici

.

2.2 V oboru reálných čísel řešte rovnici
V obou úlohách využijeme definici celé části, tedy [x] = x + k, kde 0 ≤ k < 1.
2.3 Zjistěte, kolik řešení má v oboru reálných čísel rovnice

Opět lze využít definici celé části, tedy [x] = x + k, kde 0 ≤ k < 1. Úlohu můžeme řešit
pomocí jiné vlastnosti celé části - [x] ≤ x < [x] +1. Dojdeme ke zjištění, že 0 ≤ x < 2017. Číslo
x splňující uvedenou nerovnici bude řešením rovnice, právě když
bude celočíselná.

2.4 Určete všechna dvojice reálných čísel x, y, které vyhovují soustavě rovnic

a) pro p = 2, b) pro p = 3.
Je třeba si dobře prohlédnout druhou rovnici. Z ní je patrné, že y musí být z oboru
celých čísel a tím
. Dál je úloha jednoduchá.

3 Závěr
Uvedené úlohy z velké části přesahují rozsah základního středoškolského učiva
matematiky. Pro řešení příkladů matematické olympiády jsou však základní a navazuje se na
ně ve vyšších kolech. Řešitele zdokonaluje ve strategii a důslednosti řešení.
4 Použitá literatura
ŠVRČEK, J., CALÁBEK, P. Sbírka netradičních matematických úloh. 1. vyd. Praha:
Prométheus, spol. s r. o., 2007. 186 s. ISBN 978-80-7196-341-7
5 Kontakt na autora
PaedDr. Josef Kubeš
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Josef.Kubes@mikulasske.cz
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PLANIMETRIE
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Planimetrie, tedy rovinná geometrie, je velmi stará disciplína, která svou náročností
potrápí řadu studentů. Vyžaduje představivost a určitou schopnost si zadanou situaci dobře
načrtnout. Každá úloha je vlastně originální, a proto její řešení vyžaduje značnou míru
kreativity. Znalost planimetrie je využitelná v běžném životě i v profesní kariéře u řady oborů.
Obvykle si školské postupy nepamatujeme, zůstávají v našem podvědomí a přiřazujeme si je
k dalším životním zkušenostem.
2 Důkazové úlohy v planimetrii
Důkazové úlohy jsou velkým balíkem úloh. Pomáhají k ujasnění vzájemných vztahu a
geometrických pouček. Aplikujeme kromě geometrických znalostí také poznatky
matematické logiky. Pro snazší vyjadřování využijeme poznatky z teorie množin.
2.1 Je dána kružnice
a její průměry AB a CD, které jsou navzájem kolmé. Sestrojte
tětivu KN kružnice k, která je rovnoběžná s AC tak, aby protínala úsečky SA, SC po řadě ve
vnitřních bodech L, M, pro něž platí
Vedeme přímku AC. Za bod A i C na přímku AC naneseme úsečky stejné délky jakou
má úsečka AC. Nové krajní body spojíme se středem kružnice. Kde protnou tyto spojnice
kružnici, získáme body K a N.
2.2 Nechť S značí střed kružnice vepsané danému ostroúhlému trojúhelníku ABC. Označme
dále A´, B´, C´ obrazy bodu S v osových souměrnostech po řadě podle přímek BC, AC, AB.
Dokažte, že trojúhelníky ABC, A´B´C´ jsou podobné, právě když ABC je rovnostranný
trojúhelník.
Využijeme trojúhelník sestrojený ze středních příček trojúhelníku ABC. Jedná se o
důkaz ekvivalence, tento fakt si musíme dobře uvědomit.
2.3 Na kružnici k jsou dány dva různé body X a Y tak, že přímka XY neprochází středem
kružnice k. Úsečka XY je průměrem kružnice l. Na větším oblouku XY kružnice k leží bod P a
na kružnici l bod Q tak, že čtyřúhelník PXQY je konvexní a přitom PX ║ QY. Dokažte, že
velikost úhlu PYQ nezávisí na poloze bodu P (za podmínky existence bodu Q).
Ukážeme, že úhly PXQ a XQY jsou vždy pravé a úhel XPY nezáleží na poloze bodu P
(obvodový úhel).
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2.4 Označme K, L, M, N středy stran AB, BC, CD a DA konvexního čtyřúhelníku ABCD.
Dokažte, že z úseček KL, KM a KN lze sestrojit trojúhelník a vyjádřete jeho obsah pomocí
obsahu čtyřúhelníku ABCD.
Úloha není složitá, stačí použít podobnost trojúhelníků a vlastnosti střední příčky. Při
řešení použijeme úhlopříčky čtyřúhelníku.
3 Závěr
Planimetrické úlohy včetně důkazových jsou vděčným tématem matematických soutěží
a obvykle patří k těm, které oddělují úspěšné řešitele od neúspěšných. Uvedené příklady
reprezentují vždy velkou skupinu úloh, proto každá je řešena jiným způsobem.
4 Použitá literatura
ŠVRČEK, J., CALÁBEK, P. Sbírka netradičních matematických úloh. 1. vyd. Praha:
Prométheus, spol. s r. o., 2007. 186 s. ISBN 978-80-7196-341-7
5 Kontakt na autora
PaedDr. Josef Kubeš
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Josef.Kubes@mikulasske.cz

ZLATÝ ŘEZ – MATEMATICKÝ DIAMANT
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Zlatý řez definuje již Eukleidés v 6. knize Základů. Můžeme se s ním setkat
v matematice i řadě dalších oborů. Lze jej vypozorovat v rostlinné i živočišné říši. Se zlatým
řezem pracovala řada malířů, architektů, fotografů a v dnešní době jej lze také nalézt v oblasti
tvorby webových stránek a designu.
2 Definice zlatého řezu
Je dána úsečka AB a její vnitřní bod C, který leží tak, že délka delšího úseku v poměru
k délce kratšího úseku se rovná poměru délky celé úsečky a délky delšího jejího úseku.

Jestliže tento vztah vyjádříme algebraicky, získáme rovnici:
AB
AC
=
po dosazení za |AB| = a, |AC| = x, |BC| = a-x, dostaneme vztah:
AC
BC
a
x
=
x a−x
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Poměr celé úsečky a její větší části označíme jako φ, vyjádříme a pomocí φ a
pokračujeme v úpravách až ke kvadratické rovnici, kterou vypočteme (za výsledek můžeme
prohlásit jen ten větší nule, protože hledáme poměr mezi délkami úseček).
Hledaný výsledek je vyjádřený hodnotou 1,618033988728.
2.1 Konstrukce zlatého řezu
Je dána úsečka AB a její střed S. V bodě B narýsujeme kolmici na úsečku AB. Na tuto
kolmici naneseme délku úsečky AS, tak vznikne bod X, který spojíme s bodem A. V bodě X
opíšeme kružnici o poloměru |AS|, v průsečíku s úsečkou AX vzniká bod Y. Tímto bodem
vedeme kružnici se středem v bodě A. Tato kružnice protíná úsečku AB v bodě C, který dělí
úsečku AB ve zlatém řezu.

2.2 Zlatý obdélník
Zlatý obdélník je takový obdélník, pro který platí, že poměr jeho délky a šířky
odpovídá číslu φ, tedy zlatému poměru.

Obdélník, jehož strany jsou vzájemně ve zlatém poměru je považován za
nejestetičtější obdélník.
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Jestliže zlatý obdélník vepíšeme do čtverce, rozdělí jeho vrcholy strany čtverce ve
zlatém poměru.
Oddělíme-li z původního zlatého obdélníku čtverec, zbude nám obdélník, který je
opět zlatým. Koeficient podobnosti mezi původním a nově vzniklým menším obdélníkem je
φ. Tento postup můžeme opakovat v podstatě do nekonečna, stále nám budou vznikat
podobné zlaté obdélníky s rozměry násobků φ.

Spojením předních rohů, popř. středů čtverců hladkou nepřerušenou křivkou získáme
zlatou spirálu, která je velmi podobná spirále logaritmické.

2.3 Zlatý trojúhelník
Zlatým trojúhelníkem nazýváme takový rovnoramenný trojúhelník, pro který platí, že
poměr délky ramene a základny se rovná číslu φ, úhly ležící při základně mají velikost 72° a
úhel při vrcholu má velikost 36°.
2.4 Fibonacciho posloupnost
Uvažujme následující posloupnost: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,...
Snadno zjistíme, že počínaje třetím členem, je každý následující člen součtem dvou
předcházejících. Tato posloupnost byla první známou rekurzivní posloupností v Evropě.
Posloupnost nazval francouzský matematik Edouard Lucas Fibonacciho posloupností. V roce
1634 byl pro Fibonacciho posloupnost matematikem Albertem Girardem zaveden zápis:
Fn+2 = Fn+1 + Fn.
Jedna ze zajímavých vlastností Fibonacciho posloupnosti, kterou objevil Johannes
Kepler, se týká druhých mocnin čísel náležejících posloupnosti. Druhá mocnina kteréhokoli
jejího členu se liší nanejvýš o jedničku od součinu dvou členů, které sousedí s umocňovaným
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číslem. Vezmeme-li například šestý člen posloupnosti – číslo 8 – potom jeho druhá mocnina
je rovna 64; 82 = 64. Součin jeho okolních členů je 5*13 = 65. Tento postup bychom mohli
opakovat pro libovolný člen Fibonacciho posloupnosti se stejným výsledkem.
Proslulost Fibonacciho posloupnosti tkví ve skutečnosti, že její stopy můžeme nalézt i
v dalších přírodních úkazech. Například světelné paprsky se při průchodu skleněnými
deskami v podstatě řídí Fibonacciho posloupností. Nejznámějším příkladem přírodního
úkazu, který lze Fibonacciho čísly popsat, je způsob růstu listů na rostlinách. Přechod od
jednoho listu ke druhému má charakter šroubovitého výstupu a jejich rozmístěné odpovídá
právě číslům Fibonacciho posloupnosti. Totéž platí i pro uspořádání šupin borové šišky,
semínek slunečnic a šupin ananasu, ty vyrůstají ve spirálách po směru a proti směru
hodinových ručiček, jejich počty odpovídají výše uvedeným číslům. Dalším velmi známým
příkladem jsou ulity měkkýšů, např. loděnky. Jestliže porovnáme průměr dvou sousedních
spirál (které kopírují zlatou spirálu), dostaneme opět Fibonacciho čísla a průměr mezi nimi
blížící se číslu 1,618.
3 Závěr
Na závěr ukažme na jednom příkladu užití zlatého řezu v malířství. Nejznámějším
dílem Leonarda da Vinci dílem je portrét Mona Lisa. O tom, že portrét je umístěn do
trojúhelníkové (nebo pyramidové) kompozice není sporu. Kolem postavy lze sestrojit zlatý
trojúhelník. Dále lze nakreslit zlatý obdélník, který ohraničí oblast od vrcholku hlavy až po
živůtek, a v jeho horní části vytvořit čtverec. Pokud se podíváme na obraz poprvé, zřejmě
utkvíme pohledem v levém oku modelu. Toto oko nazýváme „dominantním okem“ a leží
v průsečíku úhlopříček čtverce vzniklého ve výše popsaném zlatém obdélníku. Všechny
předchozí konstrukce ukazuje následující obrázek.
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EXKURZE NA LETIŠTĚ V. HAVLA V PRAZE
Naděžda KUBEŠOVÁ
1 Úvod
Mezinárodní letiště Václava Havla Praha je veřejné mezinárodní letiště umístěné na
severozápadním okraji Prahy v městské části Praha 6. Letiště je určeno pro mezinárodní i
vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký provoz. Leteckou základnu zde mají České
aerolinie, Travel Service, SmartWings, Ryanair, WizzAir a slovenská nákladní společnost Air
Cargo Global.
2 Letiště Václava Havla Praha
Letiště bylo vystavěno na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937. Konstrukce
letiště vyprojektovaná arch. Adolfem Benšem byla na Mezinárodní výstavě umění a techniky
v Paříži v roce 1937 oceněna zlatou medailí. Provoz letiště byl zahájen 5. dubna 1937, kdy
zde v devět hodin ráno přistál letoun Douglas DC-2 Československé letecké společnosti na
letu z Piešťan přes Zlín a Brno, o hodinu později pak letoun Air France na trati z Vídně do
Drážďan.
Prvních úprav se letiště dočkalo po válce. V letech 1947–1956 doznalo rozšíření a
vylepšení jeho technické zázemí. Konec padesátých let pak přinesl další úpravy v souvislosti
s příchodem proudových letadel. Po válce byla zahájena stavba paralelní dráhy 04/22, která
byla záhy zastavena.
V letech 1960–1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou dnes jako Sever na
tzv. Nové letiště. V polovině 60. let byla vypsána další architektonická soutěž a podle
vítězného návrhu byla vybudována nová odbavovací budova architektů Karla Filsaka a Karla
Bubeníčka, sousedící hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah (nejdelší z nich
o délce 3200 m). Při té příležitosti byla plocha letiště rozšířena na 800 ha.
V letech 1989–1993 byla provedena rekonstrukce severní odbavovací budovy. Z
nových staveb budí pozornost z architektonického hlediska rovněž budova energetického
dispečinku.
My jsme měli možnost podívat se do školicího střediska pro letecké dispečery, poté
jsme se přesunuli na Terminál 3 a absolvovali jsme prohlídku letiště v letištním autobusu.
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Školicí středisko

Letištní plocha

Speciální hasicí technika

Airbus 380 společnosti Emirates

Náš Matematický kemp
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3 Závěr
V roce 2016 bylo Letiště Václava Havla Praha 38. nejrušnější letiště v Evropě podle počtu
přepravených pasažérů, zároveň se dlouhodobě jedná o nejrušnější letiště v České republice.
Exkurze byla velmi zajímavá a účastníkům se velice líbila.
4 Použitá literatura
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MOCNOST BODU KE KRUŽNICI
Le Anh Dung
1 Úvod
Příspěvek seznamuje se základními vlastnostmi mocnosti bodu ke kruž- nici a ilustruje
její použití v geometrických úlohách.
2 Mocnost bodu ke kružnici
Definice. Je dán bod M a kružnice k se středem O a poloměrem r. Mocností bodu M ke
kružnici k rozumíme číslo p(M, k) = |MO|2 − r2 .
Poznámka. Pokud bod M leží vně, resp. uvnitř kružnice k, je číslo p(M, k) kladné, resp.
záporné. Leží-li bod M na kružnici k, je p(M, k) = 0.
Poznámka. Nechť M a N jsou dva různé body. Pak p(M, k) = p(N, k), právě když |MO| =
|NO|.
Tvrzení. Nechť přímka p vedená bodem M protne kružnici k v bodech A, B. Pak platí p(M,
k) = |MA| · |MB|, leží-li M vně k, −|MA| · |MB|, leží-li M uvnitř k. Jestliže speciálně M leží
vně k a označíme T bod dotyku tečny ke kružnici k vedené bodem M, pak p(M, k) = |MT|2 .
Tvrzení. Nechť ABCD je čtyřúhelník a M = AD ∩ BC. Pak ABCD je tětivový, právě když
|MA| · |MD| = |MB| · |MC|.
Definice. Nechť k, l jsou kružnice. Množinu bodů X splňujících p(X, k) = p(X, l) nazýváme
chordálou kružnic k, l.
Tvrzení. Chordála dvou nesoustředných kružnic je přímka kolmá na spojnici jejich středů.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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3 Závěr
Použitím mocnosti lze úlohy o úhlech převést na úlohy o délkách a naopak. Jedná se také o
užitečný nástroj při práci s tětivovými čtyřúhelníky, které se vyskytují hojně v olympiádních
úlohách. Postupy, které využily vlastnosti mocnosti, jsme demonstrovali na příkladech z
nedávných kol české i zahraniční matematické olympiády.
4 Použitá literatura
[1]Josef Tkadlec, Martina Vaváčková a Alena Skálová
:https://mks.mff.cuni.cz/library/MocnostAChordalyJT/MocnostAChordalyJT.pdf
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ZÁKLADY TEORIE ČÍSEL
Le Anh Dung
1 Úvod
Na přednášce si ukážeme základní metody používané při řešení úloh z teorie čísel,
které se vyskytují v různých olympiádách a dalších matematických soutěžích. Neobejdeme se
však bez nejnutnější teorie.
2 Základy teorie čísel
Definice. Řekneme, že číslo a je dělitelem čísla b, pokud existuje číslo k takové, že platí k.a =
b. Tuto skutečnost zapisujeme a | b.
Tvrzení. (Dělení se zbytkem) Pro každá dvě čísla m a n existuje právě jedna dvojice
nezáporných celých čísel k a r takových, že r < m a n = km + r. Říkáme, že číslo n dává po
dělení m zbytek r.
Definice. (Kongruence) Říkáme, že čísla a, b jsou kongruentní modulo d, pokud dávají po
dělení číslem d stejný zbytek (tj. pokud d | a − b). Tuto skutečnost zapisujeme a ≡ b (mod d).
Definice. Přirozená čísla, která mají právě dva kladné dělitele, nazýváme prvočísla.
Definice. Je-li p prvočíslo, množinu čísel 0, 1, ..., p − 1 nazýváme množinou zbytků modulo
p.
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Prvočísla hrají zásadní roli v teorii čísel, hlavně díky následujícím tvrzením:
Tvrzení. Jestliže p | ab, kde p je prvočíslo, potom p | a nebo p | b.
Tvrzení. (Prvočíselný rozklad) Každé přirozené číslo lze jednoznačně až na pořadí činitelů
vyjádřit jako součin prvočísel.
Tvrzení. Prvočísel je nekonečně mnoho.
Věta. (Malá Fermatova věta) Je-li p prvočíslo a a číslo nedělitelné p, potom a p−1 ≡ 1 (mod
p). Pro její důkaz stačí vynásobit všech p − 1 kongruencí z předchozího tvrzení.
Věta. (Wilsonova věta) Číslo p je prvočíslo právě tehdy, když 1 · 2 · · ·(p − 2) · (p − 1) = (p −
1)! ≡ −1 (mod p).
3 Závěr
Pomocí výše uvedených základních vlastností přirozených čísel se dá vyřešit řada
olympiádních úloh. Nejvíce jsme tuto skutečnost demonstrovali na příkladech, kde bylo
potřeba ukázat rovnost dvou výrazů. Místo tradičního porovnání jsme ukázali rovnost pvaluací pro všechna prvočísla, což bývá často schůdnější.
4 Použitá literatura
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POLYNOMY A NEROVNICE V PŘÍKLADECH MEZINÁRODNÍCH
MATEMATICKÝCH OLYMPIÁD
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ŘEŠENÍ ZAJÍMAVÝCH MATEMATICKÝCH ÚLOH - NEVŠEDNÍ
PŘÍSTUP
Jana Soukupová
1 Úvod - Taktická hra pro dvoučlennou skupinu
Studenti byli rozděleni do sedmi skupin označených písmeny. Jejich úkolem bylo plnit
pravidla taktické hry, v jejímž rámci řešili jednoduché matematické příklady.
2 Pravidla hry
Na začátku hrací doby dostanete zadání sedmi příkladů. Na pořadí, ve kterém řešíte příklady,
nezáleží. Za vyřešené příklady budete moci odehrát tahy ve hře, která se pak na konci
vyhodnotí. Hrací doba je stanovena pořadateli.
Pokud se vám podaří nějaký příklad vyřešit (nebo si to alespoň myslíte), napište svůj výsledek
na papír s jeho zadáním. Pak s tímto zadáním a se svým hracím listem jděte za
pořadatelem. Pokud bude vaše řešení správné, označí Vám zadání a také příslušnou položku
v hracím listě razítkem. Za každý správně vyřešený příklad můžete odehrát jeden tah ve hře.
Druhy tahů budou popsány níže.
Pořadatelem označený vyřešený příklad si pak můžete jít vyměnit za nový.
Může se stát, že vaše řešení nebude správné. Nic se neděje. Když vám pořadatel řekne, že
řešení není správné, můžete se vrátit a počítat dál. Pokud však bude mít pořadatel dojem, že
tipujete výsledky nebo že máte špatný výsledek jenom kvůli špatnému pochopení zadání,
může si vyžádat spolu s výsledkem i postup řešení.
Také se ovšem může stát, že si s některým příkladem neporadíte. Ani to nevadí, můžete si
takový příklad jít k pořadateli vyměnit za nový. Toto můžete udělat maximálně čtyřikrát za
hru. Za takovouto výměnu samozřejmě tah nemůžete uskutečnit.
Pravidla hry
Představte si, že jste pastýři a vlastníte 2 velké louky a na nich se pase spousta vašich oveček.
Vaším cílem je zachránit co nejvíce oveček od vlků, kteří tam přiběhli. Ovečky jsou
zachráněné, když jsou oplocené, tedy jestliže se nacházejí v uzavřené ohradě bez vlka, který
by je jinak snědl! Je však možné v ohradě vytvořit menší ohrádku, která oddělí zvířátka v ní
(ideálně vlka/y) od ostatních zvířátek (viz. Obrázek).
Aby toho nebylo málo, ovečka anebo vlk jsou ochotni se
přesunout, pouze když na ně pošlete psa. Na každý
přesun potřebujete jednoho psa. Ovečka i vlk se vždy
posunou pouze o jedno políčko: dolů, nahoru, vpravo
anebo vlevo. Přesun je možný pouze tehdy, když se na
cílovém políčku nepase žádná ovečka ani tam nehlídá
žádný vlk. Samozřejmě ovečka neumí přeskočit plot, ale
vlk to zvládne.
Stavění ohrady ani vyhnání psa na louku není zdarma.
Abyste to mohli udělat, potřebujete správně vyřešit
příklad. Co za který příklad získáte, je nakreslené na hracím listě. Kouskem ohrady, který
jste za nějaký příklad dostali, můžete otáčet, ale nesmíte ho překlápět. Ohradu si představte
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jako kus dřevěného plotu, který se navíc nedá přeříznout, tedy žádné dvě ohrady se nemohou
překrývat, křížit ani vyčnívat z louky.
Do plánku byste si měli tužkou načrtnout, kam chcete ohradu umístit, ale postavíte ji až tím,
že s plánkem a hracím listem přijdete za pořadatelem, který vám vyškrtne ohradu z hracího
listu a zakreslí ji do plánku. Stejně to funguje i se psem.
V každé dokončené ohradě se vám spočítá počet zachráněných oveček a ten se umocní na
druhou. Takto získaná čísla ze všech ohrad se sečtou. K tomu přičteme počet správně
vyřešených příkladů vynásobený třemi. To je váš výsledný počet bodů.
Zakreslování tahů:
Tahy si můžete nechat zakreslit kdykoli po čas hry.
Ukončení hry
Hra končí po stanovením pořadatelů. Organizátoři následně posbírají hrací listy a plány a
vyhodnotí MaSo. Doporučujeme vám, abyste táhli průběžně!!
Na závěr
V průběhu hry je povoleno používat pouze papír, tužku, jednoduchou kalkulačku a vlastní
hlavu. Také je zakázáno cokoliv psát nebo kreslit do hracího listu a plánu něčím jiným než
tužkou. My to poznáme.
.
2.1 Příklady
1. Na očíslování stran v knize jsme použili 159 číslic. Začínáme číslovat 1, 2…. Kolik stran má
kniha?
[84]
2. Na číselné ose jsou čísla 5 a 15 od sebe vzdálena 2 dm. Kolik centimetrů budou od sebe vzdálená
čísla – 5 a – 7.
[4 cm]
3. Kolo trakaře se za minutu otočí 100krát, když jede rychlostí 3 km/h. Jaký je obvod kola?
[0,5 cm]
4. Ve škole je 100 žáků. 70 žáků umí počítat kombinatorické příklady, 75 umí počítat geometrické
příklady, 80 umí přímou a nepřímou úměrnost a 85 umí počítat rovnice. Jaký je nejmenší počet
žáků, kteří umí počítat všechny čtyři typy příkladů a můžou tak jít na MaSo?
[10]
5. Kolik je na obrázku trojúhelníků?

[27]
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6. Tři spolužáci, Martin, Petr a Honza, se zúčastnili matematické olympiády, kde získali jednu prvou,
jednu třetí a jednu druhou cenu. Před vyhlášením si učitel tipnul následující výsledek: Honza získá
druhou cenu, Martin nezíská druhou cenu a Petr nezíská první cenu. Po vyhlášení výsledků se
ukázalo, že pouze jeden z těchto tipů byl správný, ostatní dva byly nesprávné. Kdo získal kterou
cenu?
[1. Honza, 2. Martin, 3. Petr]

7. Do kroužku létání se přihlásilo 35 draků a pouze 9 dračic. Od té doby každý týden do kroužku
přistoupili 3 draci a 5 dračic. Po kolika týdnech bude v kroužku stejně draků a dračic?
[po 13]
8. Z číslic 1, 5, 7, 0, 9, 3, 6 vytvořte nejmenší šesticiferné číslo dělitelné třemi tak, aby se číslice
neopakovaly.
[103 569]
9. Pro trojúhelníky ABC a KLM platí: bod C je středem úsečky MB, bod A je středem úsečky KC a
bod B je středem úsečky AL. Jakou část z obsahu trojúhelníku KLM tvoří obsah trojúhelníku
ABC?
[1/7]
10. Kolika způsoby je možno zaplatit 100 Kč samými pětikorunami a dvoukorunami?
[11]
11. Každé bílé políčko obsahuje jednu z číslic 1 – 8 a každá se vyskytuje právě jednou. Všechny
matematické operace ve svislém i vodorovném směru musí být pravdivé. Doplňte čísla:

[&]
12. Honza se ve škole nudil a tak si vymyslel, že bude hledat 5ciferná čísla. Ne však obyčejná, ale
taková, pro které platí: každá číslice je větší než součet číslic, které stojí napravo od ní. Najděte
alespoň jedno takové číslo.
[84 210, 94 210, 95 210]
13. Napište nejmenší 5ciferné číslo, jehož součet cifer je větší než 33.
[16 999]
14. Tomáš by měl dělat domácí úkol z češtiny, jenže ho to nebaví a raději by se proháněl venku
popadaným listím. A tak se jen tak smutně koukal ven a počítal. Ze svého okna viděl tři stromy. Z
prvního spadlo 7 listů za 15 minut, z druhého 10 listů za 12 minut a z třetího 9 listů za 10 minut.
Ovšem velmi se nudil a tak spočítal, že na třetím stromu už je pouze 54 listů. Za jak dlouho dopsal
úlohu, když na zemi přibylo 288 listů?
[3 hodiny]
15. Kolik nejvíce přirozených čísel menších než 20 můžeme vzít, aby byl jejich největší společný
dělitel větší než 1?
[9]
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16. Z kolika trojúhelníků Kamil složil tento obrázek? Použil jich co nejméně, vystřihl je z papíru a
poté skládal na sebe.

[5]
17. Malý elf má tři červené a tři modré kousky dřeva. Když postavíme čtyři z nich na sebe, vznikne
věž. Kolik barevně různých věží umíme postavit?
[14]
18. Vaším úkolem je projít jedním tahem přes všechny body právě jednou a vrátit se do toho samého
bodu, ze kterého jste vycházeli.

[&]
19. V rovnoramenném lichoběžníku ABCD, kde AB je rovnoběžná s CD platí, že |AD| = |CD|. Úhel
DBC má velikost 35 stupňů. Jaká je velikost úhlu ADB?
[75 stupňů]
20. Na stůl jsme položili vedle sebe tři pohárky tak, že prostřední je položen dnem nahoru, ostatní dva
jsou položeny normálně – dnem dolů. Úloha zní následovně: Musíte právě čtyřikrát zvednout
vždy dva pohárky najednou, každý z nich otočit opačně než byl a pak je znovu položit na stůl.
Napište, kdy máte které dva pohárky zvednout, aby byly právě po čtyřech zvednutích a otočeních
všechny pohárky dnem nahoru.
[1-2, 1-3, 1-3, 2-3, na pořadí nezáleží]
21. Jaký úhel svírá hodinová a minutová ručička přesně v 16:40? (Pozor, hodinová i minutová ručička
se pohybují pořád!)
[100°]
22. Bratři Honza a Jakub válčili vodními zbraněmi. Honza měl tři větší a jednu menší pistol a Jakub
měl dvě větší a čtyři menší pistole. Ovšem, když si doplňovali munici, neboli vodu, tak si dali oba
shodně deset nádobek vody a přitom měli oba plně nabito. Kolik nádobek vody se dává do větší
pistole?
[3]
23. Alcarnacil sní koláč za 4 minuty, Ciltalle za 6 minut a Valmelindovi by snězení trvalo až
12 minut. Za jak dlouho snědí koláč, když ho budou jíst společně?
[2 minuty]
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24. Těchto šest útvarů můžeme uspořádat tak, že 2 sousední budou mít vždy buď shodnou barvu, nebo
tvar. Kolik takových možných uspořádání existuje?

[12]
25. (1) Věta 2 je nepravdivá.
(2) Věta 1 je nepravdivá.
(3) Věta 3 je pravdivá.
(4) Věta 3 je pravdivá.
(5) Věta 4 je nepravdivá.
Kolik nejvíc vět může být pravdivých? A které to můžou být?
[3 věty: třetí, čtvrtá a jedna z prvních dvou]
26. Kvádr o rozměrech 7 × 8 × 30 centimetrů má hmotnost 4 kilogramy. Kolik bude tento kvádr vážit,
když z každé stěny odřežeme vrstvu tlustou 1 centimetr?
[2 kg]
27. Pomozte Karkulce, zatím se jí nepodařilo najít nějaký vztah mezi písmenky a obrázky. Ví, že
odpovědí jsou 3 písmenka. Jaká?

[VLK]
28. V následujícím schématu spojte levý horní roh s pravým dolním lomenou čárou tak, aby součet
čísel, kterými prochází, byl roven 100. Postupovat smíte pouze zleva doprava a shora dolů.

[&]
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29. Karel má rád rytíře a obzvlášť příběh o králi Artušovi a jeho družině. Jenže stále neví, kolik
vlastně měl kolem sebe věrných rytířů. Kdesi se dočetl, že když si všichni sedli kolem kruhového
stolu, tak sedmý rytíř od pravé ruky Artuše seděl naproti dvanáctému od Artušovy levé ruky. Už
víte, kolik rytířů u Artušova stolu jídávalo?
[37 bez Artuše]
30. Železniční stanicí v Horní Dolní projíždějí za den tři rychlíky – v 8:00, v 10:00 a v 18:00. Kolik je
hodin, když do odjezdu nejbližšího rychlíku zbývá třetina času, který uběhl od odjezdu
předchozího rychlíku, a víme i to, že do odjezdu nejbližšího rychlíku zbývá čtvrtina času, který
uběhl od odjezdu prvního ranního rychlíku.
[16:00]
31. Rozdělte útvar na obrázku na 4 stejné části tvarem i velikostí.

[

]

32. Najděte všechna přirozená čísla dělitelná osmi, jejichž ciferný součet je rovný sedmi a ciferný
součin je rovný šesti (Například číslo 832 má ciferný součet 8 + 3 + 2 = 13 a ciferný součin
8 × 3 × 2 = 48.)
[16, 1 312, 3 112]
33. Mravenec Jožo pobíhá po krychli o straně 1 cm. Chodí jen po jejích hranách, začíná ve vrcholu.
Chce projít každou hranou alespoň jednou. Jakou nejmenší dráhu tak musí projít?
[15 cm]
34. Babička žila na opačném konci světa. Mezi domem vnučky a domem, kde bydlela babička, bylo
7 mostů, přes které bylo nutno projít. Jiná cesta neexistovala. Na každém mostě stál mýtný, který
vybíral poplatky za přechod přes most. Každý mýtník si od vnučky vzal přesně polovinu koláčků,
které nesla. Protože se ale vnučka vždy na mýtného hezky usmívala, každý jí za to jeden koláček
vrátil. Kolik koláčů musí vnučka upéct a vzít s sebou, aby babičce donesla přesně 2 koláče?
[2]
35. V následujícím výrazu dosaďte číslice za jednotlivá písmena tak, aby zapsaná rovnost platila. Za
stejná písmena dosaďte stejné číslice, za různá písmena různé číslice.
SEVEN + SEVEN + SIX = TWENTY
[68782 + 68782 + 650 = 138214]
36. Máma Elfička přinesla z obchodu krabici kostkového cukru. Tárí snědla nejprve horní vrstvu, tedy
77 kostek cukru, pak jednu přední vrstvu, kde jich bylo 55 a nakonec boční vrstvu. Naštěstí si
máma v tom momentě Tárí všimla a nějaké kostky se jí přece jen podařilo zachránit. Kolik kostek
cukru ještě zůstalo v krabici?
[300]
37. Lukáš má velmi hodnou maminku, která mu peče velké koláče. Jednou mu upekla opravdu velký.
Takže když si ho odnášel do klubovny, věnoval část z něho kamarádům, které potkal. Nejdříve
uviděl Andulku a dal jí 2 části z devíti. Poté potkal Adama, a protože vypadal hladově, tak mu dal
5 / 7 toho, co měl. Nakonec potkal Lukáše a tomu dal ze zbytku 1 / 3. Kolik koláče zbylo na něj?
[4 / 27]
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38. Adéla skládala puzzle o 1000 kouscích. Obrázek měl ale 2 pětice naprosto stejných dílků. Kolika
možnými způsoby je tam mohla dát?
[5! ^ 2 = 1 × 1 × 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 4 × 5 × 5]
39. Tři střelené kamarádky Kamila, Katka a Klára zjistily, že na místo, kde se běžně setkávají od
svých domů, ujdou společně 15 340 kroků. Z toho 1 / 5 Kamila, která dělá o čtvrtinu větší krok
než Katka. Ta udělá 1 / 2 společných kroků a to polovičními krůčky než Klára. Proto si také dost
často stěžuje, že to má nejdál a ať se setkávají někde blíž k ní. Ale na to si občas stěžují i ostatní.
Tak jim poraďte, kdo to má nejdále?
[Klára]
40. V Lysé pod Plešatou se mají věci takto:
(1) Žádní dva obyvatelé nemají na hlavě přesně stejný počet vlasů.
(2) Žádný z obyvatel nemá na hlavě přesně 518 vlasů.
(3) Lysá má více obyvatel, než má kterýkoliv z jejich obyvatel vlasů na hlavě.
Jaký je nejvyšší možný počet obyvatel?
[518]
41. Umístěte na šachovnici (8 × 8) 3 dámy a 4 věže tak, aby ohrožovaly všechna neobsazená políčka
šachovnice. (Políčka, na kterých sami stojí, můžou, ale nemusí být ohrožené.) Dáma ohrožuje
všechna políčka v řádku, v sloupci i v obou úhlopříčných směrech; věž ohrožuje všechna políčka
v řádku a sloupci, ve kterých sama stojí.
[&]
42. Z čísel – 9, – 7, – 3, 0, 5, 8 vyber taková dvě čísla, aby součet jejich součinu a součtu byl nejmenší
možný.
[– 9 a 8]
43. Magdina zahrada se dá poskládat ze tří čtverců (viz obrázek). Na oplocení vždy jedné strany
čtverce bylo použito 5, 9 a 27 sloupků. Kolik sloupků celkem drží plot kolem celé zahrady?

[128]
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44. Do čtverce 4 × 4 políčka doplňte čísla 1, 2,… 8, 9 tak, aby vzniklá čtyřciferná čísla byla dělitelná
třemi. Čtyřciferná čísla v řádcích čteme zleva doprava, ve sloupcích shora dolů a v úhlopříčkách
také shora dolů.

[např.

]

45. Elfský talisman vypadá jako jedenáctiboký jehlan, který má na každé stěně (i podstavě!) nějaké
číslo. Součet všech těchto čísel je 60. Každému vrcholu je přiřazeno číslo, které je rovno součtu
čísel na stěnách, které tento vrchol obsahují. Navíc, všechny vrcholy mají přiřazeno stejné číslo.
Jaké?
[33]
46. Krátky slovník slovenského jazyka má devět svazků. Na horní polici jsou díly 9, 7, 6, 2, na dolní
polici jsou díly 8, 5, 4, 3, 1. Jejich uspořádáním na polici vzniká nahoře i dole nějaké číslo
(např. 2 976, 81 345). Dají se svazky uspořádat tak, aby horní číslo podělené spodním dávalo
zlomek, jehož hodnota je jedna polovina? Knihy můžeme přehazovat jenom v rámci jedné
poličky.
[šest: 9627 a 48135, 7629 a 38145, 6297 a 31485, 2967 a 14835, 2769 a 13845,
2697 a 13485]
47. Žena měla dva koberce, jeden o rozměrech 10 × 10 m a druhý 8 × 1 m. Jak má pomocí jednoho
souvislého řezu rozdělit větší koberec na dvě části, když chce, aby se z koberců dal poskládat
jeden o rozměrech 9 × 12 m? (Koberce mají „chlupy“ pouze na jedné straně.)
[&]

Hrací list – ukázka
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Hrací plán

3 Závěr
Studenti překvapivě velice intenzivně spolupracovali a řešili úlohy v průběhu celého
dne. Nejlepší dvojice dosáhla 3865 bodů.
4 Použitá literatura
Příklady byly vybrány z matematických soutěží: Matematická olympiáda, Matematický
klokan, Maso.
5 Kontakt na autora
RNDr. Jana Soukupová
Gymnázium Plzeň
Mikulášské náměstí 23
Plzeň
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POKUSY S ASTRONOMICKOU TÉMATIKOU
Marek ČESAL
1 Úvod
Astronomické pokusy slouží k jednoduché demonstraci něčeho tak nekonečného jako je
vesmír. Pomocí jednoduchých a nenáročných experimentů, lze nasimulovat spoustu úkazů
probíhajících ve vesmíru.
2 Popisy pokusů
Jednotlivé pokusy mají jasný chemikální nebo fyzikální základ, ale astronomickými je
činí pak spojení se stejnými jevy ve vesmíru. Proto je základem všech těchto pokusů i
astronomické porovnání se skutečností. Doplněním pokusů o ukázky práce s tekutým dusíkem
pak jen zvyšuje efektivitu ukázek.
2.1 Simulace sopky
Nejenom na Zemi, ale i na jiných tělesech sluneční soustavy nalezneme sopečnou
činnost, např. na Jupiterovo měsíci IO. Simulace lávy vytékající z jícnu se dá vytvořit pomocí
malé lahvičky a modelu sopky z plastelíny (může se použít i sádra nebo dokonce obyčejná
zem). Do lahvičky se nasype jedlá soda. Pak se ve víčku od PET láhve rozmíchá ocet
s červeným potravinářským barvivem a nalije se do lahvičky. Při reakci směsi s jedlou sodou
se vytvoří červená pěna, která začne vytékat a připomíná tekoucí lávu z jícnu sopky.
2.2 Tornádo
Další z dynamických jevů pozorovatelný nejen na Zemi, ale i na jiných tělesech
Sluneční soustavy je větrný vír – tornádo. Ve školních podmínkách se jeho tvar dá
nasimulovat pomocí vodního víru v PET láhvi. K tomuto pokusu stačí 2 PET lahve spojené
víčky, ve kterých je 0,5 cm otvor. Do jedné PET lahve se nalije voda a při otočení PET lahve
začne voda proudit dolů a vzduch nahoru. Vzniklý vodní vír připomíná tornádo.
2.3 Počítání hvězd
Z kartonu si vystřihneme čtverec 20 x 20 cm s otvorem 15 x 15 cm, do jednoho rohu
připevníme provázek dlouhý 40 cm. Když čtverec přidržíme od oka na vzdálenost provázku,
zjistíme, že se obloha rozdělila na čtyřicet přibližně stejných částí, stačí nám pak spočítat
počet hvězd v jedné z nich a vynásobit čtyřiceti. Pokud budeme chtít být přesnější, můžeme
spočítat více čtverců a zprůměrovat je. Vynásobíme-li počet hvězd ve čtverci 80krát,
dostaneme přibližný počet hvězd viditelných pouhým okem kolem celé Země.
2.3 Seeing
Seeing znamená kvalitu teleskopického obrazu hvězdy vlivem nestálosti zemské
atmosféry. Laicky se tak také nazývá neklid atmosféry. Na simulaci seeingu ppotřebujeme
meotar, přes který položíme karton, ve kterém bude jeden malý otvor simulující hvězdu.
Ideální případ bez atmosféry je, když v cestě paprsku nic nepřekáží, tzn. obraz na stěně je
klidný, nechvěje se. Na předvedení atmosféry použijeme skleničku s vodou, kterou postavíme
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na otvor. Obraz na zdi se nám mírně rozostří. Pokud ještě pomocí špejle vodu promícháme,
dostaneme rozklepaný obraz hvězdy, který simuluje průchod obrazu přes neklidnou
atmosféru. V dnešní době se již tento problém odstraňuje pomocí adaptivní optiky, anebo
vynesením dalekohledu nad atmosféru (např. Hubblův kosmický teleskop).
3 Závěr
Pokusy se dají použít ve školách při výuce astronomie, ale i v astronomických
kroužcích pro přiblížení jednotlivých úkazů. Jejich použití při přednášce může daný problém
více přiblížit. V dnešní moderní době není problém nalézt na internetu další návody na
zajímavé pokusy a stačí pak je jen převést do astronomie spárováním s vhodným
astronomickým úkazem.
4 Použitá literatura
MEISER T., Jednoduché experimenty demonstrující jevy a procesy ve vesmíru, bakalářská
práce, 2008
MEISER T., Demonstrace astrofyzikálních procesů a jevů a jejich použití pro žáky základních
škol, diplomová práce, 2010
KERROD, Robin, SPARRROW, Giles. Jak funguje Vesmír. Pavel Příhoda, Universum, 2005.
160 s. ISBN 80-242-1373-7.
5 Kontakt na autora
Marek Česal
ZpČAS
MCESAL@VOLNY.CZ

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE ANEB VELKÝ TŘESK ZA
VŠECHNO MŮŽE

Jiří GRYGAR
1 Úvod
Termín „Velký třesk“ je obrazný, protože ho neumíme vědecky popsat. Fyzika
fakticky začíná až v tzv. Planckově čase, tj.+10-43 s po Velkém třesku. Vesmír se počíná
vyvíjet z velmi horkého a hustého stavu, v němž panuje nejvyšší matematická souměrnost –
supersymetrie. Ta se však rychle narušuje vinou rozpínání vesmíru a vzniku nestejného
množství hmoty a antihmoty. V prvním zlomcích první sekundy po velkém třesku dochází
k narušování souměrnosti, jež vede k odštěpení gravitace jako první samostatné síly,
následuje odštěpení sílné jaderné a posléze slabé jaderné interakce, takže naposledy se
osamostatní elektromagnetická interakce. Souběžn se původní superčástice rozpadají na
kvarky a leptony a posléze též na hadrony a mezony. Jednotlivé interakce se uskutečňují
pomocí výměnných částic, pro gravitaci jsou to gravitony, pro silnou jadernou interakci
gluony, pro slabou jadernou interakci bosony a pro elektromagnetickou interakci fotony.
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2 První tři minuty až první milion let po Velkém třesku
Většina zásadních fyzikálních událostí ve vesmíru se odehrála během prvních tří minut
po Velkém třesku. Na konci tohoto intervalu vznikají jádra vodíku a hélia v hmotnostním
poměru 3:1. V čase 380 tisíc let se odděluje vývoj zářivé složky vesmíru od složky částicové.
Zářivá složka je zprvu velmi horká, ale při zmíněném oddělení má Planckovu teplotu již jen 3
kK, takže volné elektrony se mohou spojovat s kladně nabitými jádry vodíku a hélia a vesmír
do té doby neprůhledný pro elektromagnetické záření se stane průhledným a upadne do šera.
3 Tři pokolení hvězd
Chladnoucí vesmír dovolí atomům vodíku a helia, aby se začaly shlukovat do větších a
hmotnějších struktur. Nejpozději za 200 milionů let od Velkého třesku tak vznikají hvězdy I.
generace, které jsou 100krát až 1 000krát hmotnější než Slunce a v jejich nitrech začne
probíhat termonukleární reakce přeměny vodíku na helium při teplotě nad 12 MK. Tyto
hvězdy však velmi rychle svůj vodík spotřebují a mají dvě možnosti: zhroutit se na černé díry,
anebo vybuchnout jako supernovy a svůj materiál rozhodit do kosmického prostoru. Série
termonukleárních reakcí při rostoucí teplotě v nitru hvězdy vede ke vzniku jader chemických
prvků počínaje uhlíkem a konče železem. Z tohoto zašpiněného materiálu mohou pak vznikat
hvězdy II. generace, které mají nižší hmotnost srovnatelnou s hmotností Slunce, a následkem
toho jejich termonukleární vývoj probíhá pomaleji. I tyto hvězdy však nakonec vybuchují
jako supernovy a dokáží tak obohatit vesmír vyšším zastoupením těžších chemických prvků
až po drahé kovy, olovo, thorium a uran. Z tohoto materiálu vznikají hvězdy III. generace,
mezi nimi také naše Slunce
4 Vznik chemie
Jakmile se ve vesmíru objevil uhlík a hvězdy rozprášily svůj vnitřek do chladných
oblastí vesmíru, mohla vzniknout nejprve anorganická a posléze i organická chemie díky
slučování atomů chemickými vazbami. Tak vznikala obří molekulová mračna s teplotami jen
desítky až stovka kelvinů, rozměry stovek světelných let a hmotnostmi milionů Sluncí. Vinou
různých gravitačních poruch se některé chuchvalce molekulových mračen počaly smršťovat a
to nakonec vedlo ke vzniku rotujících plochých disků s definovanou osou rotace. Z centrální
částí disku pak vznikaly zárodky dalšího pokolení hvězd a na periferii se z menších
chuchvalců vytvářely planety, planetky a jádra komet. Tak vznikla i naše Sluneční soustava
před 4,6 mld. let.
5 Vznik biologie
Zatím nemáme žádné důkazy o mimozemském životě. Můžeme se opírat jenom o
poznatky, jak se rozvíjel život na Zemi. Nejstarší jednobuněčné organismy na Zemi jsou
doloženy ze zkamenělin starých asi 3,5 mld. let. První život zřejmě vznikal na mořském dně a
na souš se mohl odvážit až po dostatečné ochraně, kterou před ultrafialovým zářením Slunce
poskytuje tříatomová molekula kyslíku (ozon). To se stalo teprve před necelou miliardou let.
Kromě původní domény archea přibyly baktérie a nakonec eukaryota (rostliny a živočichové).
Soudobá biologie studuje projevy života na Zemi v širokém rozsahu fyzikálním a chemických
podmínek. Život se dokáže přizpůsobit rozpětí teplot tekuté vody, ale nízkých i vysokých
tlaků, kyselému nebo zásaditému prostředí a dokonce i radioaktivitě. Život na Zemi se
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dokázal vzpamatovat z pěti velkých katastrof za poslední půl miliardu roků a bude se na Zemi
rozvíjet ještě další miliardu let.
6 Závěr
Soudobá astronomie objevuje tisíce exoplanet u cizích hvězd, které jsou často dosti
podobné Zemi svými rozměry, hmotností, výskytem atmosféry atd. Přesto nejsme schopni na
dálku zjistit, zda se tam život nachází, ať už v primitivní jednobuněčné formě, nebo dokonce
jako technicky pokročilé cizí civilizace. Argumenty pro častý výskyt inteligentního života ve
vesmíru však kritizuje Fermiho paradox: navzdory možnosti, že inteligentní život ve vesmíru
vzniká po určité době evoluce na planetách zákonitě, je v rozporu se skutečností, že Zemi
dosud mimozemšťané nenavštívili, ačkoliv mnoho hvězd a tudíž i planetárních soustav je
daleko starších než naše Sluneční soustava, takže pro tamější technicky daleko zdatnější
civilizace by mělo být hračkou nás navštívit, kolonizovat nebo třeba sníst.
7 Kontakt na autora
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
grygar@fzu.cz

HISTORIE A SOUČASNOST MEZINÁRODNÍHO SYSTÉMU
JEDNOTEK „SI“
Lukáš FEŘT
1 Úvod
Popularizační přednáška zaměřená na nepříliš populární téma mezinárodního měřícího
systému fyzikálních veličin i jednotek. Málokdo si uvědomuje důležitost tohoto měřícího
systému. Mezinárodní měřící systém používáme v životě každý. Ať už v obchodě s látkami,
uzeninami, železářstvím aj. Každý zákazník by rád dostal, to, co chce vyjádřené jednoduše
v jednotkách srozumitelných pro všechny.
2 Měřící systém SI
2.1 Historie jednotek SI
Po krátkém úvodu o důležitosti mezinárodního měřícího systému byli účastníci
seznámeni se stručnou historií vzniku a nutnosti rozšíření mezi co největší počet států.
Nutnost zavedený vyplývala z běžné praxe. Například označení délky „loket“ v různých
regionech neznamenal stejnou délku (Reichl 2006). Což naprosto logicky vedlo ke vzniku
nejasností a problémů například při obchodování. Například v Českých zemích existovalo
více než 20 označení jednotek hmotnosti jako například „kámen“ rovnající se hmotnosti
10,275 kg, „cent“ rovnající se 51 kg, „cent vídeňský“ rovnající se 56 kg.
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2.2 Obsah SI
Bylo představeno sedm základních fyzikálních veličin a jejich jednotky, odvozené
fyzikální veličiny a jejich jednotky a vedlejší jednotky jako například světelný rok, minuta aj.
Dále násobky a díly jednotek. Pro lepší představu zobrazení malých dílů a velkých násobků
byl použit aplet www.htwins.net/scale2, kde se účastníci mohli podívat na přibližnou podobu
miniaturních věcí a zároveň aplet umožňuje vytvářet si korektní představu o velkých/malých
velikostech.
2.3 Historie jednotek SI
Byl popsán historický vývoj jednotlivých fyzikálních jednotek. Nutnost redefinovat
jednotky tak, aby byly definice časově neproměnné. Byla představena vize budoucí tabulky
obsahující základní jednotky (Horký, Kulhánek 2015)
2.4 Možné nebezpečí
Bylo zmíněno reálné nebezpečí, které vychází z toho, že některé státy (USA, Barma, Libérie)
a některé odvětví průmyslu oficiálně nepřijaly metrický systém. Uveden byl příklad tzv.
kluzák z Gimli, kdy i díky špatnému přepočtu došlo letadlu Boeing 767-200 palivo ve výšce
12 500 m (Wikipedia).
3 Závěr
Příspěvek slouží k hlubšímu pochopení důležitosti mezinárodního systému jednotek.
Cílem bylo ukázat, že studium oboru metrologie je důležité.
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POKUSY S NÍZKÝMI TEPLOTAMI
Lukáš FEŘT

1 Úvod
Byly předvedeny pokusy s nízkými teplotami pomocí suchého ledu a tekutým dusíkem
a galiem. Pomocí nízkých teplot a uzavíratelných nádob je možné demonstrovat běžné fázové
přechody mezi skupenstvími
2 Nízké teploty
2.1 Suchý led
Plyn CO2, je plyn, se kterým se setkáváme doslova při každém výdechu. Při výdechu
vydechujeme i oxid uhličitý. Tento bezbarvý plyn bez barvy, chuti, který může mít ve větších
koncentracích nakyslou chuť a v nose může štípat má mnohá využití ať už jako hnací plyn,
ochranná atmosféra pro potravinářské účely, součást sycených nápojů, součást sněhových
hasicích přístrojů.
Pomocí suchého ledu, má tepotu sublimace -78,476 ˚C lze ukázat skupenské změny
sublimace suchého ledu, desublimace vodní páry na baňce, ve které se nachází suchý led, tání
i tuhnutí po uzavření do prefabrikátu PET-lahve (Piskač 2013).
2.1 Kapalný dusík
Plyn, který je hlavní součástí atmosféry lze relativně snadno přeměnit na kapalnou
látku. Jako plyn i jako kapalina je bezbarvý, bez zápachu a netoxický. Teplota varu dusíku je 195,8 ˚C. Pomocí kapalného dusíku, lze snadno ukazovat pokusy související s roztažností,
s křehnutím materiálů, i rychlým vypařováním.
3 Závěr
Příspěvek měl demonstrovat pokusy, které slouží k prohloubení chápání fázových
přechodů, roztažnosti i anomálii vody.
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ZÍSKÁVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
Lukáš FEŘT

1 Úvod
Příspěvek z části zaměřený na tradiční zdroje elektrické energie, na nutnost výroby
elektrické energie. Dále byl zaměřený na výrobu a spotřebu elektřiny v České republice a na
možné dopady masivní výroby a používání elektromobilů v blízké budoucnosti. V úvodu byla
také zmíněna přibližná cena za 1 kWh.
2 Tradiční elektrárny
2.1 Uhelná elektrárna
Byl popsán a vysvětlen princip uhelné elektrárny, které využívají pro získávání
elektrické energie spalování uhlí. V ČR jsou hojně zastoupeny. Z celkové výroby elektřiny
vyrábí uhelné elektrárny přibližně 43%. Data poskytl ČSÚ (2015). Představují pro ČR zásadní
zdroj výroby elektřiny. Posluchačům byl popsán princip jejího fungování.
2.2 Jaderná elektrárna
Posluchačům byl vysvětlen princip jaderné elektrárny i způsob získávání a doplňování
paliva. Popsány byly dvě jaderné elektrárny v ČR, které vyrábí z celkové výroby elektřiny cca
30%. Dále byla popsána možná rizika spojená s provozováním jaderných elektráren
poukázaných na dvou haváriích klasifikovaných nejvyšším stupněm na stupnici INES.
2.3 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
S účastníky byla vedena diskuze nad výhodami a nevýhodami elektráren využívající
obnovitelné zdroje jakou jsou fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny Účastníci si vytvářeli
svůj názor jak na uhelné a jaderné elektrárny tak na elektrárny využívající obnovitelné zdroje.
2.4 Elektromobil
S účastníky se vedla diskuse nad tématem elektromobilů. Vzhledem k možnému
zákazu, o kterém informoval např. web ČT24 (2017) v jednotlivých státech vyrábět od roku
2025, 2030, 2035 automobily využívající spalování fosilních paliv, vyvstávají možné
problémy jako třeba množství čerpacích/nabíjecích stanic, doba dobíjení průměrného
elektromobilu i (ne)připravenost elektrické sítě.
3 Závěr
Prezentovaný příspěvek měl seznámit posluchače/účastníky s tradičními zdroji
elektrické energie. Dále měl příspěvek nastínit pozitiva a negativa masivního rozšíření
elektromobilů v budoucnosti.
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100 LET ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI
Josef JÍRA
1 Úvod
Česká astronomická společnost (ČAS) je jedna z nejstarších vědeckých společností u
nás. V tomto roce oslaví 100 let od svého založení. Připomeneme si její počátky založení.
2 Počátky ČAS
Na konci 19. století se v Českých zemích objevila řada zajímavých astronomických
osobností, které spojovala láska k astronomii a její popularizaci. Mezi tyto osobnosti můžeme
zařadit barona Artura Kraus (1854-1930), profesor František Josef Studničku (1836-1903), dr.
Gustava Grusse (1854-1922), prof. Vojtěcha Šafaříka (1829-1902) nebo dr. Josefa Jana Friče
(1861-1945). Popularizátory astronomie ale hledejme i v jiných oborech, jako například
literatura, kde se nezapomenutelným písmem do dějin českého jazyka zapsal spisovatel Jan
Neruda (1834-1891), jehož astronomie natolik inspirovala, že napsal krásné dílo Písně
kosmické.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
61

2.1 Před založením ČAS
V únoru až dubnu 1915 uspořádal ing. Jaroslav Štych cyklus deseti přednášek
o astronomii v Dělnické akademii (dnes Masarykova demokratická akademie) v Praze
v Hybernské ulici. Měl za sebou už mnoho přednášek i pozorování svým dalekohledem pro
veřejnost. Cyklus se konal ve dvou bězích po 60 až 70 posluchačích. Přednášky přilákaly
další nadšence a spolu s nimi v lednu 1916 založil Štych astronomický kroužek. Z něj
následně vzešel přípravný výbor pro založení České astronomické společnosti.
Setkání po přednáškách v Dělnické akademii se účastnil i pardubický baron Artur
Kraus (1854-1930), sám vyznavač astronomie a zakladatel první lidové hvězdárny v českých
zemích (na dnešní Třídě Míru v Pardubicích), která byla přístupná veřejnosti. Pro budoucí
spolek navrhoval název Spolek českých hvězdářů amatérů. Jeho vysoký morální, ale
především společenský statut umožnil bez větších problémů schválení stanov České
astronomické společnosti Rakousko uherskými úřady. Musíme si uvědomit, že založení
společnosti se datuje do roku 1917, tedy do doby, kdy zuřila první světová válka, a jakékoliv
národnostní vize byly potlačovány. Vliv barona Krause na založení České astronomické
společnosti je tedy nepopiratelný. O to více je zarážející, že se nestal vůdčí osobností v nově
vzniklé společnosti. Zapříčinili to odlišné názory k popularizaci astronomie. Baron Kraus se
soustředil především na popularizaci v malých obcích a vesnicích a nemajetné nadšence.
Zatímco nové vedení ČAS se soustředilo na velká města a jeho prioritou byla stavba lidové
hvězdárny v Praze. Stanovy České astronomické společnosti byly schváleny 21. září pod
číslem 249 400 a dne 15. října 1917.
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2.2 První roky
První léta Společnosti se prakticky omezila na přednáškové cykly pořádané na české
technice v Zengerově posluchárně. Vedle Nušla tu obětavě přednášel o klasicích světové
astronomie prvý předseda ČAS prof. Zdeněk. Nechyběly Andělovy výklady o Měsíci,
Rolčíkovy o astronomické optice. Oblíbeny byly přednášky zkušeného řečníka a jednoho z
iniciátorů založení Společnosti ing. Štycha.
V srpnu 1917 Klepešta na psacím stroji sepsal a distribuoval mezi členy ČAS "Zprávy
České astronomické společnosti". Společnost přešla k tištěnému periodiku v březnu 1918, kdy
vyšlo první číslo "Věstníku ČAS" s osmi stranami a takto vycházel po dva roky jako
čtvrtletník. Na Věstník navázal časopis "Říše hvězd". První číslo I. ročníku vyšlo nákladem
1000 výtisků. Časopis vycházel čtvrtletně a jednotlivá čísla měla 20 stran. Druhý ročník
vycházel už jako měsíčník (s výjimkou prázdnin) o 16 stránkách.
2.3 Štefánikova hvězdárna

Jednou z hlavních myšlenek, obsažených ve stanovách ČAS, bylo vybudování
hvězdárny, která by sloužila veřejnosti. Mladá republika se pomalu vzpamatovávala ze
světové války a Česká astronomická společnost uvažovala o astronomické popularizační
instituci evropského významu. Po tragické smrti astronoma a politika Milana Rastislava
Štefánika (1880-1919) navrhl dr. Hraše, aby hvězdárna, kterou Společnost chtěla vybudovat,
nesla Štefánikovo jméno. Byl založen "Fond Štefánikův" při ČAS, jehož protektorem se stal
T. G. Masaryk a jeho předsedou generální inspektor čsl. armády básník J. S. Machar.
V letech 1920-1922 měla ČAS prozatímní hvězdárnu v Havlíčkových sadech
(Gröbovce) v umělé jeskyni jen několik desítek metrů od místa, kde ještě do roku 1911
stávala Šafaříkova hvězdárna. Kanceláře společnosti přitom sídlily na Wilsonově nádraží.
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Samotný akt slavnostního otevření vlastní nové hvězdárny, se odehrál dopoledne 24. června
1928. První rok sloužila hvězdárna pouze členům ČAS. Otevření pro veřejnost se plánovalo
na rok 1929. To se také povedlo a hvězdárna byla zpřístupněna všem návštěvníkům 4. května
1929.

3 Závěr
V průběhu druhé světové války prožívala ČAS mnoho těžkostí, přesto počet jejich
členů ke konci války dosáhl 2700. Protektorátní úřad v Praze nařídil, aby byl na hvězdárně
zaveden při provádění návštěvníků německý výklad. Hvězdárna byla veřejnosti přístupna až
do února 1945, kdy několik místností na hvězdárně zabrali němečtí vojáci a zůstali tam až do
počátku pražského povstání.
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JAK JSEM FOTIL DERECHO
Josef JÍRA
1 Úvod
Na první pohled by se mohlo zdát, že fotografie „počasí“ nepatří mezi astronomická
pozorování, na druhý pohled je ale vztah mezi počasím a astronomií naprosto zřejmý. Většina
astronomů se výrazným způsobem zajímá především o předpověď počasí, která ovlivňuje
výsledky jejich astronomických pozorování.
K největším průkopníkům československé meteorologické fotografie patří bezesporu
RNDr. Antonín Bečvář, který je autorem legendárních hvězdných atlasů „Atlas Coeli, Atlas
Eclipticalis, Atlas Borealis, Atlas Australis“. Jeho atlasy jsou známé po celém světě. Doktor
Bečvář je zároveň autorem mnoha prací z meteorologie, mezi jeho nejcennější dílo patří
fotografický atlas „Atlas horských mraků“ z roku 1953.
2 Základní pravidla
Řada atmosférických úkazů má velmi krátkou dobu trvání a pro jejich zachycení
na fotografii nám musí stačit krátký okamžik a nutná dávka štěstí. Pokud možno nosme menší
fotoaparát u sebe a buďme tak neustále připraveni, protože štěstí přeje připraveným.
Vhodné je mít fotoaparát, který umožní měnit objektivy o různých ohniskových
vzdálenostech a tedy i různých velikostech zorného pole. Pokud budeme fotografovat velké
útvary, jako jsou oblaka a některé optické úkazy v atmosféře, snažme se snímek pořídit
v otevřené krajině. Řada optických úkazů se také nechá pozorovat z letadla, vrtulníku,
výškových budov nebo vrcholků hor.
2.1 Rozdělení
Atmosférické úkazy si můžeme rozdělit do několika skupin, a to podle náročnosti
na vybavení a způsob pořízení snímku. První skupinu budou tvořit úkazy pozorovatelné
v noci, jako jsou polární záře, svítící oblaka, noční bouřky. Další skupinu budou tvořit optické
úkazy v atmosféře a do poslední skupiny můžeme zařadit atmosférické úkazy, jako jsou
oblaka, sněhové vločky atd. Popisovat všechny útvary by bylo značně obsáhlé,
proto se ve sborníku zaměříme jen na několik vybraných úkazů.
2.1.1 Noční svítící oblaka
Historie pozorování tohoto přírodního úkazu není tak dlouhá. První dochované
pozorování se datuje z roku 1885, kdy se také rozběhl program na jejich sledování. Podstata
vzniku tohoto druhu oblaků je spojena s drobnými ledovými částicemi, které se vyskytují
v extrémních výškách. Výška nad povrchem klasické oblačnosti v našich zeměpisných
šířkách je kolem 12 kilometrů. Noční svítící oblaka se ale vyskytují ve výškách kolem 80
až 85 kilometrů, tedy v části, kterou označujeme pojmem mezosféra. Výskyt pozorování
tohoto druhu „oblačnosti“ souvisí s výškou Slunce pod obzorem. Noční svítící oblaka
se nejlépe pozorují za soumraku v období letního slunovratu, tedy v období druhé poloviny
měsíce května až první poloviny měsíce srpna, kdy se sluneční kotouč pohybuje 6° až 16°
pod obzorem. Další podmínkou pro pozorování nočních svítících oblaků je zeměpisná šířka
pozorovacího stanoviště, která by se měla pohybovat v rozmezí 50° až 65° severní, případně
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jižní polokoule. Samotný vzhled nočních svítících oblaků připomíná závoj modrostříbrné
barvy, který se táhne podél obzoru ve výškách 15° až 20°.
Fotografování nočních svítících oblaků je velmi jednoduché a k jeho zachycení
použijeme stejného postupu jako u polárních září.

2.1.2 Polární záře
Polární záře je jedním z nejhezčích atmosférických úkazů, které můžeme na noční
obloze fotografovat. Tento velmi barevný a dynamický děj se odehrává ve výškách 80 až 100
km nad zemí ve vrstvě atmosféry, kterou označujeme jako ionosféru. Charakteristický výskyt
polárních září, jak už z názvu vyplývá, je zejména v polárních oblastech, ale za jistých
podmínek je můžeme pozorovat i v nižších zeměpisných šířkách.
Samotná podstata vzniku polárních září navazuje na sluneční aktivitu, proto výskyt
a četnost polárních září kopíruje jedenáctiletý cyklus sluneční aktivity. Polární záře vznikají
jako důsledek srážek částic slunečního větru s atomy a molekulami vzduchu, a to zejména
kyslíku a dusíku. Sluneční vítr tvoří protony, elektrony a alfa částice s vysokou energií.
Elektromagnetické záření, které vzniká ve viditelném oboru spektra jako důsledek srážek
slunečního větru s atomy a molekulami vzduchu má charakteristické zbarvení, pro kyslík
červenou barvu s vlnovou délkou 630 nm, pro dusík zelená barva s vlnovou délkou 577 nm.
Výskyt polárních září ve vyšších zeměpisných šířkách souvisí s magnetickým polem
Země, které ji obklopuje. Magnetické pole Země si můžeme představit jako magnetický dipól,
jehož póly odpovídají zhruba pólům Země. Magnetické siločáry tak vytvářejí v oblastech
kolem pólů jakési trychtýře, kterými se částice slunečního větru dostávají po spirále
do nižších atmosférických výšek, kde narážejí do atomů a molekul vzduchu. Pokud
je ze Slunce erupcí vyvrženo velké množství nabitých částic, se kterými se Země střetne,
zvýší se pravděpodobnost, že budeme moci pozorovat polární záři i v nižších zeměpisných
šířkách.
K samotnému fotografování polárních září nám postačí základní vybavení, jako
je fotoaparát s drátěnou spouští a stativ. Délka expozic by neměla přesáhnout jednu minutu,
vhodnější je exponovat fotografie v řádu několika desítek sekund, protože polární záře jsou
velmi dynamickým jevem, který během 20 s změní svůj tvar, strukturu i velikost. Citlivost
ISO volíme na základě jasu polární záře. Polární záře jsou úkazy velmi rozsáhlé, proto jako
objektiv použijeme buď základní objektiv 50 mm, nebo širokoúhlý objektiv.
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2.1.3 Blesky
Chceme-li být úspěšní při fotografování blesků, budeme muset experimentovat
s dlouhou expozicí. Základním předpokladem úspěchu je výskyt dostatečně velké bouřky
s mnoha blesky. To je do určité míry ovlivněno místem pozorovacího stanoviště (místní
mikroklima v dané oblasti). Při fotografování blesků potřebujeme fotoaparát s expozičním
časem “B“, spoušť s dálkovým ovládáním a stativ. Při fotografování blesků je vhodné chránit
fotoaparát před deštěm a silným větrem, který doprovází bouřku. To, jestli budeme clonit
objektiv nebo ne, záleží jednak na kvalitě objektivu, tak i na fotografických podmínkách.
Samotnou délku expozice volíme maximálně několik minut, případně můžeme využít
techniky startrails, která se používá při fotografování hvězdných stop.
Blesk je atmosférický úkaz, který vzniká jako elektrický výboj během bouřky,
doprovázený emisí světla a zvuku. Blesky se dělí podle svého tvaru do několika skupin. Tvar
výboje je silně ovlivněn fyzikálními a klimatickými podmínkami, jako je vlhkost, teplota
a tlak vzduchu.
Bouřková oblaka mají možnost akumulace elektrické energie, která se pak uvolňuje
formou blesků. Bouřková oblaka, jako jsou například kumulonimby, vznikají silnými
vzestupnými proudy, které unášejí vodní páru do vyšších výšek, kde kondenzuje a mění
se ve vodní kapky. Kapky se díky tomuto proudění o sebe třou a nabíjejí se. Vlastní výboj
(blesk) se šíří cestou nejmenšího odporu. Délka trvání úkazu je v setinách až desetinách
sekund a může mít blikavý charakter. To je způsobeno řadou výbojů, které neutralizují náboj.
Často je hlavní výboj doprovázen menšími odnožemi, které se vybíjejí do vzduchu nebo
do oblak.
2.1.4 Derecho
Derecho je španělský výraz pro větrný jev, který je zpravidla doprovázen silnými
bouřkovými systémy a přeložit bychom ho mohli jako „přímo v před“. Řada lidí se mylně
domnívá, že se jedná o druh bouřky, ale ve skutečnosti jde o velmi silný vítr, který je
způsobený rychle postupujícím masivním bouřkovým systémem, který zasáhne území mnoha
států v průběhu několika hodin. Minimální hodnoty síly větru musí dosahovat 25 m.s-2 (90
km.h-2), větrná bouře musí postupovat jako jeden útvar s minimální délkou „čelní stěny“ 400
km. Z měření a pozorování ale víme, že derecha dosahují i vyšších rychlostí, proto je
můžeme rozdělit na slabá, středně silná a silná. Naměřené hodnoty nárazového větru u silného
derecha pak překročily i 60 m.s-2 (216 km.h-2). Derecha doprovází řada meteorologických
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jevů jako jsou „downbursty“, které jsou velmi nebezpečné a způsobují velké lokální škody.
Tento jev, pro který není český ekvivalent, lze možná přeložit jako „proval“ a vychází ze slov
down jako dolů a burst vřítit se. Tento jev vzniká náhlým uvolněním nahromaděného vzduchu
v horní polovině bouře ve výškách kolem 8 až 9 kilometrů. Když se okolní vzduch dostatečně
ochladí, tak se jeho hustota zvýší a „kapsa" vzduchu začne padat k zemi. U studeného
vzduchu vzroste jeho pádová rychlost a po dopadu na zem se rozprskne jako kapka vody. To
má samozřejmě devastující účinky.
Historie pozorování tohoto úkazu je neodmyslitelně spojena s územím Spojených států
amerických. O pozorování v Evropě se začalo hovořit až kolem roku 2005, kdy byly
publikovány první odborné studie o pozorování Derecha Evropě. Derecho není jevem, který
by byl pozorovatelný jen v letních měsících, o tom se obyvatelé Evropy mohli přesvědčit i
zimě 2007. Z analýzy historických dat pak vyplynulo, že pozorování Derecha na našem území
lze prokázat již z roku 1929. Tehdy velmi silná bouře způsobila rozsáhlé škody v jižní části
Německa, Čech a Moravy. Bohužel si tehdy vyžádala i necelých 60 obětí na lidských životech
a mnoho zraněných.

3 Závěr
Na obloze, a to nejenom na té noční, se vyskytuje celá řada zajímavých přírodních
úkazů, které jsou neopakovatelné a stojí za vaši pozornost. Fotografie jako záznam této
události se stává originálem, který vám bude tento úkaz připomínat.
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POZORUJEME OBLOHU
Josef JÍRA
1 Úvod
Snad každý člověk nachází na noční obloze kresby bájných zvířat, bohů, hrdinů či
běžně používané předměty, které mu zprostředkovávají hvězdy na nebeské sféře. Možná by
se nám mohlo zdát, že tato náhodná seskupení hvězd jsou neměnná, ale opak je pravdou.
Uspořádání hvězd se pozvolna mění, protože hvězdy na obloze mají svůj vlastní pohyb.
Některé se přibližují, některé se naopak vzdalují. Podoba souhvězdí se tak pozvolna mění. A
pokud bychom se ze Země podívali na oblohu za stovky tisíc let, tak bychom oblohu asi
nepoznali.
2 Souhvězdí
Prvními souhvězdími na obloze byly obrazce hvězd, které sloužily především ve
starověku k námořní navigaci nebo měření času. Ve skutečnosti, jsou souhvězdí oblasti na
obloze s přesně definovanými hranicemi. Můžeme je připodobnit k hranicím států nebo území
na Zemi. Pojem souhvězdí zahrnuje veškeré hvězdy, které se nacházejí v této předem
definované oblasti, uvnitř hranic souhvězdí.
Mezinárodní astronomická unie pak na svém zasedání ve třicátých letech minulého
století rozhodla, že hvězdnou oblohu rozdělí na 88 souhvězdí. U 48 souhvězdí pak jejich tvar
a pojmenování vychází z dob starověkého Řecka a Mezopotámie. Ostatní souhvězdí,
převážně na jižní obloze jsou novodobá a vznikala mnohem později. Tamější souhvězdí a
jejich tvary vycházejí především z dob námořních objevitelských plaveb. Tomu také
odpovídají souhvězdí zobrazující například Mikroskop, Kružítko a další.

2.1 Katalogy
Nejstarší zachované hvězdné katalogy pochází z 2. století n. l. a jsou zahrnuty v knize
Almagest, sestavenou řeckým astronomem Ptolemaiem. Katalog tak obsahuje jasnosti a
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polohy tisícovky hvězd ze 48 souhvězdí. Autor při své práci vycházel ze staršího katalogu,
jehož autorem je Hipparchos, který žil přibližně v letech 190 – 120 př. n. l..
První tištěné hvězdné mapy jsou prací známého německého malíře Albrechta Dürera,
viz přiložený obrázek. Podobně jako u starých glóbů jsou souhvězdí na mapě zobrazená
stranově převráceně, jako když ji pozorujeme z vnější strany. Mezi nejkrásnější mapy pak
můžeme zařadit mapu německého astronoma Johanna Bayera z roku 1603, která je často
uváděna jako příklad nebeské kartografie.

2.2 Cirkumpolární souhvězdí
Cirkumpolární nebo též obtočnová souhvězdí jsou viditelná celoročně, nezapadají pod
obzor. Jedná se o skupinu souhvězdí v blízkosti severního hvězdného pólu, který se nalézá v
těsné blízkosti hvězdy Polárky. Hvězda Polárka při denním pohybu hvězd zůstává pro
pozorovatele téměř nehybná na jednom místě.
Cirkumpolární souhvězdí nezapadají do klasického dělení souhvězdí podle ročních
období, neboť se nacházejí v části oblohy, která je u nás viditelná po celý rok. Bohužel denní
svit oblohy nám nedovolí tyto hvězdy a souhvězdí pozorovat po celých 24 hodin. Mezi
nejznámější cirkumpolární souhvězdí patří Velká medvědice, Malý medvěd, Kassiopeia nebo
Drak.
Asi nejznámějším seskupením hvězd je obrazec známý pod lidovým označením
"Velký vůz", který je složen ze 7 nejjasnějších hvězd a tvoří část souhvězdí Velké medvědice.
Velký vůz je také základní pomůckou k nalezení hvězdy Polárky.
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Polárku na obloze nalezneme pětinásobným prodloužením spojnice zadních kol
Velkého vozu. Polárka samotná je sice součástí souhvězdí Malého medvěda, avšak ten k
jejímu nalezení svou nevýrazností příliš nepřispívá.

3 Závěr
Pro své noční toulky hvězdnou oblohou budete potřebovat přehlednou hvězdnou
mapu, proto doporučuji zajít na nejbližší hvězdárnu a tam si pořídit otáčivou mapu hvězdné
oblohy, která je základní pomůckou pro orientaci na noční obloze. Zpravidla se stává ze dvou
na sebe přiléhajících disků, se kterými lze volně otáčet kolem společného bodu. Patřičným
natočením v závislosti na datu a času lze zobrazit aktuální viditelnou část oblohy.
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TMA JAKO NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ
Josef JÍRA
1 Úvod
Po celé miliony let platilo, že v noci je tma. Střídání dne a noci se život na Zemi
přizpůsobil a má ho zakódován hluboko v sobě. Většina živočichů a téměř všechny rostliny
řídí svoje chování a životní aktivitu podle množství světla v okolním prostředí. Také lidé
nezbytně potřebují nejen světlo, ale i tmu: ke spánku, seřízení vnitřních hodin a regeneraci.
S vynálezem a rozšířením umělého osvětlení jsme rytmus dne a noci narušili.
Neuvážené používání osvětlení v nočních hodinách může mít mnoho nežádoucích dopadů na
nás i naše okolí. Proto mluvíme o „světelném znečištění“ nebo „světelném smogu“.
2 Manětínská oblast tmavé oblohy
Manětínská oblast tmavé oblohy je společný projekt obcí, astronomů a místních spolků, který
si klade za cíl chránit noční prostředí a hvězdnou oblohu na Manětínsku před světelným
znečištěním a zároveň představuje návštěvníkům na první pohled skryté krásy tohoto kraje.
Díky řídkému osídlení a venkovskému charakteru je v oblasti málo světelného smogu a proto
jsou zde velmi dobré podmínky pro pozorování hvězdné oblohy. Zároveň zdejší zachovalé
noční prostředí prospívá nočním živočichům, jako jsou například sovy, netopýři nebo
světlušky.

Manětínská oblast tmavé oblohy byla založena 15. září 2014. Rozkládá se na území
mezi
Plzní a Karlovými Vary a zahrnuje 10 obcí. Klíčovým a v rámci ČR unikátním
346 km
prvkem je dobrovolný závazek těchto obcí dbát zásad šetrného osvětlování a tak chránit zdejší
2
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zachovalé noční prostředí před světelným znečištěním. Odborným garantem Manětínské
oblasti tmavé oblohy je Česká astronomická společnost.
2.1 Světlo
Měření prokázala, že noční obloha na Manětínsku je srovnatelná s pohraničními
horami nebo národními parky. Na rozdíl od nich zde ovšem neplatí žádná omezení plynoucí z
titulu ochrany přírody. Manětínská oblast je tedy otevřená všem, kteří chtějí obdivovat krásu
hvězdné oblohy a zažít opravdovou temnou noc uprostřed přírody. Jsou pro vás připravená
stanoviště, na kterých se seznámíte s noční přírodou, hvězdnou oblohou a jejími proměnami i
s tím, jak umělé osvětlení používané lidmi ovlivňují své okolí. Můžete navštívit některou z
akcí pro širokou veřejnost, které se na Manětínsku konají, nebo si sami vychutnat klid a
okolní přírodu.

Použití nevhodného, příliš silného nebo zastaralého osvětlení vede ke zbytečnému
plýtvání elektrickou energií. V mnoha případech světlo směřuje i do míst, která být osvětlená
nemají. Naplno svítíme i pozdě v noci, kdy po ulicích nikdo nechodí. Špatné osvětlení může
nepříjemně oslňovat, což vede ke vzniku nebezpečných situací. Mnoho nočních živočichů se
životu ve tmě přizpůsobilo a je na ní zcela závislých při obživě, migraci nebo rozmnožování. I
rostliny řídí svůj životní cyklus podle délky dne a množství světla. Rozvoj umělého osvětlení
však změnil tvář nočního prostředí k nepoznání. Taková změna narušuje rovnováhu v celém
ekosystému a může mít pro živou přírodu dalekosáhlé následky.
Příliš mnoho světla v noci je častou příčinou špatného spánku, což může vést k
vážným zdravotním komplikacím. Navíc brání tvorbě životně důležitého melatoninu, který
hraje roli při synchronizaci našich vnitřních hodin a chrání nás před některým druhy rakoviny.
Rovněž je vážné podezření, že noční osvětlení souvisí se stále častějším výskytem
civilizačních chorob jako je vysoký tlak nebo obezita Nad každým větším městem je dnes již
z dálky viditelný oranžový příkrov, skrze který prosvítá nanejvýš několik stovek hvězd.
Mléčnou dráhu mnoho lidí vůbec nezná a ani na venkově už nemůžeme spatřit hvězdné nebe
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v celé jeho kráse. Příčinou je umělé světlo směřující vzhůru, které se rozptyluje v ovzduší. Na
takto přesvícené obloze se mnoho hvězd a dalších nebeských objektů ztrácí.
2.2 Typ na pozorování
Kde nejlépe strávit noc pod hvězdami? Tmavé noční nebe můžete samozřejmě sledovat
odkudkoliv z Manětínské oblasti. Pokud však chcete zažít noc, kterou nebudou rušit žádné
výdobytky moderní civilizace, vydejte se na Umíř. Na místě zaniklé obce uprostřed lesů je
pro vás připraveno přírodní planetárium, které vás provede hvězdnou oblohou. Pro přespání
můžete využít bivakovací přístřešek. Nezapomeňte si Umíř prohlédnout i ve dne, naučná
stezka vás provede zajímavou historií tohoto místa.

3 Závěr
K objevování vesmíru nepotřebujete velký teleskop, Manětínská noční obloha plná
hvězd odkrývá mnoho své krásy i při pohledu pouhým okem nebo malým mysliveckým
dalekohledem. Vydejte se večer ven a poznávejte souhvězdí nebo počítejte padající hvězdy.
Zaposlouchejte se do zvuků noční přírody: víte, že na Manětínsku žije 7 druhů sov? Užijte si
tmu! Takovou už jen tak nenajdete.
4 Použitá literatura
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LUCIE NOCI UPIJE – PRANOSTIKY Z HLEDISKA ASTRONOMIE
Ota KÉHAR
1 Úvod
Tématem přednášky jsou známé lidové pranostiky našich předků. Jaké souvislosti
museli znát naši předci, aby odhalili správnou podstatu známých přísloví jako například
„Lucie noci upije a dne nepřidá“, „Na Boží narození o bleší převalení“, „Na Nový rok
o slepičí krok“ nebo „Na Tři krále o skok dále“ a podobně. Pokusíme se jim porozumět
a odhalit jejich vznik a pravou příčinu. Podíváme se na některé astronomické jevy – pravý
a střední sluneční čas, západy, východy slunce, soumraky, atmosférická refrakce apod.
2 Pranostiky
Příspěvek začal informací, co jsou to pranostiky. Jedná se o řeckolatinské slovo, které
v překladu znamená „předpovídání“. Zpravidla nemají autora a předávaly se mezi generacemi
pouze ústně. Úzce souvisí s lidskou zkušeností a nejvíce souvisí s ročním obdobím nebo
výrazným meteorologickým jevem. Pranostiky nenajdeme pro všechny dny v roce, dají se
najít pouze pro 190 dnů. Řada jich souvisí s jarem, tedy s velmi důležitým okamžikem –
úrodou. V současnou chvíli některé pranostiky postrádají smysl, protože příroda prochází
změnami, nemalý vliv mají i města nebo se u některých pranostik jednalo o náhodu, která se
již neopakovala.
Zahájení jsem věnoval známé pranostice „Lucie noci upije a dne nepřidá“, která se
datuje k 13. prosinci, ke svaté Lucii, která může za vánoční uklízení. Nejpozději na svátek
svaté Lucie musela být domácnost jako ze škatulky, jinak se totiž Lucie zlobila. Samotný
úvod vysvětlení jsem věnoval dotazům: Který den slunce vychází nejpozději? Který den
slunce zapadá nejdříve? Který den je nejdelší noc? Zmínil jsem i rozdíl mezi hvězdným
a slunečným časem, který je pro vysvětlení důležitý. Souvisí s tím i nerovnoměrný pohyb
Země okolo Slunce, který popisuje zejména první a druhý Keplerův zákon. Hvězdný den je
stále stejně dlouhý, protože souvisí s rovnoměrným otáčením Země kolem své vlastní osy ve
vztahu ke vzdáleným hvězdám. Zatímco slunečný den je různě dlouhý podle toho, zda se
země nachází v odsluní (kratší sluneční den) nebo v přísluní (delší sluneční den). Rozdíl
pravého a středního (čas užívaný pro civilní potřebu, protože plyne rovnoměrně) slunečního
času je roven tzv. časové rovnici. Rozdíl je způsobem eliptickou trajektorií a sklonem
ekliptiky k rovníku. Během roku není stejný, spojitě se mění od −14 minut (12. února) až
+15 minut (3. listopadu). Další pranostika „Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.“
souvisí se změnou juliánského na gregoriánský kalendář, ke které došlo okolo roku 1584.
Obdobná situace jako je prosinci nastává i od 15. června do 24. června. Východ slunce se
začne zpožďovat již okolo 15. června, západ nastane dříve, jak předešlého dne až od
24. června. K 15. červnu se tak váže pranostika „Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty
již svítá“.
3 Závěr
Jevy, které jsou občas popsány pranostikou, mohou být velmi komplikované. Ukazuje
se ale, že dokonale stručná formulace pranostiky je vzhledem k té složitosti problému tak
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jemně vybroušená, že je až s podivem, že se jedná o lidovou pranostiku. Byl autor pranostiky
astronom? Je zřejmé, že naši předkové sledovali oblohu a děje na ní velmi pečlivě. Je také
možné, že pranostika mohla vzniknout náhodou nebo na papíře.
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PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Ota KÉHAR
1 Úvod
Tématem přednášky jsou známé či méně známé informace o planetách sluneční
soustavy. Přednášku jsem začal terminologickou poznámkou o tom, jaké psát písmeno
v názvu „sluneční soustavu“. Dle internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český
Akademie věd České republiky se v souladu se současnými kodifikačními příručkami má psát
sluneční soustava, protože tento způsob psaní v odborných textech převažuje. U šesti planet
sluneční soustavy – Merkuru, Venuše, Zemi, Marsu, Jupiteru a Saturnu nemáme v kolonce
objevitel žádné jméno, protože tyto planety jsou známy od nepaměti. Až v roce 1781 objevil
Herschel planetu Uran. Od roku 1807 do roku 1845 se uváděly následující planety sluneční
soustavy: Merkur, Venuše, Země, Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Mars, Jupiter, Saturn, Uran.
Galle objevil v roce 1846 na základě matematického výpočtu gravitačních odchylek okolních
těles planetu Neptun. Od roku 1854 do roku 1930 bylo známo 8 planet sluneční soustavy:
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Tento stav platil až do ledna
1930, kdy Tombaugh objevil 9. planetu – Pluto. Tento stav zůstal nezměněn až do roku 2006,
i když se postupně objevovaly hlasy, že počet planet nemusí být konečný a že by se mezi
planety měly řadit i další objekty, jako např. Ceres, Makemake, Haumea, Eris.
2 Nová éra planet
Situaci změnilo dne 24. 8. 2006 zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze, kde
přijali rezoluce 5A o rozdělení sluneční soustavy na planety, trpasličí planety, měsíce planet
a malá tělesa sluneční soustavy. Planeta je nově takový objekt, který obíhá okolo Slunce, má
dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže
dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulatého) a vyčistí okolí své
dráhy. Těmto podmínkám vyhovuje Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun. Nový pojem „trpasličí planety“ byl definován tak, že objekt obíhá okolo Slunce, má
přibližně kulatý tvar, nevyčistil okolí své dráhy a není satelitem. Do této skupiny patří Ceres,
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Pluto, Haumea, Makemake, Eris. Od roku 2008 máme ještě jednu skupinu, tzv. plutoidy, což
jsou objekty ve větší vzdálenosti než je dráha planety Neptun a jejich absolutní hvězdná
velikost H je větší než +1 mag, tím mají nárok na pojmenování. Do této skupiny patří Pluto,
Haumea, Makemake, Eris. Ukazuje se, že některé klíčové parametry pro posouzení toho, do
jaké skupiny objekt patří, není snadný. Jedním z nich je definice vyčištění okolí své dráhy.
Tímto se v roce 2000 zabývali Stern, Levison, kdy stanovili parametr Λ = k m2/T, přičemž
Λ > 1 znamená, že okolí je vyčištěno, zatímco Λ < 1 znamená, že okolí není vyčištěno. V roce
2002 přichází Soter s planetárním diskriminantem µ = M/m, kde M je hmotnost planety, m je
součet hmotnosti v okolí. Pokud je planetární diskriminant µ větší než 100, znamená to, že
okolí je vyčištěno. Pro hraniční Mars u planet vychází µ = 5100, pro Ceres u trpasličí planety
vychází µ = 1/3.
3 Závěr
Obecně je velmi složité stanovit správný parametr či parametry, podle kterých by se
určovalo, jaký objekt bude či nebude planetou. Pokud bychom se rozhodli, že planeta musí
mít vlastní měsíce, vyřadili bychom si Merkur a Venuši, krom toho by se jednalo o časově
závislou definici. I přítomnost atmosféry nemusí být určující, např. Merkur atmosféru nemá, a
přesto jej považujeme za planety. Stejně obtížné by bylo i stanovení minimálního
atmosférického tlaku.
Vedoucí mise NASA New Horizons k Plutu Stern nesouhlasí se současným stavem, kdy
Pluto není planetou. Zdůvodňuje to tím, že ani Země, Mars, Jupiter a Neptun nemají vyčištěné
okolí své dráhy. Zemi „doprovází“ zhruba 10 000 blízkozemních planetek a Jupiter má na své
dráze 100 000 trojanů. Pokud by Neptun vyčistil okolí své dráhy, Pluto by vůbec nemělo
existovat. Znamenalo to posun od Sternovo stanoviska z roku 2000, kdy prohlásil, že planeta
je takový objekt, který obíhá okolo hvězdy a je natolik dynamicky důležitý, že vyčistí okolí
své dráhy. Sluneční soustava tak měla podle jeho slov mít osm planet, včetně výše zmiňované
Země, Marsu, Jupitera a Neptuna. Jak moc se na změně jeho názoru promítla skutečnost, že je
vedoucí mise k Plutu, která odstartovala v lednu 2006?
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JADERNÁ FYZIKA VE SLUŽBÁCH HISTORIE A KRIMINALISTIKY
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Přednáška byla zaměřena na populárně naučnou demonstraci využití jaderné fyziky
(typicky radioaktivity) a oblastech historie, archeologie a ve forenzních vědách. Klasické
techniky (radiokarbonová metoda, radioaktivní rovnováha v rozpadových řadách, neutronová
aktivační analýza) byly demonstrovány na známých případech (úmrtí Napoleona, atentát na J.
F. Kennedyho, datování v starověké Babylonii) tak, aby vynikly mezioborové souvislosti
2 Aplikace jaderné fyziky v daných oborech
2.1 Radiokarbonová metoda
Po stručném teoretickém úvodu do jaderné fyziky (vlastnosti jádra, radioaktivita,
rozpadový zákon) byli účastníci seznámeni s radiokarbonovou metodou umožňující datovat
s poměrně velkou přesností předměty staré až 40 000 let. Důraz byl kladen na nutnost
kalibrace metody a příslušných korekcí v důsledku proměnných hodnot radioaktivního uhlíku
v atmosféře (např. v důsledku změn magnetického pole Země, průmyslového efektu, zkoušek
jaderných bomb apod.). Konkrétně byl naznačen postup, jak odborníci převádějí
radiokarbonové staří na skutečné a jak to ovlivňuje přesnost metody. Užitečnost metody byla
demonstrována na několika známých příkladech (Turínské plátno, ledový muž Ozci, muž
z Kennewicku…). Další informace k radiokarbonové metodě lze nalézt v práci Kupky (2010).
2.2 Radioaktivní rovnováha
Byla vysvětlena problematika rozpadových řad a zjednodušeně osvětlen zákon
radioaktivní rovnováhy, podle něhož se po jisté době nastolí rovnováha spočívající v tom, že
všechny nuklidy v dané řadě mají stejnou aktivitu. Dále bylo demonstrováno, jak na základě
narušení radioaktivní rovnováhy při přípravě malířských pigmentů z olovnatých rud můžeme
určovat stáří obrazů a tím rozhodnout o tom, zda se jedná o originál či padělek. Efektivita této
metody byla demonstrována na konkrétních datech ze slavného případe holandského
padělatele van Meegerena z doby těsně po 2. světové válce, kde jaderná fyzika přispěla
k definitivnímu prokázání toho, že se jedná o padělky.
2.3 Neutronová aktivační analýza
Byly vysvětleny základní principy této metody sloužící k nesmírně citlivému určení
koncentrace prvků v materiálu. Pozornost byla věnována možnostem užití metody pro různé
prvky. Následně bylo demonstrováno užití metody k důkazu toho, že Napoleon Bonaparte
nebyl podle aktuálních výzkumů na rozdíl od všeobecně rozšířené představy otráven v roce
1821 na ostrově Svatá Helena arsenikem. Rovněž byl popsán přínos neutronové aktivační
analýzy při vyšetřování atentátu na J. F. Kennedyho, kde tato metoda podle většiny
výzkumníků poměrně silně napovídá pravdivosti tzv. teorie jedné kulky (důkaz je založen na
rozdílech v koncentracích Ag a Sb v různých fragmentech kulek nalezených na místě činu).
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3 Závěr
Prezentovaný příspěvek slouží k demonstraci meziooborových aplikací jaderné fyziky,
v tomto případě na využití v historii a kriminalistice. Cílem bylo ukázat, že i pro odborníky
v humanitních vědách mohou být někdy exaktní fyzikální argumenty a techniky velmi cenné.
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JAK ZPRACOVAT FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ 1
Jiří KOHOUT
1 Úvod
První část dvoudílného kurzu zaměřeného na (nejen ve fyzikální olympiádě
významnou) problematiku fyzikálních měření byla zacílena na úvod do teorie chyb. Byly
rozděleny chyby náhodné a přístrojové, zdůrazněn byl rozdíl mezi absolutní a relativní
chybou a rovněž odlišnosti při určení chyby přímo měřené veličiny a veličiny vypočítávané.
Vše bylo demonstrováno na konkrétních příkladech.
Pokud pomineme hrubé chyby, je třeba při stanovení chyb měřené veličiny vzít typicky
do úvahy jednak chyby náhodné, které se zohledňují opakovaným měřením, jednak chyby
přístrojové dané nepřesností přístrojů a měřící metody. V praxi (obzvláště na SŠ) se však
prakticky vždy uvažuje pouze jedna z těchto chyb, zatímco druhá se zanedbává. U měření
délek či časů se typicky pracuje s náhodnou chybou (a tedy s opakovaným měřením), zatímco
u hmotnosti, teploty či elektrických veličin se měří pouze jednou a uvažuje se pouze chyba
přístrojová.
2 Stručný úvod do teorie chyb
2.1 Náhodná chyba přímo měřené veličiny
Uvažujme, že naměříme desetkrát výšku nějakého předmětu a získáme tak hodnoty
l + l + ... + l10
l1 , l 2 ,..., l 10 . Stanovíme aritmetický průměr vztahem l = 1 2
a následně rovněž
10
směrodatnou (absolutní) chybu aritmetického průměru složitějším vztahem
∆l =

(l1 − l )2 + (l 2 − l )2 + ... + (l10 − l )2 .
10 ⋅ (10 − 1)
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kalkulačce získáme hodnoty řekněme l = 20 , 47 mm a
∆ l = 0 , 236584679
mm . Bylo by však hrubou chybou uvést ve výsledku takto stanovenou
chybu měření, protože by to indikovalo, že jsme schopni měřit posuvným měřidlem s
přesností odpovídající velikosti atomu. Je proto třeba údaje vhodně zaokrouhlit. Typicky se
směrodatná chyba zaokrouhluje na jednu platnou číslici (tj. po zaokrouhlení běžným
postupem z matematiky je ve výsledku jediná cifra různá od nuly), což v našem případě vede
k zaokrouhlení na desetiny a získáme ∆ l ≈ 0 , 2 mm . Nyní musíme zaokrouhlit rovněž
získaný aritmetický průměr, a to tak, aby se průměr a chyba shodovaly v řádu (tj. oboje bylo v
našem případě s přesností na desetiny). Dostáváme l ≈ 20 , 5 mm. Nyní zapíšeme výsledek ve
tvaru aritmetický průměr ± směrodatná chyba a dostaneme:
Při

výpočtu

na

l ± ∆ l = (20 , 5 ± 0 , 2 ) mm.

Vidíme, že jsou dodržena dvě základní pravidla: 1) Řady průměru a chyby se shodují a
2) Chyba je zaokrouhlena na jednu platnou číslici.
Nyní stanovíme ještě relativní chybu průměru, která nám udává velikost chyby ve vztahu k
průměrné hodnotě. Značíme ji δ l a platí pro ni vztah
δ l =

∆l
0 ,2
=
= 0 , 0098 ( = 0 , 98 %).
20 , 5
l

Vidíme tedy, že relativní chyba je necelá jedna setina, tj. necelé jedno procento. Tuto chybu
budeme potřebovat ve chvíli, kdy se z naměřených hodnot určitých veličin pokusíme spočítat
veličiny další.
2.2 Přístrojová chyba (jediné měření)
Zde budeme zcela vycházet z údajů pro uvedený měřící přístroj. Například u digitálních
vah bude přímo uvedeno, že absolutní chyba při měření hmotnosti je ∆ m = 1 g, u teploměru
bude udáno, že měří s přesností ∆ t = 0 ,1 ° C apod. U měření elektrických veličin digitálními
přístroji se budeme setkávat často s tím, že chyba bude udávána jako procento z rozsahu,
nikoliv jako procento z měřené hodnoty! Pokud tedy naměříme napětí U = 1, 5 V na rozsahu
přístroje 20 V a chyba udaná výrobcem bude 0,5 % z rozsahu, bude absolutní chyba rázem
∆ U = 0 , 005 ⋅ 20 = 0 ,1 V, nikoliv ∆ U = 0 , 005 ⋅ 1, 5 = 0 , 0075 V, jak by se někomu mohlo
∆U

0 ,1

zdát! Relativní chyba pak je δ U = U = 1,5 = 0 , 066 ( = 6 , 6 %), což je poměrně velká
hodnota. Pokud však úplně stejné napětí U = 1, 5 V naměříme na menším rozsahu přístroje 2
V, dostaneme absolutní chybu pouze ∆ U = 0 , 005 ⋅ 2 = 0 , 01 V a odpovídající relativní chyba
∆U

0 , 01

bude pak pouze δ U = U = 1,5 = 0 , 0067 ( = 0 , 67 %), což je již podstatně příznivější
hodnota. Z toho plyne poučení snažit se měřit vždy na co nejnižším možném přijatelném
rozsahu. Nebudeme se zde zabývat chybou čtení stupnice a chybou zaokrouhlení údaje
zobrazeného na displeji, protože tyto chyby jsou typicky mnohem menší ve srovnání se
samotnými přístrojovými chybami.
2.3 Chyba vypočítávaných veličin
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Dá se dokázat, že relativní chyba veličiny A vypočítané z měřených veličin
A1 , A 2 , … A n pomocí vztahu A =

A1a1 ⋅ A2a2 ⋅ ...⋅ Amam
Am+1am+1 ⋅…⋅ Anan

se stanovuje užitím relativních chyb

měřených veličin (jejich stanovení viz výše) pomocí vztahu
δA = a12 ⋅ (δA1 )2 + a 2 2 ⋅ (δA2 )2 + ... + a m 2 ⋅ (δAm )2 + a m +1 2 ⋅ (δAm +1 )2 + … + a n 2 ⋅ (δAn )2 .

Jinými slovy, mocniny se při výpočtu chyby převádí podobně jako u logaritmů na
násobení, násobení a dělení se pak převádí vždy na sčítání a všechny relativní chyby vystupují
ve druhých mocninách a to celé v závěrečné odmocnině.
3 Závěr
Prezentovaný příspěvek sloužil k základnímu seznámení s velmi důležitou
problematikou teorie chyb při fyzikálním měření. Cílem bylo, aby studenti po absolvování
kurzu zvládali samostatně realizovat základní zpracování experimentálních úloh.
4 Použitá literatura
VYBÍRAL, B. Zpracování dat fyzikálních měření. Studijní text pro účastníky FO a další
zájemce o fyziku. Dostupné na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>.
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz

JAK ZPRACOVAT FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ 2
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Druhá část kurzu byla zaměřena na praktické procvičení teorie chyb. Následně bylo
ukázáno využití výpočetní techniky při zpracování fyz. měření.
2 Praktické výpočty chyb a využití výpočetní techniky
2.1 Procvičení teorie chyb
Příklad 1: Uvažujme, že měříme postupně výšku válečku v , jeho poloměr r a jeho
hmotnost m . Chceme stanovit hustotu ρ materiálu válečku. U výšky a poloměru jsme
provedli měření opakovaně a získali jsme pomocí výše uvedených vzorců hodnoty průměrů
r = 10,1 mm, v = 20,7 mm a rovněž směrodatné absolutní chyby ∆ v = 0 , 3 mm, ∆ r = 0 , 2 mm. U
hmotnosti jsme měřili jenom jednou a získali jsme hodnotu m = 74 g, přičemž absolutní
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
81

chyba udaná výrobcem vah byla ∆ m = 1 g. Budeme potřebovat u všech veličin určit relativní
chyby:
∆v
0 ,3
∆r
0,2
∆m
1
=
= 0 , 0145 , δ r =
=
= 0 , 0198 , δ m =
=
= 0 , 0135 .
v
20 , 7
r
10 ,1
m
74

δv =

m

m

Nyní využijeme toho, že hustota se stanoví vztahem ρ = V =

. Po převedení na
π ⋅r2 ⋅v
základní jednotky (u délek na metry, u hmotnosti na kilogramy) tak dostaneme hustotu
ρ =

m

π ⋅r ⋅v
2

=

0 , 074
3,1415 ⋅ 0 , 0101 2 ⋅ 0 , 0207

= 11155 kg ⋅ m − 3 . Relativní chybu hustoty pak

v souladu s výše uvedeným vzorcem určíme jako
δ ρ =

1 ⋅ (δ m )2 + 1 ⋅ (δπ

(0 , 0135 )

2

)2

+ 2 2 ⋅ (δ r

+ (0 ) + 4 ⋅ (0 , 0198
2

)

2

)2

+ 1 ⋅ (δ v

+ (0 , 0145

)

2

)2

=

= 0 , 0343 .

Relativní chybu čísla π jsme zde pokládali za rovnu nule, protože je ve srovnání s ostatními
chybami zcela zanedbatelná. Absolutní chybu hustoty poté stanovíme pomocí relativní chyby
−3
vztahem ∆ ρ = δ ρ ⋅ ρ = 0 , 0343 ⋅ 11155 = 382 , 6165 kg ⋅ m . Nyní však musíme chybu správně
zaokrouhlit v souladu s výše uvedeným. Zaokrouhlujeme na jednu platnou číslici, což
−3
v našem případě odpovídá stovkám. Získáme tedy ∆ ρ ≈ 400 kg ⋅ m . Na stejný řád musíme
−3
nyní zaokrouhlit vypočtenou hodnotu hustoty. Dostáváme ρ ≈ 11200 kg ⋅ m . Výsledek
zapíšeme ve tvaru:
ρ ± δ ρ ≈ (11200 ± 400 ) kg ⋅ m − 3 .
Příklad 2: Při dynamické metodě měření tuhosti pružiny se tuhost stanoví vztahem
k=

4 ⋅π 2 ⋅ m
T2

, kde m je hmotnost zavěšeného závaží a T je perioda kmitání. Uvažujme, že jsme

jedenkrát změřili hmotnost závaží m = 93 g s absolutní chybou udanou výrobcem
∆ m = 1 g. Dále jsme celkem desetkrát měřili dobu trvání 20 period a po vydělení získaných
údajů dvaceti a jejich zpracování jsme obdrželi průměrnou hodnotu periody T = 1 , 33 s a
směrodatnou chybu průměru ∆ T = 0 , 05 s . Spočítáme relativní chyby obou uvažovaných
naměřených veličin:
δ m =

∆m
1
∆T
0 , 05
=
= 0 , 0108 , δ T =
=
= 0 , 0376 .
m
93
T
1, 33

Změřenou tuhost pružiny stanovíme po převedení hmotnosti na kilogramy jako
k =

4 ⋅π

2

T

2

⋅m

=

4 ⋅ 3,1415

2

⋅ 0 , 093

1,33 2

= 2 , 0756 N ⋅ m −1 .

Pro relativní chybu tuhosti pružiny bude poté platit:
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δ k =

2 2 ⋅ (δ T

)2

+ 2 2 ⋅ (δ π

)2

+ 1 ⋅ (δ m ) =

Opět jsme zanedbali chybu čísla

4 ⋅ (0 , 0376

)2

+ 4 ⋅ (0 )2 + (0 , 0108

)2

= 0 , 0543 .

π.

Nyní určíme absolutní chybu tuhosti jako
-1
. Zbývá již jen zaokrouhlit chybu na jednu
-1
platnou číslici, což v našem případě je na setiny a vede k výsledku ∆ k ≈ 0 ,1 N ⋅ m , na stejný
-1
řád zaokrouhlit i vypočtenou hodnotu hustoty, čímž dostaneme k ≈ 2 ,1 N ⋅ m , a konečně
zapsat získaný výsledek jako
∆ k = δ k ⋅ k = 0 , 0543 ⋅ 2 , 0756 = 0 ,1127 N ⋅ m

k ± δ k ≈ (2 ,1 ± 0 ,1 ) N ⋅ m

−1

.

2.2 Využití výpočetní techniky
Bylo prezentováno využití programů Excel a Origin při lineární i nelineární regresi.
Rovněž bylo ukázáno, jak je v programu Excel možné získat intervalový odhad směrnice
přímky, což je podstatné například při určení odporu rezistoru z jeho voltampérové
charakteristiky..Byly uvedeny i příklad, kdy program Excel nezvládá nelineární regresi a je
potřeba užít sofistikovanější nástroj, např. program Origin.
3 Závěr
Prezentovaný příspěvek slouží k seznámení studentů se základními principy teorie chyb
a s jejím praktickým užitím. Rovněž je zaměřen na praktické užití výpočetní techniky pro
zpracování výsledků měření. Další informace lze nalézt v práci Vybírala (2009).
4 Použitá literatura
VYBÍRAL, B. Zpracování dat fyzikálních měření. Studijní text pro účastníky FO a další
zájemce o fyziku. Dostupné na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>.
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz
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MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOVÁNÍ UNIKÁTNÍCH
TENKOVRSTVÝCH MATERIÁLŮ (INTELIGENTNÍ OKNA)
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V různých odvětvích průmyslu se stále častěji prosazují tenkovrstvé materiály (tloušťka
typicky v rozmezí 10 nm – 10 µm) se zajímavými vlastnostmi (např. vysoká tvrdost a
otěruvzdornost, nízký koeficient tření, vysoká elektrická vodivost, zajímavé optické vlastnosti
apod.). Tyto unikátní materiály mohou být připraveny mnoha různými cestami, z nichž
mnohé využívají plazmový výboj. Patří k nim i tzv. magnetronové naprašování. Jedná se o
efektivní a k životnímu prostředí šetrnou technologii založenou na rozprašování různých terčů
v plazmovém výboji. Tento příspěvek je zaměřen jednak na uvedení nejzákladnějších
informací o fyzice plazmatu a technice magnetronového naprašování, jednak pak na stručné
uvedení do problematiky inteligentních oken založených na termochromických materiálech
(především oxid vanadičitý).
2 Fyzika plazmatu, magnetronové naprašování a jeho fyzikální souvislosti
2.1 Úvod do fyziky plazmatu
Již starořecká filozofie pracovala se čtyřmi základními živly (oheň, voda, vzduch a
země). I přes to se po staletí mluvilo pouze o 3 skupenstvích (pevné odpovídající zemi,
kapalné vodě a plynné vzduchu. 4. skupenství, které vlastně odpovídá vysoce ionizovanému
plynu a jež je možné získat buď díky vysokým teplotám, nebo pomocí silného elektrického
pole, poprvé popsal v roce 1879 William Crookes, který jej označil jako radiant matter (v
překladu zářící hmota). Slovo plazma (v ženském rodě) odvozené z řeckého plassein (tvořit)
začalo být užíváno v medicíně (zásluhou J. E. Purkyně) kolem r. 1845 pro označení krevní
tekutiny.
Slovo plazma (ve středním rodě) jako označení pro uvedené skupenství hmoty
(zpravidla uváděné jako čtvrté, ovšem s tím, že více než 99 % hmoty ve sluneční soustavě se
nachází právě v tomto skupenství) bylo poprvé použito až v roce 1927 Irvingem Langmuirem.
Ten pozoroval, jak elektrické pole unáší elektrony a ionty a připomnělo mu to situaci, kdy
krevní plazma unáší bílé a červené krvinky.
Aby mohl být ionizovaný plyn označen za plazma, musí vykazovat dvě základní
vlastnosti - kolektivní chování a kvazineutralitu. První podmínka odpovídá tomu, že je plazma
schopné generovat globální elektrická a magnetická pole a reagovat na ně. Kvazineutralita
pak vyžaduje přibližně stejné množství kladných a záporných částic. Do plazmatu se proto
nezahrnuje plamen svíčky (nesplňuje kolektivní chování) či svazek nabitých částic (např.
elektronů), který nesplňuje požadavek na kvazineutralitu. Naopak sluneční vítr, vnitřek hvězd,
jádro galaxie, blesk, polární záři či různé druhy výbojů je možné označit za plazma. Plazma
můžeme rozdělit podle několika různých kritérií, detaily jsou uvedeny v práci Krbce (2012).
2.2 Princip magnetronového naprašování

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
84

Máme depoziční komoru napuštěnou plynem (např. argon). Tlak plynu je velmi nízký,
typicky několik desetin pascalu až několik pascalů. Na jednu stranu komory umístíme (např.
měděný) terč. Na druhou stranu depoziční komory je poté umístěn substrát, což může být
třeba křemíková destička. Následně připojíme zdroj napětí tak, že terč funguje jako katoda a
křemíkový substrát jako anoda. Toto napětí je zpravidla v řádu stovek voltů, což při nízkém
tlaku stačí na zapálení výboje (při atmosférickém tlaku a tudíž nižší střední volné dráze
molekul by samozřejmě muselo být napětí mnohem větší
Nabité částice, tj. záporně nabité elektrony a kladně nabité ionty začnou být elektrickým
polem urychlovány. Díky velké střední volné dráze způsobené nízkým tlakem a tudíž nízkým
počtem srážek je možné je urychlit natolik, aby při srážkách dokázaly efektivně ionizovat
atomy plynu. Kladně nabité ionty jsou přitahovány ke katodě a vzhledem k velké intenzitě
pole v její těsné blízkosti získávají před dopadem na ni značnou rychlost. Díky tomu jsou
schopny po dopadnutí na měděný terč tvořící katodu vyrazit z něj atomy mědi, které následně
procházejí napříč výbojem a dopadají (mimo jiné) na křemíkový substrát. Na něm poté vzniká
tenká vrstva, jež často má díky popsanému způsobu přípravy „atom po atomu“ mnohdy
zajímavé vlastnosti. Podrobně je uvedený proces popsán v knize Ohringa (1992, s. 145).
2.3 Inteligentní okna připravovaná magnetronovým naprašováním
Značná pozornost je v posledních letech věnována myšlence tzv. inteligentních oken
(smart windows), která by měnila podle potřeby propustnost infračerveného záření a
regulovala tak přirozeně teplotu v místnosti (v zimě by propouštěla hodně, v létě minimálně).
Tato okna mohou být založena na několika fyzikálně odlišných principech, v tomto příspěvku
se však zaměříme na využití chromických materiálů, k nimž patří materiály termochromické
(propustnost se mění s teplotou), elektrochromické (změna propustnosti v důsledku
elektrického pole), fotochromické (propustnost ovlivněna intenzitou záření) či
plynochromické (propustnost ovlivňuje koncentrace oxidujících plynů). Nejznámější jsou
v tomto ohledu materiály termochromické, především pak oxid vanadičitý. U něj dochází při
teplotě 68 stupňů Celsia k přechodu krystalové struktury z infračervené záření propouštějící
tetragonální fáze do nepropouštějící monoklinické fáze. Mezi problémy spojené s využitím
tohoto materiálu v průmyslu patří vysoká teplota přechodu (řešitelné dopingem wolframem),
nevhodná barva (řešitelné dopingem např. Zn) či nízká propustnost ve viditelném spektru
(řešitelné částečně pomocí nanočástic VO2). Z technologického hlediska je problém
s vysokou depoziční teplotou omezující využití termocitlivých substrátů, nízkou stabilitou a
reprodukovatelností procesu a rovněž a nízkou environmentální stabilitou a trvanlivostí
vrstev. Nejnovější výzkumy ukazují, že tyto problémy jsou do značné míry řešitelné užitím
vysokovýkonového magnetronového naprašování s kontrolerem plynů, který by vyvinut na
Katedře fyziky FAV ZČU.
3 Závěr
Prezentovaný příspěvek slouží k popsání základních trendů uplatňujících se ve fyzice
plazmatu, magnetronovém naprašování a rovněž v oblasti výroby inteligentních oken
založených na termochromických materiálech. Řadu dalších informací lze vedle výše
uvedených odkazů najít rovněž na webových stránkách Katedry fyziky ZČU –
www.kfy.zcu.cz
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MATEMATIKA VE FYZICE 1
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V tomto úvodním kurzu bloku věnovaného užití matematiky ve fyzice byli účastníci
kempu seznámeni se základy diferenciálního počtu, konkrétně s pojmem derivace funkce
jedné proměnné, geometrickým významem derivace a rovněž možnostech užití derivací ve
fyzice. Většina kurzu byla věnována praktickému procvičování základních typů derivací.
2 Derivace funkce jedné proměnné.
Po teoretickém výkladu byly na řadě společně řešených konkrétních příkladů
procvičeny techniky derivování, především pak derivace elementárních funkcí, pravidla pro
derivování součtu, součinu a podílu a rovněž derivaci složených funkcí. Níže jsou uvedeny
některé úlohy i s řešením.
2.1 Derivace součtu a rozdílu
′
Vzorce: (u + v )

= u ′ + v′

;

(u

(x + x )′ = (x )′ + (x )′ = 1 + 2 x , (x
2

(5 x

2

+3

2

)″ = (10 x )′

(tgx + cos x )′ =

= 10

2

⋅x

(32 x

1
− sin x ,
cos 2 x

2.2 Derivace součinu
′
Vzorec: (u ⋅ v ) =

(x

,

)′ = 2 x ⋅ x + x

2

+ 5x

)′

5

′
− v) = u′ − v′

+ sin x

)′

(

= 5 x 4 + cos x , 5 x 2 + 3

(

= 64 x + 5 , ln x + 7 x

6

)′

)′ = 1x + 42 x

= 10 x
5

,

′
 x3

x2
1
1

+
− 2 x  = ⋅ 3 x 2 + ⋅ 2 x − 2 .
3
2
3
2



u ′v + u v ′
2

(

⋅ 1 = 2 x 2 + x 2 = 3 x 2 , x 2 ⋅ sin x

)′

= 2 x sin x + x 2 cos x ,
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(x

2

⋅ cos x

)′ = 2 x ⋅ cos x + x

2

⋅ (− sin x ) ,

(cot gx ⋅ 4 x )′ = − sin1 x ⋅ 4 x
7

+ cot gx ⋅ 28 x 6 ,

7

2

1   1
cos x   sin x 
1 
 

 tgx ⋅  −
 = 

cot
⋅
gx
+
⋅
+
⋅
−




  =
 cos 2 x
 
 sin 2 x    cos 2 x sin x   cos x  sin 2 x  

(tgx ⋅ cot gx)′ = 

1

1
1

 

=
 + −
=0
 cos x ⋅ sin x   cos x ⋅ sin x 

2.3 Derivace podílu
′

 
Vzorec:  v  =
 
u

 5x3

 7x7


u ′v − u v ′
v2

′
9
2
7
3
6
9
9

 = 15 x ⋅ 7 x − 5 x ⋅ 49 x = 105 x − 245 x = 140 x = 20 ,
,
2

49 x 14
49 x 14
7x5

7x7

′

(

)

(

)

2 ⋅ 1 − x 2 − 2 x ⋅ (− 2 x ) 2 − 2 x 2 + 4 x 2
2 + 2x2
 2x 
=
=

 =
2
2
2
2
1− x 
1− x2
1− x2
1− x2

(

)

(

)

(

)

,

2.4 Derivace složené funkce

(sin

2 x )′ = cos 2 x ⋅ 2

(tg 5 x )′ = cos

1

2

(ln x

3

2

(5 x 2 )

,

(sin

2

x

)′ = 2 ⋅ sin x ⋅ cos x = sin 2 x , (cos x )′ = − sin
2

x2 ⋅2x

⋅ 10 x , (cos 3 x 4 )′ = 3 (cos x 4 )2 ⋅ sin x 4 ⋅ 4 x 3 = − 12 x 3 ⋅ sin x 4 ⋅ cos

,
2

x4,

)

′
1
3x 2 3
+ 7 = 3 ⋅ 3 x 2 = 3 = , (cos x 3 )′ = − sin x 3 ⋅ (x 3 )′ = − sin x 3 ⋅ 3 x 2 ,
x
x
x

3 Závěr
Byly procvičeny základní techniky derivování a účastníci kurzu získali informaci, že
další podrobnosti k tématu stejně jako řadu příkladů k procvičení lze nalézt ve studijním textu
pro řešitele FO autorů Jarešové a Volfa.
4 Použitá literatura
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Diferenciální počet ve fyzice. Studijní text pro řešitele FO.
Dostupné na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/difpoc.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz
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MATEMATIKA VE FYZICE 2
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V návaznosti na předchozí kurz Matematika ve fyzice 1 bylo procvičeno základní
využití derivací při řešení fyzikálních úloh. Počítány byly vybrané úlohy z mechaniky a
elektřiny, přičemž hlavní důraz byl kladen na pochopení souvislosti derivace s vyjádřením
pomocí diferencí, které je užíváno na SŠ (např. pro okamžitou rychlost či zrychlení).
2 Využití derivací ve fyzice
V rámci kurzu byly mimo jiné řešeny následující úlohy:
Určete časové závislosti rychlosti v(t) a zrychlení a(t) pro harmonický kmitavý
pohyb, víte-li, že závislost výchylky na čase je dána vztahem y (t ) = y m ⋅ sin (ω ⋅ t + ϕ ),
kde y m je amplituda, ω je úhlová frekvence a ϕ je fáze.
2.
Užitím diferenciální rovnice se dá dokázat, že závislost dráhy na čase u
přímočarého pohybu auta rozjíždějícího se s konstantním výkonem P je při zanedbání
1.

3

odporu prostředí dána vztahem

m  2⋅P 2
s (t ) =
⋅
⋅ t  , kde
3⋅P  m


m je hmotnost vozidla.

Určete časové závislosti rychlosti v(t) a zrychlení a(t).
3.
Uvažujme čtvercový závit o délce strany a rotující kolem své osy v
homogenním magnetickém poli o magnetické indukci B úhlovou rychlostí ω . Určete
časovou závislost napětí indukovaného v závitu U i ( t ).
3 Závěr
Bylo procvičeno využití derivací ve fyzice a účastníci kurzu získali informaci, že další
podrobnosti k tématu lze nalézt ve studijním textu pro řešitele FO autorů Jarešové a Volfa.
4 Použitá literatura
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Diferenciální počet ve fyzice. Studijní text pro řešitele FO.
Dostupné na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/difpoc.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz
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MATEMATIKA VE FYZICE 3
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Příspěvek byl v návaznosti na předchozí kurzy Matematika ve fyzice 1 a 2 zaměřen na
praktické využití diferenciálního počtu k řešení jednoduchých optimalizačních úloh
s fyzikální tématikou. Řešeny byly příklady z různých oblastí fyziky tak, aby účastníci získali
komplexní představu o možnostech dané metody.
2 Úlohy na hledání extrémů
V rámci kurzu byly ve spolupráci s účastníky počítány následující úlohy:
1. Pod jakým úhlem musí plavat člověk schopný vyvinout ve vodě rychlost
v c = 1 m ⋅ s − 1 přes řeku širokou d = 2000 m , jejíž proud má ve všech částech rychlost
v p = 1, 5 m ⋅ s − 1 , aby ho proud snesl o co možná nejmenší vzdálenost. O jakou vzdálenost x
ho v tomto krajním případě snese?
2. Uvažujme dva stejné bodové kladné náboje o velikosti Q umístěné ve vzdálenosti 2a
od sebe. Určete, kde na ose úsečky spojující oba náboje bude velikost intenzity elektrického
pole maximální a jaká bude?
3. V kvantové mechanice se dá dokázat, že hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu
v základním stavu atomu vodíku (tj. stavu 1s) závisí na vzdálenosti od jádra vztahem
f (r ) =

4
a

3

⋅r ⋅e
2

−

2r
a

, kde a = 5 , 3 ⋅ 10

− 11

m

je tzv. Bohrův poloměr atomu. Určete, v jaké

vzdálenosti od jádra je největší pravděpodobnost výskytu elektronu.
4. Z bodu A na silnici je třeba se dostat do bodu B na louce vzdáleného od silnice b
v co nejkratší době. Vzdálenost bodů A a C, který je patou kolmice spuštěné z bodu B na
silnici, je a. Víte-li, že rychlost auta po louce je třikrát menší než po silnici, určete, v jaké
vzdálenosti od bodu C je třeba sjet ze silnice.
U úlohy číslo 1 bylo vedle klasického řešení pomocí derivací prezentováno i numerické
řešení provedené v programu EXCEL. Pro ilustraci ukažme řešení příkladu 3:
Budeme hledat maximum uvedené funkce f ( r ). Extrémy vždy určujeme tak, že danou
funkci derivujeme podle r a derivaci položíme rovnu nule. Pozor, musíme derivovat jako
součin tj. funkci r 2 derivovat krát funkci e −
derivovat. Výraz

4
a3

2r
a

opsat plus funkci r 2 opsat krát funkci e −

je z hlediska derivování podle

r

konstanta a proto nehraje žádnou roli.

Bude platit:
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2r
a

−
df ( r ) d  4
=
⋅r2 ⋅e a
3

dr
dr a


2r

2r


 = 4 ⋅ d  r 2 ⋅ e− a
 a 3 dr 



=

4
a

3

⋅e

−

2r
a

2r
2r 


 = 4 ⋅ 2 ⋅ r ⋅ e − a + r 2 ⋅  − 2  ⋅ e − a  =


 a3 

 a




r

⋅ 2 ⋅ r ⋅ 1 − .
a


2r

df ( r )
4 −
r
r

= 0 ⇒ 3 ⋅ e a ⋅ 2 ⋅ r ⋅ 1 −  = 0 ⇒ 1 − = 0 ⇒ r = a.
dr
a
a

a

Zjistili jsme, že extrém může nastávat ve vzdálenosti r = a od jádra. Korektně bychom
měli ještě ověřit, že se rovná o maximum. Vzhledem k tomu, že funkce f ( r ) v intervalu
( 0 , ∞ ) nabývá pouze kladných hodnot a pro její limity v krajních bodech platí následující
výrazy:
2r
 4
−
2

lim f (r ) = lim 3 ⋅ r ⋅ e a
r →∞
r →∞  a


2r


 = 0. lim f (r ) = lim  4 ⋅ r 2 ⋅ e − a

r →0
r →0 a 3




 = 0,



se o nic jiného, než o maximum, jednat nemůže.
Při výpočtu jsme vytkli výrazy, které nulové být nemohou. Zjistili jsme tedy, že pro
základní stav atomu vodíku je největší pravděpodobnost nalezení elektronu ve vzdálenosti
r = a od jádra.
3 Závěr
V rámci daného kurzu bylo procvičeno využití diferenciálního počtu k hledání extrémů
funkcí jedné proměnné a užití ve fyzice. Účastníkům bylo rovněž řečeno, že další příklady
k procvičení i podrobný teoretický výklad lze najít například v studijním textu k fyzikální
olympiádě autorů Jarešové a Volfa.
4 Použitá literatura
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Diferenciální počet ve fyzice. Studijní text pro řešitele FO.
Dostupné na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/difpoc.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz
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MATEMATIKA VE FYZICE 4
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Účastníci byli stručně seznámeni s principy integrálního počtu, technikami integrování,
souvislostí určitého a neurčitého integrálu a rovněž s možnosti využití integrálů jedné
proměnné ve fyzice. Značná pozornost byla věnována procvičení základních integračních
technik.
2 Techniky integrování
Byly propočítány příklady týkající se základních integrálů, integrace metodou per partes
a rovněž integrace substitucí. Vybrané řešené příklady jsou uvedeny v následujících
podkapitolách.
2.1 Základní integrály
5
∫ x dx =

∫ (x

3

)

− 6 x + 7 dx =

∫ (x − 2 )
∫ (x

∫

1
x6
+ C , ∫ 4 dx =
6
x

2

(

)

x
∫ (x )dx = (− 3 ) + C , ∫ (x
−3

−4

3
∫ x dx − 6 ⋅ ∫ xdx + 7 ⋅ ∫ 1dx =

⋅ x 2 + 1 dx =

∫ (x

2

)(

)

2

)

+ 3 dx =

x3
+ 3x + C ,
3

x4
x2
−6⋅
+7⋅x+C ,
4
2

− 4 x + 4 ⋅ x 2 + 1 dx =

∫ (x

4

)

+ x 2 − 4 x 3 − 4 x + 4 x 2 + 4 dx =

)

x5
x4
x3
x2
− 4⋅
+ 5⋅
− 4⋅
+ 4x + C,
5
4
3
2
 x2 3
1 
1 x3 3
1 x −2
2 x 5 − 3x 3 + 1

dx
=
−
+
dx
=
⋅
−
x
+
⋅
+ C,
∫
3 
 2
4
2
3
4
4
(
−
2
)
4
4x3
x


4

− 4 x 3 + 5 x 2 − 4 x + 4 dx =

∫ (3 ⋅ 2

x

)

− 5 sin x + 1 dx = 3 ⋅

2
∫ cot g xdx =

cos 2 x

∫ sin 2 x

2x
2x
− 5(− cos x ) + x = 3 ⋅
+ 5 cos x + x + C ,
ln 2
ln 2

dx =

∫

1 − sin

2

2

x

sin

x

dx =

1

∫ sin 2 x

dx −

sin 2 x

∫ sin 2 x dx = − cot gx − x + C .

2.2 Integrace metodou per partes

∫ x ⋅ sin

xdx = u ( x ) = x , u ′ ( x ) = 1, v ′ (x ) = sin x , v ( x ) = − cos x

= x ⋅ (− cos x ) − ∫ 1 ⋅ (− cos x )dx = − x ⋅ cos x + ∫ 1 ⋅ cos xdx = − x ⋅ cos x + sin x + C

∫ ln xdx

= u ( x ) = ln x , u ′( x ) =

= ln x ⋅ x −

1
, v ′( x ) = 1, v ( x ) = x =
x

1

∫ x ⋅ xdx = x ⋅ ln x − x + C ,
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5

2x
2x
∫ x ⋅ e dx = u = x ; v ′ = e ; u ′ = 1; v =
1
5

5

e2x
=
2
5

5
 x ⋅ e2x 
 x ⋅ e2x 
e2x 
e2x
=
−
=
1⋅

 −
 =
∫
2
 2  1 1
 2  1  4  1

 5 ⋅ e 2⋅5 1 ⋅ e 2⋅1 
−

−
2 
 2

 e 2⋅5 e 2⋅1   5 ⋅ e 10 e 2 
−
−

=
−
4   2
2 
 4

 e 10 e 2 
−

.
4 
 4

3 Závěr
Byly procvičeny základní techniky integrování a účastníci kurzu byli informováni, že
další podrobnosti k tématu stejně jako řadu příkladů k procvičení lze nalézt ve studijním textu
pro řešitele FO autorů Jarešové a Volfa.
4 Použitá literatura
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Integrální počet ve fyzice. Studijní text pro řešitele FO. Dostupné
na internetu: < http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/intpoc.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz

ROZBOR ÚLOH KK FO KATEGORIE D
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Účastníci byly nejprve stručně seznámeni s organizací fyzikální olympiády v ČR a
rovněž s dalšími relevantními fyzikálními soutěžemi. V druhé části semináře byly řešeny a
diskutovány konkrétní úlohy z krajského kola loňského ročníku FO.
2 Fyzikální olympiáda v ČR
2.1 Organizace soutěže a motivace k účasti v ní
- každému ročníku odpovídá jedna kategorie (1. ročník SŠ + kvinty – kat. D; 2. ročník
SŠ + sexty – kat. C; 3. ročník SŠ + septimy – kategorie B; 4. ročník SŠ + oktávy –
kategorie D)
-

je samozřejmě možné řešit i kategorii vyšší, ne však nižší
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soutěž začíná školním kolem, v němž je zadáno 6 teoretických a 1 experimentální
úloha. Úkolem soutěžících je ve stanovené lhůtě (zpravidla několik měsíců) úspěšně
zvládnout (tj. získat vždy alespoň 5 z 10 možných bodů) nejméně 5 teoretických a pokusit se
(třeba i neúspěšně…) o řešení úlohy experimentální. Příklady opravují příslušní učitelé fyziky
na školách. Kdo splní uvedené podmínky, postupuje do krajského kola.
-

- krajské kolo se koná zpravidla v průběhu dubna, výjimkou je kategorie A, jenž je na
programu již v lednu (v této kategorii je totiž třeba stihnout i kolo celostátní…) Zadány jsou
vždy 4 teoretické úlohy, za řešení každé z nich je možné získat až 10 bodů. Na vypracování
jsou určeny 4 hodiny čistého času. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo získá nejméně 14
bodů a navíc vyřeší dvě ze zadaných úloh alespoň na 5 bodů. Nejlepší řešitelé z každého kraje
dostanou věcné odměny.
- kategorie B, C a D krajským kolem končí, u kategorie A probíhá ještě kolo celostátní,
kam postoupí 50 soutěžících s nejlepšími bodovými výsledky z krajů. Celostátní kolo se
konává v březnu a trvá zhruba 4 dny. Řeší se 4 teoretické úlohy po 10 bodech (je na ně 5
hodin čistého času) a jedna experimentální úloha za 20 bodů (časová dotace: 4 hodiny).
Vítězové (je jich většinou 8 až 12) jsou pozváni na soustředění do Hradce Králové, kde je
vybráno 6 zástupců na Mezinárodní fyzikální olympiádu (letos se konala v Indonésii a naše
družstvo získalo jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile.
Tématické okruhy zadávaných úloh
Kategorie D (krajské kolo) :
- objevují se pouze úlohy z mechaniky. Tradicí jsou pak příklady na kinematiku
rovnoměrného přímočarého a rovnoměrně zrychleného pohybu (včetně kombinací), vrhy
(hlavně vrh šikmý vzhůru), pohyby po nakloněné rovině, pohyby soustav spojených nití,
zákony zachování hybnosti a energie (!!!) a pohyby planet a dalších objektů ve vesmíru
(Keplerovy zákony). Naopak zpravidla nejsou zadávány úlohy na mechaniku kapalin a na
mechaniku tuhého tělesa (tato témata se totiž probírají až na konci školního roku).
Kategorie C (krajské kolo)
- všechno z kategorie D + mechanika tuhého tělesa a mechanika kapalin (časté úlohy na
rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici), děje s ideálním plynem (téměř každoročně úloha na
využití stavové rovnice), kmitání harmonického oscilátoru (také velmi časté). Méně časté jsou
úlohy na teplotní roztažnost, strukturu kapalin (povrchové napětí) popř. mechaniku
deformovatelných těles.
Kategorie B (krajské kolo)
- všechno z kategorií C a D + prakticky všechno z elektřiny a magnetismu. Časté jsou
úlohy na kapacity kondenzátorů, výpočty proudů a napětí v elektrických obvodech, občas se
objevují i úlohy na magnetickou indukci. Podstatně méně časté jsou příklady na střídavý
proud, popř. elektromagnetické kmitání. V katgorii B je v krajském kole snad pokaždé nějaká
úloha na kmitání!
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Kategorie A (krajské kolo)
- všechno z kategorií B, C a D + nově úlohy z koncových partií elektřiny a magnetismu
a celé optiky. Nejsou ještě zpravidla zadávány příklady ze speciální teorie relativity případně
atomové a jaderné fyziky. Úlohy jsou zpravidla voleny tak, aby je bylo možné zvládnout bez
použití diferenciálního a integrálního počtu (i když to může někdy značně usnadnit práci…).
Kategorie A (celostátní kolo)
- všechno ze středoškolské fyziky (i speciální teorie relativity a atomová fyzika). U
některých příkladů je již třeba znalost vyšší matematiky (derivování, integrování, základní
diferenciální rovnice…). Je třeba umět zpracovávat výsledky měření!! (je tam experimentální
úloha).
Proč řešit FO???
- potkáte řadu lidí s podobnými zájmy, dostanete se na zajímavá místa a akce
(soustředění FO, exkurze apod.)
- dozvíte se toho o fyzice mnohem víc, než kolik se běžně probírá na střední škole;
budete mít velký náskok v 1. ročníku na jakékoliv vysoké škole přírodovědného či
technického zaměření (fyzika je spolu s matematikou jeden z nejvíce „vyhazovacích
předmětů“ v prváku na technikách)
naučíte se přemýšlet v souvislostech, kombinovat různé myšlenkové postupy,
odhalovat nejrůznější finty (jimi se to ve vyšších kategoriích FO jen hemží…☺); to všechno
se v životě vždycky hodí
-

2.2 Řešení konkrétních úloh
Byly diskutovány úlohy z loňského ročníku FO kat. D, zadání i vzorové řešení je možné najít
na stránkách soutěže http://fyzikalniolympiada.cz/
3 Závěr
Studenti byli seznámeni s organizací FO a procvičili si příklady, které se typově v této
soutěži objevují.
4 Použitá literatura
ŠEDIVÝ, P - VOLF, I. Dopravní kinematika a grafy. Studijní text pro řešitele FO. Dostupné
na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/dopkin.pdf>
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz
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ELEKTRICKÉ OBVODY 1, 2
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Na hodině byly počítány jednoduché příklady na téma jednoduché elektrické obvody.
2.1 Příklad 1
Přestože se o potenciometru uvažuje zejména v souvislosti s regulací napětí na spotřebiči,
vidíme, že jím zároveň měníme i proud procházející tímto spotřebičem.
V jakém intervalu můžeme regulovat proud tekoucí rezistorem R3 v zapojení podle obrázku?
Jaké je napětí na rezistoru R3 v krajních bodech tohoto intervalu? Jezdec potenciometru
můžeme nastavit do libovolné polohy.
U = 30 V, R1 = 100 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 1200 Ω, Rp = 105 Ω.

2.2 Příklad 2
Dává-li baterie proud 3 A, je její svorkové napětí 24 V. Při proudu 4 A klesne svorkové napětí
na 20 V.
Jaký je zatěžovací odpor pro oba dva případy? Jaký je vnitřní odpor baterie a její
elektromotorické napětí?
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2.3 Příklad 3
Určete odpor drátěné krychle mezi různými dvojicemi vrcholů.
a) mezi vrcholy na tělesové
úhlopříčce

b) mezi vrcholy na stěnové
úhlopříčce

c) mezi vrcholy na jedné
hraně

Odpor jedné hrany si označíme R.
3 Internetové zdroje
http://reseneulohy.cz/184/zmena-proudu-potenciometrem
http://reseneulohy.cz/305/parametry-baterie
http://reseneulohy.cz/37/odpor-dratene-krychle
4 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz

JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 1
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Na semináři byly předváděny experimenty na téma energie
2 Experimenty
Přeměny energie, vozítka a loďky na různé pohony, termočlánek, solární článek,
palivový článek, model jaderného štěpení a jaderná syntéza, galvanické články z brambor a
rozsvěcení LED.
3 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz
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JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 2
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval výrobou raket na reaktivní vodní pohon.
2 Návod na stavbu
Na PET láhev přilepíme izolepou směrové stabilizátory z tvrdého kartonu a dvě vodící
trubičky pro navlečení na startovací tyč. Na špičku rakety připevníme drobné závaží z
modelíny (kulička o průměru 2-3 cm). Raketu naplníme zhruba do jedné třetiny vodou, do
hrdla láhve zamáčkneme velkou silou špunt opatřený automobilovým ventilkem. Raketu
navlékneme na vodící tyč, na ventilek nasadíme automobilovou pumpičku. Při pumpování je
tlakován vzduch v raketě až do chvíle, kdy povolí špunt. Voda je pak velkou rychlostí
vytlačována hrdlem ven, což funguje jako reaktivní pohon rakety.

https://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/121
3 Internetové zdroje
https://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/clanek/121/
4Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz
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JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 3
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval focením metodou pinhole.
2 Návod na výrobu
Vystřihněte a slepte z černé čtvrtky pinole krabičku (obr. 1, obr. 2). Do přední stěny
udělejte špendlíkem dírku. Do víčka, které tvoří zadní stěnu, vložte fotografický papír. Nechte
zhruba jednu minutu exponovat (podle světelných podmínek). A fografii vyvolejte.

Obr. 1

Obr. 2

3 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz
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JEDNODUCHÉ POHYBY V GRAVITAČNÍM POLI
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Na hodině byly počítány jednoduché příklady na téma gravitační pole.
2.1 Úvod
Záchranný letoun letí na pomoc tonoucímu. Pilot udržuje stálou výšku 1 200 m nad hladinou
a směřuje přímo nad hlavu člověka (viz obrázek). Rychlost letadla má velikost 430 km·h−1. Při
jakém zorném úhlu musí pilot uvolnit záchranný vak, aby dopadl co nejblíže k tonoucímu?
Odpor prostředí neuvažujte.

2.2 Úvod
Spočtěte tíhové zrychlení na rovníku a na zemském pólu.
2.3 Úvod
Jakou rychlostí musíme hodit kámen ve vodorovném směru, aby obletěl celou Zemi? Odpor
vzduchu zanedbejte.
3 Internetové zdroje
http://reseneulohy.cz/130/zachranny-letoun
4 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz
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KIRCHHOFFOVY ZÁKONY
Pavel Masopust
1 Úvod
Přednáška ukázala, jak pomocí Kirchhoffových zákonů řešit základní úlohy teorie
obvodů. Zmíněna byla i aplikace pro výpočet střídavých obvodů a přechodových jevů
v obvodech s kondenzátory.
O zákonech lze nalézt mnoho informací jak v odborné literatuře, tak na internetu.
V použité literatuře je seznam počítaných příkladů i teorie v množství dostatečném
k dokonalému pochopení přednesené problematiky. Především [1] obsahuje mnoho
multimediálních materiálů a komentovaných příkladů.
2 Použitá literatura
REICHL J., Kirchhoffovy zákony, [Online], [cit. 1. 9. 2017],
Dostupné na internetu: <http://fyzika.jreichl.com/index.php?page=257&sekce=browse>
SVOBODA J., Kirchhoff’s Laws, [Online], [cit. 1. 9. 2017],
Dostupné na internetu:
<http://people.clarkson.edu/~jsvoboda/Syllabi/ES250/ckts/KCL_KVL.pdf>
[3] Wikipedie, Kirchhoffovy zákony, [Online], [cit. 2. 9. 2017],
Dostupné na internetu: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony>
3 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Masopust, PhD.
ZČU, FPE , katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Klatovská 51, Plzeň
pmasop@kmt.zcu.cz

OHMŮV ZÁKON
Pavel Masopust
1 Úvod
Přednáška se věnovala známému Ohmovu zákonu. Přednáška postupovala od
Coulombova zákonu a od silového působení elektrického pole na nabité částice, které jsou
tímto působením urychlované. Analýzou vnitřních poměrů ve vodiči byla nalezena souvislost
mezi elektrickým odporem a objemovou koncentrací nosičů elektrického náboje, jejich
nábojem, střední dobou mezi srážkami. Odvozen byl Ohmův zákon v diferenciálním tvaru a
diskutováno bylo, jak tento tvar souvisí se známějším integrálním tvarem. Na základě tohoto
teoretického výkladu byly počítány modelové příklady. Přednáška byla doprovázena několika
experimenty.
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2 Použitá literatura
LIAO S., DOURMASHKIN P., BELCHER J., Fyzika 8.02: Elektřina a magnetizmus,
[Online], [cit. 1. 9. 2017],
Dostupné na internetu: < http://www.aldebaran.cz/elmg/kurz.html>
HALLIDAY, D.,RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
3 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Masopust, PhD.
ZČU, FPE , katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Klatovská 51, Plzeň
pmasop@kmt.zcu.cz

POKUSY S ELEKTRICKÝMI VÝBOJI
Pavel Masopust
1 Úvod
Jiskry, blesky, výboje. Překrásné ukázky fyziky v přírodě. Jak vyrobit blesk
v laboratoři ukazovala tato přenáška. Diskutována byla teorie nesamostatného a
samostatného výboje za atmosférického a sníženého grafu a druhy výbojů. Vše bylo
doprovozeno experimenty. Studenti tak mohli sledovat jiskrové výboje z Ruhmkorfova
induktoru, Van der Graafova generátoru a několika ručních generátorů. Dále shlédli výboj
v trubici, ze které byl postupně vyčerpáván vzduch a mohli pozorovat katodové a anodové
světlo z různých trubic. Komentována byla i historická důležitost těchto druhů záření.
Odlišnost výboje v různých plynech byla demonstrována sadou výbojových trubic
s neonem, vodíkem, heliem a dalšími prvky. Obloukový výboj a koróna byla předvedena při
experimentech s transformátory. Vrcholem pak byla praktická ukázka dvou konstrukcí
Teslova transformátoru. Všechny experimenty si studenti mohli sami vyzkoušet a detailně
prohlédnout.
2 Použitá literatura
LIAO S., DOURMASHKIN P., BELCHER J., Fyzika 8.02: Elektřina a magnetizmus,
[Online], [cit. 1. 9. 2017],
Dostupné na internetu: < http://www.aldebaran.cz/elmg/kurz.html>
HALLIDAY, D.,RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
REICHL J., VŠETIČKA M., Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého
tlaku. Encyklopedie fyziky, [Online], [cit. 3. 9. 2017],
Dostupné na internetu: <http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/283-samostatny-vyboj-vplynu-za-atmosferickeho-a-za-snizeneho-tlaku>
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3 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Masopust, PhD.
ZČU, FPE , katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Klatovská 51, Plzeň
pmasop@kmt.zcu.cz

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ VE FYZIKÁLNÍCH ÚLOHÁCH
Pavel Masopust
1 Úvod
Úlohu jsme vyřešili, jak však řešení znázornit? Graf rukou... Anebo využijeme počítač!
Přednáška představila několik možností, jak vizualizovat výsledky vyřešené úlohy na
počítači. Nutnost správné diskuze získaného výsledku je nezastupitelná část procesu řešení
úlohy. Získané matematické (analytické) řešení nemusí být vždy na první pohled jasné a vidět
průběh získaného řešení velmi pomáhá k pochopení toho, co jsme vlastně spočítali. Dále je
velmi vhodné vidět, jak vstupní parametry úlohy (fyzikální konstanty, zadané hodnoty apod.)
ovlivní výsledné řešení.
Jako vzorový příklad byl řešen pád dvou kamenů v tíhovém poli bez odporu prostředí.
První padal s nulovou počáteční rychlostí a druhý byl hozen s jistým zpožděním a počáteční
rychlostí. Úkolem bylo spočítat a vizualizovat to, kde druhý kámen dožene první. Nejprve
byla úloha řešena v Excelu. Výsledek byl:

Hotový Excel je možné na požádání na níže uvedené adrese zaslat zájemcům.
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Dále byl představen system GeoGebra a pomocí něj byl řešen obdobný příklad.
Výsledek je možné zobrazit na https://www.geogebra.org/m/jbrFEHXP:

Systému bylo věnováno velké množsví času, tvorba grafu byla podrobně popsána.
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Další představený system byl Desmos. Zobrazeno a komentováno bylo několik příkladů
především z elektřiny a magnetismu, například průběh magnetické indukce prstence
protékaného proudem: https://www.desmos.com/calculator/qxsedcmbp6

2 Použitá literatura
LIAO S., DOURMASHKIN P., BELCHER J., Fyzika 8.02: Elektřina a magnetizmus,
[Online], [cit. 1. 9. 2017],
Dostupné na internetu: < http://www.aldebaran.cz/elmg/kurz.html>
HALLIDAY, D.,RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
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Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
104

ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ÚLOH ŠKOLNÍCH KOL FO
Petr Mazanec
1 Úvod
V přednášce bylo ukázáno řešení úloh z minulých ročníků fyzikální olympiády.
2 Stať
Příklad 1 (51.ročník FO kategorie A – školní kolo)
Automobil (za jízdy po přímé trati)
Automobil má motor o maximálním výkonu Pm = 95 kW a jeho hmotnost s
jednou osobou je m = 1 000 kg. K uvedení do pohybu odbrzděného automoneutrálem na vodorovné silnici musel přivolaný pomocník
bilu se
”
zařazeným
vyvinout
ve vodorovném směru sílu o velikosti F0 = 120 N. Předpokládejte, že
velikost odporové síly je popsána funkcí
Ft = Av 2 + F0 ,
kde A je konstanta a v je velikost okamžité rychlosti.
a) Řidič provedl experiment: vyjel na vrchol kopce, z něhož se přímočará vozovka
svažuje pod stálým úhlem α = 4,0◦ . Automobil po rozjezdu z kopce
neutrálu dosáhl stálé rychlosti v1 = 72 km/h. Určete kona po
”
stantu
A.
zařazení
b) Jaký musí být výkon P1 motoru, aby se automobil pohyboval stálou rychlostí
v1 = 72 km/h po vodorovné vozovce?
c) Při jízdě stálou rychlostí musí motor pracovat se stálým výkonem. Sestro jte graf
závislosti výkonu P motoru na rychlosti v a určete maximální rych lost vm při
výkonu Pm .

Řešení:
a) Auto jelo rovnoměrně přímočaře stálou rychlostí z kopce dolů, protože složka
tíhové síly
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b) Okamžitý výkon

c) Výkon motoru
je kubickou funkcí rychlosti v.
Pomocí grafu funkce a její tabulky můžeme numericky zjistit, že
při maximální rychlosti

Příklad 2 (51.ročník FO kategorie B – školní kolo)

2. Pohyby v planetární soustavě
O planetě Mars zjistili astronomové na základě měření z povrchu Země, že
siderická doba oběhu Marsu je TM = 1,881 roku. V úloze vystačíme při řešení
problémů s modelem, v němž se obě planety pohybují po kružnicích, jejichž
střed splývá se středem Slunce.
a) Určete poloměr kružnice, po níž se pohybuje střed Marsu, a rychlost pohybu
středů obou planet při jejich pohybu kolem středu Slunce.
b) Z údajů o pohybu Marsu kolem Slunce určete hmotnost Slunce.
c) Jestliže se středy Slunce, Země a Marsu dostanou přibližně do téže polopřímky, pak právě o půlnoci začneme naše pozorování. Za jak dlouho se
tato situace bude opakovat? Tato doba se nazývá synodická oběžná doba.

Řešení:
a) Podle 3. Keplerova zákona platí
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b) Gravitační síla, kterou působí Slunce o hmotnosti M na Mars o hmotnosti m je
silou dostředivou, která způsobuje pohyb Marsu po kružnici o poloměru
.

c) Synodická úhlová rychlost je rovna rozdílu ůhlových rychlostí Země a Marsu při
oběhu kolem Slunce. Synodická oběžná doba odpovídá této úhlové rychlosti a je
to perioda dvou po sobě jdoucích opozic nebo konjunkcí Marsu a Země se
Sluncem, kterou naměří pozorovatel na Zemi.

Příklad 3 (51.ročník FO kategorie C – školní kolo)
1. Macocha
Z okraje vyhlídkové plošiny Macochy vrhl chlapec svisle dolů kámen s
počáteční rychlostí o velikosti 5,0 m · s−1 . Za dobu 5,20 s od začátku
vrhu byl slyšet dopad kamene na vodní hladinu. K vrhu došlo při
teplotě vzduchu 20 ◦ C, při níž se zvuk ve vzduchu šíří rychlostí 343 m
· s−1 . Určete
a) výšku horního okraje propasti nad vodní hladinou a dobu od začátku
vrhu, za kterou dopadl kámen na vodní hladinu,
b) velikost rychlosti, s jakou dopadl kámen do
v ody.
Odpor vzduchu zanedbejte.
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Řešení:
Kámen
d

Po

při

nárazu

pádu

kamene

s počáteční

na

hladinu

rychlostí

vody

Ze zadání plyne, že

padal

se

šíří

vzduch

do

propasti

k chlapci

po

rychlostí

.

Matematickým řešením výše uvedených rovnic ( 3 lineární a 1 kvadratická) vypočteme
všechny neznámé veličiny:

3 Závěr
Bylo provedeno řešení tří fyzikálních úloh, zadaných v 51. ročníku této soutěže v kategoriích
A, B a C ve školním kole.

4 Použitá literatura:
Zadání školního kola FO v 51.ročníku této soutěže, www-stránky ÚV FO
5 Kontakt na autora
Mgr. Petr Mazanec
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
pmazanec@mikulasske.cz
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VYUŽITÍ MATEMATIKY VE FYZICE 1
Petr Mazanec
1 Úvod
V přednášce byly ukázány 2 příklady fyzikálních dějů s exponenciální závislostí.
2 Stať
Příklad 1 (teplotní délková roztažnost tyče)
Odvoďte závislost délky l tyče na její teplotě t, jestliže při teplotě

Řešení:
Změna délky tyče

Koeficient přímé úměrnosti
je součinitel teplotní délkové roztažnosti materiálu tyče.
Tento vztah platí pro malé změny obou veličin
.
V tomto případě můžeme změny nahradit diferenciály a dostaneme diferenciální
rovnici, kterou vyřešíme separací proměnných a dvěma určitými integrály:

Veličina x je bezrozměrná veličina.
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Hledaná závislost tedy je exponenciální a rostoucí (tyč se při zahřívání prodlužuje a při
ochlazování zkracuje).

Součinitel

ae

Protože je

, bude platit velmi dobře i původní rovnice pro změny

Úpravou dostaneme jednoduchý vztah lineární

Porovnáním přesné exponenciální a přibližné lineární závislosti dostáváme

Přímka o rovnici

Kvádr má při teplotě
t má objem

Potom při teplotě

Pro malé teplotní změny objemu můžeme odvodit jednodušší vztah:

Vyšší mocniny x můžeme zanedbat (
) a funkci linearizovat pro malá x,
blížící se k nule.
Přímka o rovnici

Tyto dva výsledky jdou zobecnit na větu:
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Přímka o rovnici

Pro malá x tedy platí:

Příklad 2 (radioaktivní rozpad jader atomů)

Odvoďte závislost počtu nerozpadlých jader N radioaktivního materiálu na čase t, jestliže na
začátku pozorování v čase t = 0 byl počet nerozpadlých jader ve vzo
a poločas rozpadu
je T.
Řešení:
Za poločas rozpadu klesne původní počet jader na poloviční počet, protože druhá
Potom platí:
polovina jader se rozpadla rozpadem

Po dosazení dostaneme zákon radioaktivního rozpadu:
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Počet nerozpadlých jader exponenciálně klesá s časem. Počet rozpadlých jader x v čase t
je
Teď odvodíme stejný zákon řešením diferenciální rovnice. Počet x rozpadlých jader za
malý časový interval
je přímo úměrný původnímu počtu jader a délce časového
intervalu.

Tento vztah opět platí pro malé změny obou veličin
. V tomto případě můžeme změny nahradit
diferenciály a dostaneme diferenciální rovnici, kterou vyřešíme separací proměnných a
dvěma určitými integrály:

Dostali jsme vyjádření rozpadového zákona pomocí přirozené exponenciální funkce.
Platí tedy exponenciální závislost pro

Obě strany rovnosti zlogaritmujeme přirozeným logaritmem:
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Úpravou jsme dostali vztah mezi poločasem rozpadu a rozpadovou konstantou.

Závěr:

3 Závěr
Na příkladech teplotní roztažnosti a radioaktivního rozpadu jsme ukázali rostoucí a
klesající exponenciální závislost mezi fyzikálními veličinami a řešení diferenciální
rovnice
separací proměnných.

4 Použitá literatura:
časopis Kvant, číslo 12, ročník 1972
5 Kontakt na autora:
Mgr. Petr Mazanec
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
pmazanec@mikulasske.cz
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VYUŽITÍ MATEMATIKY VE FYZICE 2
Petr Mazanec
1 Úvod
V přednášce bylo ukázáno využití matematického řešení kvadratických, exponenciálních a
goniometrických rovnic při řešení fyzikálních úloh.
2 Stať
Příklad 1
Kaskadér o hmotnosti m=90 kg, přivázaný k pružnému lanu, používanému na
bungee-jumping, o tuhosti k=50N/m a délce v nezatíženém stavu l=30m, skáče z vrcholu
mostu, který je ve výšce h nad hladinou přehrady. Určete tuto výšku, jestliže ho pružné lano
při pádu zastaví těsně nad hladinou a pak ho vymrští zpět nahoru. Zanedbejte odpor vzduchu
při prvním pádu a předpokládejte, že lano při deformaci vyhovuje Hookovu zákonu.
Řešení:
Úlohu vyřešíme užitím zákona zachování mechanické energie, který platí při zanedbání
odporu vzduchu.
Polohová energie kaskadéra v tíhovém poli Země na začátku pádu v poloze 1 se přemění na
polohovou energii deformovaného lana v nejnižší poloze 2 při pádu brzděném natahujícím se
pružným lanem. Nulovou hladinu polohové energie v tíhovém poli země volíme v poloze 2.
V obou polohách je kinetická energie kaskadéra nulová.
Tedy platí:
E1 = E2

Z geometrie obou poloh vyplývá vztah
, jehož dosazením do
předchozí rovnice dostaneme kvadratickou rovnici pro prodloužení l
při deformaci
v poloze 2.

Podmínka pro neznámé prodloužení

je

Obecně můžeme řešení vyjádřit ve tvaru

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
114

Číselně vychází při dosazení

Záporné řešení nesplňuje podmínku pro prodloužení a nemá fyzikální smysl, protože
lano se nemůže při kmitu směrem vzhůru zkracovat.
Tedy maximální prodloužení lana je

Příklad 2
Odpor

termistoru

a výška mostu

v digitálním

je funkcí termodynamické teploty čidla

teploměru

s měřícím

rozsahem

v kelvinech podle vztahu

kde B a RB jsou konstanty pro daný polovodičový materiál. Při teplotě 25
odpor 40Ω. Vypočítejte :
naměřili odpor termistoru 100Ω a při teplot
d) konstanty B a RB
e) odpor termistoru při teplotě 100
při které má termistor odpor 50Ω
f) teplotu ve

jsme

Řešení:
Využijeme funkční předpis a matematického vztahu

Vydělením první a druhé rovnice dostaneme

Řešením této exponenciální rovnice logaritmováním obou stran rovnice přirozeným
logaritmem podle výše uvedeného matematického vztahu dostaneme
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Číselně vychází
Užitím B z první rovnice vyjádříme pomocí vztahu

Číselně vychází

.

Dosazením B a RB do třetí rovnice vypočítáme

.

Z funkčního předpisu vyjádříme

Řešením této exponenciální rovnice dostáváme

Číselně pro R=50Ω dostaneme

.

Příklad 3
Za jakou dobu t od počátku pádu se kaskadér v příkladu 1 dostane do nejnižší polohy,
jestliže opět v tomto časovém intervalu zanedbáme odpor vzduchu?
Řešení:
Pád můžeme rozdělit na 2 úseky – volný pád na dráze
a na něj navazující část netlumeného kmitu ne zaobu
lano za d
Ze vztahu pro dráhu volného pádu dostaneme
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než se napne
. Ceá do pádu

Těsně

před

napnutím

lana

má

okamžitou

rychlost

Kmity kaskadéra se díky odporu vzduchu nakonec utlumí, a zůstane v klidu viset
v rovnovážné poloze s prodloužením lana
. V této poloze je tíhová síla svisle dolů
v rovnováze se silou pružiny svisle vzhůru. Z toho odvodíme velik

V této rovnovážné poloze je okamžitá výchylka
z této polohy při kmitání nulová.
Pokud orientujeme osu y svisle vzhůru, můžeme okamžitou výchylku y v čase t od
začátku
kmitu
vyjád
část

Považujeme-li

kmitu

kmit přes rovnovážnou pol
výche
Perioda netlumeného kmitu je

a ůhlová frekvence netlumených kmitů
Počáteční
výchylka
kmitajícího

z polohy
za netlumený
, potom jeho amplituda

kaskadéra

v čase

(
Amplituda rychlosti
Pro okamžitou výchylku y a okamžitou rychlost v kaskadéra při netlumeném kmitání
platí tyto vztahy v závislosti na čase t:
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Dosazením t = 0 a počátečních podmínek kmitu
goniometrických rovnic pro počáteční fázi km

dostaneme soustavu

Řešení
této
soustavy
leží
v intervalu
a
je
rovno
přibli
Nyní již můžeme počítat dobu kmitu
od okamžiku t = 0 do nejnižší polohy,
Pro tyto hodnoty okamžité
výchylky a rychlosti dostáváme soustavu goniometrických rovnic s neznáa
je
nejmenší kladné řešení libovolné z těchto rovnic. Pro jednodušší výpočet si vybereme
okamžitou rychlost, která je nulová v nejnižší poloze. Proto platí:

Nejmenší kladné řešení dostaneme pro k = 1:

Celková

doba

pádu

do

nejnižšího

bodu

je

3 Závěr
Ve třech příkladech bylo ukázáno využití matematického řešení kvadratických,
exponenciálních a goniometrických rovnic ve fyzikálních úlohách.

4 Použitá literatura
ŠEDIVÝ, P.: Teplotní závislosti fyzikálních veličin, knihovnička FO, studijní text

5 Kontakt na autora
Mgr. Petr Mazanec
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
pmazanec@mikulasske.cz
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ZÁKLADY GEOMETRICKÉ OPTIKY
Jitka PROKŠOVÁ
1 Úvod
Geometrická optika patří k zajímavým oblastem fyziky, s jejímiž jevy se setkáváme
v běžném životě. Dochází při nich k lomu a odrazu světla, k průchodu světla optickými
soustavami.
Přednáška se zabývá zmíněnými jevy podrobně v následujícím členění.
2 Základní zákony geometrické optiky
K základním zákonům geometrické optiky patří zákon přímočarého šíření světla, zákon
vzájemné nezávislosti šíření paprsků ve světelném svazku a zákon odrazu a lomu. Zároveň je
možné ukázat, že všechny tyto zákony obsahuje variační princip, který v 17. století
formuloval P. de Fermat: světlo se šíří v prostoru z jednoho bodu do druhého po takové dráze,
aby doba potřebná k proběhnutí této dráhy nabývala extrémní hodnotu.
2.1 Zákon přímočarého šíření světla a zákon nezávislosti paprsků ve svazku
Ve stejnorodém a izotropním prostředí (tj. v prostředí, kde optické vlastnosti nejsou
závislé ani na poloze bodu, ani na orientaci paprsku) se šíří světlo přímočaře ve tvaru
světelných paprsků.
Ve světelném toku jsou jednotlivé svazky na sobě nezávislé a šíří se tak, jako kdyby
ostatních svazků nebylo.
Oba zákony je vhodné přiblížit konkrétními situacemi – např. dírková komora.
2.2 Zákon odrazu a lomu
Na rozhraní dvou stejnorodých a izotropních prostředí platí pro světelné paprsky zákon
odrazu a lomu (Snellův zákon). Tuto zákonitost potřebujeme při řešení příkladů
z geometrické optiky nejčastěji, proto je opět vhodné vyřešit některé konkrétní situace – např.
průchod a odklon světelného paprsku optickým hranolem nebo planparalelní destičkou.
3 Zobrazování předmětů zrcadly a čočkami
K pochopení zobrazování zrcadly a čočkami je nutné nejprve vyjít z teorie odrazu a
lomu na kulové ploše, odvodit vrcholovou rovnici pro duté a vypuklé zrcadlo a dále vyjádřit
čočkovou rovnici pro průchod světla tenkou čočkou. Všechny tyto zákonitosti je opět vhodné
doprovodit příklady z praxe, popřípadě vhodnými experimenty.

4 Optické soustavy
Teorie optických soustav vychází z analýzy tlusté čočky, kterou v tomto případě není
možné z důvodu časového omezení použít. Proto se tato část přednášky týká především
praktického využití optických soustav – lupy, mikroskopy, dalekohledy, refraktometry aj.
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5 Závěr
Geometrická optika se zabývá průchodem světla prostředím a zobrazením předmětů
různými optickými prvky (např. zrcadly, čočkami a optickými soustavami). Přednáška je
proto zaměřena na podrobný rozbor a užití základních optických zákonitostí, průchod světla
hranolem a planparalelní destičkou a na zobrazování čočkami. V závěru je také nastíněno
praktické využití studovaných jevů v konkrétních optických soustavách.
6 Použitá literatura
MALÝ, P. Optika, 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 362 s. ISBN 978-80-246-1342-0
FUKA, J., HAVELKA, B. Optika a atomová fyzika 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1961. 842 s.
7 Kontakt na autora
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
oddělení fyziky KMT FPE ZČU v Plzni
proksovj@kmt.zcu.cz

ZÁKONY VLNOVÉ OPTIKY
Jitka PROKŠOVÁ
1 Úvod
Vlnová optika patří k zajímavým oblastem fyziky, s jejímiž jevy se setkáváme
v běžném životě. Dochází při nich k polarizaci, interferenci a difrakci světla.
Přednáška se zabývá zmíněnými jevy podrobně v následujícím členění.
2 Polarizace světla
K základním projevům vlnové povahy světla jako elektromagnetického vlnění o
vlnových délkách 390 až 760 nm patří polarizace světla. Je to jev, které lidské oko nedokáže
rozlišit od běžné situace nepolarizovaného (přirozeného) světla, a proto si musí k tomuto
účelu vybudovat nástroje, které zmínění odlišení umožní.
To, že světlo procházející prostředím obecně chápeme jako příčné elektromagnetické vlnění,
znamená, že šíři-li se světlo prostorem, mění se intenzita elektrického i magnetického pole.
O slunečním světle říkáme, že je přirozené, tedy nepolarizované, tj. výchylky vektorů
zmíněných intenzit probíhají v daných (navzájem kolmých) rovinách chaoticky.
2.1 Jak je možné světlo zpolarizovat
K polarizaci světla – tj. k jevu, kdy jsou výchylky světelného vektoru „utříděny“ – může
dojít různými způsoby: odrazem, lomem, absorpcí, dvojlomem, rozptylem aj. Podle toho, jak
po ovlivnění světelný vektor kmitá, rozeznáváme několik druhů polarizovaného světla:
• lineárně polarizované
•

kruhově polarizované

• elipticky polarizované
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Teorií polarizačních jevů se na počátku 19. století zabýval francouzský fyzik Fresnel.
Jeho důkladná analýza průchodu světla rovinným rozhraním vycházela ze zákonu zachování
energie, tj. platnosti principu, že energie světla, které na rozhraní dopadá, se rozdělí na energii
odražené a lomené vlny. Pro odrazivost R a propustnost T tedy platí, že R + T = 1.
.
Pro konkrétní příklady je pak nutné ještě uvést tzv. Brewsterův zákon, kterým můžeme
určit úhel dopadu, při němž dojde k polarizaci světla jedné vlnové délky odrazem.
2.2 Užití polarizace
Užití polarizačních filtrů je velmi všestranné – všude tam, kde potřebujeme potlačit
odlesky od nekovových předmětů (vodní hladina, sklo…) nebo zvýšit sytost barev a kontrast
při zobrazení. Proto se v poslední době polarizační filtry setkávají se značným zájmem i
u veřejnosti. Profesionální řidiči, fotografové, sportovci a mnozí další používají polaroidy
v polarizačních brýlích. Ty zabraňují oslnění, které by jinak rušilo nebo v některých
případech dokonce znemožňovalo vidění. Lidské oko pak není zatěžované namáhavým
mhouřením, dokáže lépe rozeznat detaily objektů, které před sebou vidí a nevytváří parazitní
obrazy. Polarizační brýle se tedy staly žádaným spotřebním artiklem v očních optikách. Ke
konkrétním příkladům, kdy tyto brýle usnadňují vidění nebo umožňují kvalitnější
zobrazování, jistě patří:
1. jízda po mokré vozovce,
2. sportovní vyžití na sněhu nebo vodě při jasném počasí,
3. profesionální i amatérské fotografování.
3 Interference světla
Skládání (interference) světla je dalším významným projevem vlnové povahy světla.
Kdy tedy může dojít k interferenci světelných vln? Je nutné splnit určité podmínky: buď
musíme dodržet vzájemnou souvislost fáze a amplitudy vlnění vycházejících ze dvou různých
zdrojů nebo rozdělíme vlnění z jednoho zdroje na dvě části. V obou případech dojde k tomu,
že bude zaručena stejná frekvence a stálý (na čase neměnný) fázový rozdíl. V prvním případě
(prostorová koherence) splňuje uvedené podmínky světlo vycházející ze dvou stejných laserů,
v druhém případě (časová koherence) stačí jeden zdroj a zařízení (dvojštěrbina, zrcadla,
dvojhranol apod.), které světlo z daného zdroje rozdělí a jednu z obou částí vyšle po delší
dráze. Tuto část přednášky doplňují teoretický rozbor Youngova pokusu a konkrétní příklady
užití interference na tenkých vrstvách (změny odrazivosti ploch napařených na brýlových
čočkách nebo zrcadlech).
4 Difrakce světla
Dalším projevem vlnové povahy světla je ohyb (difrakce) světla na překážce. Jako první
studoval difrakční jevy italský matematik a experimentátor Francesco Maria Grimaldi kolem
roku 1600. Své experimenty prováděl v zatemněné místnosti, do které nechal kruhovým
otvorem v okenici dopadat sluneční světlo. Do cesty paprskům pak vkládal různé předměty
(překážky) a na protější stěně pozoroval výsledky pokusů. Uvnitř i vně geometrického stínu
se objevovaly neostré, barevné proužky. Podobnými projevy vlnové povahy světla se na
začátku 19. století zabývali Jean Fresnel a Joseph von Fraunhofer. Zjistili, že ohybové jevy
mohou poskytnout jak informace o světelném vlnění, tak o vlastnostech překážky, kterou
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světlu postavíme do cesty. Ohybová překážka musí mít buďto velmi malé rozměry nebo
velmi jemnou strukturu.
Ohybové jevy dělíme podle typu vlnoplochy dopadající na překážku na:
a) Fraunhoferovy jevy (předpoklad rovinné vlnoplochy ohýbající se na překážce – tj.
případ velmi vzdáleného zdroje světla nebo situace, kdy před překážku je do své
ohniskové vzdálenosti umístěná spojná čočka)
b) Fresnelovy jevy (předpoklad kulové vlnoplochy, která se šíří ze zdroje umístěného
v konečné vzdálenosti od překážky a ohýbá na ní).
5 Závěr
Vlnová optika se zabývá vlnovými projevy světla, přednáška se tedy zaměřuje na
objasnění polarizace, interference a difrakce světla. Zároveň prezentuje užití těchto jevů
v rámci běžného života (antireflexní filtry u brýlových čoček, polopropustná zrcadla, „tekuté“
záclony aj.) V závěru přednášky jsou uvedené oblasti vlnové optiky doplněny i konkrétními
příklady vlnového charakteru z atmosférické optiky a holografie.
6 Použitá literatura
MALÝ, P. Optika, 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 362 s. ISBN 978-80-246-1342-0
FUKA, J., HAVELKA, B. Optika a atomová fyzika 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1961. 842 s.
7 Kontakt na autora
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
oddělení fyziky KMT FPE ZČU v Plzni
proksovj@kmt.zcu.cz

ŘEŠENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH ÚLOH Z OPTIKY – VLNOVÁ A
GEOMETRICKÁ OPTIKA
Jitka PROKŠOVÁ
1 Úvod
Vlnová a geometrická optika představují stěžejní části optiky. Vlnové projevy jsou
spojeny především s interferencí, difrakcí a polarizací světla. Geometrická optika se zabývá
zobrazením různými optickými prvky – jedná se především o zobrazení zrcadly, čočkami a
soustavami.
Oba semináře jsou zaměřené na řešení složitějších úloh z oblasti polarizačních a
interferenčních jevů a dále na konstrukce obrazů a základními zákony geometrické optiky –
viz následující příklady.
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2 Příklady k procvičení

(v závorkách jsou uvedeny výsledky jednotlivých příkladů)

1. Brewsterův úhel pro určité prostředí vzhledem ke vzduchu je 56°20′ . Určete rychlost
8
-1
šíření světla v tomto prostředí.
( 2 ⋅ 10 ms )
2. Do vody je ponořena skleněná deska o indexu lomu 1,62 a paprsek přirozeného světla
na ni dopadá pod polarizačním úhlem. Zjistěte úhel mezi dopadajícím a odraženým
paprskem a úhel lomu.
( 101 ° 1 4 ′, 39 ° 2 3 ′ )
3. Monochromatický paprsek světla dopadá na průhlednou látku o indexu lomu 1,7.
Určete, kolik procent z celkové intenzity dopadajícího paprsku představuje intenzita
úplně polarizovaného světla při odrazu.
( 12,5   )
4. Jaký úhel musí svírat dopadající paprsek monochromatického světla se skleněnou
destičkou umístěnou ve vodě, má-li být odražený paprsek úplně polarizovaný?
( 41°38′ )
5. Skleněná destička má index lomu 1,55 a pod úhlem 60° na ni dopadá lineárně
polarizované světlo. Vektor intenzity el. pole svírá s rovinou dopadu úhel 20° . Určete
část světla, která se odráží na povrchu rozhraní.
(2,4%)
6. Specifická optická otáčivost křemene pro světlo o vlnové délce 550 nm je 31°15′ .
Zjistěte stočení polarizační roviny světla této vlnové délky v případě, že
použijeme
křemennou destičku tloušťky 8 mm. Určete, o kolik mm bychom museli změnit
její
20°
250°
,
0,64
mm
tloušťku, aby se polarizační rovina stáčela ještě o
více.(
)
7. Při Youngově pokusu byla vzdálenost štěrbin od stínítka 50 cm. Jejich vzájemná
vzdálenost byla 0,1 mm. Vypočtěte, jak daleko se nachází 3. jasný proužek fialového
světla od centrálního maxima.
(6 mm)
8. Na stínítku, které je od dvojštěrbiny vzdáleno 80 cm, pozorujeme interferenční
proužky. Určete vlnovou délku a barvu světla, je-li jejich vzdálenost 2,5 mm a
vzájemná vzdálenost štěrbin 0,2 mm.
(625 nm)
9. Nakloněné plochy skleněného dvojhranolu (n = 1,5) svírají kolmicí na optickou osu
úhel 2 ° . Před hranolem je ve vzdálenosti 10 cm štěrbina, kterou na něj dopadají
monochromatické paprsky vlnové délky 590 nm. Určete rozdíl interferenčních
proužků ve vzdálenosti 1 m.
(0,185 mm)
10. Na olejovou skvrnu (tloušťky 0,2 µm ) na vodní hladině dopadá kolmo bílé světlo.
Určete, jaká barva se nebude odrážet a která se odrazí nejvíce. Předpokládejte, že
8
-1
rychlost šíření světla v oleji je 2 ⋅ 10 ms .(max - fialová, min - žlutá)
11. Mýdlová blána o indexu lomu 1,33 se při kolmém dopadu světla jevila jako modrá
(84 nm)
( λ = 450 nm ). Jakou měla tloušťku?
12. Určete mezní úhel pro kapalinu s indexem lomu 1,414 na rozhraní se vzduchem.
(30°)
Předpokládejte, že index lomu vzduchu = 1.
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13. Světelný paprsek prochází ze skla do vody. Jaký je největší možný úhel dopadu, je-li
index lomu skla 1,533 a vody 1,333?
( 60,5° )
14. Jak nastavíte rovinné zrcadlo světelnému paprsku a) aby se odrazil nazpět po téže
přímce, b) aby svíral s paprskem odraženým úhel 60 ° ? Nakreslete.
15. Světlo postupuje z prostředí o indexu lomu 1,7 do prostředí o indexu lomu 1,5. Při
jakém úhlu dopadu nastane úplný odraz?
( 62° )
16. Na rovný povrch skleněné polokoule o indexu lomu 1,5 a poloměru 10 cm dopadá
kolmo paprsek světla. Vzdálenost mezi paprskem a osou polokoule je 6 cm. V jaké
vzdálenosti od rovné stěny protne paprsek tuto osu?
(19,63 cm)
17. Při žlutém sodíkovém světle byla v hranolu s lámavým úhlem 60° změřena
minimální deviace 39° . Určete index lomu hranolu, je-li obklopen vzduchem. (1,52)
18. Ve vzdálenosti 18 cm od spojky, která má ohniskovou vzdálenost 12 cm, se nalézá
bod, který je vzdálen 6 cm od optické osy. Určete konstrukcí polohu a vlastnosti
obrazu.
19. Optická mohutnost tenké čočky ( n = 1,5 ) je na vzduchu 5,5 dioptrie. Jak se změní
mohutnost čočky, ponoříme-li ji do vody?
(1,4)
20. Vzdálenost mezi předmětem a stínítkem je 30 cm. Čočka umístěná mezi nimi dá ostrý
obraz předmětu ve dvou polohách, jejichž vzdálenost je 10 cm. Určete Z obrazu v
(-2; -0,5)
obou těchto polohách.
3 Závěr
Jevy vlnové i geometrické optiky jsou zajímavé především svým praktickým užitím
v běžném životě, proto uvedené příklady slouží jednak k rozlišení těchto jevů a pak
k poznání, jak používat zmíněné zákonitosti, které studenti SŠ probírají ve výuce optiky.
4 Použitá literatura
MALÝ, P. Optika, 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 362 s. ISBN 978-80-246-1342-0
FUKA, J., HAVELKA, B. Optika a atomová fyzika 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1961. 842 s.
5 Kontakt na autora
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
oddělení fyziky KMT FPE ZČU v Plzni
proksovj@kmt.zcu.cz
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FYZIKA IONTŮ
Václav SOUKUP
1 Úvod
Pokusme se zodpovědět následující otázky: Jak vznikají mezimolekulové síly? Které
jevy jsou způsobeny iontovou strukturou látek?
2 Fyzikální jevy podmíněné existencí nabitých částic v látkách
2.1 Proč jsou zadečky v suchu?
Umístíme-li na dno kelímku látku obsaženou v dětských plenkách a nalijeme-li do
kelímku vodu, voda se nadá vylít. Příčinou jsou silné mezimolekulové síly mezi
polyakrylátem a molekulami vody, jejichž podstatou jsou elektrostatické síly mezi polárními
molekulami vody a náboji vzniklými na řetězci polyakrylátu.
Úloha: Určete velikost dipólového momentu trojatomové lomené molekuly, je-li délka
chemické vazby 0,05 nm, parciální náboj centrálního atomu Q = e a úhel mezi
vazbami je 90o.
2.2 Proč vzniká blesk?
Nabijeme elektroskop pomocí novodurové tyče. Při přiblížení plamene se elektroskop
vybije. Proč? Suchý vzduch je izolant, neobsahuje nabité částice. Plamen dodává energii,
molekuly ionizuje, vzduch vede elektrický proud. Při dostatečně silném elektrickém náboji
dochází k ionizaci nárazem, není třeba vnějšího ionizátoru. Je-li nabitých částic, dostatek,
dojde k elektrickému výboji.
Úlohy: Při jakém napětí se rozsvítí neonová lampa, je-li ionizační energie 21,6 eV a stř. volná
dráha je 1mm? Vzdálenost elektrod je 1 cm.
Při velikosti intenzity E = 3 V/m nastává výboj. Jakou kinetickou energii a rychlost má
elektron, jehož střední volná dráha je l m?
2.3 Proč slaná voda vede elektrický proud a sladká nikoliv?
Některé látky se ve vodě rozpouštějí. Opět jde o projev silového působení mezi
nabitými molekulami polárních nebo iontových látek. Roztoky iontových sloučenin obsahují
volné pohyblivé ionty, které mohou vést elektrický proud (slaná voda). Sacharóza se sice ve
vodě rozpouští, ale v roztoku jsou celé molekuly, nikoliv ionty. Proto není elektricky vodivý.
Při použití kyseliny citronové (z bezpečnostních důvodů) jako vodivého roztoku (elektrolytu)
se na grafitových elektrodách objevují bublinky plynů. Jde o vodík a kyslík vznikající
elektrolýzou roztoku. Použijeme-li jako elektrolyt roztok síranu měďnatého, pokryje se
katoda mědí. Měďnaté ionty se na elektrodě vybíjejí a mění se na neutrální atomy. Množství
vyloučené látky určuje Faradayův zákon elektrolýzy.
Úlohy: Určete náboj, který prošel roztokem chloridu hlinitého, jestliže se na katodě vyloučilo
9 g hliníku.
Určete poměr hmotností vyloučené mědi a hliníku v sériově zapojených elektrolyzérech.
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2.4 Jaké jsou důsledky rovnováhy mezi kovem a roztokem obsahujícím jeho ionty?
Ponoříme-li do roztoku kyseliny citronové dvě různé elektrody (kombinace Cu, Zn, Fe)
voltmetr mezi elektrodami ukáže napětí. Jde o důsledek odlišných schopností kovů vytvářet
ionty. Kov, který má tuto schopnost nižší, se vzhledem k vnějšímu obvodu chová jako anoda,
druhý jako katoda. Elektrolytem putují ionty. Napětí takto vzniklého článku postupně klesá,
produkty elektrolýzy vytvářejí článek s opačnou polaritou. Galvanický článek se vybíjí. Při
praktickém použití těchto jevů jsou změny nevratné (články na jedno použití) nebo vratné,
dobíjecí články, baterie).
3 Závěr
Nabité částice a ionty jsou v důsledku elektromagnetické interakce zodpovědné za řadu
jevů, které často využíváme v praxi (nabíječky, baterie, lékařská diagnostika).
4 Použitá literatura
LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus. 6. vyd. Praha:
Prometheus, 2001. 220 s. ISBN 978-80-7196-385-1
7178-463-X.
SOUKUP, V., VESELÝ, J. Maturitní otázky – fyzika, 1. vyd. Fragment 2007, 201 s.
ISBN978-80-253-0501-0
5 Kontakt na autora
RNDr. Václav Soukup
Masarykovo gymnázium Plzeň
soukup@mgplzen.cz
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FYZIKA MOLEKUL
Václav SOUKUP
1 Úvod: Elektromagnetická interakce všude kolem nás
Současná fyzika dospěla k poznání, že fyzikální jevy kolem nás jsou určeny čtyřmi
základními interakcemi – gravitační, silnou, slabou a elektromagnetickou (poslední dvě se již
podařilo sjednotit). V našem běžném životě se setkáváme zvláště s interakcí
elektromagnetickou. Jaké pro ni máme důkazy?
2 Fyzikální jevy podmíněné molekulovou strukturou látek
2.1 Platí 0,5 + 0,5 = 1?
Smísíme-li v dlouhé trubici stejné objemy dvou mísitelných kapalin a promícháme,
výsledný objem směsi bude menší než součet původních objemů obou kapalin. Příčina je
v existenci mezimolekulových prostorů (a tedy existence molekulové struktury) obou kapalin.
Modelovou situaci je možno znázornit např. pomocí směsi zrn hrachu a máku.
2.2 Kolik molekul je?
Johann Josef Loschmidt odvodil počet molekul v 1m3 a z něj byla odvozena po
definování jednotky mol Avogadrova konstanta. Hodnoty těchto konstant ukázaly na
obrovský počet molekul (N0 = 268.1023 m-1, NA= 6,02.1023 mol-1 za tlaku 101325 Pa, teploty
0o C) a umožňují vypočítat objemy a hmotnosti molekul. Všimněte si, že tyto konstanty mají
stejnou hodnotu pro různé plyny. Znalost těchto konstant umožňuje pomocí jednoduchých
výpočtů vytvořit si základní představy o velikosti a rozměrech molekul.
Úlohy: Jak se změní počet molekul, změní-li se objem plynu?
Jaký vztah platí mezi oběma konstantami? Jaký objem zaujímá 1 mol plynu (za tlaku
101325 Pa, teploty 0o C)?
Jak je definován 1 mol látky?
Jak lze určit hmotnost 1 molu?
Jaký objem připadá na 1 molekulu vodíku (za tlaku 101325 Pa, teploty 0o C)
Jaký objem připadá na 1 molekulu vody (ρ = 1 g.cm-3)?
Určete řádově průměr molekuly vody jako délku hrany krychle, do které se vejde právě
jedna molekula.
Jaká je hmotnost jednoho atomu železa?
2.3 Jak se molekuly chovají?
Přidáme-li do dvou válců, jednoho s teplou a druhého se studenou vodou barvivo,
posléze se rozšíří do celého objemu válců, u teplé vody rychleji. Zmáčknutý balónek se po
uvolnění nabude původního tvaru. Jevy dokazují pohyb molekul.
Jak by probíhaly tyto jevy, kdyby se molekuly nepohybovaly? Najděte modely
takových situací.
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Lammertův pokus umožňuje zjistit velikost rychlostí molekul. Z grafu rozdělení
molekul podle rychlosti lze určit střední kvadratickou rychlost, jejíž velikost závisí na teplotě.
Na základě rovnic odvozených pro střední kvadratickou rychlost si lze vytvořit představu o
rychlostech molekul při běžných teplotách.
Úlohy: Jak se změní průběh grafu závislosti počtu molekul na rychlosti zvýšením teploty?
Určete rychlost molekul hélia při teplotě 27o C.
Proč „přežijeme“ rychlosti molekul vzdušných plynů v řádech stovek metrů za sekundu,
když vichřice s rychlostí větru 40 m/s má ničivé účinky?
Jak se změní střední kvadratická rychlost, vzroste-li termodynamická teplota plynu 4x?
Jak závisí na teplotě celková kinetická energie molekul plynu? Určete tuto energii pro 1
mol hélia při teplotě 27o C.
Jak to, že vlhká sklíčka lze jen obtížně od sebe oddělit?
Žiletka položená na hladinu vody na ní plave a popírá tak Archimédův zákon. Proč?
Příčinou jsou mezimolekulové síly, jejichž charakter je závislý na vzdálenosti mezi
molekulami. Na povrchu kapalin vrstva molekul působí jako blanka, která udrží lehčí
předměty na hladině. Mezimolekulové síly jsou příčinou přilnavosti látek, kapilární elevace a
kapilární deprese a dalších jevů.
Úlohy: Jak by se chovala voda ve dvou trubičkách různých průměrů tvořících spojené
nádoby, kdyby neexistovaly mezimolekukové síly?
Vysvětlete průběh grafu vystihujícího závislost výslednice mezimolekulových sil na
vzdálenosti molekul. Za jakých podmínek lze mezimolekulové síly modelovat
pružinkou?
Najděte souvislosti mezimolekulových sil a skupenství látek.
3 Závěr
Správné pochopení chování molekul uvnitř látek umožňuje vysvětlit a využít řadu
fyzikálních jevů, se kterými se běžně setkáváme v přírodě i v praxi.
4 Použitá literatura
BARTUŠKA, K., SVOBODA, E. Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika. 4.
vyd. Praha: Prometheus, 2007. 155 s. ISBN 80-7196-200-7
SOUKUP, V., VESELÝ, J. Maturitní otázky – fyzika, 1. vyd. Praha: Fragment 2007, 201 s.
ISBN978-80-253-0501-0
5 Kontakt na autora
RNDr. Václav Soukup
Masarykovo gymnázium Plzeň
soukup@mgplzen.cz
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AKTUÁLNÍ ÚSPĚCHY VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Martin TOMÁŠ
1 Úvod
Vodíkové technologie představují perspektivní odnož obnovitelných zdrojů elektrické
energie. Vzrůstající využití v každodenním životě dokazuje jejich potenciál, který ještě není
plně využit. Přestože do oboru plyne velké množství prostředků a vodíkové technologie jsou
podporovány ze strany Evropské unie, ve výuce se s nimi setkáváme jen ve velmi omezené
formě. Cílem tohoto příspěvku je obohatit výuku nadějných studentů o tuto problematiku.
2 Perspektivy vodíkových technologií
Příspěvek je zaměřen na vývoj vodíkových technologií v posledních několika letech.
Akcentován bude rozvoj elektromobility a rozdíly mezi bateriemi a vodíkovými palivovými
články. Kromě popisu činnosti jednotlivých zařízení je příspěvek zaměřen na možné
kombinace do jednotek, které umožňují konstrukci soběstačných budov. Dále bude popsán
problém související se zapojením velkého množství obnovitelných zdrojů energie do
rozvodné sítě a možnosti jeho řešení pomocí vodíkových technologií [1]. Zmíněny budou
úspěšné aplikace vodíkových palivových článků. V rámci příspěvku budou popsány
jednotlivé komponenty palivového článku a způsoby jejich opotřebení, degradace [2]. K
jednotlivým komponentám budou uvedeny aktuálně vyvíjené alternativy, které v určitém
směru představují technologický posun. Příspěvek bude rozšířen o výsledky výzkumu NTC
(ZČU v Plzni) na poli vodíkových technologií.
3 Závěr
Přestože byly palivové články poprvé zkonstruovány v předminulém století, existují
procesy v palivových článcích, které nejsou plně pochopeny (například přesný způsob iontové
vodivosti polymerní membrány). I malé zlepšení odolnosti komponent palivového článku
vůči degradaci může vést k zásadnímu ovlivnění životnosti zařízení. Palivové články se
začínají úspěšně etablovat na trhu.
4 Použitá literatura
[1] TOMÁŠ, M., REMIŠ, T.: Role polymerních membrán v obnovitelných zdrojích energie.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 62 (2), 2017, 121-128
[2] CHANDAN, A. et al: High temperature (HT) polymer electrolyte membrane fuel cells
(PEMFC) - A review. Journal of Power Sources, 231, 2013, 264-278
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ÚLOHY Z MECHANIKY I, 1. ČÁST
Josef VESELÝ
1 Úvod
Cílem tohoto příspěvku je metodicky, technicky a takticky vybavit žáky pro řešení úloh
z mechaniky.
Text úlohy pozorně přečteme, tematicky zařadíme problematiku a vybereme jednu
z následujících metod: 1. Úlohu řešíme prostou úvahou (úvahu je nutné zapsat, nikdy nestačí
pouhé uvedení výsledku. 2. Vypíšeme si zadané a hledané veličiny, zapíšeme potřebné
rovnice a získanou soustavu algebraicky vyřešíme. 3. Provedeme grafické řešení. 4.
Numerické řešení s využitím kalkulačky nebo počítače. 5. Využijeme postupy diferenciálního
nebo integrálního počtu.
2 Užití „základoškolské“ a středoškolské matematiky
Byla řešena řada úloh klasickým výpočtem. Některé z nich zde uvedeme.
2.1 Úlohy o rovnoměrně zrychleném přímočarém pohybu
Příklad 1.
Autobus jede rychlostí v1. Ve vzdálenosti d je značka omezující rychlost na v2. Reakční
doba řidiče je t1. Určete zrychlení a, se kterým je nutno zpomalovat, aby nedošlo
k dopravnímu přestupku. Předpokládejte, že při brždění se jedná o pohyb rovnoměrně
zrychlený. Dále určete průměrnou brzdnou sílu F. Hmotnost autobusu je m.
Pro numerické řešení použijte hodnoty v1 = 72 km·h-1, d = 100 m, v2 = 36 km·h-1, t1 = 1
s, m = 20 t.
Řešení: Po dobu t1 se autobus pohybuje rovnoměrným pohybem, dále pohybem
rovnoměrně zpomaleným, označme t čas brždění, potom platí
v−v
1 2
at , a= 1 2
2
t
Řešením soustavy dostáváme a = ( v12 - v22) / 2(d - t1v1), numericky a = 15 / 8 m·s-2.
d= v1 t 1+ v1 t−

Síla F = ma, numericky F = 37 500 N.
Příklad 2.
Okolo okna výšky h padá kámen po dobu t. Z jaké výšky h1 nad oknem padá? Jak
velkou měl rychlost v1 u horního okraje a jak velkou rychlost v2 u dolního okraje okna?
Řešte obecně, pak pro hodnoty h = 2 m, t = 0,3 s, g = 9,8 m·s-2.

h1

Řešení:Úlohu řešíme jako volný pád. Situaci schematicky načrtneme a sestavíme
rovnice pro výpočet dráhy pohybů rovnoměrně zrychleného z nulovou počáteční

h
obr. 1
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rychlostí a pro stejný pohyb s nenulovou počáteční rychlostí, dále rovnice pro rychlosti
volného pádu:
h1=

1
1 2
2
gt 1 ,h= v1 t + gt , v1= gt 1 , v2= v1+ ¿.
2
2

Řešením soustavy dostáváme

h1=

2

(2h− gt 2 )
8 gt 2

-1

; v1 = h/t - gt/2; v2 = h/t + gt/2;

-1

numericky h1 = 1,4 m; v1 = 5,2 m‧s ; v2 = 8,1 m‧s .
2.2 Úlohy o průměrné rychlosti
Příklad 3
Automobil urazí 1. část dráhy s1 za dobu t1 , ve druhé části dráhy má průměrnou
rychlost v2. Jak dlouho trvala celá jízda, jestliže průměrná rychlost celého pohybu je vp?
Vypočítejte také celkovou dráhu s.
Řešení:
Pro názornost opět použijeme náčrtek a dále vycházíme z definice průměrné rychlosti:

s s1 +s2 s1+ v2 (t− t 1 )
v p= =
=
t
t
t
úpravou t = ( s1 - v2t1) / ( vp - v2), s = s1 + v2 (s1 - vpt1) / (vp - v2). Tato úloha byla zadána
i řešena jen obecně.
Dobrovolný úkol: S využitím obměny uvedené úlohy napište detektivní příběh o zabití
padajícím květináčem.
2.3 Pohyby po nakloněné rovině
Příklad 4
Válec o poloměru r se valí po vodorovné rovině rychlostí v. Do jaké výšky h vystoupá
po nakloněné rovině se sklonem α, jestliže
a) zanedbáme valivý odpor, pro numerické řešení použijte hodnoty v = 4 m·s–1, g = 10
m·s–2 ,
b) rameno valivého odporu je ξ = 2 mm, r = 15 cm, α = 20°?
Řešení:
a) Pro řešení úlohy využijeme zákon zachování mechanické energie. Kinetická energie
posuvného pohybu válce a jeho kinetická rotační energie se přemění na potenciální tíhovou
energii, což vede k rovnici
1
2 1
2
mv + J ω = mgh
2
2
1
v
2
Dosazením J= 2 mr a ω= r

a úpravou dostaneme obecné řešení h = 3v2/4g,

numericky h =1,2 m.
b) Úlohu řešíme obdobně, jen je zapotřebí započítat práci potřebnou pro překonání
valivého odporu
1
ξ
h
2 1
2
mv + J ω = mgh+ mg cosα ·
2
2
r
sin α
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Obecné řešení h = 3v2rtgα/{4g(rtgα +ξ )}, numericky h = 1,16 m.
Příklad 5
Známe hmotnosti m1 a m2 dvou těles spojených pevným,
lehkým a snadno ohebným vláknem, umístěných na nakloněné
m1
rovině a sklon této nakloněné roviny α (viz obr). Součinitel
smykového tření je f. Hmotnost kladky a závěsu zanedbáme.
Určete podmínky rovnováhy.
Řešení:

m2
obr. 2

Působí zde proti sobě složka tíhové síly 1. tělesa a tíhová
síla2. tělesa, tedy síly m1gsinα a m2g. Pokud tyto síly nejsou stejně veliké, může pohybu
soustavy zabránit třecí síla působící mezi 1. tělesem a nakloněnou rovinou, tedy síla fm1cosα.
Podmínkou rovnováhy je
|m1sinα – m2| ≤ fm1cosα
3 Závěr
Žáci si procvičili analyzování textů fyzikálních úloh, použití jednoduchých vzorců a
řešení soustav rovnic. Hezky spolupracovali při dotváření úloh a hledání jejich řešení.
4 Použitá literatura
Byly použity výhradně úlohy z archivu autora a úlohy vytvořené autorem pro tento kemp a
úlohy zde dotvořené ve spolupráci s žáky.
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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ÚLOHY Z MECHANIKY I, 2. ČÁST
Josef VESELÝ
1 Úvod
V této části se zaměříme na rovnoměrně zrychlený otáčivý pohyb tuhého tělesa a
rovnoměrně zrychlený valivý pohyb. Budeme hledat podmínky pro valení bez prokluzování a
to zejména na nakloněné rovině.
2 Rovnoměrně zrychlený otáčivý pohyb a podmínky pro valení bez prokluzování
Nejprve probereme kinematiku a dynamiku uvedených pohybů a poté se budeme
věnovat řešení úloh.
2.1 Kinematika a dynamika otáčivého pohybu
Vedle známých vztahů ze základní středoškolské fyziky zavedeme úhlové zrychlení ε,
ε=

∆ω
∆ t , pro ně pak platí

ε=

a
r .

V dynamice místo hmotnosti použijeme moment

2
setrvačnosti J a sílu nahradíme momentem síly M. M= F ·r ,J= k ·m·r . Číslo k závisí na tvaru
tělesa a na volbě osy otáčení.

2.2 Úlohy o valení
Příklad 1
Válec umístíme na nakloněnou rovinu se sklonem α = 15°. Určete nejmenší hodnotu
součinitele smykového tření mezi válcem a nakloněnou rovinou tak, aby se válec valil bez
prokluzování. Určete také velikost zrychlení válce. Za tíhové zrychlení dosaďte 9,81 m·s-2.
Řešení: Na válec působí tíhová síla, reakce podložky a
třecí síla. Složka tíhové síly zmenšená o třecí sílu uděluje
zrychlení posuvného pohybu a třecí síla uděluje úhlové
zrychlení. Situace je znázorněna na obr. 1.
Pophybové rovnice:
F1− F t = ma
M = Jε

mgsin α− F t = ma
Ft r =

1
2 a
mr
2
r

2
Řešením soustavy dostáváme a= 3 g sinα, numericky 1, 69 m·s-2.
aby nedošlo k prokluzování, musí být tečné zrychlení naobvodu válce rovno zrychlení
posuvného pohybu válce a podle pohybové rovnice dále dostaneme
Ft r = Jε
Ft r =

1
2 a
mr
2
r

fmgcosα=

1
ma
2

1

Dosazením za a a úpravou f = 3 tgα= 0,089.
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2.3 Jednoduché soustavy těles
Příklad 2
Určete zrychlení soustavy dvou závaží a kladky (viz obr. 2) a sílu, která napíná závěsy,
m1>m2. Kladku považujte za válec o poloměru r a hmotnosti m3. Tření
neuvažujte.
Řešení: Závaží konají pohyby posuvné, kladka pohyb otáčivý, proto
sestavíme tři dílčí pohybové rovnice, síly napínající závěsy označíme Fz1 a
Fz2, tíhové síly FG1 a FG2.
m2
m1
FG 1− F z1= m1 a

obr. 2

F z2− F G2= m2 a
F z2 r =

1
2a
mr
2
r

Rozepsáním tíhových sil, úpravou třetí rovnice, sečtením rovnic a další úpravou
dostáváme pro zrychlení soustavy obecné řešení a = g (m1 – m2)/(m1+ m2 + 1/2 m3), síly
napínající závěsy jsou Fz1 = gm1(2m2+1/2m3) / (m1+m2+1/2m3), Fz2 = gm2 (2m1-1/2m3) /
(m1+m2+1/2m3).
Žáci si sami navrhovali různé varianty pro číselné řešení a toto také úspěšně prováděli.
2.4 Obměny uvedených úloh a úlohy jim podobné, experimentální ověřování
Žáci úspěšně řešili příklad 1 pro kouli a pro obruč. V příkladu 2 jsme zanedbali
hmotnost kladky. Vyvstala otázka reálnosti našich výpočtů. Tu jsme ověřovali
experimentálně. Sestavili jsme reálně soustav těles dle obrázku 2 a určovali na základě měření
dráhy těžšího tělesa a času potřebného k uražení této dráhy zrychlení soustavy. Při zanedbání
hmotnosti kladky byl mezi teoretickým zrychlením a naměřeným zrychlením značný rozdíl,
při započtení kladky se rozdíl významně zmenšil. K dosažení shody by bylo zapotřebí ještě
uvažovat třecí sílu v ose kladky.
3 Závěr
Žáci si procvičili řešení úloh o otáčení a valení, vyzkoušeli si vytváření matematických
modelů skutečnosti a poznali, že jednodušší modely jsou snáze řešitelné, ale jejich výsledky
ne vždy odpovídají realitě, přesnější modely mohou být někdy obtížně řešitelné.
4 Použitá literatura
Byly použity výhradně úlohy z archivu autora a úlohy vytvořené autorem pro tento
kemp a úlohy zde dotvořené ve spolupráci s žáky.
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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ÚLOHY Z MECHANIKY II
Josef VESELÝ
1 Úvod
Vzhledem k věkovému složení přítomných bylo upuštěno od výkladu a užití
diferenciálního počtu a byly řešeny další úlohy o pohybu soustav těles.
2 Složitější úlohy z mechaniky
Byla řešena řada úloh klasickým výpočtem. Některé z nich zde uvedeme.
2.1 Pohyb válce
Příklad 1.
Nechme padat válec zavěšený na dlouhém, lehkém, tenkém závěsu,
který se může odvíjet (viz obr. 1). Určete velikost zrychlení posuvného
pohybu válce a svelikost síly, která napíná závěs. Hmotnost válce je 300 g,
tíhové zrychlení uvažujte 9,8 m·s-2.
Řešení: Válec koná dva druhy pohybu, zapíšeme dvě dílčí pohybové
rovnice:
FG − F z= ma
M = Jα

mg− F z= ma
Fzr =

1
2a
mr
2
r

Řešením soustavy a = 2/3 g = 6,5 m·s-2, Fz = 1/3 mg = 9,8 N.
2.2 Soustava více kladek
Příklad 2.
Určete velikosti zrychlení těles podle obrázku 2. Zanedbejte
hmotnosti závěsů a tření v kladkách.
a) Zanedbejte hmotnosti kladek.
b) Kladky považujte za válce o poloměru r.
Řešení:
a) Označme Fz síly napínající závěsy. Posunutí tělesa 1 bude dvojnásobné proti
posunutí tělesa 2, ve stejném poměru proto budou i jejich zrychlení. Zapíšeme i dílčí
pohybové rovnice:
a1= 2a2
F z− F G1= m1 a1
FG 22− 2F z= m2 a2
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Řešením soustavy dostáváme
m2− 2m1
m2− 2m1
a2=
g,a1=
2g
4 m1 +m2
4m1+m2
b) V této části je třeba započítat zrychlený otáčivý pohyb levé kladky a zrychlený valivý
pohyb pravé kladky. Označme zleva Fz1, Fz2, Fz3 síly napínající závěsy. Provedeme řešení
pro případ m2 + m3 > 2m1. Dílčí pohybové rovnice:
F z1− F G1= m1 a1
FG 2− F z3− F z2 = m2 a2 +m3 a2

(F z2− F z1 )r = J ε1
(F z3− F z2)= J ε2
a
1
2
Využijeme vztahů a1= 2a2 , ε1 = 2ε2 , ε= r , J= 2 mr , druhou a třetí rovnici vydělíme

dvěma, rovnice sečteme a úpravou dostáváme
m2− 2m1
m2− 2m1
a1=
,a2 =
m 7
7
4m1+ m2 + m3
2m1+ 2 + m3
2
2 4
2.3 Válec tažený závažím
Zde byla řešena skupina úloh, které se lišily
zejména způsobem spojení těles, umístění by na
vodorovné nebo nakloněné rovině. Je možné uvažovat
nebo zanedbat hmotnost pomocné kladky. Uvedeme
jednu z úloh.
Příklad 3.
Válec je tažen po vodorovné rovině závažím
zavěšeným přes kladku zanedbatelné hmotnosti (viz
obr. 3). Známe hmotnosti válce a závaží, valivý odpor válce, tření v kladce a hmotnost závěsu
zanedbáme. Určete zrychlení posuvné složky pohybu válce a1, zrychlení závaží a2, sílu Fz
napínající závěs.
Řešení: Okamžitá rychlost horního bodu válce je rovna dvojnásobku rychlosti valení,
válec je roztáčen dvojicí sil. Pro řešení tak dostáváme soustavu rovnic:
a2= 2a1
FG − F z= m2 a2
F z− F t = m1 a1
a
1
2F t r = m1 r 2 1
2
r
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Řešením soustavy
m2
m2
5m1 m2
a1=
g,a2=
g,F z=
g
5
5
8m2 +5m1
2m2+ m1
m2 + m1
4
8

3 Závěr
Žáci se naučili používat pohybové rovnice pro posuvný i otáčivý pohyb, procvičili se
v řešení soustav rovnic a vyhodnocování dosažených výsledků.
4 Použitá literatura
Byly použity výhradně úlohy z archivu autora a úlohy vytvořené autorem pro tento
kemp a úlohy zde dotvořené ve spolupráci s žáky.
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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