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KONGRUENCE
Jaroslav Hora
1 Úvod
Pojem kongruence zavedl do matematiky velký německý matematik Karl Friedrich
Gauss ve svém díle Disquisitiones arithmeticae z roku 1801. Uvidíme, že jde o pojem, který
je dobré znát.
2 Definice a základní vlastnosti
Řekneme, že celé číslo a je kongruentní s celým číslem b podle modulu m ∈ ℕ , m > 1,
právě když m dělí a – b. Píšeme a ≡ b (mod m) . V opačném případě říkáme, že a není
kongruentní s b podle modulu m (nebo též modulo m) a píšeme a ≡/ b (mod m) .
Kupříkladu 12 ≡ -3 (mod 5), protože 5|(12 – -3), tj. 5| 15. Na druhou stranu například
8 ≡/ 3 (mod 4).
Snadno nahlédneme, že binární relace a ≡ b (mod m) je
1. reflexivní, neboť pro všechna a ∈ ℤ je a ≡ a (mod m ) ,
2. symetrická, protože pokud pro libovolná a, b ∈ ℤ platí a ≡ b (mod m) , je též
b ≡ a (mod m) ,
3. tranzitivní, protože pokud jsou a, b, c libovolná celá čísla a platí a ≡ b (mod m) a
b ≡ c (mod m) , pak též platí a ≡ c (mod m ) .
Každá binární relace, která má všechny tři výše uvedené vlastnosti, je relací
ekvivalence. Víme, že relace ekvivalence vytváří tzv. rozklad nosné množiny, tj. v našem
případě množiny ℤ , na třídy navzájem ekvivalentních prvků.
Přibližme si, jak by tyto třídy vypadaly např. pro m = 5. Dostali bychom zjevně pět tříd
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , kde do třídy 0 patří všechna celá čísla, která při dělení pěti dávají zbytek 0
(tj. jsou dělitelná pěti beze zbytku) a kupř. do třídy 2 náleží právě všechna celá čísla, která při
dělení pěti dávají zbytek 2.
Povšimněme si, že kongruence má stejné vlastnosti jako dobře známá binární relace
rovnosti =.
2.1 Základní věty o kongruencích
Věta 1: Jestliže a ≡ b (mod m) a c ∈ ℤ je celé číslo, pak a) a + c ≡ b + c (mod m ) ,
b) ac ≡ bc (mod m) .
Důkaz této věty lze přenechat čtenáři.
Věta 2: Jestliže a ≡ b (mod m) a c ≡ d (mod m ) ,

pak

a)

a + c ≡ b + d (mod m) ,

b) ac ≡ bd (mod m) .
Návod k důkazu části b): vynásobme první kongruenci číslem c, druhou číslem b a
užijme tranzitivitu.
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Matematickou indukcí bychom nyní již snadno dokázali následující větu.
Věta 3: Nechť

a1 ≡ b1 ( mod m )

a2 ≡ b2 ( mod m )
……………….
an ≡ bn ( mod m ) .
Potom

a1a2 ...an ≡ b1b2 ...bn ( mod m ) .

Kdybychom použili tuto větu na n stejných kongruencí a ≡ b (mod m) , obdrželi
bychom a n ≡ b n (mod m) . Tento speciální výsledek hned využijeme.
2.2 Příklad a známá věta
Je 10 ≡ 1 (mod 3) . Podle předchozí věty dále pro každé přirozené číslo n platí
10n ≡ 1 (mod 3) . Teď již snadno dokážeme následující větu:
Věta: Přirozené číslo n dává pří dělení třemi stejný zbytek jako ciferný součet čísla n.
Důkaz: Zapišme n v dekadickém zápise ve tvaru n = an .10 n + an −1.10n −1 + ... + a1.10 + a0 . Máme
pak

a0 ≡ a0 mod ( m )

a1.10 ≡ a1 ( mod m )
………………….
an10n ≡ an ( mod m )
a sečtením získaných kongruencí obdržíme
an .10 n + an −1.10n −1 + ... + a1.10 + a0 ≡ an + an −1 + ... + a0 ( mod m ) .

2.3 Příklad Vypočtěte nejmenší nezáporný zbytek při dělení čísla 21333 číslem 50.
Protivná úloha, řekne si čtenář. Není myšlenkově složitá, jen při výpočtu mocniny je třeba
stále násobit a násobit. Kolikrát vlastně ? Přímočará odpověď by vycházela z této úvahy: Na
výpočet mocniny 212 potřebuji první násobení, na výpočet 213 = 212.21 druhé, na výpočet
21333 tedy bude zapotřebí 332 násobení. Vyjde „monstrózní“ číslo ( ≈ 1,9907. 10 440 ). Nikdo
z nás by nebyl ochoten počítat tak velkou mocninu jen s tužkou a papírem. Jenže díky
kongruencím a moderní výpočetní technice je podobná úloha řešitelná velice rychle.
Popíšeme si, jak se to provádí. Vše je základem moderního šifrování zpráv (RSA metoda).

5

2.4 Převod exponentu do dvojkové soustavy: Převeďme číslo 333 z desítkové
soustavy do soustavy dvojkové.
Řešení: Máme

333 = 2 . 166 + 1,
166 = 2 . 83 + 0,
83 = 2 . 41 + 1,
41 = 2 . 20 + 1,
20 = 2. 10 + 0,
10 = 2. 5 + 0,
5 = 2 . 2 + 1,
2 = 2 . 1 + 0,
1 = 2 . 0 + 1.

Je tedy 333 = (101001101)2.
Teď již můžeme vysvětlit, jak můžeme vypočítat mocninu a 333 velice efektivně a přitom
zároveň poznat způsob, kterým postupuje počítač. Užijme dvou povelů: N pro „násob“, U pro
„umocni“. Celý postup lze formálně zachytit v těchto krocích:
1. V zápisu čísla 333 ve dvojkové soustavě oddělme každé dvě číslice písmenem U.
Dostaneme posloupnost 1 U 0 U 1 U 0 U 0 U 1 U 1 U 0 U 1.
2. Vypusťme všechny nuly. Číslice 1 všude nahraďme písmenem N. Dostaneme
posloupnost N U U N U U U N U N U U N.
Vysvětleme, jak funguje tato posloupnost instrukcí při výpočtu mocniny a 333 . Povel N
interpretujeme jako „vynásob číslem a“, povel U interpretujeme jako „umocni na druhou“.
Máme
N
U
U
N
U
U
U
N
1 
→ a 
→ a2 
→ a4 
→ a5 
→ a10 
→ a20 
→ a40 
→ a41
U
N
U
U
N

→ a82 
→ a83 
→ a166 
→ a332 
→ a333.

Jasné! Nebude třeba 332 násobení, stačí jich pouhých třináct! Podařilo se nám popsat
způsob, jak neobyčejně zefektivnit výpočet oněch „velkých“ mocnin.
2.5 Výpočet s využitím kongruencí
Příklad: Vypočtěme nejmenší nezáporný zbytek při dělení čísla 21333 číslem 50.
Řešení: Sledujme posloupnost příkazů N, U získanou v příkladu 2. 4 a postupně pišme:
1 ≡ 1 (mod 50), 21 ≡ 21 (mod 50), 212 ≡ 41 (mod 50). Nyní umocníme: 214 ≡ 412
(mod 50), 214 ≡ 31 (mod 50). Dále 215 ≡ 21. 31 (mod 50), 215 ≡ 1 (mod 50). Teď lehce
zjistíme, že 2110 ≡ 12 (mod 50), 2120 ≡ 1 (mod 50), 2140 ≡ 1 (mod 50). Poté máme 2141 ≡ 21
(mod 50), 2182 ≡ 212 (mod 50), 2182 ≡ 41 (mod 50). Posléze vypočteme 2183 ≡ 41.21 (mod
50), 2183 ≡ 11 (mod 50), 21166 ≡ 21 (mod 50), 21332 ≡ 41 (mod 50) a konečně 21333 ≡ 11 (mod
50).
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Zjistili jsme, že číslo 21333 (má, jak víme z úvodu, 441 cifer při zápisu v desítkové
soustavě) dává při dělení 50 zbytek 11.
Při řešení tohoto příkladu jsme se úzkostlivě drželi „počítačového“ postupu, který je
snadné naprogramovat. Je patrné, že „pro počítače nebudou obdobné úlohy obtížné“, je
k dispozici efektivní algoritmus. Jiná věc je, že člověk by asi dokázal při některých
specifických zadáních najít svou originální cestu. Např. v právě řešeném příkladu by asi
využil příležitosti přejít od kongruence 215 ≡ 1 (mod 50) ihned „ke kongruenci s exponentem
již velice blízkým číslu 333“, (215)66 ≡ 1 (mod 50), tj. 21330 ≡ 1 (mod 50), vypočetl by
213 ≡ 11 (mod 50) a vynásobením posledních dvou kongruencí zjistil, že 21333 ≡ 11 (mod 50).
3 Závěr
Začíná být patrné, že znalost kongruencí může být velice užitečná při řešení úloh o
dělitelnosti a zároveň jsme viděli, jak jsou kongruence důležité pro každodenní počítačové
aplikace (šifrování zpráv).
4 Použitá literatura
APFELBECK, A.: Kongruence. Škola mladých matematiků
Praha, 1968.
(Přístupné z Czech Digital Mathematics
https://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/403650 ).

(21), Mladá fronta
Library na adrese

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

SOUSTAVY POLYNOMIÁLNÍCH ROVNIC
Jaroslav Hora
1 Úvod
Soustavy polynomiálních rovnic (nikoli nezbytně jen rovnic lineárních) se často
vyskytují v úlohách matematické olympiády. Při jejich řešení bývá často zapotřebí mít vlastní
dobrý nápad či použít nějakou důmyslnou cizí myšlenku či trik. Proto je nutné znát alespoň
některé základní postupy a finty, které mohou být užitečné.
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2 Začátečnický příklad
Řešte soustavu rovnic
y3 + z3 = 7 x3
y+z =3x
y – z = – x.
Řešení: Je zřejmé, že předložená soustava algebraických rovnic je poměrně snadná,
neboť poslední dvě rovnice soustavy jsou lineární. Jejich sečtením získáme vztah y = x,
odečtením třetí rovnice od druhé z = 2x. Dosazením získaných vyjádření do první rovnice
máme
x3 + 8 x3 = 7 x3.
Odtud plyne x = 0 a je zřejmé, že jediným řešením soustavy je trojice [0, 0, 0].
Bohužel, s „rostoucí vzdáleností od lineární algebry“ rostou potíže řešení.
2.1 Příklad
Řešte soustavu

x2 + x y = 3
y2 + x y = 6.

Řešení: Vynásobme první rovnici dvěma a odečtěme od ní rovnici druhou. Dostaneme
2 x2 + x y – y2 = 0 .
Připravili jsme si nulu na pravé straně rovnice a nyní napneme síly k vyřešení otázky,
zda by se výraz vlevo nepodařilo zapsat jako součin. To skutečně lze. Objevíme –li, že lze
psát
(2 x – y)(x + y) = 0,
jsme již téměř hotovi. Rozebereme případy I. y = 2 x a II. y = – x.
Snadno již nalezneme množinu všech řešení dané soustavy v R x R, a to P = {[–1, – 2],
[1, 2]}.
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2.2 Příklad
Řešte (v C x C ) soustavu rovnic
x+y=–6
x.y = 11 .
Řešení: Lze kupř. postupovat tak, že ze druhé rovnice vyjádříme y =

11
a dosadíme do
x

první rovnice. Po malé úpravě získáme kvadratickou rovnici
x2 + 6x + 11 = 0 s diskriminantem D = 36 – 44 = – 8. Tato rovnice má kořeny –3 ± i 2 a

řešeními příslušné soustavy jsou uspořádané dvojice [–3 – i 2 , –3 + i 2 ] a [–3 + i 2 ,
–3 – i 2 ].
Celkově je tedy obor pravdivosti dané soustavy roven množině P = { [–3 – i 2 , –3 + i 2 ],

[–3 + i 2 , –3 – i 2 ] }. V množině R x R řešení neexistuje.
2.3 Příklad
V oboru reálných čísel vyřešte soustavu rovnic
sin2 x + cos2 y = tg2 z,
sin2 y + cos2 z = tg2 x,
sin2 z + cos2 x = tg2 y.

Řešení: Označme cos2 x = a, cos2 y = b, cos2 z = c. Máme pak soustavu
1–a+b=

1
– 1,
c

1–b+c=

1
– 1,
a

1–c+a=

1
– 1,
b

A teď přijdou zajímavé věci. Sečtením všech rovnic máme
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1
1 1
+ + = 6.
a
b
c

Harmonický průměr kladných čísel a, b, c se definuje jako

n - tici kladných reálných čísel a1, a2, an vzorcem

3
, obecně pro
1 1 1
+ +
a b c

n
.
1 1
1
+ ... +
a1 a2
an

Vypočetli jsme tedy „skoro“ onen harmonický průměr čísel a, b, c, který je roven ½:
3
1
= .
1 1 1
2
+ +
a b c
Zbavíme –li se ale v získaných rovnicích zlomků, máme
c – a c + b c = 1 – c,
a – a b + a c = 1 – a,
b – b c + a b = 1 – b.
Poté sečtením a malou úpravou máme 2(a + b + c) = 3.
Známe tedy i aritmetický průměr čísel a, b, c, který je také roven ½.
Aritmetický i harmonický průměr kladných čísel a, b, c jsou si tedy rovny a to nastává
právě tehdy, když a = b = c = ½.
Dořešení původní soustavy obsahující goniometrické funkce již lze přenechat čtenáři.

3 Závěr
Soustavy polynomiálních rovnic (a soustav, které na jejich řešení lze převést) tvoří
velice různorodou látku. Poslední z řešených příkladů již byl dosti náročný.
4 Použitá literatura
ŠVRČEK, J.: Soustavy rovnic a metody jejich řešení. 1. vydání. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2016.
5 Kontakt na autora
Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU, Klatovská 51, Plzeň
horajar@kmt.zcu.cz
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HORNEROVO SCHÉMA V ŘEŠENÍ REÁLNÝCH OLYNOMIÁLNÍCH
ROVNIC
Jan FRANK
1 Úvod
Hornerovo schéma (též Hornerův algoritmus) představuje jednu z metod pro efektivní
vyhodnocování polynomů (též mnohočlenů) a je možné ji také využít při určování kořenů
reálných polynomiálních rovnic, kupříkladu na střední škole. Pokud bychom chtěli Hornerovo
schéma zařadit z hlediska matematických disciplín, pak spadá do oblasti numerické
matematiky, která se zabývá řešením problémů/úloh pro konkrétní číselné hodnoty. V této
souvislosti je nutné zmínit jistou provázanost (numerické) matematiky s počítačovými
technologiemi, matematickým softwarem a programováním, kdy v současné době je možné
celou řadu výpočtů (například s využitím iteračních metod) přenechat zmíněnému softwaru.
Ten provede výpočet velmi rychle a při dodržení vstupní syntaxe vydá bezchybný výsledek.
Nejinak tomu je i u Hornerova schématu, kdy mohou studenti nalézt některé příklady
zdrojových kódů v programovacích jazycích Python či C/C# nebo zdrojového kódu pro volně
šiřitelný program počítačové algebry (CAS) Octave na anglické verzi oblíbené otevřené
encyklopedie Wikipedia, konkrétně na stránce www.en.wikipedia.org/wiki/Horner's_method.
Pojmenován je tento algoritmus po britském matematikovi Williamu G. Hornerovi
(1786–1837), který jej publikoval v první polovině 19. století, nicméně se jedná o metodu,
která byla zřejmě známá již v 17. století Isaacu Newtonovi (1643–1727) a dokonce i čínským
matematikům ve 13. století. (O’Connor, Robertson 2018), (UNOB 2018)
1.1 Praktické užití Hornerova schématu
Ve středoškolské matematice nalezne Hornerovo schéma řadu uplatnění při praktických
výpočtech s (reálnými) polynomy a polynomiálními rovnicemi, kdy může být navíc tento
algoritmus využit kupříkladu v kombinaci s jistou experimentální metodou – uhádnutím
některého z hledaných kořenů rovnice. Jak již bylo uvedeno, jedná se o metodu pro efektivní
vyhodnocování polynomů, kdy jedno z praktických (nejen) středoškolských užití představuje
určení hodnoty polynomu p(x) v konkrétním zadaném bodě x. To je sice možné i přímým
dosazením, nicméně v případě polynomu vyššího stupně se může jednat o poměrně náročný
výpočet. Hornerovo schéma představuje elegantní a efektivní alternativu k tomuto výpočtu.
Zároveň je možné algoritmus využít k testování potenciálního kořene („podezřelé“ hodnoty).
Víme totiž, že číslo a je kořenem polynomu p(x) právě tehdy, když platí, že p(a) = 0, tedy že
polynom p(x) nabývá pro číslo a hodnoty 0. (Moučka, Rádl 2010)
Další praktické uplatnění nalezne Hornerovo schéma při dělení dvou polynomů. Nejen,
že se může jednat o postup svižnější oproti obvykle vyučovanému způsobu dělení, ale též je
možné tohoto přístupu využít při řešení polynomiální rovnice vyššího stupně (např. kubické).
V případě, že nalezneme/uhádneme jeden z kořenů zadané rovnice, tak při jeho ověřováním
prostřednictvím Hornerova schématu dochází k dělení původního polynomu lineárním
polynomem. Po dokončení výpočtu tak získáme nejen informaci, zda nalezená hodnota je
skutečně kořenem zadané rovnice, ale též získáme polynom – polynomiální rovnici nižšího
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stupně a může se jednat o snazší postup řešení než s využitím některých známých vzorců.
Vymezme před řešením konkrétních příkladů vybrané základní pojmy a připomeňme též
možnosti řešení některých běžně vyučovaných typů polynomiálních rovnic na střední škole.
2 Vymezení základních pojmů a obecný algoritmus výpočtu
Tato pasáž obsahuje obecné vymezení některých používaných pojmů. Je zřejmé, že při
jejich prezentování středoškolským studentům je nezbytné uvést i řadu konkrétních příkladů,
ze kterých budou patrné základní – podstatné vlastnosti. Uvedené pojmy, vlastnosti, obecný
algoritmus a důkazy matematických vět, které jsou pro zjednodušení vynechány, může čtenář
nalézt v literatuře (Moučka, Rádl 2010) nebo (Kořínek 1953), některé pak v (Kubešová 2007).

Definice 1 (polynom): Polynomem (mnohočlenem) jedné neurčité x ∈ ℝ rozumíme výraz ve

tvaru p( x ) = a n x n + a n −1 x n −1 + ... + a 2 x 2 + a1 x + a 0 , kde n ∈ ℕ. Čísla a 0 , a1 , a 2 ,..., a n ∈ ℝ, a ń ≠ 0
se nazývají koeficienty polynomu, přičemž koeficient a 0 označujeme jako absolutní člen
a koeficient a n jako vedoucí člen polynomu. Nejvyšší exponent (mocnitel) n neurčité x se
nazývá stupeň polynomu.

Poznámka: V zápisu konkrétního polynomu obvykle neuvádíme členy s nulovými
koeficienty, nicméně při užití Hornerova schématu je nutné vzít je v úvahu.
Definice 2 (kořen polynomu): Číslo a se nazývá kořen polynomu p(x) právě tehdy, když
platí p(a) = 0. Pokud je číslo a kořenem polynomu p(x), pak výraz ( x − a ) nazýváme
kořenový činitel polynomu p(x).
Věta 1 (počet kořenů): Polynom stupně n ≥ 1 má právě n kořenů.
Poznámka: Počet kořenů vymezený větou 1 zahrnuje nejen jednoduché kořeny z oboru
reálných čísel, ale též kořeny vícenásobné a kořeny z oboru komplexních čísel. Komplexních
kořenů je pak vždy sudý počet.
Věta 2 (existence kořene): Polynom lichého stupně má vždy alespoň jeden reálný kořen.
2.1 Vybrané typy polynomů a polynomiálních rovnic
Polynom ve tvaru p(x) = 8x + 3 je polynomem stupně 1, pro který obvykle používáme
označení lineární polynom, a polynomiální rovnice stupně 1 ve tvaru 8x + 3 = 0 se pak nazývá
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lineární rovnice. Rovnice tohoto typu zpravidla řešíme pomocí ekvivalentních úprav a není
třeba užívat složitějších algoritmů.
Polynom ve tvaru p( x ) = x 2 + 3 x + 2 je na základě nejvyšší mocniny polynomem
stupně 2 (tzv. kvadratický polynom) a dle věty 1 očekáváme dva kořeny, které ovšem nemusí
být reálné. Polynomiální rovnici stupně 2 ve tvaru x 2 + 3 x + 2 = 0 nazýváme kvadratickou
rovnicí. V jednodušších případech je možné využít při jejich řešení tzv. Vietových vzorců,
kdy pro kořeny x1 , x 2 kvadratické rovnice v obecném tvaru ax 2 + bx + c = 0 platí dvojice
vztahů:
b
c
x1 + x 2 = −
x1 . x 2 =
a
a
Další běžně vyučovanou metodou na středních školách, kterou lze při řešení uplatnit, je
výpočet kořenů pomocí diskriminantu D, kdy platí:
−b± D
D = b 2 − 4ac
x1 , x 2 =
2a
Je zřejmé, že oba výše uvedené postupy jsou efektivní a rychle vedou k nalezení kořenů
kvadratické rovnice. Mohou však nastat okolnosti, kdy již u rovnic tohoto typu bude vhodné
užít některého alternativního postupu, kupříkladu grafického řešení nebo výpočtu pomocí
Hornerova schématu.
Závěrem této kapitoly uvedeme polynom ve tvaru p( x ) = x 3 + 4 x 2 − 4 x − 1 . Nejvyšší
mocnina určuje, že se jedná o polynom stupně 3, který zpravidla označujeme jako kubický
polynom. Rovnici stupně 3 ve tvaru x 3 + 4 x 2 − 4 x − 1 = 0 pak nazýváme kubickou rovnicí
a vezmeme-li v úvahu dříve uvedené věty 1 a 2, je zřejmé, že musí existovat tři kořeny této
rovnice, přičemž nejméně jeden z kořenů musí být reálný. Jednou z možných a obvykle
vyučovaných metod výpočtu kořenů kubické rovnice jsou tzv. Cardanovy vzorce, které může
čtenář nalézt kupříkladu v literatuře (Bartsch 1963). V případě řešení polynomiálních rovnic
stupně 3 a vyšších již lze efektivně využít metody výpočtu pomocí Hornerova schématu, jak
je demonstrováno na řešených příkladech.
2.2 Obecný algoritmus výpočtu pomocí Hornerova schématu
Mějme zadaný polynom stupně n v obecném tvaru:
p( x ) = an x n + an −1 x n −1 + ... + a2 x 2 + a1 x + a0

Požadujeme-li vypočítat hodnotu p( x 0 ) polynomu p(x) v reálném čísle x0 s využitím
Hornerova schématu, pak tabulková podoba algoritmu je následující:
an
x0

an

a n −1

a n−2

x0 an

x 0 bn

bn = a n −1 + (x 0 a n )

bn −1 = a n − 2 + ( x 0 bn )

…
…
…

a2

a1

a0

x 0 b2

x 0 b1

x 0 b0

b1 = a 2 + (x0 b2 )

b0 = a1 + (x 0 b1 )

p(x 0 ) = a 0 + (x 0 b0 )

Z uvedené tabulky je zřejmé, že Hornerovo schéma nám umožňuje určit požadovanou
hodnotu p( x 0 ) pouze s využitím násobení a sčítání reálných čísel. Okomentujeme-li stručně
uvedený algoritmus, pak nejprve do prvního řádku zapíšeme všechny koeficienty zadaného
polynomu (včetně nulových!) a do třetího řádku prvního sloupce zaneseme číslo x0 . Následně
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postupujeme zleva doprava a příslušné hodnoty násobíme a sčítáme, čímž postupně vyplníme
celou tabulku a v třetím řádku posledního sloupce získáme požadovanou hodnotu p( x 0 ) . Dále
je nutné upozornit na vypočtené hodnoty a n , bn , bn −1 ,..., b1 , b0 , které představují koeficienty
o stupeň nižšího polynomu q(x) ve tvaru:
q ( x ) = a n x n−1 + bn x n − 2 + bn −1 x n −3 + ... + b2 x 2 + b1 x + b0 ,

pro který platí, že p( x ) = ( x − x0 ) q ( x ) + p ( x0 ) a hodnota p( x 0 ) představuje zbytek po dělení

polynomu p(x) lineárním polynomem x − x0 . V případě, že p( x0 ) = 0 , pak je x0 kořenem
zadaného polynomu p(x) a výše uvedený lineární polynom představuje jeho kořenový činitel.

3 Řešené příklady
Přejděme nyní ke konkrétním příkladům, praktickým výpočtům a možnostem využití
Hornerova schématu při řešení úloh středoškolských rozměrů. Nutno na tomto místě dodat, že
v případě určování kořenů polynomiálních rovnic byly tyto rovnice voleny tak, aby kořeny
byly vždy pouze z oboru reálných čísel.
Příklad 1 (určení hodnoty polynomu v daném bodě): Určete hodnotu zadaného polynomu
p( x ) = 2 x 5 − 5 x 4 + 3 x 3 − 2 x 2 + x + 1 v bodě x0 = 2 .
Řešení: Vzhledem k vyššímu stupni zadaného polynomu p(x) využijeme při řešení Hornerova
schématu a na závěr provedeme ověření získaného výsledku přímým dosazením. Nejprve je
nutné sestrojit tabulku. Pro lepší názornost je nad/pod tabulkou uvedena též neurčitá x
s příslušným exponentem.
x5
x4
x3
x2
x1
2
-5
3
-2
1
1
2.2 = 4
2.(-1) = -2
2.1 = 2
2.0 = 0
2.1 = 2
2
(-5)
+
4
=
-1
3
+
(-2)
=
1
(-2)
+
2
=
0
1
+
0
=
1
1
+2=3
x0 = 2
x4
x3
x2
x1
Hledanou hodnotu máme vypočtenou ve žlutě zvýrazněné buňce a je tedy zřejmé, že
pro zadaný polynom p(x) platí p(2) = 3 . Lze tedy konstatovat, že zadané číslo 2 není kořenem
tohoto polynomu a vypočtená hodnota 3 představuje zbytek po dělení polynomu p(x)
lineárním polynomem ve tvaru x − 2 . Polynom p(x) je tedy možné vyjádřit v níže uvedeném
tvaru součinu, což by bylo možné ověřit zpětným roznásobením:
p ( x ) = ( x − 2 ) 2 x 4 − x 3 + x 2 + 0. x + 1 + 3
Porovnejme nyní postup s využitím Hornerova schématu a získaný výsledek s metodou
dosazení hodnoty x0 = 2 do polynomu p(x):

(

)

p (2 ) = 2.2 5 − 5.2 4 + 3.2 3 − 2.2 2 + 2 + 1 = 2.32 − 5.16 + 3.8 − 2.4 + 3 = 64 − 80 + 24 − 8 + 3 = 3
Přímým dosazením jsme pochopitelně dospěli ke stejnému výsledku, nicméně nám
tento postup nedává možnost nalézt výše uvedené vyjádření polynomu p(x) ve tvaru součinu.
Navíc se v porovnání s hodnotami vyskytujícími se v tabulce při užití Hornerova schématu
pohybujeme při dosazení ve vyšších číselných hodnotách a pokud nemáme k dispozici
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kalkulačku či jiné výpočetní zařízení, pak může být tento postup poměrně zdlouhavý, náročný
a též náchylný na chybu.
Příklad 2 (určení reálných kořenů dané rovnice): Určete všechny reálné kořeny rovnice
ve tvaru x 3 − x 2 − 4 x + 4 = 0 .
Řešení: Ze zadání je zřejmé, že se jedná o rovnici třetího stupně, tj. kubická rovnice, a na
základě dříve uvedené věty 1 očekáváme tedy tři kořeny. Všechny tyto kořeny budou navíc,
dle uvedené podmínky v úvodu kapitoly, reálné.
Pokusme se nejprve určit jeden z kořenů, resp. pokusme se nalézt hodnotu „podezřelou“
z kořene. Zaměříme-li se na jednotlivé koeficienty a šikovně vytkneme, získáme původní
rovnici v upraveném tvaru:
x 2 ( x − 1) − 4( x − 1) = 0
Nyní je již zřejmé, že jedním z hledaných kořenů („podezřelou“ hodnotou) musí být
číslo x1 = 1 . Otestujme tento nalezený kořen s využitím Hornerova schématu, které nám navíc
umožní určit rovnici nižšího stupně, což usnadní vypočet zbývajících kořenů.
1

x1 = 1

-1
1.1 = 1
(-1) + 1 = 0

1

-4
1.0 = 0
(-4) + 0 = -4

4
1.(-4) = -4
4 + (-4) = 0

Ověřili jsme, že hodnota x1 = 1 je skutečně kořenem zadané rovnice, pro polynom na
levé straně rovnice, označme jej p(x), platí p(1) = 0 a v případě konstrukce grafu tohoto
polynomu by došlo v bodě [1,0] k protnutí osy x. Zároveň můžeme konstatovat, že lineární
polynom x − 1 dělí polynom p(x) beze zbytku, což je zřejmé z výsledku ve žlutě zvýrazněné
buňce tabulky, a jedná se tedy o jeden z kořenových činitelů. Koeficienty v hledané rovnici
nižšího stupně jsou pak po řadě 1, 0, -4 a původní rovnici můžeme tedy zapsat ve tvaru:
(x − 1) x 2 + 0 x − 4 = 0
Po vynechání členu s nulovým koeficientem pak:
(x − 1) x 2 − 4 = 0
V tuto chvíli existuje několik možností, jak zbývající kořeny určit. Lze využít jeden ze
základních algebraických vzorců, konkrétně a 2 − b 2 = (a + b )(a − b ) , kdy pak musí zřejmě

(

)

(

(

) (

(

platit, že x − 4 = x − 2
v součinovém tvaru:
2

2

2

) = (x + 2)(x − 2) .

)

)

Zadanou rovnici můžeme tedy zapsat

(x − 1)(x + 2)(x − 2) = 0

Snadno tak nahlédneme, že zbývající hledané kořeny zadané kubické rovnice jsou
x 2 = −2 , x3 = 2 . K tomuto výsledku bychom mohli též dospět prostřednictvím výpočtu
kořenů pomocí diskriminantu. Postup by byl následující:
D = b 2 − 4ac
⇒
D = 0 + 16 = 16

x 2, 3 =

−b ± D
2a

⇒
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0 ± 16 ± 4
=
2
2
x 2 = −2 , x 3 = 2
x 2,3 =

Třetí z možností by bylo možné znovu využít při řešení Hornerova schématu, i když
v tomto případě se jedná o zbytečné „komplikování situace“. Student snadno určí, že jeden
z kořenů musí být x3 = 2 , protože 2 2 − 4 = 0 , nicméně už může opomenout, vliv sudé
mocniny na výsledné znaménko, a tudíž i kořen x 2 = −2 opomene. Při podrobení nalezeného
kořene x3 = 2 testování prostřednictvím Hornerova schématu pak ovšem nalezneme i třetí
z kořenů. Nesmíme však vynechat v tabulce člen s nulovým koeficientem.
1
0
-4
2.1 = 2
2.2 = 4
1
0
+
2
=
2
(-4)
+4=0
x3 = 2
Koeficienty v rovnici nižšího stupně pak budou po řadě 1, 2. Bude se tedy jednat
o lineární rovnici ve tvaru x + 2 = 0 . Po provedení jednoduché ekvivalentní úpravy získáme
poslední hledaný kořen x 2 = −2 .
Hledané kořeny zadané rovnice x 3 − x 2 − 4 x + 4 = 0 jsou hodnoty x1 = 1, x 2 = −2, x3 = 2 .
Příklad 3 (dělení polynomů): Vydělte daný polynom p( x ) = 3 x 4 − 5 x 3 − 21x 2 + 53 x − 30
polynomem q( x ) = 3x − 5 a určete všechny reálné kořeny polynomu p(x).
Řešení: Nyní máme dán polynom p(x) stupně 4, u kterého budeme očekávat čtyři reálné
kořeny. Nejprve se ovšem budeme zabývat dělením zadaných polynomů, které realizujeme
s využitím Hornerova schématu a pro lepší přehlednost jsou opět některé koeficienty barevně
odlišeny. Postup je pak následující:
3 x 4 − 5 x 3 − 21x 2 + 53 x − 30 : 3x – 5 = ?
x4
x3
x2
x1
3
3
-5
-21
53
-30
5.1 = 5
5.0 = 0
5.(-7) = -35
5.6 = 30
5 3 : 3 = 1 (-5 + 5) : 3 = 0 (-21 + 0) : 3 = -7 [53 + (-35)] : 3 = 6 (-30) + 30 = 0
x3
x2
x1
Upozorněme na dvě kritická místa výpočtu – při zanášení absolutního členu polynomu
q(x) do tabulky otáčíme znaménko a v posledním sloupci již nedělíme koeficientem 3 tohoto
polynomu. Získaný výsledek je ve tvaru:
3 x 4 − 5 x 3 − 21x 2 + 53 x − 30 : 3 x − 5 = 1x 3 + 0.x 2 − 7 x + 6
Po vynechání členu s nulovým koeficientem:
3 x 4 − 5 x 3 − 21x 2 + 53 x − 30 : 3 x − 5 = x 3 − 7 x + 6
Povšimněme si nyní okolnosti, která nastala ve žlutě zvýrazněné buňce tabulky. Dělení
polynomu p(x) dvojčlenem 3 x − 5 je dělením beze zbytku, a tudíž můžeme snadno určit první
z kořenů s využitím ekvivalentních úprav tohoto dvojčlenu.
3x − 5 = 0
3x = 5
5
x=
3
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5
. Nyní potřebujeme určit zbývající tři
3
kořeny polynomu p(x), přičemž se nám problém dělením značně zjednodušil a přešli jsme
k řešení kubické rovnice v poměrně jednoduchém tvaru:
x3 − 7x + 6 = 0
Bez nutnosti užívat složitějšího matematického aparátu je zřejmý další z kořenů x 2 = 1 ,
protože absolutní člen je roven šesti a pro výslednou rovnost nule potřebujeme, aby po
dosazení platilo x 3 − 7 x = −6 . Nicméně by v této situaci bylo možné využít též jistý
experimentální způsob – sestavit tabulku a pokusit se několik celočíselných hodnot dosadit.
To však přenechme čtenáři a pokračujme v řešení zadaného příkladu. V dalším kroku užijeme
Hornerova schématu v kombinaci se získaným kořenem x2 = 1 .
1
0
-7
6
1.1 = 1
1.1 = 1
1.(-6) = -6
1 0 + 1 = 1 (-7) + 1 = -6 6 + (-6) = 0
x2 = 1

Prvním hledaným kořenem je tedy hodnota x1 =

Tímto jsme ověřili, že hodnota x 2 = 1 je skutečně kořenem polynomu p(x) a zároveň
jsme získali informaci o koeficientech polynomu o stupeň nižšího. Můžeme tak přejít k řešení
kvadratické rovnice ve tvaru:
x2 + x − 6 = 0
Zbývající dvojici kořenů určíme obvyklým středoškolským způsobem – výpočtem
pomocí diskriminantu.
D = 1 + 24 = 25

− 1 ± 25 − 1 ± 5
=
2
2
4
−6
x3 = = 2, x 4 =
= −3
2
2
x 3, 4 =

5
Tím je celý výpočet hotov. Kořeny polynomu p(x) jsou x1 = , x 2 = 1, x3 = 2, x 4 = −3
3
a polynom je tedy možné zapsat v součinovém tvaru:
5

p( x ) =  x − ( x − 1)( x − 2 )( x + 3)
3

4 Závěr
Hornerovo schéma představuje jeden z postupů, jak lze efektivně vyhodnocovat zadané
polynomy a případně řešit polynomiální rovnice vyšších stupňů. Pochopitelně se nejedná
o všespasitelnou metodu a při řešení zadaného problému můžeme najít i jednodušší a rychlejší
způsoby řešení (viz příklad 2), nicméně řešiteli matematické olympiády dává při vhodné
aplikaci jistou možnost ušetřit cenné minuty, případně poskytuje nástroj, jak se vyhnout
počítání s vysokými čísly a mocninami, zvláště v situaci, kdy nemá k dispozici výpočetní
techniku. Vhodnou kombinací volených postupů pak může Hornerovo schéma představovat
mocný nástroj pro řešení složitých problémů, který nalezne své uplatnění kupříkladu i ve
vyšší matematice.
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GEOMETRICKÉ NEROVNOSTI
Martina KAŠPAROVÁ
1 Úvod
V řadě i poměrně zapeklitých úloh lze použít jednoduché nerovnosti, které platí
v základních obrazcích a které jsou natolik zřejmé, že jsou zařazovány do výuky už na
základní škole.
Mezi takové zásadní vlastnosti patří nerovnost mezi součtem dvou stran trojúhelníka a
jeho třetí stranou (trojúhelníková nerovnost), nerovnost mezi odvěsnou a přeponou. Pro
některé nerovnosti týkající se rovinných útvarů existuje prostorová analogie.
Na následujících řádcích jsou zadání a stručná řešení vybraných úloh matematických
olympiád, s nimiž se studenti kempu měli příležitost potýkat.
2 Úlohy
Příklad 1: V trojúhelníku jsou dvě výšky, které nejsou menší než strany, na něž jsou spuštěny.
Určete vnitřní úhly trojúhelníku. (Zadání bylo převzato z (Vasiljev 1988, s. 27). Úloha
odpovídá 1. příkladu čtvrté celoruské matematické olympiády, která proběhla v roce 1964.)
Bez újmy na obecnosti nechť je v trojúhelníku ABC např. va ≥ a (1) a vc ≥ c (2) a P, Q
jsou po řadě paty výšek va, vc. Výška va, resp. vc je odvěsnou v pravoúhlých trojúhelnících
APC a APB, resp. AQC a BQC. Je proto b ≥ va (3) a c ≥ va (4), resp. b ≥ vc (5) a a ≥ vc (6).
Z nerovností (4), (1), (6), (2) vytvoříme řetězec: c ≥ va ≥ a ≥ vc ≥ c. První a poslední člen
řetězce se rovnají, proto i prostřední členy se sobě rovnají. V trojúhelníku proto platí c = a =
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= vc = va. Trojúhelník s vlastnostmi popsanými v zadání je pravoúhlý rovnoramenný
trojúhelník, jeho vnitřní úhly mají proto velikost 45°, 90°, 45°.
Příklad 2: Jaký největší obsah může mít trojúhelník se stranami a, b, c, pro které platí 0 ≤ a ≤
≤ 1 ≤ b ≤ 2 ≤ c ≤ 3? (Zadání bylo převzato z (Vasiljev 1988, s. 25). Úloha odpovídá
2. příkladu druhé celoruské matematické olympiády, která proběhla v roce 1962.)
Vzhledem k zadaným podmínkám na délky stran trojúhelníku bude vhodné uvažovat
o takovém předpisu pro výpočet obsahu, v němž se vyskytují strany trojúhelníku, např.
S = 12 ⋅ab⋅sin γ. Hodnota S poroste se zvětšujícími se stranami a, b a s úhlem γ blížícím se 90°.
Vzhledem k podmínkám úlohy nastane maximum S =

1
2

⋅1⋅2⋅sin 90° = 1 pro pravoúhlý

trojúhelník s odvěsnami a = 1, b = 2. Snadno se ověří, že pro takové odvěsny je splněna
i podmínka pro stranu c, 2 ≤ c = 5 ≤ 3.
Příklad 3: Na stranách konvexního čtyřúhelníku jako na průměrech jsou sestrojeny čtyři
kruhy. Dokažte, že pokrývají celý čtyřúhelník. (Zadání bylo převzato z (Prasolov 2006,
s. 407). Úloha odpovídá příkladu 8.4 šestnácté běloruské matematické olympiády, která se
konala v roce 1966.)
Předpokládejme naopak, že kruhy nepokrývají celý čtyřúhelník ABCD, tj. existuje
vnitřní bod X čtyřúhelníku, který není bodem žádného ze čtyř kruhů. Kruhy sestrojené nad
stranami jako nad průměry představují geometrická místa bodů, z nichž lze strany vidět pod
úhlem α, 90° ≤ α ≤ 180°. Z bodu X vně kruhů vidíme každou stranu čtyřúhelníka ABCD pod
úhlem menším než 90°, takže součet všech čtyř takových úhlů je menší než 360°. To ale není
možné pro žádný vnitřní bod čtyřúhelníku, protože součet úhlů při vrcholu X trojúhelníků
ABX, BCX, CDX, DAX je plný úhel, tj. úhel o velikosti 360°.
Příklad 4: Trojúhelníková nerovnost má svou analogii v prostoru. Vyslovte ji a dokažte.
(Zadání s úpravami převzato z (Prasolov, Šarygin 1989, s. 192).)
Prostorovou analogií trojúhelníku je čtyřstěn. Tvrzení o součtu délek stran
trojúhelníku se v prostoru bude týkat součtu obsahů stěn čtyřstěnu. Rozhodněme proto, zda
platí, že v libovolném čtyřstěnu ABCD je vždy součet obsahů tří stěn větší než obsah čtvrté
stěny.
Uvažujme pravoúhlý průmět tří stěn čtyřstěnu se společným vrcholem D do roviny
čtvrté stěny, tj. do roviny stěny ABC. V závislosti na poloze vrcholu D bude jeho pravoúhlý
průmět D′ vnitřním bodem stěny ABC, bodem obvodu trojúhelníku ABC nebo bude D′ ležet
vně trojúhelníku ABC. Ve všech případech je stěna ABC zcela pokryta trojúhelníky ABD′,
BCD′, ACD′, které jsou pravoúhlými průměty stěn ABD, BCD, ACD, proto je obsah stěny
ABC menší nebo roven součtu obsahů pravoúhlých průmětů ostatních stěn. Obsah
trojúhelníku ABD′ je menší než obsah stěny ABD, protože výška v na základu AB je
v trojúhelníku ABD větší než výška v′ na AB v trojúhelníku ABD′. Výška v je totiž přeponou
v pravoúhlém trojúhelníku se stranami DD′, v, v′. Podobně jsou i obsahy stěn BCD a ACD
větší než obsahy jejich pravoúhlých průmětů. Platí tedy, že součet obsahů tří stěn čtyřstěnu je
větší než obsah čtvrté stěny.
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Příklad 5: Existuje trojboký jehlan s výškami 1, 2, 3 a 6? (Zadání převzato z (Šarygin 1999,
s. 124).)
Předpokládejme, že takový jehlan existuje. Jeho objem umíme spočítat čtyřmi různými
způsoby: V = 13 ⋅S1⋅1 = 13 ⋅S2⋅2 = 13 ⋅S3⋅3 = 13 ⋅S4⋅6. Odtud dostaneme rovnosti: S4 = 16 ⋅S1, S3 =
= 13 ⋅S1, S2 = 12 ⋅S1, takže platí S1 = S2 + S3 + S4. Rovnost vzhledem k tvrzení dokázanému
v příkladu 4 není možná, trojboký jehlan neboli čtyřstěn s uvedenými výškami proto
neexistuje.
Příklad 6: Je dán rovnostranný trojúhelník se stranou délky 1. Pro jaké nejmenší d může
úsečka délky d klouzající se krajními body po stranách trojúhelníku „zamést“ celý
trojúhelník. (Zadání bylo převzato z (Vasiljev 1988, s. 26). Úloha odpovídá 1. příkladu třetí
celoruské matematické olympiády, která proběhla v roce 1963.)
Úvahy, k nimž dospějeme např. i na základě pokusu, vedou ke zjištění, že úsečka musí
být dostatečně „krátká“, aby „mohla zametat“, na druhou stranu dost „dlouhá“, aby „zametla“
všechny body trojúhelníku. Problematickým místem pro „zametání krátkou úsečkou“ je střed
(těžiště) T trojúhelníku. Zjišťujeme, že úsečka musí být taková, aby jí při nějaké poloze jejích
krajních bodů na obvodu trojúhelníku náležel bod T. Úsečka A0B0, jejíž střed je totožný
s bodem T, má délku d = 23 . Zdůvodníme, že je to nejmenší d, které vyhovuje úloze.
Každá úsečka AB (různá od A0B0), která prochází bodem T a má krajní body na
obvodu trojúhelníku, je větší než A0B0. Ukážeme, že dokonce pravoúhlý průmět A′B′ úsečky
AB je větší než A0B0, tj. A0B0 < A′B′ < AB.
Pro AB různou od A0B0 je buď AT > BT, nebo
AT < BT. Uvažujme jako na obrázku AT < BT.
Trojúhelníky AA′T, BB′T jsou podobné, takže
pro AT < BT je AA′ < BB′. Trojúhelníky
AA′A0, BB′B0 jsou také podobné, proto vztah
AA′ < BB′ mezi většími odvěsnami bude platit
i pro menší odvěsny, tedy A0A′ < B0B′. Platí
A′B′ = A′T + B′T = A0T – A0A′ + B0T + B0B′ =
= A0B0 + B0B′ – A0A′. Jelikož A0A′ < B0B′, tj.
B0B′ – A0A′ > 0, platí A′B′ > A0B0. Ze všech
úseček, které procházejí bodem T je nejmenší
úsečka délky d = 23 .
Ukážeme, že úsečka takové délky „zamete“ celý trojúhelník, tedy pro každý bod X
trojúhelníku existuje úsečka délky 23 , která jím prochází a má krajní body na obvodu
trojúhelníku. Případ X = T byl vyřešen v předchozím. Pro X ≠ T mají aspoň dvě úsečky
vedené bodem X rovnoběžně se stranami trojúhelníku délku různou od 23 . (Na obrázku jsou
vyznačeny čerchovaně.) Nejkratší z nich bude mít délku d1 < 23 a nejdelší délku d2 > 23 .
Uvažujme funkci f, která určité poloze přímky p procházející bodem X přiřadí délku úsečky,
kterou má přímka společnou s trojúhelníkem. Pro první „rovnoběžnou polohu“ je f(x1) = d1 <
< 23 , pro druhou je f(x2) = d2 > 23 . Při otáčení přímky p z první polohy do druhé polohy
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hodnoty funkce f rostou. Funkce f je spojitá, takže existuje poloha x0 přímky p, při níž f(x0) =
d = 23 . Úsečka délky 23 „zamete“ celý trojúhelník.
3 Závěr
Na úlohách jsme připomněli některé podstatné geometrické vlastnosti rovinných a
prostorových útvarů. Jmenujme některé z nich: V každém pravoúhlém trojúhelníku je přepona
větší než každá ze dvou odvěsen, obsah trojúhelníku je nejvýše roven polovině součinu dvou
největších stran trojúhelníku, z vnějšího bodu Thaletovy kružnice nad úsečkou AB je tuto
úsečku vidět pod úhlem menším než 90°, pravoúhlý průmět útvaru, resp. úsečky má menší
obsah, resp. délku než promítaný útvar, resp. úsečka.
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KVADRATICKÝ TROJČLEN
Martina KAŠPAROVÁ
1 Úvod
V elementárních úlohách týkajících se kvadratického trojčlenu obvykle hledáme nulové
body trojčlenu nebo naopak trojčlen z daných vlastností jeho kořenů. K řešení zpravidla
využíváme diskriminant, Viètovy vztahy a vlastnosti kvadratické funkce včetně grafického
znázornění. V následujícím textu jsou úlohy, kterým se v době kempu věnovali řešitelé MO.
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2 Úlohy
Příklad 1: Rozhodněte, zda existují reálná čísla b, c taková, že každá z rovnic x2 + bx + c = 0,
2x2 + (b + 1)x + c + 1 = 0 má dva celočíselné kořeny. (Převzato z (Agachanov 2007, s. 69).)
Předpokládejme, že první rovnice má kořeny α1, α2 ∈ Z a druhá β1, β2 ∈ Z.
Z Viètových vztahů plyne, že také b = –(α1 + α2), c = α1⋅α2 jsou celá čísla a rovněž b2+1 =
= –(β1 + β2),

c +1
2

= β1⋅β2 musí být z oboru Z. Má-li být

c +1
2

∈ Z, pak musí být c liché číslo, a

tedy i kořeny α1, α2 jsou lichá čísla, neboť c = α1⋅α2. Koeficient b = –(α1 + α2) je tudíž sudý,
ale pro takové b není b2+1 celé číslo, což je v rozporu s předchozím, protože b2+1 je opačné
číslo k součtu dvou celých čísel. Neexistují reálná čísla b, c s požadovanými vlastnostmi.
Příklad 2: Jaké je nejmenší přirozené číslo a, pro něž existuje kvadratický trojčlen
s celočíselnými koeficienty a s nejvyšším koeficientem a, který má dva různé kladné kořeny
menší než 1. (Převzato z (Vasiljev 1988, s. 40).)
Uvažujme trojčlen f(x) = ax2 + bx + c, a ∈ N, b, c ∈ Z, kde x1, x2 jsou jeho kořeny, pro
něž dle zadání platí 0 < x1 < x2 < 1, takže lze psát i f(x) = a(x – x1)(x – x2). Všimněme si
hodnot funkce f pro x = 0 a x = 1. Číslo 0, resp. 1 omezuje kořeny trojčlenu zdola, resp. shora.
Platí f(0) = a(– x1)(– x2) = a⋅x1⋅x2 = c ≥ 1, protože kořeny jsou kladné a koeficienty trojčlenu
jsou celočíselné. Také f(1) = a(1 – x1)(1 – x2) = a + b + c ≥ 1, neboť jsou opět koeficienty
trojčlenu celočíselné a na základě monotonie funkce f v intervalu 〈– 2ba ,+∞) je f(– 2ba ) < f(x2) <
< f(1), a tedy 0 < f(1). Součin f(0)⋅f(1) = a⋅x1⋅x2⋅a(1 – x1)(1 – x2) = a2x1(1 – x1)x2(1 – x2) je také
větší nebo roven 1. Výrazy ve tvaru x⋅(1 – x), kde x ∈ (0, 1), umíme omezit: 0 < x⋅(1 – x) ≤ 14 .
(Rovnost nastává jen pro x =
kořenů roven
y

1
2

1
2

.) Vzhledem k zadání úlohy může být nejvýše jeden z dvojice

, takže 1 ≤ f(0)⋅f(1) = a2x1⋅(1 – x1)⋅x2⋅(1 – x2) < a2⋅ 14 ⋅ 14 , proto 1 < a2⋅ 14 ⋅ 14 , a
tedy a > 4. Nejmenší přirozené číslo, pro
které
existuje
kvadratický
trojčlen
s celočíselnými koeficienty a s kořeny
požadovaných vlastností, je a = 5.
Najdeme ještě příslušný trojčlen.
S rostoucím a se parabola „zužuje“, pro
nejmenší hodnotu a je tedy „nejširší“.
„Nejširší“ parabole odpovídají co možná
navzájem nejvzdálenější kořeny x1, x2. To
nastane pro x1 blížící se 0 a x2 blížící se 1, tj.
v případě, kdy osa paraboly prochází bodem
x = 12 , x-ová souřadnice vrcholu – 2ba = – 10b
je 12 . Z toho lze určit b = –5. Podmínkou
existence dvou kořenů je
D = b2 – 20c > 0.
x
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Ze všech c ≥ 1 vyhovuje pouze c = 1. Snadno se lze přesvědčit, že trojčlen 5x2 – 5x + 1
splňuje všechny podmínky uvedené v zadání.
Příklad 3: Miloš řešil rovnici x2 + ax + b = 0 a sdělil Andrejovi soubor čtyř čísel – dva kořeny
a dva koeficienty této rovnice. Neřekl ovšem, která čísla jsou kořeny a která koeficienty.
Může Andrej zjistit, jakou rovnici Miloš řešil, když jsou čísla v souboru různá? (Převzato a
upraveno podle (Agachanov 2007, s. 31).)
Dokazujme sporem, ať Andrej nepozná Milošovu rovnici x2 + ax + b = 0 a místo ní
sestaví z Milošovy množiny {a, b, c, d} jinou rovnici x2 + a′x + b′ = 0, které odpovídá množina {a′, b′, c′, d′} a která je až na pořadí prvků stejná jako Milošova, tj. {a, b, c, d} = {a′, b′,
c′, d′}. Součet prvků první množiny je proto stejný jako součet prvků druhé množiny, (1) a +
+ b + c + d = a′ + b′ + c′ + d′. Totéž platí pro součin, (2) a⋅b⋅c⋅d = a′⋅b′⋅c′⋅d′. Podle Viètových
vztahů platí v Milošově, resp. Andrejově množině a = –(c + d), b = c⋅d, resp. a′ = –(c′ + d′),
b′ = c′⋅d′. V rovnosti (1) proto dosadíme 0 za a + c + d i a′ + c′ + d′ a dostaneme (3) b = b′,
v rovnosti (2) nahradíme c⋅d, resp. c′⋅d′ výrazem b, resp. b′ a získáme (4) ab2 = a′b′2.
Z podmínek (3) a (4) plyne b2⋅(a – a′) = 0, a tedy b = 0 nebo a = a′. Koeficienty a, a′
lineárních členů nemohou být stejné, neboť s ohledem na (3) by Milošova a Andrejova
rovnice byly stejné. Pokud je b = 0, tak z rovnosti b = c⋅d plyne c = 0 nebo d = 0. V tom
případě jsou v souboru dvě stejná čísla, např. b = d = 0, což je v rozporu s předpokladem.
Andrej proto ze souboru čtyř různých čísel pozná, jakou rovnici řešil Miloš.
Příklad 4: Nechť a je reálné číslo. Najděte nejmenší obsah pravoúhelníku, jehož strany jsou
rovnoběžné se souřadnicovými osami a který obsahuje útvar určený soustavou nerovnic:
y ≤ –x2,
y ≥ x2 – 2x + a
(Převzato z (Vasiljev 1988, s. 79).)
Útvar je omezen dvěma parabolami. První je „pevně“
daná, polohu druhé paraboly v závislosti na parametru a lépe
určíme z rovnice y = (x – 1)2 + a – 1 získané doplněním na
čtverec. Druhá parabola má vrchol v bodě [1, a – 1] a hodnota
parametru a je rozhodující pro existenci útvaru a polohu
přímek, na nichž leží strany pravoúhelníku omezujícího útvar.
Pokud mají paraboly společný nejvýše jeden bod, neomezují
žádný útvar. Mají-li společné dva různé body, tj. rovnice –x2 =
= x2 – 2x + a má dva různé kořeny x1 < x2, budou strany
pravoúhelníka rovnoběžné s osou y ležet na přímkách
o rovnicích x = x1 a x = x2. Rozměr jedné strany
pravoúhelníka je tedy roven x2 – x1. Rozměr druhé strany
pravoúhelníka bude určen buď y-ovými souřadnicemi
průsečíků parabol (1. typ útvaru), nebo jejich vrcholy (2. typ
útvaru), viz obrázky.
První typ útvaru vznikne pro 12 > a > 0 a odpovídající
pravoúhelník má obsah
S1 = (x2 – x1)⋅(y1 – y2)⋅= (x2 – x1)⋅( – x12 + x22)⋅=
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= (x2 – x1)2⋅(x1 + x2),
druhý se získá při volbě a ≤ 0 a obsah pravoúhelníka
= (x2 – x1)⋅(1 – a). Rovnice 2x2 – 2x + a = 0 má dva různé kořeny x1 = 12 –
1− 2 a
2

pro D = 4 – 8a > 0, tj. pro a <

1
2

. Součet kořenů je tedy 1 a rozdíl

je
1− 2 a
2

S2
, x2 =

1
2

=
+

1− 2a . Pro obsahy

platí S1 = 1 – 2a, S2 = 1− 2a ⋅(1 – a).
Příklad 5: Kvadratický trojčlen může být nahrazen jiným trojčlenem dvěma způsoby:
(1) f(x) → x2⋅f( 1x + 1)
(2) f(x) → (x – 1)2⋅f( 1−1x )
Lze pomocí těchto operací získat z trojčlenu x2 + 4x + 3 trojčlen x2 + 10x + 9? (Převzato
z (Agachanov 2007, s. 56).)
Místo trojčlenu x2 + px + q budeme používat trojici [1, p, q], které je úpravou (1)
přiřazena trojice [1 + p + q, p + 2, 1] a operací (2) trojice [q, p – 2q, –p + q + 1].
Zkombinujeme-li obě úpravy a použijeme nejprve (1) a následně (2), dostaneme z trojice
[1, p, q] trojici [1, p, q]. Úpravy jsou proto navzájem inverzní. Trojčleny, které lze získat
kombinací operací (1) a (2) lze získat i samotným použitím úpravy (1). Všimněme si, že při
opakovaném používání operace (1) a p, q > 0, což trojčlen x2 + 4x + 3 splňuje, vedoucí
koeficienty získaných trojčlenů rostou. Trojčlen x2 + 10x + 9 je však normovaný, takže ho ze
zadaného polynomu nelze získat.
3 Závěr
Na úlohách jsme připomněli, jak souvisí koeficienty kvadratické rovnice s jejími
kořeny, tzv. Viètovy vztahy, využili jsme graf a vlastnosti kvadratické funkce.
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KOMBINATORICKÉ POČÍTÁNÍ
Anh Dung Le
1 Úvod
Cílem této přednášky je shrnout a rozšířit vaše znalosti středoškolské kombinatoriky.
Uvedeme si některé základní pojmy a řadu tvrzení, která vám mohou být často k užitku
2 Úlohy
Příklad 1. Kolik je čtyřciferných čísel s různými ciframi?
Příklad 2. Libovolná n-prvková množina má právě

podmnožin.

Příklad 3. Nechť n,m jsou přirozená. Počet všech prostých zobrazení n-prvkové množiny do
m-prvkové množiny je m(m -1)...(m - n + 1).
Příklad 4. V kupé pro osm osob sedí sedm želv. Kolika způsoby se mohou posadit, víme-li, že
dvěma z nich se dělá špatně, pokud sedí proti směru jízdy, a Michelangelo chce sedět u
okýnka a vedle Leonarda? Michelangelovi ani Leonardovi se špatně nedělá.
Příklad 5. Kolika způsoby můžeme přeskládat písmena ve slově ŽÉÉÉLVY tak, aby žádná
dvě písmena É nestála vedle sebe?
Příklad 6. Krotitel želv uvádí do manéže n hodných želv beránčích a m zlých želv tygřích.
Pokud by dvě z těchto tygřích želv šly bezprostředně po sobě, určitě se začnou prát. Kolika
způsoby(v závislosti na n a m) může želvy přivést?
Příklad 7. Donatelo vymyslel pro své kamarády veselou hru. Musí vymyslet co nejvíce
kombinací písmen ze spojení ŽELVYVAKCI tak, aby byly samohlásky seřazeny podle
abecedy.
Příklad 8. Na výstavu přivedl terarista několik exemplářů vzácných želv, které chce srovnat
do řady. Přinesl si 6 karet, 7 kajmanek a 8 želv sloních. Želvy jsou ovšem sociálně náročné a
tak musí zachovat následující pravidla: Každá kareta musí stát bezprostředně mezi kajmankou
a želvou sloní, žádné dvě želvy sloní nesmí stát vedle sebe a žádné dvě kajmanky nesmí stát u
sebe. Kolik způsoby
může tu havěť srovnat?
3 Kontakt na autora
Bc. Le Anh Dung
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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25

POLYNOMY
Anh Dung Le
1 Úvod
Povíme si, jak se na polynomy podívat, čeho si všímat a jak přistupovat k příkladům s nimi.
Ve druhé části se dostaneme k pokročilejším fintám.
2 Úlohy
Příklad 1. Zjistěte součet koeficientů polynomu

Příklad 2. Má-li polynom

celočíselné koeficienty a

, pak

.

je polynom s celočíselnými koeficienty a nechť existují čtyři reálná čísla
Příklad 3. Nechť
taková, že
v nich nabývají hodnoty 7. Dokažte, že neexistuje takové celé číslo , pro
které by platilo
.
Příklad 4. Nechť
posloupnosti

je polynom alespoň prvního stupně s celočíselnými koeficienty. Potom v
je nekonečně mnoho složených čísel. Dokažte.

Příklad 5. Má-li polynom
kořen
( , nesoudělná), pak

s celočíselnými koeficienty racionální
a

.

Příklad 6. Má-li polynom stupně nejvýše alespoň
Příklad 7. Splňují-li reálná čísla
pak

kořenů, pak je to nulový polynom.

soustavu

. Dokažte.

Příklad 8. Najděte všechny polynomy
reálná .

splňující
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a

pro všechna

DEN S MATEMATIKOU A S JOSEFEM HLÁVKOU
Jana SOUKUPOVÁ
1 Úvod
Návštěva zámečku Josefa Hlávky v Lužanech s výkladem.
Pěší přesun na skautskou základnu Březník.
2 Pohybové matematické hry
Náplní středečního dopoledne bylo počítání složitějších úloh spojeného s hledáním,
luštěním a skládáním zadání.
2.1 Hlavní hra - pravidla
Na začátku hrací doby dostanete 7 příkladů. Na pořadí řešených příkladů nezáleží.
Pokud se vám podaří nějaký příklad vyřešit (nebo si to alespoň myslíte), jděte spolu se
zadáním příkladu, na které jste napsali výsledek, za některým z opravovatelů. Opravovatelé
jsou hodní, a pokud bude vaše řešení správné, označí vám zadání a také příslušnou položku v
hracím listě. Za správně vyřešený příklad získáváte jeden tah do hry (hře se budeme věnovat v
samostatném odstavci). Označený vyřešený příklad si můžete jít vyměnit k svému měniči za
nový. Tah do hry nemusíte uskutečnit ihned po vyřešení příkladu (viz následující odstavec).
Může se ovšem stát, že vaše řešení nebude správné. Nic se neděje. Když vám opravovatel
řekne, že řešení není správné, můžete se vrátit a počítat dál. Pokud bude mít opravovatel
pocit, že k němu chodíte s jedním příkladem často nebo že třeba tipujete výsledky, může si
vyžádat postup řešení.
Také se ovšem může stát, že si s některým příkladem neporadíte. Ani to nevadí, můžete si
takový příklad jít vyměnit za nový. Toto můžete udělat maximálně se 4 příklady. Za
takovouto výměnu samozřejmě nedostanete tah do hry.
Hra
Už bylo dříve napsáno, že za každý správně vyřešený příklad dostanete jeden tah do
hry. V hracím listě vidíte, že tah se skládá z jednoho čísla a ze tří směrů. Číslo určuje, o kolik
políček se v šestiúhelníkovém hracím pláně můžete posunout. Ze tří směrů si dle své vůle
vyberete jeden, kterým se budete hýbat.
Začínáte ve středu hracího plánu na vyznačeném místě. Představte si první tah.
Přijdete ke kresliči a řeknete: „Tah z příkladu číslo čtrnáct, to je o tři políčka severním
směrem.“ Tím se posunete do nové pozice, ze které uskutečníte další tah. Pozor, čára, kterou
tímto procesem tvoříte, se nesmí nikde protínat ani sama sebe dotýkat – nesmíte se dostat do
už navštíveného políčka. Také si dejte pozor na zablokování. Při troše neopatrnosti se můžete
dostat do situace, ze které už není úniku.
Ještě jedna specialitka. Okraje hracího plánu považujte za spojené. Když tedy plán
opustíte jednou stranou, protější stranou se vrátíte. Je jen na vás, jak toho dokážete využít.
Co máte udělat, když si chcete nechat tah zakreslit? Jděte spolu s hracím listem a hracím
plánem za kresličem a řekněte mu, který tah chcete provést, a kreslič to udělá. Pro ulehčení
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práce kresličů můžete tahy do hracího plánu tužkou předkreslit a označit číslem příslušného
příkladu. Pozor, při jedné návštěvě kresliče můžete zakreslit maximálně 3 tahy.
Tah nemusíte provést hned po vyřešení příkladu. Je to jen na vás a vaší taktice. Můžete se
pokusit získat mnoho tahů a pracovat s nimi – riskujete ale, že je možná nestihnete zakreslit
všechny, ke konci soutěže očekávejte fronty… Nebo můžete zakreslovat tahy průběžně.
Bodování
Ještě jsme nezmínili význam čísel v hracím plánu. To jsou samozřejmě body. Pokud
vaše čára políčkem s číslem jenom projde, dostanete počet bodů, který je vepsán do hracího
políčka. Když se vám ale podaří na políčku s číslem zastavit, dostanete za něj dvojnásobný
počet bodů. Na konci se všechny body sečtou a tak se vytvoří konečné pořadí. V případě
stejného bodového zisku rozhoduje více vyřešených příkladů. Když je i ten stejný, rozhoduje
menší počet vyměněných příkladů.
Ukončení hry
Ke konci hry budete informováni, že se konec blíží. Po uplynutí časového limitu není
možné se postavit do fronty – u opravovatelů ani u kresličů. Můžete si nechat zakreslit slíbené
3 tahy, poté se už ale do fronty zařadit nesmíte. Organizátoři následně posbírají hrací listy
a hrací plány a vyhodnotí soutěž.
Na závěr
V průběhu hry je zakázáno používat kalkulačky, mobily, elektroniku, tabulky, odbornou
literaturu.
3 Kontakt na autora
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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.
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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:

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 < 2018. 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.
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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
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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.
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2.2 V rovině je dán trojúhelník A1B1C1. Popište konstrukci ostroúhlého trojúhelníku ABC tak,
aby body A1, B1, C1 byly po řadě paty jeho výšek z vrcholů A, B, C.
Dokážeme, že průsečík výšek ostroúhlého trojúhelníku ABC je střed kružnice vepsané
trojúhelníku A1, B1, C1. Použijeme vztah mezi obvodovými úhly k témuž kružnicovému
oblouku. Potom je úloha jednoduchá.
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).
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
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ÚVOD DO FRAKTÁLNÍ GEOMETRIE
Josef KUBEŠ
1 Úvod
Koncem 19. století se začaly objevovat zvláštní matematické konstrukce, které se
značně lišily od ideálních matematických objektů, označované za podivné matematické
výjimky. Později se ukázalo, že mnohem přesněji popisují objekty reálného světa. Mezi
nejznámější „výjimky“ patří Cantorova množina, která neobsahuje žádný izolovaný bod, ale
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ani žádnou úsečku, Kochova křivka nekonečné délky, ohraničující konečnou plochu, Peanova
křivka, vyplňující celou rovinu a mnoho dalších.
2 Dělení fraktálů
Na základě generování fraktálů rozeznáváme některé jejich typy:
L-Systémy
Iterační funkční systémy (IFS)
Polynomické fraktály(TEA)
Náhodné fraktály
2.1 L-Systémy
L-systém nebo Lindenmayerův systém jsou nejlépe použitelné k
modelování růstu rostlin , ale také umožňují modelovat morfologii různých
organismů. L -systémy mohou být také použity pro generování fraktálních
útvarů. Byly zavedeny a rozvíjeny od roku 1968 maďarským teoretickým
biologem a botanikem Aristidem Lindenmayerem (1925-1989).
2.2 Iterační funkční systémy (IFS)
Jedná se o prostě iterační metodu. Spočívá v tom, že
máme nějaký základní obrazec (trojúhelník, čtverec…) a na
něj aplikujeme nějaké geometrické pravidlo. Jako příklad
vezměme Sierpinského trojúhelník. Nejprve tedy máme
obecný, nejlépe ale rovno -straný, -ramenný nebo pravoúhlý
trojúhelník. Nyní označíme středy jeho stran a spojíme je
úsečkou (narýsujeme střední příčky). Počáteční trojúhelník
je rozdělen na 4 části a my prostřední vyjmeme. Získáme tři
trojúhelníky (zmenšeniny toho původního) a na ně
aplikujeme stejné pravidlo. Po dostatečném počtu iterací
(nekonečném) dostaneme fraktální útvar.
2.3 Polynomické fraktály
V soustavě souřadnic (často komplexních) testujeme různé hodnoty, které dosazujeme
do původní rovnice. Na její výsledek aplikujeme iterativně stejné pravidlo. Pravou stranu
dosadíme do levé a tak stále pokračujeme. Z toho vyplývá,
že výsledku bychom se dobrali až v nekonečném čase. V
praxi se tedy stanoví limitní hranice pro počet iterací.
Příkladem takového fraktálu je Mandelbrotova
množina. Vzniká iterativně a je definována rovnicí z=z2+c,
kde z i c jsou komplexní čísla. Je to potvrzení teorie, že i
velice jednoduché systémy mohou vykazovat chaotické
chování. V m-set, jak se zkráceně Mandelbrotova množina
nazývá, je c konstanta a zároveň pozice vykreslovaného
bodu.
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2.4 Náhodné fraktály
Mezi náhodné fraktály rozhodně nepatří všechny ostatní. Je to ale velmi rozsáhlá a
neuspořádaná skupina. Používá se hlavně pro zobrazování a modelování přírodních objektů a
dějů. Některé vznikají velice jednoduše, např. náhodným přesouváním bodu, který zanechává
za sebou stopu (Brownův pohyb).
3 Závěr
Místo závěru si zobrazíme fraktál Newton.

4 Použitá literatura
http://www.root.cz/clanky/obsah-jednotlivych-casti-serialu-a-galerie-fraktalu-ii/
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http://www.fractals.webz.cz/fraktaly.htm
http://martin.hinner.info/math/Fraktaly/
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EXKURZE NA FAV ZČU PLZEŇ
Naděžda KUBEŠOVÁ
1 Úvod
V letošním ročníku Matematického kempu jsme navštívili některá vybraná pracoviště
FAV ZČU v Plzni.
2 Exkurze
2.1 Tenkovrstvé materiály
První pracoviště byla laboratoř pro přípravu nové generace tenkovrstvých materiálů
s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi (např. supertvrdost, fotokatalýza,
vodoodpudivost, antibakteriální či biokompatibilní povrch).
2.2 Neurolaboratoř
V neurolaboratoři si studenti zkusili ovládat elektrický vláček v modelu kolejiště.

2.3 Matematika kolem nás
Studenti byli seznámeni s moderním pojetím výuky matematiky na VŠ a s ukázkami
matematického software. Dozvěděli se, jaké matematické metody lze použít k popisu
problémů reálného světa a kde všude lze matematiku najít. Viděli ukázku výpočtu namáhání
materiálu v turbíně.
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2.4 Holografická laboratoř
Účastníci kempu si prohlédli výstavu nejrůznějších druhů hologramů.
2.5 Virtuální realita
Studenti se virtuálně podívali na mořské dno a pohráli si ve virtuálním pískovišti.
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2.6 Kybernetika
Studenti viděli ukázky využití automatického řízení v praxi. Vyzkoušeli si několik
robotických "artistů" jako je Robotický lachtan, Míč na válci, Robotická slunečnice či Píďalka
- prototyp inspekčního robota.

2.7 Centrum robotiky
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2.8 Mechanika
Studentům byly předvedeny ukázky počítačových simulací proudění tekutin v živých
organismech (tok krve v bypassech či prokrvení jater), namáhání kloubních náhrad a
ortopedických fixačních prostředků.

3 Závěr
Účastníci kempu se seznámili s velmi zajímavými aplikacemi a s využitím matematiky a
matematického software. Exkurzi mohou využít i při své budoucí studijní orientaci.
4

Použitá literatura
https://fav.zcu.cz/exkurze/
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ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY, KOMPLEXNÍ ČÍSLA
V GEOMETRII A VLASTNOSTI KRUŽNICE VEPSANÉ A OPSANÉ
TROJÚHELNÍKU
Josef KŘIŠŤAN
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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
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ŘEŠNÍ JEDNODUCHÝCH ÚLOH NA TÉMA GRAVITAČNÍ ZÁKON
Zuzana DVOŘÁKOVÁ
1 Úvod
Isaac Newton byl anglický fyzik, matematik, astronom, alchymista a teolog. Jednalo se
o velmi všestranného člověka, který například položil základy diferenciálního a integrálního
počtu, ale byl také poslancem anglického parlamentu. Ve fyzice mimo jiné sestrojil zrcadlový
dalekohled, objevil zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, nesoucí dnes jeho jméno.
Věnovat se budeme jeho gravitačnímu zákonu, který publikoval v roce 1687 v díle
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Zákon vychází z pozorování, nikoli z teorie.
Konstatuje, že gravitační síla mezi dvěma tělesy závisí na hmotnosti obou těles a na jejich
vzdálenosti. Podařilo se mu v tomto zákonu propojit Keplerovy zákony s vlastní teorií
gravitace a tím dokázal, že pohyb předmětů na Zemi se řídí stejnými pravidly jako pohyb
vesmírných těles.
Newtonův gravitační zákon popisuje gravitační působení dvou hmotných těles se
zanedbatelnými rozměry vzhledem k jejich vzdálenosti. Používá se proto například pro
výpočet působení těles ve sluneční soustavě. Během přednášky si ukážeme jeho použití na
několika příkladech.
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2 Newtonův gravitační zákon v příkladech
V přednášce je nejprve Newtonův gravitační zákon podrobně popsán a vysvětlen
včetně různých způsobů formulace. Poté je zařazena diskuse podnícená otázkami: Jsme
(gravitačně) přitahováni ke spolužákovi? Když Země přitahuje tužku, přitahuje také tužka
Zemi? Následuje vysvětlení dopadů Newtonova gravitačního zákona, zodpovězení otázek
a vyvrácení případných miskoncepcí.
V další části hodiny jsou řešeny konkrétní úlohy na výpočet gravitační síly mezi
jednotlivými tělesy sluneční soustavy. Vysvětlen je princip přílivu a odlivu nebo beztížný stav
včetně odstranění miskoncepce, že na těleso v beztížném stavu nepůsobí žádné síly. Při řešení
oběhu měsíce Charona kolem trpasličí planety Pluto je vysvětlen pojem barycentrum a
znázorněn pohyb obou těles kolem tohoto společného gravitačního centra. Na příkladu
sedmikrásky a motýla je ukázáno, že síla působící mezi dvěma tělesy o malé hmotnosti je
zanedbatelná (Hesteric 2018, Krynický 2010, 2016).
2.1 Zadání některých řešených příkladů
Jakou silou je přitahován Měsíc k Zemi, pokud mZ= 6.1024kg, mM = 7,4.1022kg?
Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je 384 000 km.
Jak velkou silou působí Měsíc na 1 m3 mořské vody (ρ = 1013 kg.m-3) umístěné na
povrchu Země?
Určete gravitační sílu, kterou Země přitahuje kosmonauta o hmotnosti 80 kg na
kosmické stanici ISS, která se nachází ve výšce 350 km nad povrchem Země. Poloměr Země
je 6 378 km. Jak je možné, že se kosmonaut nachází ve stavu beztíže?
Jak velkou gravitační silou přitahuje Pluto svůj největší měsíc Charon? Známe
mP = 1,3.1022kg, mCh = 1,6.1021kg a vzdálenost mezi nimi je19 600 km.
Jak velkou gravitační silou přitahuje sedmikráska o hmotnosti ms=0,15 g otakárka
fenyklového o hmotnosti mo=0,3 g, je-li ve vzdálenosti metr od ní?
3 Závěr
Newtonův gravitační zákon popisuje přitažlivé působení mezi libovolnými dvěma
tělesy, ovšem výrazně se projevuje jen u velmi hmotných objektů, například těles naší
sluneční soustavy. Pochopení a porozumění tomuto zákonu a jeho důsledkům vede k lepšímu
porozumění projevům gravitace, přílivu a odlivu, oběh těles kolem barycentra i beztížnému
stavu.
4 Použitá literatura
HESTERIC, R. Gravitační zákon. Priklady.eu - matematika a fyzika pro střední školy
[online]. 2018 [cit. 10. 8. 2018]. Dostupné na internetu: <http://www.priklady.eu/
cs/Fyzika/Gravitacni-pole/Gravitacni-zakon.alej>.
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ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH ÚLOH NA TÉMA KEPLEROVY ZÁKONY
Zuzana DVOŘÁKOVÁ
1 Úvod
Johannes Kepler byl německý matematik, astrolog a astronom, který působil i v Praze
na dvoře císaře Rudolfa II. Objevil tři základní zákony popisující pohyb nebeských těles,
které dnes nesou jeho jméno. První dva ze svých zákonů publikoval v roce 1609 v díle
Astronomia Nova, třetí zákon publikoval v roce 1619 v díle Harmonices Mundi.
Tyto zákony popisují nejen pohyb planet a dalších těles (planetek, komet, …) naší
sluneční soustavy kolem Slunce, ale také například pohyb soustavy Jupiterových měsíců
kolem Jupitera nebo sond a družic kolem Země. Během přednášky si první dva zákony
vysvětlíme a přiblížíme na konkrétních příkladech, třetí zákon si také odvodíme. Po krátké
úvodní teorii je většina přednášky věnována vysvětlení jevů souvisejících s oběhem Země
kolem Slunce. Následně jsou řešeny příklady věnované oběhu planet kolem Slunce, měsíců
kolem planet i menších těles kolem mnohem hmotnějšího tělesa.
2 Keplerovy zákony v příkladech
Nejprve jsou Keplerovy zákony podrobně popsány a vysvětleny včetně různých
způsobů formulace. Vyvrácena je také miskoncepce daná častými obrázky na internetu nebo
v učebnicích, kdy je dráha planet zobrazována jako elipsa s poměrně velkou numerickou
excentricitou (například 0,7). Ve skutečnosti je například numerická excentricita Země 0,017
(Randa, 2017).
Protože žáci nemají dostatečný matematický aparát, tak je zvláštní pozornost věnována
formulaci Keplerových zákonů v jednotkách běžně používaných pro popis těles sluneční
soustavy (astronomické jednotky a roky). S tímto zjednodušením jsou žáci schopni pracovat
již na druhém stupni základní škole, přestože se jedná o učivo střední školy.
V další části hodiny jsou řešeny konkrétní úlohy na výpočet doby oběhu nebo velké
poloosy planet sluneční soustavy, příklady z předchozích ročníků astronomické olympiády,
úlohy ze sbírek úloh z astronomie a astrofyziky (Randa 2017, Široký, Široká 1973, Štefl,
Korčáková, Krtička 2002, Volf, Jarešová 2009, Vaščák 2018, 2017).
2.1 Zadání některých řešených příkladů
S využitím Keplerových zákonů doplňte tabulku obsahující údaje o planetách naší
sluneční soustavy.
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Planeta
Merkur
Venuše
Země
Mars
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun

Velká poloosa v au
0,39
0,72
1

Doba oběhu v letech

1
1,88
11,87

9,54
19,19
164,79

V jaké výšce nad povrchem Země by musela obíhat družice, aby oběhla Zemi za
2 hodiny? Pro výpočet použijte Měsíc, jehož vzdálenost od Země je 384 000 km a doba oběhu
27,3 dne.
Představte si, že se Země zastaví a přestane obíhat kolem Slunce. Jak dlouho by trval
její pád na Slunce? Řešte tuto úlohu i pro případ trpasličí planety Pluto.
3 Závěr
Keplerovy zákony popisují pohyby těles ve sluneční soustavě nebo i pohyb dalších
těles v centrálním gravitačním poli tělesa mnohem hmotnějšího. Jejich pochopení
a porozumění jejich důsledkům vede k lepšímu porozumění pohybu vesmírných těles i jevům
přímo na Zemi (delší letní půlrok). Řešitelé fyzikální i astronomické olympiády se mohou
v úlohách setkat s tématem Keplerových zákonů podobných, jakým byla věnována přednáška.
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MOŽNOSTI A UKÁZKY V PROGRAMU STELLÁRIUM
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Astronomický program Stellarium je v podstatě počítačové planetárium. Program
zobrazuje poměrně realistickou denní či noční oblohu včetně některých objektů. Lze na něm
demonstrovat denní u noční oblohu kdekoliv ve světě, pro zvolené datum a čas. Program
nejenom že dokáže zobrazit jednotlivá souhvězdí, hvězdy, planety a některé výrazné objekty,
ale dokáže znázornit i základní stupnice a souřadnicové systémy. Tím umožňuje řešit některé
základní astronomické úlohy i bez složitějších výpočtů. Může být nastaven pro pohled
pouhým okem nebo dalekohledem. Má celou řadu různých nastavení a funkcí, pomocí
kterých lze řešit poměrně jednoduchým a hlavně názorným způsobem celou řadu
astronomických úloh. Pro správné řešení úloh je zapotřebí dát pozor na správně zadaná
vstupní data (datum, čas, poloha apod.). Program je volně stažitelný na internetu. Existuje
v několika vývojových verzích, které se liší částečně vzhledově, více však obsahovým
vybavením. Pro starší a pomalejší typy počítačů je lepší používat starší a na výkon méně
náročné verze, které obsahují většinu základních funkcí. U výkonnějších počítačových sestav
lze instalovat novější verze.
2 Stellarium
2.1. Stellarium – základní ovládání
Po instalaci programu a prvním spuštění je zapotřebí nastavit počáteční parametry
pozorovacího místa (zeměpisnou délku a šířku), dále nastavit požadovaný datum a čas (po
spuštění je automaticky nastaven aktuální datum a čas). Ovládání programu je pomocí kláves,
myši a pomocí menu. Ve starších verzích je ovládací panel ve spodní části obrazovky,
u novějších verzí je jeden panel dole a druhý se vysouvá zboku. Pohybovat v krajině se lze
jednak myší nebo pomocí šipek. Orientace je zajištěna zkratkami světových stran, které se
zapínají a vypínají pomocí klávesy Q. Kolečkem myši nebo klávesami Page Up a Page Down
lze měnit zoom, tedy přibližování a oddalování v určitém rozsahu. Aplikace pracuje v reálném
čase. Je-li např. den, bude Stellarium ukazovat denní oblohu. Program reaguje na plynoucí čas
a tak se vzhled oblohy mění, stejně tak poloha hvězd vůči pozorovacímu stanovišti v čase
mění. Je ale možné běh času urychlovat i zpomalovat klávesami J (zpomalení, zpětný chod),
K reálný běh času), L (zrychlení času). Pro zlepšení orientace na noční obloze lze zapnout
klávesou C pomocné čáry pro tvar souhvězdí, klávesou V jejich názvy, klávesou B hranice
souhvězdí a případně klávesou R jejich kresbu. Pro řešení některých úloh je také možné
vypnout atmosféru (klávesou A), takže je možné za dne pozorovat hvězdy. Simulaci smogu
při obzoru nebo mlhy je možné po zapnutí klávesy F. Zcela vypnout krajinu lze možné
klávesou G. Tím je umožněno sledovat objekty i pod obzorem. Z menu je také možné
přepínat mezi azimutální a paralaktickou montáží. Pro přesnější určování polohy objektu lze
zapnou pomocné kružnice: světový rovník, ekliptiku, meridián (místní poledník) a souřadnicové sítě (obzorníkovou a druhou rovníkovou). Kliknutím na určitý objekt (hvězdy, planetu,
deep-sky objekt) se zobrazí základní informace o daném objektu. Zapnout lze také režim
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databáze pro polohu deep-sky objektů (hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Je také možné
zejména při praktických pozorování přepnout na noční režim.
2.2. Stellarium – jednoduché astronomické úkoly
Počítačový program Stellarium umožňuje poměrně rychle a s dobrou přesností řešit
celou řadu jednoduchých i složitějších astronomických úloh. Ukázka některých obecných
příkladů:
Určit okamžiky východů a západů nebeských těles (Slunce, Měsíce, planet, hvězd apod.) pro
dané pozorovací stanoviště. U úlohy je nutné přepnout na ideální horizont (krajina oceán)
a správně zadat souřadnice pozorovacího stanoviště. U plošných těles jako je Slunce
a Měsíce se okamžiky východu a západu vztahují na horní okraj tělesa.
Zjistit, jak se změní okamžiky východu a západu těles při změně zeměpisné délky. U této
úlohy je nutné mít zapnutý ideální horizont (krajina oceán) ale postupně správně zadat
změnu souřadnic pozorovacích stanovišť (např. pro Plzeň a Ostravu).
Určit okamžik kulminace nebeského tělesa pro dané pozorovací stanoviště. U úlohy je nutné
přepnout na ideální horizont (krajina oceán) a správně zadat souřadnice pozorovacího
stanoviště. Dále je nutné zapnout meridián nebo obzorníkovou síť. Kulminace nastává
v nejvyšším bodě dráhy tělesa. U cirkumpolárních hvězd lze určit horní i spodní
kulminaci. U plošných těles jako je Slunce a Měsíce se okamžiky kulminace vztahují na
střed tělesa.
Jak se mění výška hvězdy Polárky nad obzorem v závislosti na změně zeměpisné šířky. U
úlohy je nutné přepnout na ideální horizont (krajina oceán) a správně zadat zeměpisnou
šířku pozorovacího stanoviště. Dále je nutné mít zapnutou obzorníkovou síť.
Pomocí Stellaria určit v kolik hodin bude kulminovat a v jaké výšce nad ideálním horizontem
zadané těleso. U úlohy je nutné přepnout na ideální horizont (krajina oceán) a správně
zadat souřadnice pozorovacího stanoviště. Dále je nutné zapnout meridián nebo
obzorníkovou síť. Kulminace nastává v nejvyšším bodě dráhy tělesa. Během kulminace
odečíst čas i výšku tělesa nad obzorem.
Pomocí Stellaria určit, II. rovníkové souřadnice zadaného objektu. Tuto úlohu lze řešit buď
kliknutím na daný objekt, nebo pomocí zapnuté sítě II. rovníkových souřadnic.
Pomocí Stellaria určit, obzorníkové souřadnice zadaného objektu pro daný čas. Tuto úlohu lze
řešit buď kliknutím na daný objekt, nebo pomocí zapnuté sítě obzorníkových souřadnic.
Posouzení vztahů mezi obzorníkovými a II: rovníkovými souřadnicemi. Pro tuto úlohu je
nejlépe nasměrovat pohled severním směrem. Poté zapnout obzorníkové souřadnice a
pozorovat při zrychleném pohybu putování vybraného objektu (např. jasné hvězdy). Pak
zapnout II. rovníkové souřadnice a sledovat jak se pohybují vůči obzorníkovým i vůči
hvězdnému pozadí.
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Prověření viditelnosti jednotlivých planet nad obzorem pro určité období a čas včetně
magnitudy.
Podle Stellaria lze zjistit azimuty východů a západů Slunce na určitém pozorovacím stanovišti
pro dny rovnodenností a slunovratů během roku. Okamžiky východů a západů vztáhněte
k hornímu okraji slunečního disku. Pro tuto úlohu je nutné zapnout síť obzorníkových
souřadnic.
Podle Stellaria ověřte, jaké změny nastanou u předchozí úlohy č. 10, budeme-li měnit
zeměpisnou šířku pozorovacího stanoviště?
Podle Stellaria zjistěte, ve který den v letošním roce se Slunce dostane přímo do podzimního
bodu. Ukažte podzimní bod ve Stellariu a vysvětlete, co je podzimní bod. Určete jeho
souřadnice. Pro tuto úlohu je nutné mít zapnutý světový rovník, ekliptiku a síť II.
rovníkových souřadnic.
Ve Stellariu zjistěte, jak se liší délka bílého dne pro určité stanoviště (např. v Plzni) ve dnech
rovnodenností a slunovratů v aktuálním roce. Určete s přesností alespoň 1 minuty.
Okamžiky východů a západů vztáhněte opět k hornímu okraji slunečního disku. Výsledky
porovnejte např. s Hvězdářskou ročenkou. Nezapomeňte při tom na přepočet polohy pro
jiné stanoviště.
Ve Stellarium ověřte, zda pro pozorovací stanoviště v Plzni platí tvrzení, že v létě máme
Slunce přímo nad hlavou? Jaká je výška Slunce nad obzorem pro okamžiky
rovnodenností a slunovratů v roce 2015 s přesností alespoň 1°. Okamžik vztáhněte ke
středu slunečního disku. Pro tuto úlohu je nutné zapnout síť obzorníkových souřadnic.
Pro určitý den v roce zjistěte podle Stellaria rozdíl doby, mezi západem spodní a horní části
slunečního disku na dvou stanovištích se zeměpisně odlišnou šířkou (např. v Plzni a v
hlavním městě Ekvádoru v Quitu (0° j. z. š.; -78,5° z. z. d.). Quito leží téměř na rovníku
(22 km jižně od rovníku). Refrakci zanedbejte. Pro tuto úlohu je zapotřebí vhodný zoom
a vypnutí atmosféry.
3 Závěr
V předchozím odstavci bylo nastíněno jen několik úloh, které jdou poměrně lehce řešit
pomocí počítačového astronomického programu Stellarium. Jejich výčet není zdaleka úplný.
Ze souřadnicové sítě lze odvodit např. úhel, který svírá světový rovník a ekliptika. Pomocí
Stellaria lze řešit i složitější úlohy, např. vykreslit sluneční analemu během roku, zjistit náklon
prstence Saturnu během delšího časového období, zjistit pohyb Barnardovy hvězdy vůči
hvězdnému pozadí, sledovat pohyb severního (případně i jižního) světového pólu způsobený
precesními vlivy. Lze simulovat deformaci souhvězdí způsobenou vlastním pohybem hvězd
během dlouhého časového období (pouze u novějších verzí Stellaria). Pomocí tohoto
programu je také možné nasimulovat různé situace, jako jsou zdánlivé smyčky planet na
obloze, konjunkce, zatmění Slunce a Měsíce. Rovněž je možné zadat parametry pro
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vykreslení dráhy komety nebo planetky, což ale patří již mezi složitější úlohy. Stellariem lze
skutečně buď přímo řešit, nebo alespoň ověřit celá řada dalších astronomických úloh.
4 Použitá literatura
Dostupné na internetu: http://www.stellarium.org/cs/
5 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna a planetárium Plzeň
E-mail: lumir.honzik@seznam.cz

ODHALENÁ TAJEMSTVÍ PLUTA
Lumír HONZÍK
1 Úvod
V lednu 2006 odstartovala pomocí rakety Atlas V do vesmíru kosmická sonda New
Horizons. Zamířila k tehdy deváté planetě naší Sluneční soustavy. Let trval více jak devět let
než se dostala v roce 2015 do blízkosti Pluta. Poprvé bylo možné prostřednictvím přístrojů na
palubě této sondy si prohlédnout nejenom Pluto, ale i všech pět měsíců, které kolem tohoto
tělesa obíhají.
2 Historie k objevu Pluta - vývoj představ o vesmíru
Historicky se představy o naší Zemi, její velikosti, tvaru, významu vesmíru se
v průběhu času měnily. A nejen o Zemi, ale i o vesmíru a jeho fungování. Do určité míry se
tyto představy vztahovaly zejména na Sluneční soustavu, speciálně její model, později se ale
rozšířily mnohem dále. Příčinou názorových změn bylo postupné poznávání přírodních
zákonů, dokonalejší pozorovací technika od jednoduchých pomůcek a jednoduchých úhloměrných zařízení až k mnohem složitějším optickým dalekohledům, které jsou neustálým
zdokonalováním stále sofistikovanější.
Představ o modelu naší Sluneční soustavy bylo několik. Dominantními se stala geocentrická soustava (se Zemí ve středu), která přetrvala po několik století. Ta později byla vystřídána soustavou heliocentrickou (se Sluncem ve středu). Po určitou dobu existovaly
i kombinované systémy, např. Tychonův. Ve Sluneční soustavě se měnil i počet těles a jejich
význam. Planetě Zemi byl zpočátku přisuzován mnohem větší význam, než má ve skutečnosti. Slunce bylo vnímáno jako vládce dne (v některých civilizacích např. v Egyptě jako
božstvo). Měsíc zase jako vládce noci. Bylo známo také pět tzv. bludných hvězd, které se
vůči hvězdnému pozadí pohybovaly. Dnes víme, že se jednalo o planety: Merkur, Venuše,
Mars, Jupiter a Saturn. Hranice naší Sluneční soustavy končila drahou planety Saturn.
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Dne 13. 3. 1781 byla pomocí dalekohledu v Anglii objevena planeta Uran. Objevil ji
anglický astronom William Herschel se svojí sestrou Karolínou. Hranice Sluneční soustavy se
rozšířila. Titiuv – Bodeův zákon naznačoval, že chybí těleso ve vzdálenosti přibližně 2,8 au,
tedy mezi dráhou planety Mars a Jupiter. Italský astronom Giuseppe Piazzi objevil 1. 1. 1801
v této oblasti těleso, které bylo považováno za chybějící planetu. Ve skutečnosti byla
objevena první planetka, která dnes nese označení (1) Ceres. Později se podařilo v této oblasti
najít i další tělesa, planetky: (2) Pallas (28. 3. 1802), (3) Juno (1. 9. 1804), (4) Vesta (29. 3.
1807, (5) Astrea (8. 12. 1845 a další. V současné době je v této oblasti tzv. Hlavní pás
planetek, který čítá řádově stovky tisíc těles. Další planetu se podařilo objevit na základě
poruch planety Uran. Dva matematici, ve Francii Urbain Jean Joseph Le Verrier a v Anglii
John Couch Adams, nezávisle na sobě spočítali matematickou výpočetní metodou polohu
nového tělesa. A toto těleso se skutečně podařilo astronomu Johanu Gottfriedu Gallemu dne
23. 9. 1846 objevit. Nově objevená planeta dostala název Neptun. Protože i Neptun vykazoval
odchylky od předem vypočtené polohy, usoudilo se, že za Neptunem je ještě další planeta.
A skutečně dne 21. 1. 1930 na Lowellově hvězdárně v Arizoně americký astronom Clyde
Tombaugh objevil další těleso, známé dnes jako Pluto. Objev byl ale oznámen až 13. 3. 1930
(149 let od objevu Urana a 75 let od narození Percivala Lowella). Sluneční soustava od té
doby měla 9 planet a byla mnohem větší, než se původně předpokládalo.
Pozn.: Název pro Pluto navrhla tehdy 11letá dívenka Venetia Burney. Ta usoudila, že tento
vzdálený chladný a temný svět vystihuje nejlépe římská varianta jména boha podsvětí.
3 Mytologie
3.1 Pluto - Bůh podsvětí - Hádes (latinsky)
Jeho říše byla přesně taková, aby vyhovovala jeho temné povaze. Skrývala se
v hlubinách země a nepronikl do ní žádný sluneční paprsek. Říši tohoto temného boha tvořila
bezútěšná rovina porostlá bledými květy. Říší protékalo pět řek, které tvořily zároveň její
hranice: vše zmrazující řeka Styx, řeka nářků Acherón, řeka zármutku Kókytos, ohnivá řeka
Pyriflegothón, temná řeka Léthé.
3.2 Charón (řecky Χάρων, lat. Charon)
Největší měsíc Pluta Charon je pojmenován po synu boha věčné tmy Ereba a bohyně
noci Nykty. Charon je mytologický převozník mrtvých do podsvětí. Bývá znázorněn jako
hrubý, vyzáblý a nevlídný stařec nebo jako okřídlený démon s dvojitou sekyrou, s kladivem.
3.3 Kerberos
Měsíc Kerberos je pojmenován po strašlivém trojhlavém psu, který hlídal vstupní bránu
do říše podsvětí. Kerberos ochotně pouštěl lidi dovnitř, ale ven už nikoliv. Podle jiných
představ střežil především podsvětí před vstupem živých. Kerberos bývá zpodobňován různě.
Nejčastěji jako pes se třemi hlavami, dračím ohonem a na hlavách má místo srsti hady.
Později se mu připisovalo i sto hlav, jedovatý dech a množství hadích hlav na šíjích.
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3.4 Styx
Malý satelit Pluta Styx je pojmenován podle hrůzné řeky Styx, která v podsvětí obtéká
celou říši mrtvých. Řeka je nepřekročitelnou hranicí podsvětí. Řeka Styx v podsvětí tvoří
západní hranici Tartaru. Vlévají se do ní řeky Acherón, Flegethón, Kókytos, Aornis a Léthé.
Nemá-li mrtvý minci pro převozníka Charóna, musí navždy zůstat na břehu.
4 Pluto – parametry
Vzdálenost od Slunce:
Délka dne:
Délka roku:
Průměr:
Gravitace:
Povrchová teplota:
Atmosféra:
Měsíce:
Prstence:
Hustota:
Hmotnost:
Parametry dráhy:

39,24 au
6,5 dne
249,2 let
2 274 km
0,69 m/s2
- 228 °C
řídká, dusík a metan
5 (P1 Charon, P2 Nix, P3 Hydra, P4 Kerberos, P5 Styx)
nemá
2 100 kg/m3
1,530.1022 kg
Sklon dráhy: 17,12°
Sklon osy:
118,5°

5 Přístrojová aparatura sondy New Horizons
Návrh průzkumné sondy a její konstrukce pochází z institutu Johns Hopkins University
Applied Physics Laboratory (JHU-APL).
5.1 Přístrojové vybavení
LORRI - Vysokorozlišující kamera LORRI (LOng Range Reconnaissance Imager)
s dlouhým dosahem. Zařízení sloužící k pořízení detailních snímků povrchu těles a ke studiu
geologických vlastností Pluta, Charónu a případných dalších těles.
ALICE - Ultrafialový zobrazovací spektrometr.
PEPSSI - Spektrometr energetických částic PEPSSI (Pluto Energetic Particle
Spectrometer Science Investigation) je určen ke studiu hustoty, složení a původu energetických částic a plazmatu v atmosféře Pluta.
Ralph - Kamerový systém Ralph je zařízení určené k dokumentaci topografických
prvků a spektrálních charakteristik povrchů a atmosfér navštívených objektů ve středním
rozlišení.
Tvoří ho: 1. IF mapující spektrometr LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array)
2. MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera), multispektrální
zobrazovací kamery ve viditelném pásmu.
REX - Rádiová aparatura REX (Radio science EXperiment) tvoří doplňkové zařízení
ke komunikačnímu systému. Dále je určena k zákrytovým experimentům.
SWAP - Detektor slunečního větru SWAP (Solar Wind At Pluto) je aparatura pro
měření interakcí slunečního větru s atmosférou Pluta a ztráty atmosférických částic únikem do
kosmického prostoru.

68

SDC - Detektor mikrometeoritů SDC. Aparatura je složena z desky detektoru
namontované na boku sondy a malé skříňky elektroniky umístěné uvnitř tělesa. Přístroj měří
hmotnost a rychlost prachových částic dopadajících na desku detektoru.
Energetický zdroj - Sonda získává el. energii pomocí termoelektrického generátoru
RTG, v němž dochází k uvolňování tepla přirozeným rozpadem izotopu plutonia 238.
Komunikace - Sonda komunikuje pomocí parabolické antény.
6. Mise k Plutu
Mise k Plutu odstartovala 19. 1. 2006 z amerického kosmodromu na mysu Canaveral
(stát Florida). Raketový nosič Atlas V udělil průzkumné sondě New Horizons (Nové horizonty) rychlost 16,26 km/s, což byla do té doby nejvyšší udělená rychlost pomocí raketových
motorů. Let k Plutu trval přibližně 9,5 roku. Během letu sonda nejprve zachytila v červnu
2006 svými detekčními systémy asteroid označený 132524 APL. V září 2006 dokázala svými
detekčními systémy zachytit na hvězdném pozadí i cíl své cesty – planetu Pluto. Během ledna
2007 se uskutečnilo palubními přístroji fotografování planety Jupiter a jejích největších
satelitů. Důvodem bylo testování palubní aparatury. Zachyceny byly některé detaily
atmosféry Jupitera, Velká rudá skvrna, prstenec planety apod. Byly pořízeny snímky měsíce
Io včetně zachycení vulkanické aktivity, snímky ledové pokrývky Europy i portréty měsíců
Ganymed a Callisto. Poté byla sonda pře-vedena do stavu hibernace.
K částečné aktivaci sondy došlo již v srpnu 2014, k úplné aktivaci v prosinci 2014. Sonda
začala během přibližování snímkovat blížící se Pluto včetně jeho satelitů. S klesající vzdáleností se postupně zlepšovala rozlišovací schopnost. Nejbližší průlet sondy New Horizons
nastal 14. července 2015. Sonda minula Pluto ve vzdálenosti pouhých asi 12 500 kilometrů.
Během krátkého průletu pořídila řadu fotografií Pluta i jeho satelitů. Snímky byly nahrány na
palubní aparaturu. Po průletu je sonda postupně začala odesílat k Zemi. Odeslání všech
snímků bude trvat několik měsíců. Z došlých snímků byly získány informace o povrchových
strukturách jak na Plutu, tak i na Charónu. Byly zachyceny krátery, oblasti planin s ledovým
příkrovem, horské oblasti apod. Podařilo se zachytit neobvyklé terénní útvary, obtékající led
kolem horských masívů, buněčnou strukturu povrchu apod. Na Plutu byla detekována
namodralá atmosféra i činnost větru. Podařilo se změřit a určit tvar Pluta i jeho satelitů.
7 Závěr
Mise sondy New Horizons nekončí průletem okolo systému Pluta. Sonda pokračuje do
nitra Kuiperova pásu. Cílem bude prozkoumat některý z vybraných objektů. Jedním z možných vybraných dalších cílů je těleso s označením KBO 2014 MU69.
8 Použitá literatura
Dostupné na internetu:
http://spaceprobes.kosmo.cz/index.php?sekce=galerie&gid=33&page=1
http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/cilove-teleso-pro-kosmickou-sondu-newhorizons-objeveno.html
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POČASÍ NA TĚLESECH SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Lumír HONZÍK
1 Projevy počasí
Na planetě Zemi jsme svědky různých meteorologických projevů v atmosféře. Otázkou
bylo, zda je možné se setkat s některými meteorologickými projevy také na jiných tělesech
v naší Sluneční soustavě. Dnes už z astronomických pozorování a díky kosmické technice
víme, že na některých tělesech Sluneční soustavy skutečně existují některé meteorologické
jevy. Dokonce, že některé z nich mohou být i mnohem výraznější, než na zemském povrchu.
2 Projevy počasí na planetě Zemi
Na Zemi se setkáváme s různými projevy počasí. Nastávají zde např. změny teplot,
kolísání tlaku vzduchu, proudění vzduchu v přízemní výšce i v jiných výškových hladinách.
Vítr nejenom proudí, ale může docházet k jeho turbulenci, nebo rotaci ve formě vírů a cyklón.
V pozemské atmosféře dochází k tvorbě různých typů oblačnosti, a to v několika výškových
hladinách. Občas dochází k zákalům atmosféry, tvorbě mlhy apod. Jsme také svědky
vypadávání různých druhů srážek (déšť, sníh, kroupy). Existuje zde i bouřková činnost a další
projevy počasí.
Na tvorbu počasí má vliv řada vlivů. Z astronomických je to jednak sklon Zemské osy
a dále základní pohyby planety: rotace Země kolem své osy a oběh Země kolem Slunce. Vliv
má i měnící se vzdálenost Slunce – Země. Počasí ovlivňuje i zeměpisná šířka, kdy lze
vypozorovat jednotlivé podnební pásy. Dále hraje roli morfologie terénu. Rozdílné počasí
bude např. ve vnitrozemí, jiné je v pobřežních oblastech, jiné v horách.
2.1 Počasí na tělesech ve Sluneční soustavě
2.1.1 Slunce
Slunce je naší nejbližší hvězdou a je tedy největším tělesem ve Sluneční soustavě. Jedná
se o plazmatické těleso, které díky termojaderné syntéze v nitru (jádru) Slunce vydává světlo
a teplo. Slunce nemá povrch. Jeho „povrchem“ je poměrně tenká spodní vrstva atmosféry,
které se říká fotosféra. Ta se nachází nad konvektivní vrstvou. Fotosféru, kterou můžeme
pozorovat ve viditelném světle a jejíž teplota je asi 5 700 K, tvoří stoupající a klesající proudy
plazmatu. Jevu, připomínajícímu obří včelí plástve se říká granulace. Toto lze přirovnat
k pozemským buňkám teplého vzduchu, které stoupají do určité výšky. Rozměry slunečních
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buněk (granulí) však dosahují kolem 1500 km. Ve fotosféře Sluce lze pozorovat i řadu dalších
jevů. Nejnápadnějším jsou sluneční skvrny. Jedná se o místa chladnější (teplota je v nich asi
o 1500 K nižší než v okolní fotosféře a proto se jeví jako tmavší), které jsou ovlivněna
lokálním magnetickým polem. Každá sluneční skvrna začíná jako drobný pór v jehož okolí je
fakulové pole, což je jasnější oblast o vyšší teplotě. Nad fotosférou se nachází další vrstva
sluneční atmosféry – chromosféra. Ta lze pozorovat pomocí speciálního chromosférického
dalekohledu např. na červené vodíkové čáře H alfa. Kromě světlejších flokulových polí
a flokulí se v ní nachází spikule a makrospikule, což jsou drobné výčnělky pozorovatelné na
okraji slunečního disku. Můžeme zde ale pozorovat jevy mnohem mohutnější, např.
chromosférické erupce v podobě výrazného zjasnění určité oblasti. Na okraji slunečního lze
občas vidět výrony hmoty do okolního prostoru. Tento jev se označuje jako protuberance.
Jedná se o tak mohutné výrony, že se promítají až do další vrstvy, do koróny. Pokud je tento
jev na okraji slunečního disku (limbu), nazývá se protuberancí, pokud se promítá na disk ve
formě tmavého vlákna, pak jej označujeme jako filament. Svrchní vrstva sluneční atmosféry
se nazývá koróna. Je viditelná pouze během úplného zatmění Slunce (stříbřitá zář koled
slunečního disku), nebo ve speciálním dalekohledu (koronografu). Aktivita Slunce produkuje
sluneční vítr, což je proud velmi energetických částic. Rychlost slunečního větru je poměrně
vysoká a proměnná. Slunečním větrem jsou ovlivněny zejména nejbližší (malé) planety –
hovoříme o kosmickém počasí. Sluneční vítr samozřejmě do značné míry ovlivňuje
(deformuje mg. pole) magnetické pole Země. Jevy v atmosféře Slunce a země jsou velmi
rozdílné a lze je proto jen velmi těžko srovnávat.
2.1.2 Atmosféry planet
V minulosti se předpokládalo, že některé planety (např. Merkur, Mars a Pluto) nemají
vůbec atmosféru. Dnes víme, že planety atmosféry kromě Merkuru (tam lze předpokládat
pouze stopovou atmosféru) mají, ale jejich chemické složení, hustota, teplota, a struktura se
značně mění.
Obecně lze říct, že atmosféry malých planet (Venuše, Země a Mars) jsou málo
rozsáhlé. Naopak atmosféry velkých planet (Jupiter, Saturn, Uran a Neptun) jsou velmi
mohutné, rozsáhlé a velmi dynamické. U všech planet však byly pozorovány během delšího
pozorovacího období více, či méně nápadné změny. Nicméně pokud porovnáme atmosféru
např. Venuše a Marsu, lze konstatovat, že se od sebe značně odlišují v mnoha parametrech.
Venuše má atmosféru velmi hustou, což vytváří při jejím povrchu až 91x větší tlak než je tlak
pozemský. Mars má oproti Venuši, ale i Zemi naopak atmosféru velmi řídkou, která má při
povrchu jen velmi nízkou hodnotu. Přesto i řídká atmosféra Marsu může způsobit změny
velikosti, tvaru a odstínu albedových útvarů. Jako albedové útvary označujeme tmavé či
světlé skvrny nepravidelných tvarů, pozorovatelné z větší vzdálenosti.
Vzdálenost od Slunce, chemické složení a hustota atmosféry Venuše je příčinou
intenzivního skleníkového efektu, který způsobuje, že teplota na povrchu Venuše narostla.
Skleníkový efekt je pozorovatelný nejen u Venuše, ale i na Zemi, byť je mnohem nižší. Velké
planety mají odlišné chemické složení atmosféry. Spodní vrstvy těchto mohutných atmosfér
přechází postupně do vlastního těla planety. Atmosféry těchto plynných obrů jsou v pohybu
a mohou vytvářet pruhovou strukturu a další atmosférické útvary. Různé chemické složení je
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příčinou zbarvení atmosféry planet do různých odstínů. Např. Saturn má nažloutlou barvu,
Uran modro-zelenou, Neptun modrou. Dokonce byla zjištěna namodralá vrstva atmosféry
u Pluta, kde se v minulosti předpokládalo, že ani atmosféra být nemůže. Atmosféru mohou
mít i některé měsíce planet. Saturnův měsíc Titan, což je druhý největší měsíc ve Sluneční
soustavě má poměrně rozsáhlou atmosféru zbarvenou do oranžové barvy.
Rovněž teplotní výkyvy mohou dosahovat značných rozdílů. Průměrná teplota na
Zemi dosahuje kolem 14 °C. Na Marsu už je o něco nižší. U Venuše vystupuje kolem 450 °C
až 470 °C. Naopak teplota v jinak nevýrazné atmosféře Uranu poklesla na velmi nízké
hodnoty až -224 °C, což je nejmenší naměřená teplota v rámci planet.
2.1.3 Proudění v atmosféře a oblačné struktury
Rozdíly teplot a rozložení tlakových útvarů v jednotlivých podnebních pásech
způsobuje v zemské atmosféře proudění vzduchu. Proudění, tedy vítr, vyrovnává teplotní
rozdíly mezi různými místy na zeměkouli. Při pozorování ze Země, nebo ze snímků
kosmických sond je jisté, že proudění v atmosféře existuje i na jiných planetách. Velmi
intenzivní proudění je patrné na planetě Jupiter. V jeho atmosféře jsou viditelné tmavší
a světlejší pásy oblačnosti, kterým se říká pásy a zóny. Z animací je patrné, že jednotlivé pásy
se pohybují rozdílnou, ale značnou rychlostí, některé i protiběžně. Na jejich styku vzniká
intenzivní turbulentní proudění. Podobná pásová struktura se vytváří i v atmosféře planety
Saturn. Rovněž Neptun má velmi dynamickou atmosféru. Ze snímků jsou patrné pásy
táhnoucí se vysoké oblačnosti. V blízkosti jeho bouřkových systémů byly naměřena rychlosti
větru dosahující dokonce až kolem 2 400 km/h! Jedná se zřejmě o nejextrémnější projev větru
ve Sluneční soustavě. Naopak u planety Uran pásová struktura alespoň ve viditelném oboru
není příliš nápadná. Nápadnou strukturu oblačnosti má také Venuše. Vrstvy oblačnosti jsou
zde ale rozloženy zcela jinak než na Zemi a horní patro oblačnosti je posazeno mnohem výš.
Naopak atmosféra planety Mars je velmi řídká a připomíná spíše zákal. Zapadající Slunce se
na Marsu však nezbarvuje do červena jako na Zemi, ale spíš do modra. Kromě řídké
oblačnosti se v některých lokalitách vytváří opar. V údolích se mohou vytvářet hlavně v
ranních hodinách mlhy, což je podobná situace jako na Zemi. Řídkou atmosféru má i bývalá
planeta Pluto. Nebyly zde zaznamenány oblačné struktury, ale spíše pásy oparu.
2.1.4 Oválné struktury v atmosféře
V atmosférách některých planet je také možné pozorovat relativně velké oválné
bouřkové struktury, které svým tvarem i mechanizmem silně připomínají pozemské tlakové
níže – cyklony, tvořící se převážně nad oceánem. Tyto cyklony pozorovatelné z oběžné dráhy
jsou velmi podobné strukturám pozorovaným na jiných planetách. Vůbec největším
pozorovatelným útvarem je anticyklona zvaná Velká rudá skvrna na Jupiteru. Ta dosahuje
velikosti 1 až 2 průměrů Země. Tento mohutný útvar se nachází na jižní polokouli Jupitera
a je pozorovatelný již více než 300 let. Je pravda, že v současnosti je tento útvar menší než
v minulosti. Podobných oválných bouřkových útvarů je na Jupiteru mnohem více, jsou však
menší a s kratší životností. Podobný útvar – Velká tmavá skvrna byl pozorován i na Neptunu,
ale časem se rozpadl a vytvořily se menší oválné skvrny. Podobné, ale rozměrově menší
oválné útvary se nachází i v polárních oblastech Saturnu.
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2.1.5 Meteorologické srážky
Meteorologické srážky na Zemi jsou jedním ze zcela běžných projevů počasí. Srážky
vypadávající z některých typů oblaků mohou mít různou formu: déšť, sníh, kroupy. V některých obdobích jsou srážky vydatnější, v jiných zase slabší. Existují oblasti, které jsou srážkově podnormální, v jiných oblastech jsou meteorologické srážky častější.
Planeta Venuše má hustou oblačnou pokrývku. Srážky ve formě deště zde vypadávají,
ale z důvodů vysokých teplot se většinou vypaří ještě v atmosféře. Deštěm však není voda, ale
převážně kyselina sýrová a malým obsahem vody.
Rovněž v atmosféře Saturnova měsíce Titanu se občas vytvoří oblačnost. Ale ani z ní
nevypadává dešťová voda, ale jedná se o tekutý a velmi studený metan. Ten pak stéká po
povrchu zřejmě ve formě přívalových dešťů vymletými koryty do metanových jezer a do
moře tvořeného tekutým metanem.
2.1.6 Bouřkové systémy
Bouřka je na Zemi zcela běžnou záležitostí. Její výskyt je nejčastější v tropických
oblastech. Intenzivní bouřkové systémy doprovázené blesky však lze pozorovat na Jupiteru
nebo na Saturnu. Na těchto planetách bylo zaznamenáno dokonce několik bouřek. Bouřkové
systémy však byly pozorovatelné i na Uranu a Neptunu. Zatím největší se vytvořila na
Saturnu. Začala koncem roku 2010 a trvala několik měsíců. Bouře byla velmi intenzivní
a trvala asi 267 dní. Postupně se rozvinula podél celého šířkového pásu (délku měla asi 300
000 km, šířku až 4 250 km. Produkovala více než 10 blesků za 1 s. Skončila až když čelo
bouřky dohnalo její zadní část. Svojí rozlohou obsáhla zhruba 8krát větší plochu, než je
plocha zemského povrchu. Tento typ bouřek se vyskytuje na Saturnu vždy asi po 30 letech.
Bývá asi 10krát silnější než ostatní bouře na této planetě. Ve srovnání s pozemskými bouřemi
je ovšem tato bouře silnější asi 10 000krát.
Na Venuši, která je rozměrově nejpodobnější k Zemi, nebyla klasická bouřková
činnost zaznamenána. Byly však registrovány bleskové výboje, které ale budou vznikat jiným
než bouřkovým mechanizmem. Mohlo by se jednat o obdobu blesků vznikajících na Zemi při
sopečné činnosti.
2.1.7 Projevy větru, větrné víry
Na některých planetách se také projevuje činnost větru při povrchu tělesa. Zcela jistě
to víme u Marsu, kde i v řídké atmosféře vznikají lokální, či globální písečné bouře. Ty ostatně známe i z pouštních oblastí zde na Zemi. Družicové snímky např. ukazují pohyby oblaků
písku z pevniny nad oceán. Pokud porovnáme fotografie pozemských pohybujících se oblaků
prachu, se snímky pořízenými z oběžné dráhy Marsu, jsou výsledné fotografie velmi podobné. Na Marsu ovšem existují i mohutné větrné víry vzhledově podobné pozemským tornádům. U pozemského tornáda ale větrný vír vzniká tím, že se roztočí spodní základna oblačnosti. Větrné víry na Marsu ale vznikají odspodu, takže jejich mechanizmus vzniku spíše
připomíná pozemské tzv. větrné čertíky, které na louce rozhodí kupku sena. Víry na Marsu
mohou dosáhnout značné výšky až kolem 8 km, což je mnohem větší vír než pozemské tornádo. Jeho savá síla je však z důvodů řídké atmosféry velmi malá.
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I u velkých planet se vyskytuje rychlé proudění v atmosféře. Např. extrémní vítr byl naměřen
u planety Uran, kde naměřená rychlost dosahovala až 900 km/h.
Stopy způsobené větrnou činností byly objeveny i na některých snímcích Pluta. Ty
pořídila sonda New Horizons, která v roce 2015 kolem Pluta prolétla a pořídila řadu
detailních záběrů. Zmíněné pozůstatky větrné činnosti mají podobu tmavých postupně se
rozšiřujících a zeslabujících prachových stop orientovaných v určitém směru od zdroje.
2.1.8 Polární oblasti, činnost ledu
Polární oblasti patří na Zemi mezi nejchladnější místa. Je to logické, Slunce se dostává
jen relativně nízko nad obzor a jeho paprsky jsou při obzoru zeslabovány hustějšími vrstvami
pozemské atmosféry. Proto jsou tyto oblasti zpravidla pokryty ledovým příkrovem, který
navíc svoji bílou barvou tepelné paprsky spíše odráží než pohlcuje. Tím, že Země má rotační
osu skloněnou, dochází se střídavému přiklánění, či odklánění příslušné polokoule. To má za
následek změny velikosti ledového příkrovu (led přibývá nebo odtává).
Podobný efekt pozorujeme např. v polárních oblastech planety Mars, kde se nachází
tzv. polární čepičky. Tato planeta má téměř stejně skloněnou rotační osu jako Země, a proto
i na ní dochází ke střídání ročních obdobích a ke změně velikosti polárních čepiček. Ty
v zimním období svoji plochu zvětšují, v letním období zase zmenšují, čímž ovlivňují místní
klima. Polární čepičky Marsu ovšem nejsou tvořeny vrstvou vodního ledu, ale vrstvou
zmrzlého oxidu uhličitého (případně směsi vodního ledu a CO2).
Zcela jinak vypadá polární oblast obří planety Saturn. Kosmická průzkumná sonda
Cassini umožnila pohled na její severní polární oblast. Získané snímky překvapily, protože se
podařilo objevit strukturu ve tvaru gigantického šestiúhelníku, která navíc postupně začíná
měnit svoji barvu (zřejmě přikláněním severní polokoule ke Slunci). Uvnitř se nachází velké
množství oválných útvarů - cyklonálních poruch. V oblasti záhadného hexagonu vanou větry
rychlostí až 322 km/hod. Celkově má tato unikátní atmosférická struktura průměr asi 32 000
km.
Činnost ledu však nemusí být patrná jen v polárních oblastech. Na Zemi vlivem
teplotních změn dochází k vytváření nebo tání ledovců. Jejich postup nebo ústup má vliv na
morfologii krajiny. Něco podobného bylo zjištěno u trpasličí planety Pluto. Byla zde nafocena
celá ledová planina nazvaná Sputnik. Z detailních záběrů je patrné, že i na Plutu dochází
k tečení ledu, byť má jiné chemické složení než na Zemi. Na detailech je vidět, že tekoucí led
obtéká i některé horské masívy a dokáže posunout některé osamělé kameny na povrchu Pluta.
Na oblastech pokrytých ledovým příkrovem nejsou téměř žádné krátery, protože je překryl
tekoucí led. To je případ i Jupiterovy Europy, která je kompletně pokryta ledovým příkrovem.
Led na tomto měsíci vytváří zcela jinou formu povrchu, na které jsou vidět zejména ledové
kry a praskliny. Pod ledovým příkrovem se zřejmě nalézá oceán o odhadované hloubce až
100 km.
Změny na povrchu však nemusí být způsobeny jen tekoucím ledem. Na Saturnově
měsíci Enceladu byly zjištěny mohutné výtrysky vody. Ta tryská z některých prasklin na
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povrchu. Měsíc se totiž pohybuje v blízkosti své mateřské planety, která na něj slapově působí
a hněte jeho nitro. Přetlak v nitru pak způsobuje, že voda tryská skulinami vysoko nad povrch,
protože gravitace na tomto tělese je na velmi nízké úrovni. Jakmile vytryskne z nitra ven,
rychle zmrzne, neboť teplota na Enceladu je kolem -200 °C. Drobné zmrzlé částečky dopadají
na povrch a vytváří ledovou krustu, která překryje starší povrchové útvary. Enceladus je
měsíc s vysokou odrazivostí slunečních paprsků, odrazí až 99 % záření.
2.1.9 Únik atmosféry a rozruchy v atmosféře
Málo hmotná tělesa ve Sluneční soustavě mohou mít problém s udržením své atmosféry. Např. Merkur vůbec atmosféru nemá. Není to jen relativně malou hmotností planety, a tím
i její malou gravitační sílou, ale i tím, že se pohybuje v blízkosti Slunce. Pluto je rovněž malé,
ale je od Slunce velmi vzdálené. Atmosféru ale má, byť velmi řídkou. Nicméně i v této vzdálenosti o část atmosféry přichází (asi o 5 tun denně). Vlivy slunečního větru se projevují
i na kometách. Kometa, nacházející se ve velké vzdálenosti od Slunce je zamrzlá a nemá
kolem sebe atmosféru v podobě komy. Jakmile se však začne přibližovat ke Slunci, začne se
aktivovat. Narůstající teplota způsobí, že plyn v podpovrchových vrstvách se začne roztahovat a uniká úzkými škvírami do okolí. Unikající plyn strhává prachové částice. Kolem kometárního jádra se vytváří atmosféra v podobě kometární hlavy. Při větším přiblížení se začne
tvořit chvost komety, což je v podstatě únik atmosféry do okolního prostoru. Jakmile se kometa začne vzdalovat, její aktivita začíná ustávat.
Pád kosmického tělesa do atmosféry vyvolává rozruch. V roce 2004 jsme byli svědky,
kdy jednotlivé fragmenty komety Shumaker – Levy 9 dopadly do atmosféry obří planety
Jupiter. Rozruch v jeho atmosféře byl detekovatelný jak ve viditelném, tak i infračerveném
oboru a trvalo několik měsíců, než se tmavé skvrny způsobené dopadem v dynamické
atmosféře Jupiteru zcela rozptýlily.
2.1.10 Polární záře
Polární záře nepatří mezi meteorologické jevy. Na Zemi se ale vyskytují ve vysokých
vrstvách zemské atmosféry. Příčinou jejich vzniku je sluneční aktivita, kdy se mrak energetických částic uvolněný slunečními erupcemi může dostat do blízkosti Země. Dojde k deformaci
geomagnetického pole a většinu částic magnetické silokřivky odkloní. V oblasti magnetických pólů jsou však silokřivky otevřené, a tak se část energetických částeček dostane do vysokých vrstev atmosféry, kde dochází k rekombinaci a vzniku polárních září.
Polární záře však byly pozorovány i na Jupiteru a na Saturnu. Jejich výskyt však
zřejmě ne-souvisí se sluneční aktivitou, ale spíše s únikem některých částic z blízkých měsíců
těchto planet. U Jupitera se jedná hlavně o blízký měsíc Io, jehož nitro je hněteno slapovými
silami blízkého Jupitera. To pak vyvolává sopečnou aktivitu, při níž dochází k úniku částic až
do velmi rozsáhlého magnetického pole planety Jupiter. Zde pak dochází k interakci a vzniku
polární záře. Podobné je to i u Saturnu, kde se podílí na úniku částic zřejmě měsíc Enceladus.
3. Závěr - klimatické změny na Zemi
Země se nachází v současné době v optimální vzdálenosti od Slunce. Je v tzv. životadárné zóně. To ale nebude trvat věčně. Slunce má z krátkodobého hlediska téměř konstantní
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výkon. Z dlouhodobého hlediska však bude jeho zářivý výkon postupně narůstat. Zhruba za
1 až 1,5 miliardy let se už zářivý výkon zvýší natolik, že se voda na povrchu planety vypaří.
To samozřejmě zcela změní klima planety. Životadárná zóna se posune směrem k Marsu a ze
Země se stane vyprahlá planeta nevhodná pro život. Lze tedy říci, že i na planety Zemi působí
kosmické počasí
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POLÁRNÍ ZÁŘE A PŘÍČINY JEJICH VZNIKU
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Mysteriózní a tajemné polární záře fascinují lidi odpradávna. Fascinující divadlo
odehrávající se čas od času na severské noční obloze od nepaměti podněcovalo lidskou
fantazii. Polární záře hrály významnou roli v mytologii nejen severských národů, ale také
civilizací Číny, či Japonska.
2 Polární záře – představy
Vikingové polární záři považovali za světla mrtvých panen. Norští Sámové (Laponci)
měli polární záři za projev zlobících se bohů a měli k ní velký respekt. Když se záře objevila,
snažili se před jejími paprsky schovat. Věřili, že je to projev rozezlených, mezi sebou
bojujících bohů. Skotové zase polární záři považovali za nebeské tanečníky, nadpřirozené
bytosti bojující na nebi o krásnou ženu. Severoameričtí domorodci ji přirovnávali k tančícím
bohům. Grónští eskymáci spojovali záři se světem mrtvých. Pokud během záře světla blikala
rychle (záře byla dynamická), věřili, že se mrtví přátelé právě snaží spojit s živými. Aljašští
Inuité mysleli, že polární záře je duší zvířat, která lovili: tuleňů, lososů, jelenů nebo běluh.
3 Polární záře – mýty
Přestože je v současnosti fenomén polární záře vědecky podrobně objasněn, stále se
objevují mylná vysvětlení. Lidé si například myslí, že se jedná o odrazy světla od severských
ledovců. Polární záře také bývají spojovány s některými historickými událostmi.
Silné polární záře byly prý pozorovány:
- Před Velkou francouzskou revolucí na konci 18. století.
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- Před bombardováním Pearl Harboru za 2. světové války.
- Vzácnou červenou polární záři bylo možné pozorovat dokonce i v období tzv. sametové
revoluce v tehdejším Československu v listopadu 1989.
4 Polární záře – příčiny
4.1 Aktivita Slunce
Příčinou polárních září je aktivita Slunce. Ta se projevuje v různých vrstvách sluneční
atmosféry rozličně. Např. ve spodní vrstvě, ve fotosféře, jsou pozorovatelné velké a rozvinuté
skupiny slunečních skvrn. Ve střední vrstvě, v chromosféře, zase vznikají silné erupce a mohutné protuberance. Během silné sluneční aktivity dochází k silné erupční činnosti, ke vzniku
erupčních protuberancí a k zesílení slunečního větru. Ten obsahuje shluk energetických částic
protonů, elektronů a dalších energetických částic ve formě slunečního větru. Tyto energetické
částice se pohybují značnou rychlostí kosmickým prostorem po předem dané trajektorii.
4.2 Interakce s atmosférou Země
Jakmile energetické částice doputují do blízkosti Země, zemské magnetické pole
většinu z nich odkloní. Magnetické pole Země je dipólové a vytváří ho rotující tekuté jádro
tvořené převážně Fe a Ni. Severní mg. pól se nachází na jižní polokouli. Jižní magnetický pól
zase na polokouli severní. Mg. póly se ale neshodují s póly rotačními a jejich poloha se časem
mění. Nad oblastí mg. pólů jsou mg. silokřivky (silotrubice) otevřené a proto v těchto
oblastech mohou energetické částice hlouběji vniknout do zemské atmosféry. K tomu dochází
ve výškách 1000 km až 80 km nad zemským povrchem. Ve vysoké atmosféře se energetické
částice ze Slunce sráží s molekulami atmosféry Země. Podle toho s jakými atmosférickými
částicemi se srazí, se mění i barva polární záře. Může se srazit s molekulami kyslíku v nižších
či vyšších vrstvách ionosféry nebo se srazit s molekulami dusíku.
5 Polární záře – pozorovatelné parametry
5.1 Barva
Polární záře mají zpravidla barvu zelenou nebo červenou. V některých případech lze ale
pozorovat i jiné barevné odstíny (modrou, fialovou, žlutou). Barva může být i kombinovaná
(např. část červená a část zelená) a v průběhu jevu mohou být pozorovatelné i barevné změny.
5.2 Intenzita
Polární záře mohou mít různou intenzitu. Od sotva viditelných (častější u nás) po velmi
výrazné se zřetelnými barvami a strukturou.
5.3 Tvary
Polární záře mohou mít různé tvary. Zpravidla je lze pozorovat ve tvaru: měnících se
pruhů, závoje, vějíře či obřích "plamenů„. Pokud se pozorovatel nachází přímo pod místem
průniku částic do ionosféry, záře vytváří tvar jakési růžice či paprsky rozbíhající se ze středu
všemi směry. Tento jev se nazývá korona a patří ke vzácnějším.
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6 Polární záře – výskyt
Polární záře se vyskytují jak na severní (Aurora Borealis), tak i na jižní (Aurora
Australis) polokouli v zeměpisných šířkách kolem 67°. Úkaz se může vyskytovat jak na
výseku oblohy, tak i na její značné části. Rovněž výskyt není omezen ani časově. Ke srážkám
slunečního větru s ionosférou dochází samozřejmě kdykoliv během dne a kdykoliv během
roku. Sluneční erupce jsou nepravidelným, ale průběžným jevem. Za dne či letních světlých
severských nocí ovšem záři nespatříte. V některých případech je možné pozorovat polární
záře i při částečně nebo úplně zatažené obloze. Může se jednat o řídkou cirrovou oblačnost
nebo díry v mracích. Může dojít k různým zajímavým efektům. Polární záře jsou nejčastěji
pozorovatelné v oblastech poblíž severního a jižního polárního kruhu (polární kruhy
v zeměpisné šířce 66,5°).
7 Pokusy s polárními zářemi
Polární záře jsou natolik atraktivní záležitostí, že se našli jedinci, kteří se je pokusili
polární záři vytvořit uměle. Jedním z nich byl i Karl Selim Lemström (17. 11. 1838 – 2. 11.
1904), profesor fyziky na univerzitě v Helsinkách. Krom výzkumu polárních září (pořádal za
nimi i expedice) se také zabýval zemským magnetismem, vlivy elektřiny na zemědělské
plodiny, ochrany plodin před prudkými mrazy apod.
8 Předvídání polárních září
Pravděpodobnost, že vznikne a bude pozorovatelná polární záře, závisí na aktivitě
Slunce. Aktivitu Slunce lze přímo pozorovat např. v podobě výskytu velkých a komplikovaných skupin slunečních skvrn ve fotosféře. Aktivita Slunce ale v průběhu času kolísá.
Jsou období, kdy na Slunci skvrny jsou a naopak období, kdy je jich málo, nebo nejsou vůbec
žádné. Aktivita Slunce se určuje z Rc, což je jeden z indexů sluneční aktivity. Slunce pracuje
v tzv. 11letém cyklu. Aktivita Slunce se ale neprojevuje jen skvrnami ve fotosféře, ale
i v ostatních vrstvách atmosféry. V chromosféře lze pozorovat i jiné její projevy: erupce
a protuberance. Na vznik polárních září mají vliv nejvíce mimořádně silné erupční
protuberance. O aktivitě Slunce se lze také dozvědět z různých internetových stránek
věnovaných právě sluneční aktivitě a aktuálním předpovědím polárních září. Existují různá
vyobrazení i s mapovým podkladem, ze kterého lze vyčíst, kde lze nejpravděpodobněji
polární záře pozorovat na S a J hemisféře včetně barevné škály ukazující očekávanou
intenzitu. Předpovědi polárních září lze sledovat v grafu – Kp Indexu, což je číselné
vyjádření, které naznačuje, do jak nízkých zeměpisných šířek může polární záře zasáhnout.
Další možnosti jsou data z družice ACE, která je určená kromě jiného i ke studiu vlastností
slunečního větru. Existují i jednoduché indikátory naznačující energetický příkon, parametry
slunečního větru, intenzitu geomagnetické bouře atd.
9 Výskyt polárních září ve Sluneční soustavě
Kromě planety Země byly pozorovány polární záře ještě na dalších dvou planetách. Na
obou planetách se podobně jako na naší planetě vyskytují v obou polárních oblastech.
Mechanizmus polární záře na Jupiteru je však jiný. Pravděpodobně jí způsobuje jeden
z velkých satelitů - měsíc Io. Rovněž na Saturnu byly polární záře zaznamenány. Jejich
mechanizmus však ještě není zcela objasněn.
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10 Závěr
Polární záře je neobyčejně zajímavý a dynamický úkaz. Fotografie a ani video sice lze pořídit,
ale tato média většinou nedokáží úplně zachytit celkový průběh úkazu v atmosféře Země. Lze
jen doporučit shlédnout tento úkaz na vlastní oči. Je ale zapotřebí vybrat vhodné pozorovací
období se silnou sluneční aktivitou, dostatečně dlouhou nocí a stabilnějším počasí, což ale
v praxi není jednoduché.
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PROČ LÉTÁME DO VESMÍRU
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Od vypuštění (4. 10. 1957) prvního umělého kosmického tělesa, sovětského Sputniku 1
uplynulo již více jak 60 let. Mohlo by se zdát, že si většina lidí význam kosmonautiky za tuto
poměrně dlouhou dobu dostatečně uvědomila. Bohužel se ale ukazuje opak, dost velká část
populace nechápe, proč se vlastně do kosmu létá.
2 Význam kosmonautiky

Lety kosmických raket a raketoplánů, vypouštění družic a sond do vesmíru nejsou
samoúčelné. Ve svém počátku se jednalo o politickou, mocenskou (vojenskou a špionážní),
vědeckou a technickou prestiž států. V současné době je kosmonautika využívána hlavně pro
praktické účely a stala se i komerční záležitostí. Velkou roli hraje zejména v oblasti
astronomie. Pomáhá poznávat objekty blízkého i vzdáleného vesmíru, a to jak pomocí
průzkumných sond, tak i za pomoci přímého průzkumu. Kosmonautika má nadále význam
pro vojenské, zpravodajské a špionážní účely. Začala se ale prosazovat i v mnoha jiných
oborech jako jsou telekomunikace, meteorologie, navigace, kartografie, vývoj a výroba
nových materiálů, léků apod.
3 Počátky kosmonautiky – průzkum Země a Měsíce
Počátky raketové techniky tak, jak ji známe dnes, spadají do poválečného období, kdy
se prováděly pokusy s ukořistěnými německými raketami typu A-4. V roce 1957 (4. 10.) byla
vypuštěna v tehdejším SSSR první umělá družice Sputnik 1, která se stala zároveň družicí
geofyzikální. Tím začala epocha průzkumu zprvu naší planety Země a později i Měsíce
a dalších těles ve Sluneční soustavě. Měřeními byly získány první údaje o vyšších vrstvách
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atmosféry naší planety, první byť nedokonalé meteorologické snímky. Zkoumal se tvar Země,
její gravitační a magnetické pole, vlastnosti jednotlivých atmosférických vrstev včetně
ionosféry a Van Allenových radiačních pásů.
Dalším intenzivně zkoumaným tělesem se stal Měsíc, a to zejména po vyhlášení cíle
dosáhnout jeho povrchu. Byly uskutečněny pokusy o umístění umělé družice na jeho orbitu,
následovali pokusy o tvrdá i měkká nepilotovaná přistání, a to jak ze strany SSSR, tak i USA.
V rámci průzkumu jeho vlastností, mapování, výběru místa přistání lidské posádky obě
velmoci uskutečnily řadu startů v nejrůznějších programech. V SSSR se jednalo o programy:
Luna, Zond, v USA o programy: Ranger, Lunar Orbiter, Surveyor a další. Průzkum Měsíce
vyvrcholil pilotovaným přistáním v rámci programu Apollo. SSSR zase vyslal v sedmdesátých letech minulého století dvě automatizovaná vozítka Lunochod 1 a Lunochod 2.
Průzkum Měsíce však pokračuje i v současné době, byť bezpilotním způsobem.
3 Průzkum vesmíru
4.1 Průzkum těles Sluneční soustavy
Prakticky neustále probíhá průzkum jednotlivých těles ve Sluneční soustavě. Sondy
zkoumají Slunce, jednotlivé planety včetně jejich přirozených satelitů, jednotlivé objekty
meziplanetární hmoty (asteroidy, komety), připravuje se i průzkum transneptunických
objektů.
4.1.1 Průzkum Slunce
Prováděn pomocí výzkumných programů družic SOHO, Hinode, Solar Dynamics
Observatory, družic Stereo apod. Monitorují se aktivní oblasti na Slunci v různých
spektrálních oborech a jevy, které na Slunci vznikají (skvrny, erupce, protuberance a filamenty, granulace apod.) Zkoumají se cykly sluneční aktivity, sluneční vítr, vlivy Slunce na
planetu Zemi.
4.1.2 Průzkum planet a jejich satelitů
Provádí se většinou z orbitální dráhy daného tělesa případně přistáním na tělese,
případně vysazením robotnického vozítka (Mars). Průzkumem se získávají a zpřesňují
informace o jednotlivých tělesech, jejich atmosférách, magnetosférách, prstencích apod.
Získává se i rozsáhlý kartografický materiál. Blízké planety (Venuše a Mars) byly zkoumány
intenzivněji než planety vzdálené. Dlouhodobý průzkum byl realizován u planety Jupiter
a Saturn. Zcela specifický je dlouhodobý průzkum planety Země, který je prováděn hlavně
pomocí kosmických orbitálních laboratoří.
4.1.3 Průzkum meziplanetární hmoty
Provádí se podobně jako u planet – tedy většinou z orbitální dráhy daného tělesa
případně přistáním na tělese. Průzkumem se získávají a zpřesňují informace o asteroidech
a kometách, případně meteorických rojů. Zvýšená pozornost je věnována zejména
blízkozemním objektům. U těchto těles se zjišťují parametry jejich dráhy, chemické
a mechanické vlastnosti, které mohou být důležité v případě nebezpečí kolize. Tato tělesa také
mohou poskytnout informace o vzniku Sluneční soustavy.
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4.1.4 Průzkum transneptunických objektů
V této oblasti je zatím kosmický průzkum v počátečním stádiu. Existují sice sondy,
které se zhruba dostávají do blízkosti úrovně hranice Sluneční soustavy (Pioneer 10 a 11,
Voyager 1 a 2), nicméně tato oblast vyžaduje důkladnější průzkum. Zatím se uskutečnil
průzkum trpasličí planety Pluto a jeho měsíců. Na další objekty za jeho dráhou si zatím
musíme počkat.
4.2 Průzkum vzdáleného vesmíru
Vzhledem ke vzdálenostem ve vesmíru není možné provádět přímý průzkum
vzdáleného vesmíru kosmickými prostředky. Proto se umisťují na oběžnou dráhu kolem
Země nebo např. do libračních bodů průzkumné sondy s výkonnými dalekohledy. Zřejmě
nejznámějším vesmírným dalekohledem je HST (Hubblův kosmický dalekohled). Toto
zařízení je umístěné mimo zemskou atmosféru, světelné i běžné prachové znečištění. Tento
přístroj přinesl cenné informace o objektech, které se ve vzdáleném vesmíru nacházejí. HST
pracuje v několika spektrálních oborech. V poslední době byly vypuštěny další specializované
přístroje pracující např. v infračervené, rentgenové nebo ultrafialové oblasti spektra. Bylo také
realizováno několik programů s cílem zmapovat vesmír a zpřesnit jeho strukturu.
5 Pozemské aplikace
Kosmická technika je však využívána i pro praktické účely. Existuje celá řada možných
aplikací pro pozemské potřeby. V některých případech kosmonautika zasahuje i do odvětví,
kde bychom ji nečekali.
5.1 Meteorologie
Na oběžné dráze kolem Země se pohybuje řada meteorologických družic, ty sledují
nejen aktuální meteorologická data, ale i klimatologii. Tyto družice mohou vyhodnocovat
i nebezpečné meteorologické jevy jako jsou např. cyklony (jejich pohyb, mohutnost). Naopak
družice nejsou schopny účinně monitorovat náhlé krátkodobé meteorologické jevy, jako jsou
tornáda. Mohou sledovat dlouhodobé i krátkodobé změny a to jak globálního, tak i lokálního
charakteru. Mezi dlouhodobé změny patří např. monitoring globálního proudění v atmosféře
i v oceánech (El Niňo, La Niňa), tání ledovců a vysychání vodních ploch. Krátkodobý
monitoring se provádí např. u povodní, tsunami, písečných bouří, sopečné aktivity apod.
Meteorologické sledovací družice mohou sloužit i jako varovné prostředky.
5.2 Monitoring ionosféry
Družice monitorují stav a vývoj ionosférické vrstvy, která zabraňuje nebezpečnému
průniku záření z vesmíru (zejména od Slunce) směrem k zemskému povrchu.
5.3 Monitoring světelného znečištění
Z fotografií pořízených z kosmického prostoru bylo možné postupně zmapovat úroveň
i negativní vývoj světelného znečištění. Tuto problematiku lze velmi dobře monitorovat
z oběžné dráhy.
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5.4 Telekomunikace
Velký význam má kosmonautika pro telekomunikační účely (televizní, radiové,
telefonické, telemetrické a jiné přenosy). Existuje celá řada různých telekomunikačních družic
sloužící pro nejrůznější účely. Některé z nich jsou umístěny na geostacionární dráze ve výšce
přibližně 36 000 km. Díky telekomunikačním družicím se značně snížily pořizovací
a přenosové náklady a přitom se zvýšila kvalita a přenosová rychlost.
5.5 Navigace
Další odvětví, kde v posledních letech došlo a ještě bude docházet k výrazným změnám.
Vedle existujícího amerického systému (původně vojenský) družic GPS pojmenovaná
NAVSTAR, existuje ruský satelitní navigační systéme GLONAS a buduje se evropský
systém Galileo (sídlo v Praze). Zpočátku byly navigační systémy využívány např. v lodní a
letecké dopravě. V současnosti se stávají běžným doplňkem i v osobních automobilech.
Postupně se zavádí do nákladní automobilové a železniční dopravy (např. sledování pohybu
auta, nákladu). Tyto systémy však mají velký význam i v oblasti vojenské techniky a pro
geodety.
5.6 Kartografie
Kosmickou techniku používá i další odvětví - kartografie. Nejedná se o mapování jen
vesmírných těles (planet, měsíců apod.), ale hlavně pozemské mapování. Ve spojení
s přesnými navigačními přístroji se dosahuje přesnějších a efektivnějších výsledků.
5.7 Zpravodajské, špionážní a vojenské účely
Již v minulosti byla kosmonautika využívána pro, zpravodajské a špionážní účely. Tato
zařízení např. mohla monitorovat pohyb a sílu protivníka. Vzhledem k výškám, ve kterých se
vojenské družice pohybují, nebylo jednoduché jednak tato zařízení objevit a jednak proti nim
účinně zasáhnout. Většina států totiž neměla pro zásah žádné prostředky. Tato situace je nyní
komplikovanější, neboť již některé země mají k raketové technice přístup. Nicméně i tak
zůstává řada států, pro něž je tato technika nedostupná. Vojenské družice však nemusí být
pouze pasivní. Pokud ponesou zbraňový systém (např. laserový), mohou se stát potencionálně
nebezpečnými.
5.8 Vývoj a výroba nových materiálů
Vzhledem ke specifickým podmínkám, které panují ve stavu beztíže lze v kosmickém
prostoru vyvíjet a vyrábět zcela nové materiály, které mají naprosto jiné vlastnosti, než kdyby
byly vyráběny na Zemi. Navíc i při vývoji a výrobě kosmické techniky bylo nutné se zabývat
materiály, které mají unikátní vlastnosti. Ty pak našly uplatnění i pro potřeby běžného života.
5.9 Zdravotnictví
Posádky prochází náročnou přípravou a výcvikem. Během letu se pohybují v omezeném
prostoru a navíc ve stavu beztíže. Může na ně působit ve větší míře kosmické záření, zažívají
i stresové situace. To nutí efektivně řešit některé zdravotní problémy, které během letu mohou
nastat. Naopak posádky mají určitá specifika, která se mohou promítnout do postupů např.
u dlouhodobě ležících pacientů. Ve stavu beztíže lze také v kosmickém prostoru vyvíjet
a vyrábět zcela nové typy léků.
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5.10 Získávání elektrické energie
Kosmická zařízení musí řešit energetické problémy. Většina přístrojů potřebuje pro svůj
chod elektřinu. Ta se v kosmickém prostoru nechá získat jen v omezené míře. Lze ji získat
z chemických článků, z izotopových článků, nebo ze slunečních panelů. Je proto nutné na
jedné straně se zaměřit na to, aby zdroje energie byly co nejvýkonnější, na druhé straně aby
spotřeba byla co nejnižší. To pak lze aplikovat i v běžné výrobě na Zemi.
5.11 Hledání a těžba nerostných surovin
Pomocí družicového průzkumu lze vyhledávat ložiska nerostného bohatství. Existují
metody, které umožňují z velké výšky určit výskyt některých ložisek. Podobnými metodami
lze např. zjistit i lokality, kde bude výhodný rybolov.
6 Závěr
Aplikací v oblasti kosmonautiky existuje samozřejmě mnohem více. Do budoucna lze
předpokládat, že počet aplikací bude dále narůstat a kosmonautika bude prostředkem
k většímu využití kosmického prostoru.
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JAK FOTOGRAFOVAT ATMOSFÉRICKÉ A ASTRONOMICKÉ
OBJEKTY
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°
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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
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.
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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.

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.
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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 se již nebude opakovat.
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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.
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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
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.
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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.
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.
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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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MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VE VESMÍRU
Ota KÉHAR

1 Úvod
Tématem přednášky jsou základní informace o měření vzdáleností ve vesmíru.
S ohledem na rozsah tématu jsou v této části zmiňovány pouze vzdálenosti nejbližšího okolí
Země a sluneční soustavy.
2 Základní jednotky
Základní jednotkou vzdálenosti je 1 metr, který byl zaveden na konci 18. století ve
Francii. Stávající definice metru podle soustavy SI je, že „metr je délka, kterou urazí světlo ve
vakuu za 1/299 792 458 s“. Nejběžnější odvozené jednotky jsou milimetr (mm, tisícina
metru), centimetr (cm, setina metru) a kilometr (km, 1 000 m).
S metrem si ovšem v astronomii vystačíme pouze do vzdálenosti Měsíce, pak se
používá větší jednotka vzdálenosti – astronomická jednotka. V roce 2012 bylo Valným
shromážděním IAU, které se konalo v Pekingu, doporučeno, aby se sjednotilo značení
astronomické jednotky na au. Jednotka byla také nově definována přesným převodním
vztahem k metru: 1 au = 149 597 870 700 m (přesně).
Během přednášky jsme si řekli, jaká je průměrná vzdálenost Mezinárodní vesmírné
stanice od povrchu Země. Jde o zhruba 400 km. Odvozením přes kruhovou dráhu si účastníci
sami vypočítali, jaká je oběžná doba objektu nacházející se v této výšce. Správná odpověď je
92 minut. Okolo Země se pohybují objekty i na jiných drahách. Specifické jsou
geostacionární družice, které se nacházejí ve výšce 35 800 km. Účastníci přednášky si tuto
výšku sami vypočítají použitím předchozích odvození. Zajímavosti jsou družice systému
GPS, které obíhají okolo Země s oběžnou dobou rovnající se polovině hvězdného dne.
Geostacionární družice dokáže svým signálem obsáhnout maximálně 42 % povrchu Země
a jejich signál lze přijímat maximálně z 81° rovnoběžky severní nebo jižní šířky.
Dalším objektem byl Měsíc, který se nachází ve střední vzdálenosti 384 400 km. Při
znalosti výstřednosti dráhy lze vypočítat vzdálenost Měsíce v odzemí a přízemí. Světlo
potřebuje 1,26 s pro překonání této vzdálenosti. Vzdálenost Měsíce od Země je natolik velká,
že se mezi Měsíc a Zemi vejdou ostatní planety sluneční soustavy, a ještě zbude mezera
zhruba 4 000 km široká.
Nejdále jsme se dostali ke Slunci, jehož průměrná vzdálenost od Země je
150 000 000 km. Tato vzdálenost odpovídá zhruba jedné astronomické jednotce. Zajímavé je
video na adrese https://vimeo.com/121810556, které ukazuje situaci, kdybychom dokázali
cestovat rychlostí světla a vzdalovali se od Slunce. Ukázku videa je nutné doplnit
o didaktickou poznámku, že tato situace nemůže téměř nastat, protože planety jsou ve videu
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zobrazeny v jedné linii. Krom toho jsou planety osvětleny nejenom od Slunce, ale jsou
přisvětlovány i jiným zdrojem světla, aby byly na videu dobře vidět.
3 Závěr
Záležitosti týkající se měření vzdálenosti ve vesmíru je natolik komplexní záležitost, že
je nutné ji věnovat nejenom jeden seminář.
4 Použitá literatura
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VÝCHOD A ZÁPAD SLUNCE
Ota KÉHAR

1 Úvod
Tématem přednášky je astronomický jev, ke kterému dochází na většině povrchu Země
dvakrát během dne, ráno a večer. Popíšeme si, jak chápat časový údaj, který se dozvídáme při
relacích o předpovědi počasí.
2 Východ a západ slunce
Píše se správně „východ a západ slunce“ nebo „východ a západ Slunce“? Pohledem do
Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
zjistíme, že pokud se jedná o nebeské těleso vyzařující na Zemi světlo a teplo, pak píšeme
slunce s malým „s“ na začátku, takže je gramaticky správně „východ slunce, západ slunce“.
Jestliže máme na mysli Slunce z hvězdářského pohledu, pak píšeme Slunce s velkým „S“ na
začátku, případně pokud se jedná o centrální těleso (hvězdu) našeho planetárního systému,
např. zatmění Slunce.
S informacemi o východu a západu slunce se můžeme setkat na různých místech, např.
v relacích o předpovědi počasí v televizi.
Východ/západ slunce je na více jak 90 % povrchu Země (mimo oblasti za hranicemi
polárních kruhů) každodenní vystoupení/sestoupení slunce nad/za obzor v důsledku zemské
rotace. Astronomicky je východ či západ slunce definován jako chvíle, kdy se horní okraj
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slunečního disku nachází přesně na ideálním horizontu – pro pozorovatele – za průměrných
atmosférických podmínek při hladině moře. Vzhledem k atmosférické refrakci je však
skutečná poloha horního okraje slunečního disku v daném časovém úseku 0° 34' pod
horizontem. V astronomii se obvykle časové údaje počítají ke středu nebeského tělesa,
východ či západ slunce jsou tedy okamžiky, kdy je střed slunečního disku 50 úhlových minut
pod ideálním horizontem. Tato hodnota se získá součtem velikosti atmosférické refrakce při
obzoru (34‘) a poloviny úhlového průměru slunečního disku (16‘). Údaje o východu a západu
slunce se zpravidla vztahují k 50. rovnoběžce severní šířky a 15. poledníku východní délky.
3 Závěr
Záležitosti týkající se východu a západu slunce nejsou tak snadné, jak by se mohlo na
první zdát. Jde o natolik všední věc, že se u ní málokdo zamyslí. Zmatek do toho mohou
vnášet i veřejnoprávní a komerční televizní stanice, kdy každá udává jiné časy východu
a západu slunce pro území České republiky.
4 Použitá literatura
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FYZIKA PLAZMATU A TENKÝCH VRSTEV
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V mnoha 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). Stručně byla zmíněna a diskutována i problematika diagnostiky
záporných iontů při vysokovýkonovém magnetronovém naprašování.
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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
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 dopadu 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).
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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.
2.4 Diagnostika záporných iontů při magnetronovém naprašování
Značná pozornost je v posledních letech věnována vysokovýkonovému pulznímu
naprašování oxidových vrstev. Patří k nim například vrstvy na bázi HfO2, jež mají velmi
vysokou dielektrickou konstantu (zhruba 30). Z tohoto důvodu by do budoucna mohly
v elektronice nahradit dosud převážně užívaný SiO2, jehož dielektrická konstanta je mnohem
menší (pouze 3,9), což s sebou nese jisté praktické nevýhody.
Jedním z problémů vznikajících při přípravě vrstev uvedenou technikou je
nezanedbatelný počet vysokoenergetických záporných iontů O- a O2- vznikajících několika
cestami, z nichž nejvýznamnější je záchyt elektronů. Tyto ionty často vznikají v blízkosti
katody, jsou od ní odpuzovány a v důsledku toho získávají energii v řádu stovek
elektronvoltů, díky níž dokáží při dopadu na substrát vyvolat defekty způsobující nárůst
povrchové drsnosti či dokonce degradující vlastnosti vrstvy. V rámci přednášky bylo na velmi
aktuálním příkladu přípravy vrstev HfO2 demonstrováno, že pomocí hmotnostní
spektroskopie je možné detekovat, kolik těchto vysokoenergetických iontů dopadá na substrát
v závislosti na poloze přívodu kyslíku do vakuové komory. Možnost efektivně redukovat tok
uvedených iontů na substrát tak má zásadní význam z hlediska přípravy kvalitních
tenkovrstvých materiálů s velkým aplikačním potenciálem.
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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JADERNÁ FYZIKA VE SLUŽBÁCH HISTORIE A KRIMINALISTIKY
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Přednáška byla zacílena na populárně naučnou demonstraci využití jaderné fyziky v
oblastech historie, archeologie a ve forenzních vědách. Klasické techniky (radiokarbonová
metoda, radioaktivní rovnováha v rozpadových řadách, neutronová aktivační analýza) byly
demonstrovány na zajímavých a známých případech (úmrtí Napoleona, atentát na J. F.
Kennedyho, datování v starověké Babylonii) tak, aby byly zdůrazněny 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).
Bylo zdůrazněno, že metoda funguje u organických materiálů, nelze její pomocí tudíž určit
stáří např. kusu kovu.
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
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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 známého případu 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
Diskutovali jsme 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).
3 Závěr
Prezentovaný příspěvek slouží k představení meziooborových aplikací jaderné fyziky,
v tomto případě na využití v historii a kriminalistice. Cílem bylo mimo jiné ukázat, že i pro
odborníky v humanitních vědách mohou být někdy exaktní fyzikální argumenty a techniky
velmi cenné.
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MATEMATIKA VE FYZICE 1
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V tomto úvodním kurzu věnovaném 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.
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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′

;

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

(5 x

2

+3

2

)″ = (10 x )′

= 10

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

(x
(x

2

2

⋅ cos x

⋅x

(32 x

,

)′ = 2 x ⋅ x + x

2

+ 5x

′
− v) = u′ − v′

(u

)′

5

+ 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

,

u ′v + u v ′

(

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

2

)′ = 2 x ⋅ cos x + x

2

⋅ (− sin x ) ,

)′

= 2 x sin x + x 2 cos 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

′
u ′v − u v ′
u 
  =
v
v2

Vzorec:

 5x3

 7x7


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


2
2
2
1− x2 
1− x2
1− x2
1− x2
2

(

)

(

)

(

)

,

2.4 Derivace složené funkce

(sin

2 x )′ = cos 2 x ⋅ 2

(tg 5 x )′ = cos

1

2

2

(5 x 2 )

,

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

(

2

)

(

⋅ 10 x , cos 3 x 4 ′ = 3 cos x 4

)

2
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2

⋅2x

⋅ sin x 4 ⋅ 4 x 3 = − 12 x 3 ⋅ sin x 4 ⋅ cos

,
2

x4,

(ln x

3

)

′
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

MATEMATIKA VE FYZICE 2
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V návaznosti na předchozí kurz Matematika ve fyzice 1 bylo procvičeno základní
využití derivací při hledání extrémů, jež je podstatnou součástí řešení řady fyzikálních úloh.
Počítány byly vybrané úlohy z mechaniky, 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 (optimalizační úlohy)
V rámci kurzu byly mimo jiné řešeny následující úlohy:
−1

1. Pod jakým úhlem musí plavat člověk schopný vyvinout ve vodě rychlost v c = 1 m ⋅ s přes
−1
řeku širokou d = 2000 m , jejíž proud má ve všech částech rychlost v p = 1, 5 m ⋅ s , aby ho
proud snesl o co možná nejmenší vzdálenost. O jakou vzdálenost x ho v tomto krajním
případě snese??
2. Hranol o hmotnosti m je tažen za nit tak, že se pohybuje s konstantní rychlostí po
vodorovné podložce s koeficientem tření k . Najděte úhel α , při němž bude natažení nitě
nejmenší. Jaké bude?
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3. V nádobě je nalita voda do výšky H. V jaké výšce h musíme udělat do láhve malý otvor,
když chceme, aby voda tryskající z otvoru dostříkla do co největší vzdálenosti od paty láhve?
Jak daleko dostříkne? Výtoková rychlost závisí na výšce vodního sloupce nad otvorem H-h
tzv. Torricelliho vztahem v = 2 ⋅ g ⋅ (H − h ) .Voda se pak pohybuje vodorovným vrhem
z výšky h
4. Uvažujme plechovku tvaru válce o hmotnosti mp = 16 g, výšce v =16,8 cm a poloměru r =
3,2 cm. Pokud je plechovka prázdná, je těžiště ve výšce v/2. To samé platí pro plnou
plechovku. Pokud je však v plechovce trochu vody, výška těžiště je podstatně menší. Stanovte
hmotnost vody mv, kterou musíte nalít do plechovky, aby bylo těžiště v co možná nejmenší
výšce. V jaké výšce vtm to bude? Poznámka: uvažujte, že 1 cm3 vody má hmotnost přesně 1
gram (tj. hustota vody je přesně 1000 kg/m3).
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

MATEMATIKA VE FYZICE 3
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.
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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 =
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4
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+ x 2 − 4 x 3 − 4 x + 4 x 2 + 4 dx =

)

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

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


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 x
sin 2 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 −
5

∫ x⋅e

2x

1

∫ x ⋅ xdx

1
, v ′( x ) = 1, v (x ) = x =
x

= x ⋅ ln x − x + C ,

dx = u = x ; v ′ = e 2 x ; u ′ = 1; v =

1

 x ⋅ e2x
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 2

5

5
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=
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 2

5
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2
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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.
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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

MATEMATIKA VE FYZICE 4
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Účastníci byli stručně seznámeni s problematikou diferenciálních rovnic a metod jejich
řešení. Značná pozornost byla věnována využití diferenciálních rovnic ve fyzice.
2 Diferenciální rovnice ve fyzice
Byly řešeny následující úlohy:
1. Uvažujeme auto rozjíždějící se s konstantním výkonem P. Sestavte pohybovou
rovnici a stanovte závislost rychlosti na čase v(t) a dráhy na čase s(t) pro případ, že můžeme
zanedbat odporovou sílu vzduchu působící proti pohybu auta. Zanedbejte odpor vzduchu.
2. Řešte předchozí příklad za předpokladu, že odporová síla vzduchu je přímo úměrná
rychlosti v, tj. F = − k ⋅ v. Sestavte pohybovou rovnici a určete, jaké maximální rychlosti
v max může auto dosáhnout.
−1

3. Auto jedoucí počáteční rychlostí v 0 = 108 km ⋅ h a mající hmotnost 800 kg začne
brzdit konstantní brzdnou silou 2400 N. Za jak dlouho zastaví a jaká bude jeho brzdná dráha?
4. Uvažujme, že v předchozím případě auto nebude brzdit v důsledku konstantní síly,
ale že tato síla bude přímo úměrná rychlosti auta (tj. F = − k ⋅ v ) , což odpovídá odporu
vzduchu při laminárním proudění (tzv. Stokesův vzorec) Najděte závislost rychlosti na čase
v ( t ) a rovněž závislost uražené dráhy na čase s ( t ) pro tento případ.
5. Jak se situace změní, když bude odporová síla přímo úměrná 2. mocnině rychlosti (tj.
F = −k ⋅ v 2 )

3 Závěr
Byly procvičeny základní techniky řešení diferenciálních rovnic 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.
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4 Použitá literatura
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Diferenciální rovnice. Studijní text pro řešitele FO. Dostupné na
internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/difro.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

TIPY A TRIKY PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH FO
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Účastníci byli 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 náročnější úlohy z předchozích ročníků 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

- 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
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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!
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).
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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
Zadání i vzorové řešení úloh FO 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

POHYB TĚLESA S PROMĚNOU HMOTNOSTÍ 1
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval výpočtem pohybu vodní rakety metodou Riemannova integrálu za pomoci
Excelu.
2 Teoretický rozbor
Počáteční parametry jsou:
objem vzduchu v PET: V
poloměr hrdla PET: r
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hustota vody: ρ
hmotnost PET: m
hmotnost vody: M
tlak v láhvi: p
Budeme sledovat fyzikální veličiny v malých diferencích ∆t. V tomto krátkém časovém
intervalu lze veličiny považovat za konstantní.
Výtoková rychlost vody z láhve lze vyjádřit z Bernoulliho rovnice:
1
2p
p = ρ vv 2
vv =
2
ρ
Hmotnostní úbytek vody za čas ∆t vyjádříme:
∆m = ρ Svv ∆t
Hmotnost rakety se zbylou vodou je:

M = M 0 − ∆m , kde M0 je hmotnost rakety s vodou před uplynutím ∆t.

Na základě zákona zachování hybnosti

( M + ∆m ) v0 = Mv − ∆mv v

můžeme při zanedbání

úbytku hmotnosti vyjádřit přírůstek rychlosti za dobu ∆t jako:
∆mvv
v − v0 =
,
M
kde v0 je rychlost rakety před uplynutím časového intervalu ∆t
a v je rychlost rakety po uplynutí časového intervalu ∆t
Nový objem vzduchu v PET po uplynutí ∆t je:
∆m
V = V0 +
,

ρ

kde V0 je objem před uplynutím ∆t.
Nový tlak vzduchu v PET po uplynutí ∆t lze vyjádřit ze stavové rovnice (pro zjednodušení
počítáme s izotermickým dějem namísto adiabatického):
pV
p= 0 0 ,
V
kde p0 je objem před uplynutím ∆t.
Tyto vzorce vložíme do excelovské tabulky a necháme propočítat tolik časových intervalů
dokud nebude hmotnost zbylé vody nulová. Výsledná rychlost je pak dána součtem všech
dílčích přírůstků rychlosti.
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3 Závěr
Je třeba mít na paměti, že Riemannův integrál nepřináší zcela přesný výsledek. Většinou je
třeba spočítat horní a dolní integrál – výsledek se pak nachází v těchto mezích. Volbou
dostatečně malého kroku ∆t lze docílit libovolně přesného výsledku. Relativně velká chyba
může nastat v posledním kroku, kdy může být počítáno větší odvržené množství, než je
v raketě k dispozici. Tuto nesrovnalost je nutné korigovat v tabulce ručně, nebo vložením
podmínky.

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

POHYB TĚLESA S PROMĚNOU HMOTNOSTÍ 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.
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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

JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 1
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.
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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

JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY 2
Pavel Kratochvíl
1 Úvod
Seminář se zabýval experimenty s Kundtovou trubicí – zobrazování stojetého vlnění, měření
rychlosti zvuku.
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 ÚLOHY Z TEORIE RELATIVITY
Pavel MASOPUST
1 Úvod
Příspěvek studenty dostupnou formou (bez složité matematiky) seznámil s okolnostmi a
experimenty, které vedly k vzniku Speciální teorie relativity. Principiálně byly odvozeny
rovnice Lorenzovy transformace a diskutovány jevy, které z ní vyplývají (kontrakce délek,
dilatace času, relativistické skládání rychlostí). V druhé části byl probrán pohled na
relativistickou hmotnost, vztah mezi energií a hmotností. Diskutovány byly také základní
myšlenky Obecné teorie relativity.
4 Použitá literatura
HALLIDAY, D.,RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
5 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
pmasop@kmt.zcu.cz

ZAJÍMAVÉ POKUSY S TRANSFORMÁTORY
Pavel MASOPUST
1 Úvod
Příspěvek se zabýval praktickými pokusy s transformátory. Nejprve byl představen princip
funkce cívek (vznik magnetického pole v okolí vodiče s proudem, Oerstedův pokus,
elektromagnetická indukce) a poté princip fungování transformátoru (primární a sekundární
cívka, vedení magnetického toku v jádru cívky, transformace nahoru a dolů). To že vše
funguje podle teorie si studenti ověřili proměřením napěťových a proudových poměrů na
cívkách. Z experimentů vycházejících z této teorie pak studenti mohli zhlédnout „Jákobovův
žebřík“, tedy různé obloukové výboje, funkci indukčního ohřevu, funkci indukčního vařiče.
Diskutován byl praktický význam transformátorů při přenosu energie z elektrárny ke
spotřebiteli. Ukázky končily demonstrací Teslova transformátoru.
4 Použitá literatura
HALLIDAY, D.,RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
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5 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
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ZAJÍMAVÉ POKUSY Z ELEKTROSTATIKY
Pavel MASOPUST
1 Úvod
Příspěvek účastníkům kempu na experimentech demonstroval některé jevy z elektrostatiky.
Nejprve byly shrnuty fyzikální základy později demonstrovaných experimentů (elektrický
náboj, elektrování třením, princip elektrostatických generátorů, elektrické napětí, elektrický
proud) a na tomto teoretickém základě předvedena řada experimentů: nabíjení polystyrenu,
skla třením kůží, novoduru třením látky, elektrostatické přitažlivé a odpudivé síly, přenos
náboje, vedení náboje ve vodičích, kapacita vodičů, měření náboje elektronickým
coulombmetrem, princip elektroskopů, jiskrové výboje, Van de Graaffův generátor.
4 Použitá literatura
HALLIDAY, D.,RESNICK, R., WALKER, J., FYZIKA. Prometheus, 2000, ISBN 81-7196213-9
5 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
pmasop@kmt.zcu.cz

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE
(přednáška s experimenty)
Jitka PROKŠOVÁ
1 Úvod
Jevy atmosférické optiky patří k zajímavým úkazům, se kterými se můžeme na obloze
setkat. Dochází při nich k lomu a odrazu světla, k disperzi a rozptylu světla a k projevům
vlnové povahy světla (interferenci a difrakci). Barevnost optických úkazů v atmosféře záleží i
na povaze a velikosti částeček, na kterých se světlo odráží, láme, skládá, ohýbá, rozptyluje a
rozkládá.
Přednáška se zabývá zmíněnými jevy podrobně v následujícím členění.
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2 Refrakční jevy
Refrakční jevy vznikají při průchodu světla atmosférou, přičemž zdroj je buďto vně
nebo uvnitř ovzduší Země. Podle toho dělíme projevy refrakce na astronomickou a
terestrickou.
2.1 Astronomická refrakce
Zdroj světla je vně atmosféry (např. Slunce). Průchodem světla nehomogenním
prostředím (zemskou atmosférou) dochází stále více k lomu ke kolmici, takže pozorovatel
vnímá vzdálený zdroj v jiném místě, než ve skutečnosti je. Důsledkem astronomické refrakce
je např. zploštění slunečního kotouče u obzoru, prodloužení trvání dne apod.
2.2 Terestrická refrakce
Zdroj světla je uvnitř atmosféry (např. plocha odrážející sluneční záření v oáze na
poušti). Pozorovatel tak vnímá vzdálené předměty blíže (fata morgána v poušti nebo
v arktických krajinách). Výklad o obou typech refrakce je doprovázen obrázky a potřebnými
vztahy.
3 Duha
Rozkladem světla na vodních kapkách v atmosféře se vytváří duha. Rozeznáváme
několik typů – primární (způsobenou jediným vnitřním odrazem světla v kapce vody),
sekundární (dva vnitřní odrazy) a terciární (tři odrazy). Barevnost a šířka duhy závisí také na
velikosti kapek, což je v této části přednášky diskutováno spolu s rozdíly mezi jednotlivými
typy duhy.
4 Soumrakové jevy
Typické projevy podvečerní oblohy – červánky, iridiscence oblaků, glórie a další efekty
se souhrnně nazývají soumrakové jevy. Důraz ve vysvětlení je kladen i na rozdíly mezi
astronomickým a občanským soumrakem.
5 Halové jevy
Jevy, ke kterým dochází odrazem, lomem a interferencí světla na ledových krystalcích
nazýváme halovými jevy. Patří sem např. malé a velké haló, halový sloup, cirkumzenitální
oblouk, Parryho oblouk, parhélia a další.
6 Závěr
Jevy atmosférické optiky přitahují na obloze pozornost, proto je užitečné umět mezi
nimi rozlišovat a dokázat tak užívat zákonitosti optiky, které studenti SŠ probírají ve výuce.
7 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.
8 Kontakt na autora
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
oddělení fyziky KMT FPE ZČU v Plzni
proksovj@kmt.zcu.c
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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 obtížnějších úloh z oblasti polarizačních a
interferenčních jevů a dále na konstrukce obrazů a základními zákony geometrické optiky –
viz následující příklady.
2 Příklady k procvičení
(v závorkách jsou uvedeny výsledky jednotlivých příkladů)
•

Brewsterův úhel pro určité prostředí vzhledem ke vzduchu je 56°20′ . Určete rychlost
8
-1
šíření světla v tomto prostředí.
( 2 ⋅ 10 ms )

•

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 ′ )

•

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   )

•

Jaký úhel musí svírat dopadající paprsek monochromatického světla se skleněnou
destičkou umístěnou ve vodě, má-li být odražený paprsek úplně polarizovaný?
( 41°38′ )

•

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%)

•

Specifická optická otáčivost křemene pro světlo o vlnové délce 550 nm je 31°15′ .
použijeme
Zjistěte stočení polarizační roviny světla této vlnové délky v případě, že
křemennou destičku tloušťky 8 mm. Určete, o kolik mm bychom museli změnit její
tloušťku, aby se polarizační rovina stáčela ještě o 20° více.( 250°, 0,64 mm )

•

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
(6 mm)
světla od centrálního maxima.
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•

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)

•

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)

•

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)

•

Mýdlová blána o indexu lomu 1,33 se při kolmém dopadu světla jevila jako modrá
(84 nm)
( λ = 450 nm ). Jakou měla tloušťku?

•

Určete mezní úhel pro kapalinu s indexem lomu 1,414 na rozhraní se vzduchem.
Předpokládejte, že index lomu vzduchu = 1.
(30°)

•

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° )

•

Jak nastavíte rovinné zrcadlo světelnému paprsku a) aby se odrazil nazpět po téže
přímce, b) aby svíral s paprskem odraženým úhel 60 ° ? Nakreslete.

•

Světlo postupuje z prostředí o indexu lomu 1,7 do prostředí o indexu lomu 1,5. Při
jakém úhlu dopadu nastane úplný odraz?
( 62° )

•

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)

•

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)

•

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.

•

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)

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
obou těchto polohách.

(-2; -0,5)
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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.
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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.
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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,
kterými jsou 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.
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.
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RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
oddělení fyziky KMT FPE ZČU v Plzni
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ZÁKONY VLNOVÉ OPTIKY
Jitka PROKŠOVÁ
1 Úvod
Vlnová optika patří k 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

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
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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:
• jízda po mokré vozovce,
• sportovní vyžití na sněhu nebo vodě při jasném počasí,
• 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
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)
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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
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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

MECHANIKA I
Josef VESELÝ
1 Úvod
Úlohy z mechaniky se v soutěžích objevují velice často, mnohdy se jedná o úlohy
z kinematiky. Kinematikou jsme se zabývali v této části, středoškolská kinematika byla
rozšířena o užití limity a derivace.
2 Limita a derivace funkce
Studenti byli seznámeni s pojmem limita funkce, nejprve intuitivně a přibližně, následně
byl pojem definován matematicky a to limita v nekonečnu a limita v reálném bodě a limita
v nule zprava.
Nyní bylo přistoupeno k definici derivace funkce
f (x )− f (x 0 )
df
= lim
dx x →x x− x 0
Na několika příkladech bylo ukázáno užití a studenti byli seznámeni s vybranými
vzorci. Byla objasněna souvislost derivace s průběhem funkce.
0
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3. Kinematika
V této kapitole bylo pojednáno o polohovém vektoru, rychlosti a zrychlení hmotného
bodu
3.1 Polohový vektor
Polohu hmotného bodu v soustavě O(x,y,z)
můžeme jednoznačně určit jeho polohovým
vektorem viz obr. 1. Zde je také znázorněna změna
polohového vektoru při přemístění hmotného bodu
z bodu A do bodu B. Na trajektorii nezáleží!
Byla zopakována pravidla pro počítání
s vektory.

3.2 Rychlost
Po zopakování středoškolských definic průměrné a okamžité rychlosti a jejich
porovnání bylo přistoupeno k nové definici okamžité rychlosti
v=

dr
dt

Je nutné rozlišit změnu polohového vektoru a dráhu s, jen u přímočarého pohybu
jedním směrem můžeme zaměnit xi a s.
Úloha 1. Pro dráhu s hmotného bodu stálým směrem po ose x platí
1 2
s= s 0+ v 0 t + a t
2

Najděte rovnici pro rychlost.
ds

Řešení: v = dt = v 0 +at
Úloha 2. Pro okamžitou výchylku y hmotného bodu při harmonickém kmitání platí
y= y m sin ωt
Najděte rovnici pro rychlost.
dy

Řešení: v = dt = ¿ y m ω cosωt = v m cosωt
Byla uplatněna pravidla o derivaci součinu s konstantou a o derivaci složené funkce

3.3 Zrychlení
Po zopakování středoškolských vzorců bylo nově definováno
a=

dv
dt

Úloha 3. Určete velikost zrychlení v úloze 1.
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Řešení:
dv d (v 0 + a0 )
a= =
= a0
dt
dt
Úloha 4. Určete velikost zrychlení v úloze 2.
dv

2
Řešení: a= dt = − y m ω sinωt

3.4 Vybrané úlohy z kinematiky
Úloha 5. Autobus jede rychlostí v1. Ve vzdálenosti d je značka omezující rychlost na v2.
Reakční doba řidiče je t1. Určete potřebnou průměrnou brzdnou sílu F a zrychlení a.
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:
v 1− v 2
1 2
d= v 1 t 1+ v 1 t 2− a t 2 ,t 2=
2
a
2
2
v 1− v 2
a=
, F= ma
2 (d − t 1 v 1 )
Numericky 37 500 N a 15 / 8 m·s-2.
Úloha 6. Rychlost proudu v řece je v1 . Rychlost člunu na klidné vodě je v2 . Určete
dobu potřebnou k tomu, aby člun urazil vzdálenost s tam a zpět a) na klidné vodě, b) kolmo
na proud, c) proti proudu. Pro numerické řešení použijte hodnoty v1 = 2 m·s–1, v2 = 3 m·s–1, s =
50 m.
Výsledky:
ta= 33,3 s tb = 2s / √ ( v22 - v12) = 44,7 s, tc = 2sv2 / (v22 - v12) = 60 s
Úloha 7. 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 = 2m, t = 0,3 s, g = 9,8 m‧s-2.
2

Výsledky:

h1 =

(2h− gt 2 )
8 gt 2

; v1 = h/t - gt/2; v2 = h/t + gt/2; 1,4 m; 5,2 m‧s-1; 8,1 m‧s-1

4 Závěr
Podařilo se aktivně zapojit studenty do řešení zajímavých úloh a rozšířit matematický
aparát pro řešení dalších úloh.
5 Použitá literatura
Žádná. Byly použity všeobecně obecně známé skutečnosti, úlohy byly vytvořeny pro
tuto přednášku nebo pocházejí z archivu autora.
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MECHANIKA II
Josef VESELÝ
1 Úvod
V této části jsme se zaměřili na využití pohybové rovnice a byla přidána dynamika
rovnoměrně zrychleného otáčivého pohybu.
2 Zákon síly a pohybová rovnice Byly připomenuty obvyklé středoškolské tvary zákona
síly. Na několika příkladech bylo ukázáno užití známých vzorců. Užitím diferenciálního
počtu může být zákon síly zapsán v obecném tvaru,
F=

dp
dt

kde hybnost derivujeme jako součin.
Pohybovou rovnici pro těleso s konstantní hmotností pro posuvný pohyb píšeme
zpravidla ve tvaru F= ma , pro otáčivý pohyb M = Jε.
2.1 Posuvný pohyb tělesa
Jedna z řešených úloh:
Úloha 1. Kvádr je umístěn na nakloněné rovině se sklonem α1 ve výšce h. Součinitel
smykového tření je f. Určete zrychlení kvádru a rychlost kvádru na konci roviny, dále určete
sklon α2 následující nakloněné roviny, na kterém se bude kvádr pohybovat rovnoměrným
pohybem. Součinitel smykového tření se nemění.
Řešení: Pohybová rovnice
mg sinα- fmg cosα= ma

a= (sinα − fmg cos α )g

Rychlost určíme ze zákona zachování energie
1
h
2
mv +
fmg cos α = mgh
2
sinα

√

(

v = 2 gh 1−

f
tg α

)

Zrychlení bude podle zákona síly nulové, právě když výslednice sil bude nulová
F 1= F t
g sin α 2= fg cos α 2
tg α 2= f
α 2= arctg f
122

2.2 Otáčivý a složený pohyb tělesa
Uvedeme tři z řešených úloh.
Úloha 2. Určete minimální součinitel smykového tření f, při kterém
nebude koule valící se po nakloněné rovině se sklonem α prokluzovat.
Valivý odpor neuvažujte.
Řešení: Kouli roztáčí síla F ≤ F t , maximální úhlové zrychlení ε m
bude při maximální síle. M m= J ε m

Obr. 1

2
2
m r εm
5
5 fg cos α
εm=
2r
Ft r =

Při valení bez prokluzování je zrychlení posuvného pohybu a rovno obvodovému
zrychlení
5
g sinα
7
5 g sin α
ε=
7r
a=

ε ≤ εm
f≥

2
tgα
7

Úloha 3. Válec je zavěšen na dlouhém lehkém vlákně tak, že se vlákno odvíjí a válec
klesá se zrychlením a (viz obr. 1). Určete zrychlení válce.
Řešení: Uvažujeme pouze tíhovou sílu a sílu provázku. Pohybové rovnice pro složený
pohyb (posuvný a otáčivý) budou
FG − F p= ma
M = Jε

1

a

2
Dosadíme M = F p r , J = 2 m r a ε= r a řešíme soustavu rovnic.

a=

2
g
3

Úloha 4. Setrvačník (viz obr. 2) je umístěn ve výšce h. Po
uvolnění se budou odmotávat oba závěsné provázky zanedbatelné
hmotnosti. Určete zrychlení posuvného pohybu a frekvenci otáčení
setrvačníku v nejnižším bodě (těsně před) známe-li r, g, h, m. Dále platí
m = 0,5 M, R = 2 r.
Řešení: Použijeme pohybové rovnice
FG − 2 F p= (M + m)a
1
2 1
2
2 F p r= M R + m r ε
2
2
Úpravami a řešením soustavy dostaneme a = 6/11g, pro výpočet
frekvence použijeme zákon zachování mechanické energie a dostaneme

(

f=

1
πr

)

√

gh
5
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M

m
r
R
Obr. 2

3 Závěr
Podařilo se aktivně zapojit studenty do řešení zajímavých úloh a procvičit užití
pohybových rovnic i pro pohyb otáčivý.
4 Použitá literatura
Žádná. Byly použity všeobecně obecně známé skutečnosti, úlohy byly vytvořeny pro
tuto přednášku nebo pocházejí z archivu autora.
Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
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MECHANIKA III
Josef VESELÝ
1 Úvod
V této poslední části jsem byla věnována pozornost pohybu soustavy těles, zejména těles
spojených vláknem. Také byly porovnávány výsledky teoretických výpočtů s hodnotami
naměřenými experimentálně.
2 Pohyb soustavy těles spojených vláknem
U soustav těles je důležité, zda tělesa konají stejný druh pohybu a zda mají stejně veliké
zrychlení. Při stejném druhu pohybu a stejném zrychlení lze rovnou napsat výslednou
pohybovou rovnici. Tento nejjednodušší případ v této části řešit nebudeme.
2.1 Soustava se stejným druhem pohybu
Uvedeme ukázku z řešených úloh.
Úloha 1. Určete zrychlení těles podle obr. 1, hmotnosti kladek,
vlákna a tření v kladkách zanedbejte.
Řešení: Zrychlení 1. tělesa je oproti druhému dvojnásobné, dále
sestavíme pohybové rovnice pro obě tělesa
a1= 2a 2
F z− F G 1= m1 a1
F G 2 − 2 F z = m 2 a2
Fz jsme označili sílu napínající závěs (vlákno)
Řešním soustavy
m − 2 m1
m − 2 m1
a2 = 2
g , a1= 2
2g
4 m1 +m2
4 m1 +m2
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2.2 Soustavy s různým druhem pohybu
Úloha 2. Určete zrychlení soustavy těles na obr. 2 a určete
velikost síly, která napíná závěs. Hmotnost kladky a závěsu
zanedbejte, neuvažujte odporové síly.
Řešení: Sílu napínající závěs označíme Fz a sesavíme pohybové
rovnice
FG 2− F z= m2 a

Obr. 2
F z− F t = m 1 a
1
2 a
Ft r = m 1 r
2
r

Řešením soustavy
m2
3 m 1 m2
a=
, F z=
g
1
2 m2 +3 m 1
m2 + m 1
2
Úloha 3. Určete velikost zrychlení soustavy na obr. 3. Tření v kladce a
hmotnost závěsu neuvažujte.
Řešení: Závaží konají pohyby posuvné, kladka otáčivý. Poloměr
kladky označíme r. Napíšeme tři pohybové rovnice:
F G 2 − F P 2= m 2 a
F P 1− F G 1= m 1 a
1

a

(F P 2− F P 1 )r = 2 m3 r

Řešením soustavy
m2− m1
a=
g
1
m1 +m 2+ m3
2
Válec při otáčení má pro zrychlení soustavy stejný význam jako těleso poloviční hmotnosti
při posuvném pohybu.

2.3 Soustavy s různým druhem pohybu a s různým zrychlením

Obr. 4

Úloha 4. Určete zrychlení závaží, sílu napínající provázek a
zrychlení válce na obr. 4. Hmotnost provázku, kladky, tření
v kladce a valivý odpor válce neuvažujte.Řešení: Vzhledem
k odvíjení provázku na válci bude zrychlení válce poloviční
než zrychlení závaží. Válec roztáčí dvojice sil.

Pohybové rovnice
FG 2− F p = m 2 a 2
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F p − Ft = m 1 a1
1
2 a2
Ft 2 r = m1 r
2
r
Řešením soustavy
m2
m2
a1 =
g , a2=
g
5
5
2 m 2+ m 1
m 2 + m1
4
8

Fp=

5 m1 m2
g
8 m2 +5 m 1

3. Modely a měření
Na závěr jsme porovnávali výsledky výpočtů s různou mírou zjednodušení s hodnotami
získanými měřením.
Úloha 5. Přes pevnou kladku jsou zavěšena tělesa o hmotnostech m1 a m2. Určete zrychlení
soustavy
a) Zanedbáme-li hmotnost kladky, tření v kladce a hmotnost závěsu.
b) Kladka je válec o hmotnosti m3.
c) Určete zrychlení těžšího závaží tak, že měříte jeho dráhu a dobu, za kterou tuto
dráhu urazilo.
Hmotnosti kladek jsou m1 = 30 g, m2 = 40 g, m3 = 54 g, g =9,8 m·s-2.
Řešení: a)
(m2 − m1 )
−2
a=
g= 1,4 m· s
m1+ m2
b)
(m2− m1 )
−2
a=
g= 1,0 m· s
1
m1 +m 2+ m3
2
c) Na základě měření a = 0,9 m·s-2.
Na základě výsledků můžeme říci, že příliš zjednodušený model nepřináší použitelné
výsledky. Rozdíl mezi b) a c) může být dán zanedbáním třecí síly v ose kladky.
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4 Závěr
Byla procvičena strategie a metodika při řešení úloh, jejichž obsah překračuje obyčejné
středoškolské učivo. Zde shromáždění nadaní žáci se s tímto problémem velmi dobře
vypořádali a byli i schopni spolupracovat při vytváření úloh.
5 Použitá literatura
Žádná. Byly použity všeobecně obecně známé skutečnosti, úlohy byly vytvořeny pro tuto
přednášku nebo pocházejí z archivu autora.
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TERMIKA
Josef VESELÝ
1 Úvod
V tomto příspěvku jsme se zabývali důležitými pojmy z termodynamiky a molekulové
fyziky. Důraz byl kladen na přesné vymezení a pochopení pojmů a na rozvoj schopnosti žáků
tyto pojmy a vztahy mezi nimi používat při řešení úloh.
2 Vnitřní energie a její změny
V reálných situacích se vždy mechanická energie soustavy těles zmenšuje, eventuálně je
její přírůstek menší než by odpovídalo práci motoru nebo nějakého jiného zařízení, které
mechanickou energii zvětšuje. Kam se mechanická energie „ztrácí“, když víme, že se ztratit
nemůže?
Mechanická energie se přeměňuje na vnitřní energii, jak bude pojednáno dále.

2.1 Složení látek, pohyb a energie částic
Byla připomenuta kinetická teorie stavby látek (Bartuška a Svoboda 2000, s.14 až 19),
dále druhy pohybu částic a to zejména u plynů, byl použit model ideálního plynu (Bartuška a
Svoboda 2000, s. 68).
Molekuly ideálního plynu mohou vykonávat tři základní druhy pohybu, ale vždy záleží
na počtu atomů v molekule a na teplotě plynu (Halliday 2000, s. 541). Na každý stupeň
volnosti molekuly připadá energie ½ kT, kde k je Boltzmannova konstanta a T je
termodynamická teplota.
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Pro jednoatomové molekuly ideálního plynu (zde neuvažujeme vibrace) máme tři
stupně volnosti (tři základní směry posuvného pohybu), rotační energii vzhledem k malému
rozměru neuvažujeme, energie jedné molekuly
E0=

3
kT
2

U dvouatomových molekul přidáme ještě dvě energeticky zajímavé rotace, potom
E0=

5
kT
2

Pro víceatomové molekuly můžeme uvažovat tři rotační osy, pak
E 0=

6
kT = 3 kT
2
1

Pokud bychom chtěli uvažovat také vibrace, přidáme ještě 2 kT .
2.2 Změna vnitřní energie
Celkovou vnitřní energii umíme vypočítat pouze pro ideální plyn, v ostatních případech
se spokojíme s určením změny vnitřní energie. Pro změnu vnitřní energie platí jedna z forem
zákona zachování energie 1. termodynamický zákon
∆ U = ∆ Q +∆ W

Slovně: Změna vnitřní energie termodynamické soustavy se rovná součtu tepla
dodaného soustavě okolními tělesy a práce vykonané okolními tělesy při působení na
soustavu, pokud naopak okolní tělesa teplo nebo práci přijímají, použije se znaménko mínus.
2.3 Tepelná výměna
Tepelnou výměnou rozumíme děj, při kterém molekuly teplejšího tělesa předávají při
srážkách část své energie molekulám chladnějšího tělesa. Děj je třeba chápat statisticky.
Takto předanou vnitřní energii pak nazýváme teplem Q. Platí
Q= cm ∆ t = cm ∆ T

2.4 Úlohy
Zde uvedeme jen ukázky úloh řešených na výše uvedená témata.
Úloha 1. Železnou kouli necháme padat volným pádem z výšky h. Koule získá část η
uvolněné energie a její teplota vzroste o hodnotu ∆t. Určete výšku h. Další potřebné hodnoty
vyhledejte v tabulkách.
Řešení: U volného pádu neuvažujeme odpor vzduchu, vztlakovou sílu ani pohyb Země,
tíhové zrychlení g je konstantní. Ze zákona zachování energie vyplývá
η E p= E k = ∆U
ηmgh= cm ∆ t

h=

c ∆t
ηg

Studenti pak úlohu řešili pro různá numerická zadání.
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Úloha 2. Voda ve vodopádu padá z výšky h. Určete, jak se zvýší její teplota ve vývařišti
vodopádu. Ztráty energie do okolí představují p procent.
Řešení: Použijeme stejné zjednodušující předpoklady jako v předchozí úloze.
p
1−
mgh= cm ∆ t
100
p
1−
gh
100
∆t=
c
Při numerickém řešení vycházejí pro změnu teploty vody překvapivě malé hodnoty. Je
to dáno vekou hodnotou měrné tepelné kapacity vody.
Úloha 3. Do varné konvice o příkonu P a účinnosti η vložíme ledové kostky o
hmotnosti m a teplotě t1. Za jakou dobu τ přivedeme vodu k varu? Určete spotřebovanou
elektrickou energii, vypne-li se konvice až po chvilce varu, kdy se vypaří p procent vody.
Potřebné konstanty vyhledejte v tabulkách.
Řešení: Opět vyjdeme z 1. termodynamického zákona:
ηW = Q 1+ L1 +Q 2 + L2

(

)
( )

ηPτ = m c 1+ ml t +m c 2+

m c 1+ml t + mc 2+
τ=

p
ml
100 v

p
ml
100 v

ηP
Dále byl diskutován průběh ohřívání pro různé varianty číselného zadání.

3. Práce plynu a kruhový děj
Plyn koná práci při zvětšování objemu. Objem se může zvětšovat mnoha různými
způsoby, nikdy jej nelze zvětšovat trvale ani dlouhodobě, technicky je třeba využívat tepelnou
energii opakovaně, tedy se vracet k výchozímu stavu, což představuje kruhový děj.
3.1 Práce plynu
Středoškolská fyzika umožňuje počítat práci pouze při ději izobarickém a určit, že při
ději izochorickém se práce nekoná. V ostatních případech je nutné využít integrální počet.
V2

W = ∫ pdV
V1

Práci lze také znázornit popř. vypočítat jako plochu pod příslušnou křivkou v p-V
diagramu. Tato metoda byla ukázána na několika úlohách.

3.2 Kruhový děj
Byl zopakován pojem kruhový děj, jeho grafické znázornění v p-V diagramu,
souvislost směru oběhu se získáváním nebo vkládáním práce. Děj má vždy části, ve kterých
musíme soustavu chladit nebo zahřívat. Děj umožňuje část tepla od ohřívače měnit na práci a
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zbytek odevzdat chladiči. Na tomto principu jsou založeny tepelné motory. Chceme-li děj
realizovat v opačném směru, musíme dodávat práci a tím čerpáme teplo z chladnějšího tělesa
na teplejší. Takto pracují chladicí stroje a tepelná čerpadla.
3.3 Účinnost kruhového děje Uvedeme ukázku výpočtu účinnosti děje.
Úloha 3. Určete teoretickou
účinnost kruhového děje s ideálním
A
plynem na obr. 1. Teplota v bodě A je
250
600 K, Poissonova konstanta pro tento
plyn je 1,4.
Řešení: Zde se jedná o děj složený
ze dvou dějů izobarických a dvou dějů
izochorických. To nám umožní určit
100
teploty v bodech B, C, D.
D
VB
T B=
T = 2TA
VA A
0
2
4
p
2
4
T C = C T B= T B = T A
pB
5
5
Obr. 1
V
1
2
T D = D T C= T C= T A
VC
2
5
Nyní můžeme vypočítat teoretickou účinnost
cV m (T C − T B )+c p m (T D− T C )
Q
η= 1− 2 = 1−
Q1
c p m (T B− T A )+ cV m (T A − T C )
Vytkneme a zkrátíme m, dosadíme cp=κcv, vytkneme a zkrátíme cv, vytkneme a
zkrátíme TA. Po dosazení η=12%.

B

C

4 Závěr
V této přednášce si žáci zopakovali a doplnili poznatky z molekulové fyziky a zejména
z termiky, procvičili se v řešení i obtížnějších úloh, na jejichž řešení aktivně spolupracovali.
5 Použitá literatura
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