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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
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
3

na otvor. Obraz na zdi se nám mírně rozostří. Pokud ještě pomocí špejle vodu promícháme,
dostaneme rozklepaný obraz hvězdy, který simuluje průchod obrazu přes neklidnou
atmosféru. V dnešní době se již tento problém odstraňuje pomocí adaptivní optiky, anebo
vynesením dalekohledu nad atmosféru (např. Hubblův kosmický teleskop).
3 Závěr
Pokusy se dají použít ve školách při výuce astronomie, ale i v astronomických
kroužcích pro přiblížení jednotlivých úkazů. Jejich použití při přednášce může daný problém
více přiblížit. V dnešní moderní době není problém nalézt na internetu další návody na
zajímavé pokusy a stačí pak je jen převést do astronomie spárováním s vhodným
astronomickým úkazem.
4 Použitá literatura
MEISER T., Jednoduché experimenty demonstrující jevy a procesy ve vesmíru, bakalářská
práce, 2008
MEISER T., Demonstrace astrofyzikálních procesů a jevů a jejich použití pro žáky základních
škol, diplomová práce, 2010
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PŘEDPOVĚDI PŘELETŮ DRUŽIC
Marek ČESAL
1 Úvod
V dnešní době je díky internetu možné snadno zjistit, polohu každé družice obíhající
kolem Země. Existuje spousta webových stránek, které dokáží přesně propočítat, kde se jaká
družice nachází. Cílem semináře je ukázat orientaci na obloze a umožnit rozlišovat nebeské
objekty.
2 Stránky heavens-above.com
Mezi nejrozšířenější stránky pro předpověď přeletů družic patří americký web heavensabove.com. Na těchto stránkách je možné získat nejen předpovědi přeletů družic, ale i
efemeridy nebeských těles. Stránky jsou lokalizované do češtiny.
2.1 Nastavení
Pro správnou funkčnost stránek je potřeba nejdříve určit pozorovací místo, aby stránky
správně počítaly zobrazení satelitů. Jde využít i možnost registrace, která usnadní pozdější
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nastavování. V mobilní verzi pak aplikace může využít systém určování polohy mobilních
telefonů. Menu portálu je rozloženo na 2 hlavní skupiny – Družice a Vesmír.
2.2 Družice
V menu Družice najdeme například vizualizaci přeletu mezinárodní kosmické stanice
nebo předpovědi pro radioamatérské družice. Nás budou ale zajímat předpovědi přeletů
družic. V každé tabulce předpovědí najdeme potřebné údaje pro identifikaci objektu, tzn. kdy
bude viditelný, jeho jasnost v magnitudách, časy východu, západu a maximální výšky nad
obzorem. U družic IRIDIUM pak ještě informaci o vzdálenosti od pásu s maximální jasností.
Ke každé předpovědi je i přehledná mapa oblohy, pro snadnou orientaci. Tyto informace se
dají dohledat pro všechny viditelné družice, které obíhají kolem Země. Velmi zajímá je i
stránka ukazující sondy opouštějící Sluneční soustavu, jsou zde zobrazeny základní informace
k sondám Pioneer, Voyager a New Horizons.
2.3 Vesmír
Menu Vesmír obsahuje základní přehlednou mapy noční oblohy a detailněji se pak
věnuje jednotlivým objektům Sluneční soustavy. Pro každé těleso jsou zde k nalezení
efemeridy – údaje o poloze. Stránka souhvězdí pak přináší základní informace o všech
souhvězdích na obloze a u každého ukazuje několik nejjasnějších hvězd.
3 Závěr
Stránky Heavens Above umožňují každému využít internet k orientaci na noční obloze a
přibližují informace o obloze a dění na ní. Cílem přednášky je, aby si každý dokázal v
dostupných informacích zorientovat a věděl jaké objekty se na obloze pohybují.
4 Použitá literatura
Dostupné na internetu:
http://www.heavens-above.com/
https://kosmonautix.cz/
https://www.astro.cz/
https://mek.kosmo.cz/
https://calsky.com/
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LETOŠNÍ POHLED NA VESMÍR VLONI
Jiří GRYGAR
1 Úvod
Rok 2018 měl velkou řadu překvapivých objevů v blízkém i hlubokém vesmíru.
Vděčíme za to jednak nákladným a dlouhodobým mezinárodním projektům, na nichž se
podílejí kolektivy se stovkami i několika tisícovkami astronomů, inženýrů a informatiků.
Astronomie 21. století těží z bouřlivého rozvoje záznamové techniky, rostoucího výkonu
počítačů a programů založených na strojovém učení a otevření nových pásem sledování
kosmických úkazů a jevů. Kromě široce otevřeného pásma elektromagnetického záření od
rádiových vln přes záření infračervené, optické, ultrafialové a rentgenové až paprskům záření
gama studují astronomové vesmírné objekty také pomocí kosmického záření, neutrin,
gravitačních vln a ve Sluneční soustavě díky čím dál tím důmyslnějším automatickým
kosmických sondám. Vzdálený vesmír sledují také aparáty na oběžné dráze kolem Země,
z nichž mnoho má životnost desítky let.
Je proto docela těžké vybrat z obrovského astronomického koláče ty události a objevy,
které jsou nejvýznamnější, protože k definitivnímu zhodnocení je roční odstup krátký. Mnoho
objevů dosáhne uznání až po daleko delší době. S touto výhradou se budu věnovat výběru
témat pro tuto přednášku.
2 Sluneční soustava
V loňském roce došlo ke zpřesnění časových údajů o vznik a vývoji Sluneční
soustavy.Náš kosmický domov má počátek ve chvíli, kdy studené zárodečné mračno prachu a
plynu se gravitačně zhroutilo na husté centrální těleso – Slunce, obklopené plochými prsteny
tvořenými ledovými oblázky o rozměrech několika desítek milimetrů. Jakmile teplota ve
smršťujícím se centru Praslunce dosáhla 12 milionů kelvinů, započala v bezprostředním okolí
centra termonukleární reakce, během níž se jádra vodíkových atomů začala slučovat na jádra
hélia. Při této transmutaci se uvolňuje asi 0,8 % energie, která je utajená v každé hmotě m
podle známého Einsteinova vzorce Energie = m × c2, kde c je rychlost světla. Podle
současných znalostí započala termonukleární reakce ve Slunci před necelými 4,57 mld. let a
toto číslo se uvádí jako zrození Sluneční soustavy. Z plochých prstenů se následkem
postupného shlukování oblázků vytvořily kamenné zárodky planet. Nejhmotnější planeta
sluneční soustavy Jupiter vznikla již 3 mil. let po počátku, kdežto kamenné planety typu Země
na to potřebovaly asi 30 milionů let.
Původní soustava obsahovala patrně více planet, než jich má dnes, protože některá
tělesa byla v počátečním chaosu zničena náhodnými srážkami, popřípadě působením Jupiteru
získala tak velkou rychlost, že odletěla do mezihvězdného prostoru, anebo spadla na Slunce.
Po vzniku planet, které dnes známe, však ve Sluneční soustavě zůstalo ještě značné množství
menších těles o rozměrech stovek kilometrů, která se v období před 4,2 miliardami let začala
náhodně střetávat s planetami. Toto období těžkého bombardování, kdy v jednotce času
dopadalo na planety asi tisíckrát více drobných těles, než je tomu nyní, skončilo po 250 mil.
let. Od té doby má už Sluneční soustava podobný vzhled jako v současnosti.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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První stopy života na Zemi pocházejí z období před 3,5 mld. let. Šlo o první
mikroorganismy (Archea), které však byly paleontology objeveny teprve ve 20. Století. Po
nich se začaly vyvíjet baktérie, následně rostliny a nakonec živočichové. Největší biomasa
Země je dnes obsažena v rostlinách (450 Gt uhlíku), na druhém místě jsou baktérie (70 Gt) a
na třetím houby (12 Gt). Živočichové jsou v tomto pořadí až na 6. místě. Mezi živočichy
vedou členovci (1 Gt) následováni rybami (0,7 Gt), měkkýši, hlísticemi a kroužkovci (každá
složka po 0,2 Gt). Žahavců je stejně jako domácích zvířat (po 0,1 Gt) a teprva pak lidé (0,06
Gt). Za námi jsou už jen divoká zvířata (0,007 Gt) a divocí ptáci (0,002 Gt). Z toho je zcela
zřejmé, že člověk hodně mění průběh potravního řetězce a bude hůř.
Život na Zemi však prodělával jak údobí prudkého rozvoje zejména v karbonu, jenž
začal 359 mil. let před současností a trval 60 mil. let, tak období velkých vymírání (ordoviksilur 450÷440 mil. let před současností; pozdní devon 375÷360 mil. let; katastrofální vymírání
na rozhraní permu a triasu před 251 mil. lety: 96 % druhů ve vodě, 70 % na souši; vymírání
na rozhraní triasu a jury před 205 mil. lety a naposledy před 65,5 mil. let na rozhraní křídy a
paleogénu. V novodobé historii Země skončila poslední ledová doba před 20 tis. lety (v té
době byla průměrná teplota na severní polokouli o 4÷23 °C nižší než nyní. Když v r. 536
vybuchla na Islandu sopka, a zahalila prachem Severní Ameriku, Evropu, Střední východ a
část Asie, došlo kvůli neúrodě k vymření až poloviny populace v postižených oblastech. Není
vyloučeno, že něco podobného se může přihodit i v budoucnosti, zejména pokud se lidstvo
nepoučí a způsobí si příští katastrofu samo.
Podobně se měnily klimatické podmínky také na Marsu. Nové poznatky získané
zejména robotickým vozítkem Curiosity, ale i oběžnými sondami potvrdily, že v první
miliardě let existence Marsu byl jeho povrch pokryt z významné časti rozsáhlými vodními
jezery, ale před 3,5 mld. let začal vývoj klimatu ovlivňovat silný vulkanismus, díky němuž
jsou dodnes na planetě vyhaslé sopky s relativním převýšením až 23 km. Sopečná činnost
vedla k vypaření jezer, popřípadě vsáknutí vody do podpovrchových hornin a od té doby je
Mars pro život zcela nehostinný. Je dokonce nehostinný i pro kosmické aparáty na jeho
povrchu, protože během přísluní vznikají na Marsu silné prachové bouře, které zastiňují
povrch před Sluncem, takže aparáty využívající jako zdroje energie sluneční panely ztratí
jediný zdroj energie a zaniknou podchlazením.
V loňském roce byla objevena dvě tělesa, jež se nacházejí daleko za poslední planetou
Neptunem. První z nich nazvaná Skřítek se může přiblížit ke Slunci nanejvýš na vzdálenost
65× větší než je vzdálenost Země od Slunce. Na rozdíl od Země má však tak protáhlou
eliptickou dráhu, že v odsluní se od Slunce vzdálí na vzdálenost 2 300× větší než Země.
Druhé z těles dostalo název Farout, protože se nemůže ke Slunci přiblížit na méně než
120tinásobek vzdálenosti Země.
Ústřední tělesem Sluneční soustavy zůstává Slunce, jehož současný zářivý výkon je
asi o třetinu vyšší, než byl v době, kdy Slunce vzniklo. Může za to pomalu rostoucí teplota
v jeho nitru, kde probíhá zmíněná přeměna vodíku na hélium. Účinnost této reakce totiž roste
se 4. mocninou teploty. V současnosti má centrum Slunce teplotu 15 mil. kelvinů a jeho
zářivý výkon je pozoruhodně konstantní. Kolísá totiž jen o ±0,1 ‰. V daleké budoucnosti
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však tato teplota stále poroste, takže za 4,8 mld. roků se vyčerpá zásoba vodíku v jádře Slunce
a vodík se začne přeměňovat na hélium ve slupce, která obklopuje jádro. V té době už nebude
Země pro vysokou teplotu obyvatelná. Za 6,5 mld. let od současnosti skončí termonukleární
epocha Slunce, jehož zbytek se zhroutí na hvězdu o velikosti Země, avšak s obrovskou
hustotou plynu řádově miliónkrát vyšší než je hustota vody v normálních podmínkách. Celá
životni doba Slunce jako normální hvězdy dosáhne tedy 11 mld. let. Takto zhrouceným
hvězdám, které ve vesmíru běžně pozorujeme, se říká bílí trpaslíci. Tyto skomírající hvězdy
vydrží slabě zářit desítky miliard let.
3. Hvězdný vesmír
Pomocí kombinace pozemní mikrovlnné aparatury ALMA a kosmických robotických
dalekohledů Hubble Space Telescope (viditelná oblast vlnových délek) a Spitzer Space
Telescope (blízká a střední infračervená oblast vlnových délek) se podařilo najít nejstarší
hvězdy ve vesmíru, jenž vznikl Velkým třeskem před 13,8 mld. let. Tak se podařilo změřit
stáří nejvzdálenějších a tedy nejstarších hvězd: 550 mil. let po Velkém třesku. Z jejich
vlastností se podařilo usoudit, že se tyto hvězdy utvořily ještě o 300 mil. let dříve, takže první
hvězdy ve vesmíru vznikaly v čase 250 mil. let po Velkém třesku. V té době se ve vesmíru
vyskytovalo velmi málo jader různých chemických prvků. Naprostou převahu (3/4) měla
jádra vodíku a zbytek (1/4) podle hmotnosti představovala jádra héliea. Nepatrně (o 10 řádů
vzácněji) se ještě vyskytovala jádra lithia, beryllia a bóru. Ze zmíněných hlavních prvků H a
He lze vytvořit hvězdy, které ovšem musí být asi stokrát hmotnější než Slunce. Teprve takové
hvězdy spustí termonukleární reakci, která těsně před jejich zánikem po několika málo
miliónů let vytvoří ve svém nitru atomová jádra těžších prvků první třetiny Mendělejevovy
tabulky prvků (až po Fe, Co a Ni). Zbytek periodické soustavy prvků se tvoří až během
výbuchu hmotných hvězd jako supernov. Výbuchy však trvají krátce, takže prvky
s protonovými čísly 29 (Cu) až 92 (U) jsou ve vesmíru velmi vzácné. V současné době
připadá na H a He 98 % hmotnosti, zatímco na všechny další prvky periodické soustavy jen 2
%.
Moderní astrometrická družice Gaia vypuštěná v r. 2013 Evropskou kosmickou
agenturou (ESA) měří od r. 2014 velmi přesně polohy a pohyby hvězd. Umožňuje tak určovat
vzdálenosti hvězd až do centra naší Galaxie, která je stará 12 mld. let. Družice stále pracuje,
ale už dílčí výsledky jsou úžasné. Díky přesným měřením jsme se dozvěděli, že před 10 mld.
let se prolnuly dvě původní velikostí srovnatelné galaxie a vytvořily během 2 mld. let jedinou
soustavu. Zatím nejpřesnější měření polohy veledíry, jež se nachází v těžišti Galaxie se
podařilo určit v květnu 2018, kdy kolem veledíry prosvištěla hvězda S2 rychlostí 7 650 km/h
ve vzdálenosti 18 mld. km. Slunce se nachází ve vzdálenosti (26,490 ±100) světelných let od
těžiště naší hvězdné soustavy. Přitom byly navíc přesně změřeny tři efekty, jež předvídala
obecná teorie relativity a Einsteinova teorie tak byla znovu potvrzena s vysokou přesností.
Gaia dále objevila na protější straně naší Galaxie v souhvězdí Vývěvy poměrně hmotnou
galaxii srovnatelnou s očima viditelným Velkým Magellanovým mračnem, která však byla
dosud skryta vinou tlusté vrstvy mezihvězdného prachu v hlavní rovině naší Galaxie, takže
jasnost hvězd v této galaxii je zeslabena o 4 řády proti normálu. Gaia rovněž odhalila 5
hvězd, která mají tak vysokou prostorovou rychlost, že nakonec naši Galaxii navždy opustí.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Naproti tomu pozorovala i 13 vetřelců z cizích galaxií, kteří vysokou rychlostí prolétají naší
Galaxií.
4 Gravitační vlny
Před 30 lety začaly pokusy s detekcí gravitačních vln, jež podle předpovědí obecné
teorie relativity mají vysílat objekty, které se navzájem sbližují a tím rozvlní prostor vesmíru,
podobně jako když do rybníka vhodíme kámen a od místa žblunknutí se šíří na hladině
kruhové vlny. Jelikož vlnění prostoru je neobyčejně slabé, po celou dobu vývoje aparatury
měřily jen pozemský šum (mikroseismy, tepelný šum, technické provozy v okolí atd.). Teprve
v r. 2015 dosáhly dvě americké observatoře systému LIGO úspěchu, když 14. 9. 2015
zaznamenaly ještě ve zkušebním režimu první reálný signál. Objev byl oznámen až v únoru
2016 po velmi pečlivém a podrobném rozboru naměřených údajů. Signál přišel od páru
hvězdných černých děr, které vinou vzájemného gravitačního působení ztrácely oběžnou
energii až nakonec kolem sebe obíhaly velmi rychle a následně splynuly ve větší černou díru.
Část svých hmotností přitom vyzářily v podobě gravitačních vln. Od té doby se velkému týmu
badatelů podařilo úspěch zopakovat.
Pak měření zastavili, aby na základě zkušenosti aparaturu ještě vylepšili a v druhé
epoše měření od 30. 11. 2016 do 25. 8. 2017 získali dalších 7 případů splývání černých děr,
ale též první signál od splynutí dvou neutronových hvězd, který trval podstatně déle a byl
doprovázen i úkazy v elektromagnetickém spektru od rádiových vln až po záření γ. Po další
přestávce směřující k novému zlepšení citlivostí aparatur a spuštění italské observatoře Virgo
běží už právě nyní třetí pozorovací kampaň, která zřejmě přinese ještě lepší výsledky.
5 Závěr
I z tohoto krátkého výčtu je patrné, jak převratnou dobu v astronomii a kosmologii
prožíváme. Jak na povrchu Země, tak v hloubce 1,5÷2,5 km pod zemí, a navíc na bezpilotních
družicích pro astronomický výzkum, se odehrává nabírání obrovského množství dat řádu
petabytů, které poskytují podklady pro další rozvoj oboru, který sahá od studia Země jako
planety až po nejvzdálenější hlubiny vesmíru. Záběr astronomie je mezi přírodními vědami
zajisté největší, takže je trochu paradoxní, že zatímco naprostá většina 7,5 miliard lidí se
věnuje jen pozemským záležitostem, tak obrovitý vesmír aktivně zkoumá nanejvýš 30 tisíc
badatelů.
4 Použitá literatura
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KAM AŽ DOHLÉDNEME VE VESMÍRU
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Otázka, kam až dohlédneme ve vesmíru, je velmi jednoduchá. Odpověď na ni je však
poměrně komplikovaná. Záleží na mnoha faktorech. Jedním s těch faktorů je, jakou technikou
pozorujeme. Zda pouhým okem, nebo dalekohledem, nebo třeba radioteleskopem. Další
z faktorů je v jakém oboru spektra pozorujeme (vizuální, infračervený, ultrafialový apod.).
Záleží také, v jakém směru pozorujeme. Je rozdíl se dívat ke středu Galaxie, či mimo její
rovinu. Dalším problémem jsou zkušenosti s odhadem vzdáleností a s jejich měřením. Člověk
má praktické zkušenosti se vzdálenostmi zde na planetě Zemi. Většina vzdáleností ve vesmíru
se ale zcela vymyká pozemským zkušenostem.
2 Používané vzdálenosti ve vesmíru.
Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin soustavy SI. Udává vzdálenosti mezi
dvěma body v prostoru. Základní jednotkou je metr, zkratka m. Definice metru se postupně
měnila. První pochází již z r. 1790. R. 1795 byl zhotoven první prototyp 1 metru. Další
prototypy a definice následovaly. V roce 1983 došlo ke změně definice a 1 metr byl definován
přesněji. Jednalo se o vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
Tato definice předpokládá konstantní rychlost světla ve vakuu: c = 299 792 458 m/s.
K poslední změně definice došlo v r. 2018.
Vzdálenosti v astronomii měříme jen výjimečně na km. Takto lze měřit např. vzdálenost mezi
Zemí a Měsícem. Pro většinu vzdáleností ve vesmíru však používáme jiné speciální jednotky:
au, ly, pc.
au: Astronomická jednotka (Astronomical Unit)
Průměrná vzdálenost Země od Slunce.
1 au = 150´106 km = 149 597 892 km
ly: Světelný rok (Light year)
Vzdálenost, kterou světlo ulétne za jeden rok.
1 ly = 9,46´1012 km = 9 454 254 955 488 km
pc: Parsec, paralaktická sekunda
Vzdálenost, ze které by poloměr oběžné dráhy Země byl
kolmo k zornému paprsku vidět pod úhlem 1".
1 pc = 30,857´1012 km = 3,2617 ly = 206 264,8062 au
I u těchto speciálních astronomických jednotek používáme dílčí a násobné jednotky
(jednak směrem k menším: mili, mikro, nano, piko, femto, atto…i směrem k větším: kilo,
mega, giga, tera, peta, exa atd.).
3 Vzdálenosti na Zemi
Vzdálenosti na Zemi se zpravidla uvádí v metrech nebo kilometrech. V některých
zemích se používají třeba míle. V minulosti se jednalo o dnes již dávno nepoužívané jednotky,
jako jsou např. stadia, palce, stopy, lokte, sáhy, yardy apod. Tyto historické jednotky se však
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ukázaly z dlouhodobého hlediska jako nevhodné, neboť proporce těla se s ohledem na věk a
rovněž vývoj populace v čase postupně měnily. Proto vyvstal problém s dlouhodobou
reprodukovatelností těchto jednotek.
Měření vzdáleností na Zemi může být omezeno řadou příčin např. horizontem. V terénu
může být linie horizontu různě vzdálena a horizont může být otevřený, či uzavřený. Dalším
faktorem může být poloha pozorovacího stanoviště. Je rozdíl mezi výškovým stanovištěm
a s velkou dohledností desítek km a stanovištěm s omezenou dohledností. V pozemských
podmínkách může omezit výhled i počasí a světelné podmínky. Určitou roli hraje i velikost
objektu, případně materiál, ze kterého je zhotoven. Na základě některých měření a zkušeností
dokážeme i odhadem určit na zemském povrchu, či v jeho blízkosti (atmosféře) vzdálenosti
(podle reliéfu terénu, typu oblaků, podle letících strojů: letadel, družic apod.). S obdobnými
faktory a problémy jako zde na Zemi se setkáme i při určování vzdáleností ve vesmíru.
4 Viditelnost a odhad vzdálenosti umělých těles na oběžné dráze kolem Země
Při pohledu vzhůru jsou vidět i tělesa pohybující se na oběžné dráze kolem Země. Tyto
stroje se nachází minimálně ve výškách kolem 120 km, tedy na jakési pomyslné hranici
vesmíru. Přesto mohou být viditelná pouhým okem. V praxi jsou běžně vidět družice,
raketoplán (dokud létal), ISS (Mezinárodní kosmická stanice).
5 Viditelnost a určení vzdálenosti těles ve Sluneční soustavě
Řadu těles ve Sluneční soustavě můžeme bez problémů sledovat i pouhým okem.
Pohled dalekohledem však odhalí mnohem více detailů. Nejlépe je možné sledovat Měsíc,
a to i pouhým okem. V tomto případě ho vidíme v průměrné vzdálenosti necelých
385 000 km. V dalekohledu jsou na Měsíci pozorovatelné zajímavé detaily. Dalším dobře
pozorovatelným objektem je Slunce. I v tomto případě lze sledovat řadu detailů pomocí
dalekohledu, který však musí být opatřen kvalitním filtrem. Pouhým okem i dalekohledem lze
pozorovat planety až po Saturn. V případě Saturnu se již díváme do vzdálenosti necelých
10 au. Což je asi 1 427 000 000 km. Poslední dvě planety Sluneční soustavy jsou již na
hranici nebo zcela mimo dosah lidského oka. Pro jejich spatření musíme použít dalekohled.
Detaily už neuvidíme. Planetu Neptun již vidíme ze vzdálenosti přibližně 30 au, což je kolem
4 496 000 000 km.
Objekty vzdáleného vesmíru (objekty mimo Sluneční soustavu) jsou vzdáleny
mnohem více. Přesto z nich můžeme spatřit i pouhým okem, např. některé jasnější hvězdy.
Nejbližší hvězda vůči Zemi (mimo Slunce) se jmenuje Proxima Centauri a nachází ve
vzdálenosti 4,27 ly, což odpovídá vzdálenosti asi 37 869 120 000 000 km. V její blízkosti jsou
ještě dvě jasnější hvězdy označené jako Alfa a Beta Cen. Z našeho území tato soustava ale
není pozorovatelná. Další blízká hvězda je Barnardova šipka ve vzdálenosti pouhých 6 ly. Ta
je z našeho území pozorovatelná v souhvězdí Hadonoše. Všechny hvězdy, které vidíme na
obloze, jsou součástí naší Galaxie. Kromě hvězd lze pozorovat i některé vzdálené objekty
jako jsou otevřené a kulové hvězdokupy. V některých směrech lze pozorovat i objekty mimo
naši Galaxii. Může se jednat o jiné galaxie, mlhoviny a některé další objekty vzdáleného
vesmíru. Pouhým okem jsou z jižní polokoule pozorovatelné dvě sousední galaxie: Velký
a Malý Magellanův oblak. Z našeho území je viditelná galaxie v Andromedě M31. Ta se
nachází ve vzdálenosti 2,2 milionů ly. Jedná se o nejvzdálenější galaktický objekt viditelný
pouhým okem. Pomocí velkých dalekohledů je možné detekovat např. i kvasary a gama
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záblesky. Byl zachycen záblesk, jehož světlo k nám putovalo asi 12,8 miliard let. V době kdy
vznikl, ještě naše sluneční soustava neexistovala.
6 Princip měření vzdáleností ve vesmíru
6.1 Princip měření vzdálenosti Měsíce
Vzdálenost lze určit několika způsoby, např. trigonometricky. Nejpřesněji ji ale určíme
pomocí laserového paprsku odraženého od jednoho z koutových odražečů. Tři koutové
odražeče na Měsíc přivezly a instalovaly některé výpravy v rámci programu Apollo. Další dva
odražeče jsou umístěny na ruských Lunochodech.
6.2 Triangulační metoda
Měřit relativně malé vzdálenosti ve sluneční soustavě lze i triangulační metodou. Ta
lze využít např. pří přechodu vnitřní planety přes disk Slunce. Při průchodu planety (Venuše,
Merkur) přes disk Slunce se při pozorování z různých míst na Zemi procházející planeta
promítá na různá místa slunečního disku. Změřením těchto rozdílů lze přesně určit tzv.
horizontální paralaxu tělesa, a tím i jeho vzdálenost od Země. Z Keplerových zákonů pak
vyplývá i vzdálenost Země od Slunce.
Stejná metoda se využívá i při opozici blízkých planet. Z různých míst Země se ve
stejném okamžiku promítá např. planeta Mars nebo některý z asteroidů na různá místa oblohy.
Tím lze trigonometricky změřit vzdálenost těles od Země a dle Keplerových zákonů určit
i vzdálenost Země – Slunce.
6.3 Radarové odrazy
Vzdálenost lze určit i radarovou metodou. Takto se určovala vzdálenost mezi Zemí
a Venuší. Princip spočíval v měření doby mezi vysláním radarového signálu a jeho odraženým
návratem od Venuše. Kromě určení vzdálenosti mezi Zemí – Venuší se nechá s pomocí
Keplerových zákonů opět vypočítat vzdálenost Země od Slunce. Radarovou metodou se také
z kosmických sond mapoval povrch Venuše.
6.4 Měření vzdáleností hvězd
Princip měření vzdálenosti blízkých hvězd vychází z měření paralaxy pomocí
trigonometrických funkcí. Bližší hvězda má hodnotu paralaxy větší, než hvězda vzdálenější.
Jako základna pro tato měření se používal oběh Země kolem Slunce. Země je vzdálena od
Slunce 1 au a během půl roku vykoná půl oběhu. Dostane se na druhou stranu od Slunce a tím
se posune o 2 au, což je přibližně 300 milionů km. To už je celkem solidní základna pro
měření touto metodou. V dnešní době kosmické techniky lze tuto základnu ještě dále zvětšovat tím, že měřící družici umístíme do větší vzdálenosti od Země. I tak touto metodou lze
určovat pouze vzdálenosti relativně blízkých hvězd.
6.5 Měření vzdálenějších hvězd
Vzdálenější hvězdy již nelze měřit trigonometricky. Paralaxa je příliš malá. Uplatňuje
se zde jiná metoda. Měříme vzdálenosti pomocí hvězd – typu cefeid. Tyto hvězdy jsou proměnné hvězdy. U cefeid existuje významný vztah mezi periodou jejich pulzace a střední absolutní hvězdnou velikostí hvězdy. Absolutní hvězdnou velikost má hvězda, která by byla pozo-
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rována z jednotkové vzdálenosti 10 pc. Platí, že čím delší je perioda cefeidy, tím větší je její
střední svítivost. Cefeidy jsou pro nás jakýmisi standardními svíčkami ve vesmíru
6.6 Měření vzdálenosti sousedních galaxií.
Měření vzdáleností sousedních galaxií lze i pomocí gigantického výbuchu supernovy
(SN). Supernovy typu Ia dosahují stejné maximální jasnosti. Takže SN náležící do této kategorie jsou rovněž velmi dobrými standardními svíčkami, které lze během exploze pozorovat
i na velké vzdálenosti, neboť při výbuchu mohou přezářit celou galaxii.
7 Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že určování vzdáleností ve vesmíru není zcela triviální
záležitostí. Měření bývají zatížena určitou chybou, která bývá závislá na použité metodě.
Některé údaje hlavně v minulosti byly spíše orientační a umožňovaly nám udělat si jakousi
představu o vzdálenostech a struktuře vesmíru. Nicméně v posledním období se údaje i díky
použití některých astrometrických družic značně zpřesnily. Pokud budeme srovnávat údaje ze
starší literatury s údaji novými, můžeme zjistit, že některé hodnoty týkající se vzdáleností se
od sebe mohou dosti lišit.
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MĚSÍC, NÁŠ VESMÍRNÝ SOUSED
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Měsíc je k Zemi relativně blízko. To umožňuje ho pozorovat jak pouhým okem, tak
i pomocí menších dalekohledů. Měsíc je pro řadu lidí zajímavým tělesem. Proto se objevuje
v literatuře, básních, obrazech, televizi apod. Působí velmi tajuplně, pokud ho částečně
překrývá oblačnost. Lze na něm pozorovat změny zbarvení a deformace během jeho východů
a západů. Tyto změny má na svědomí jednak refrakce a jednat průchod světelných paprsků
atmosférou Země. Působivé je i jeho zdánlivé zvětšení u obzoru, které má příčinu v několika
faktorech. Neméně zajímavá jsou i zatmění Měsíce nebo vznik halových jevů.
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2 Měsíce Sluneční soustavy
2.1 Měsíce Sluneční soustavy - definice
Definice
• Měsíce ve Sluneční soustavě jsou tělesa, která obíhají kolem svých mateřských planet,
případně kolem jiných těles (asteroidů).
• Měsíc je vždy menší a méně hmotný než jeho mateřské těleso. Existují ale měsíce, které
mohou být větší než některé planety Sluneční soustavy.
• Kolem jednoho mateřského tělesa může obíhat až několik měsíců (satelitů, družic).
• Měsíce mají různé rozměry. Pokud jsou větší, mívají zpravidla pravidelný kulový tvar.
Malé měsíce mají zpravidla tvar nepravidelný.
• Měsíce mohou mít i vlastní atmosféru.
2.2. Dělení měsíců
Měsíce se dělí do dvou základních skupin:
1. Velké pravidelné měsíce (tvar koule nebo elipsoidu)
2. Malé nepravidelné měsíce (nepravidelný tvar)
Obě skupiny mohou mít klasický povrch, nebo být pokryty ledem. Pokud je jejich povrch
pokryt ledem, označujeme je jako ledové měsíce.
2.3. Měsíce Sl. soustavy – přehled
Malé planety
počet měsíců
Velké planety
Merkur
Jupiter
Venuše
Saturn
Země
1
Uran
Mars
2
Neptun
CELKEM
183 (+ 4 zatím nepotvrzené)
Další měsíce: Pluto (5) a několik u asteroidů.

počet měsíců
75 + 4
65
27
13

3 Měsíce - základní údaje (výběr)
Průměr Měsíce:
3 476 km
Vzdálenost od Země:
střední:
384 401 km = 60,27 rovníkových poloměrů Země
minimální:
356 400 km (v perigeu)
maximální: 406 700 km (v apogeu)
Střední doba letu světla ze Země na Měsíc: 1,3 sekundy
Střední doba letu kosmické lodi ze Země na Měsíc: 65 až 70 hodin
Úhlový průměr Měsíce na obloze (geocentricky):
střední:
31´ 05,2´´
minimální:
33´ 28,8´´ (v perigeu)
maximální: 29´ 23,2´´ (v apogeu)
Hvězdná velikost Měsíce v úplňku: -12,55 mag.
Oběžná doba:
Siderická (vzhledem ke hvězdám): 27,321 661 dne = 27d 07h 43m 11,5s
Synodický Měsíc (od novu k novu): 29,530 588 dne = 29d 12h 44m 02,8s
Exentricita dráhy Měsíce kolem Země: 0,0549
Sklon roviny měsíční dráhy k rovině ekliptiky: 5° 8´ 43,4´´
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Celková část povrchu Měsíce, teoreticky pozorovatelná ze Země: 59 %
Teplota na noční straně Měsíce:
-170 °C až -185 °C
Nejvyšší teplota na denní straně Měsíce:
+130 °C
Celková plocha moří na Měsíci:
16,9 % povrchu Měsíce
Celková plocha moří na přivrácené straně Měsíce: 31,2 % přivrácené strany
Celková plocha moří na odvrácené straně Měsíce: 2,6 % odvrácené strany
Střední vzdálenost těžiště soustavy Země – Měsíc od středu Země: 4 670 km
4 Oběh Měsíce kolem Země
Měsíc obíhá kolem planety Země a spolu s ní putuje kolem Slunce. Přesněji ale obíhá
kolem společného těžiště (barycentra) soustavy Země – Měsíc. Barycentrum této soustavy se
nachází pod povrchem Země.
Pohybem Měsíce dochází k různému nasvícení jeho povrchu – fázím Měsíce.
Rozhraní mezi osvětlenou a neosvětlenou částí se nazývá terminátor. Nejedná se jen o světelné, ale i tepelné rozhraní.
Měsíc rotuje zároveň kolem své osy. Jedna otočka se přibližně rovná jednomu oběhu
kolem Země. Proto Měsíc vůči Zemi přivrací stále stejnou polokouli – má vázanou rotaci.
Teoreticky by mělo být vidět pouze 50 % jeho povrchu. Ve skutečnosti je vidět v delším
časovém období až 59 % procent povrchu. Důvodem, proč tomu tak je, jsou librace.
5 Měsíční librace
Měsíc má několik druhů kývavých pohybů, které označujeme jako librace. Ty
umožňují spatřit některé okrajové partie. Rozeznáváme několik typů librací, které ale mohou
působit současně.
Optická librace v délce je způsobena nerovnoměrnou oběžnou rychlostí. Měsíc se sice
rovnoměrně otáčí, ale pohybuje se nerovnoměrně kolem Země. Optická librace v délce
umožňuje sledovat západní a východní partie a dosahuje hodnoty: +/- 7° 54´.
Optická librace v šířce je způsobena sklonem roviny rovníku Měsíce vůči rovině
oběžné dráhy. Optická librace v šířce umožňuje sledovat severní a jižní partie a dosahuje
hodnoty: +/- 6° 50´.
Paralaktická librace vzniká tím, že naše Země má průměr 12 756 km a je možné Měsíc
pozorovat z různých míst a tím i směrů. Hodnota paralaktické librace dosahuje: 0,9° až 1°.
Fyzická librace je vlastní kývavý pohyb Měsíce, způsobený drobnými odchylkami
v jeho rotačním pohybu. Hodnota fyzické librace je nevýznamná. Pouhých několik obloukových minut, asi do 0,2´.
6 Pozorování Měsíce
Sledování Měsíce je velmi jednoduché a je možné ho sledovat jak pouhým okem, tak
i různými typy astronomických přístrojů. Dalekohledem lze rozeznat velké množství
terénních útvarů. Pozorování bývá zajímavé poblíž terminátoru, kde se Měsíc jeví velmi
plasticky. Lze měřit i výšky a průměry některých útvarů. Měsíc lze dobře i fotit.
7 Základní povrchové útvary na Měsíci
Na povrchu Měsíce se nachází celá řada morfologických terénních útvarů, které lze
pozorovat různými typy dalekohledů. Některé útvary jsou výrazné, některé jsou velmi
nenápadné. Následující výčet se týká pouze nápadnějších útvarů.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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7.1 Pevnina (terra)
Pevniny jsou rozsáhlé plošné útvary pozorovatelné i pouhým okem. Geologicky
vznikly mnohem dříve než moře. Mají větší albedo (odrazivost) a jsou rozrušeny množstvím
impakt-ních kráterů, které na Měsíc dopadaly v období tzv. Velkého bombardování.
7.2 Moře (mare)
Jsou útvary – deprese terénu, které vznikly později než pevniny a jsou proto
geologicky mladší. Podobně jako u pevnin jsou pozorovatelné neozbrojeným okem. Jejich
chemické složení je odlišné a tím i albedo je nižší než u pevnin. Tyto útvary se jeví jako
temnější. Vznikly až po období tzv. Velkého bombardování, takže nejsou tolik rozrušeny
hlavně velkými krátery. Moře jsou hlavně na přivrácené straně Měsíce, kde tvoří přes 31 %
plochy. Na odvrácené straně se skoro nevyskytují (pouze jediné). Nesoulad ve výskytu moří
na přivrácené a odvrácené straně Měsíce zřejmě mají na svědomí slapové síly Země.
7.3 Impaktní krátery
Zpravidla kruhovité, případně oválné struktury – prohlubně na povrchu Měsíce i
některých dalších těles ve Sluneční soustavě, které vznikly dopadem jiného tělesa na povrch.
Existují však i krátery se složitějším tvarem. Krátery mívají zdvižené okraje. Jejich rozměry
od 5 do 60 km. Na přivrácené straně se nachází kolem 300 000 kráterů o průměru nad 1 km. Z
nich je 234 o průměru nad 100 km.
7.3.1 Valové roviny
Velké kruhové kráterové struktury o rozměrech desítek až stovek km. Typicky se jedná
o krá-tery o rozměrech od 60 do 300 km. Vzhledem k menšímu poloměru Měsíce a rozměrům
valové roviny nevidí případný pozorovatel ze středu okrajové partie valové roviny, přestože
tyto bývají mohutné a různě členěné.
7.3.2 Kráterová jamka
Malý kráter na povrchu tělesa s jednoduchým profilem. Rozměru se pohybují od velmi
malých (cm, dm, m) až do 5 km.
7.3.3 Kráter se zatopeným dnem
Kráter, u kterého dno zarovnáno a je částečně zalito lávou. Samotné dno bývá pod
okolním terénem.
7.3.4 Zatopený kráter
Kráter, u kterého bylo dno zcela zalito lávou a zarovnáno na úroveň okolního terénu.
Ve výjimečných případech zalila láva kráter až po vrcholky valu a mohla tak vzniknout
náhorní plošina. Na povrchu se jeví jako troska původního kráteru zatopená lávou.
7.3.5 Kráterové kruhové pohoří
Z pozorovatelského hlediska velmi krásné pravidelné kruhové útvary, které jsou
bohatě členěné. Mají průměr od 20 do 100 km. Okrajový val (hřeben) má ostrý okraj. Vnitřní
svahy mívají terasovou strukturu a jsou strmější. Dno bývá pod okolním terénem.
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7.3.6 Primární a sekundární krátery
Primární kráter je takový, který vznikl dříve. Do něj pak později dopadlo další menší
těleso, případně několik těles, která vytvořila menší sekundární krátery.
7.4 Hora (mons)
Na povrchu lze pozorovat i izolované samotné hory, které se tyčí nad okolní terén. Při
vhodném nasvícení lze stanovit goniometrickou metodou jejich výšku.
7.5 Středová hora
Útvar tyčící se ve středu některých kráterů nad okolní terén.
7.6 Pohoří (montes)
Soustava horských hřbetů tyčících se nad okolní terén. Jejich názvy jsou odvozeny od
pozemských pohoří. Protože na Měsíci neexistuje desková tektonika, probíhala tvorba hor
jiným způsobem. Chybí např. typická údolní síť.
7.7 Údolí (vallis)
Terénní deprese pozorovatelné např. v kopcovité krajině, případně v hornaté krajině.
7.8 Paprsky
Světlé útvary táhnoucí se od některých, relativně mladých kráterů. Jedná se o materiál
z hlub-ších vrstev, který je chemicky odlišný od okolního terénu. Délka paprsků dosahuje
desítek až stovek km.
7.9 Dóm, kupa
Vyvýšený okrouhlý útvar nad okolním terénem podobný kopci, ale s malým sklonem
svahů. Jeho výška bývá desítky až stovky m, průměr kolem 10 až 20 km. Na vrcholku může
být malý kráter (kaldera).
7.10 Mořský hřbet (dorsum)
Podélné klikaté útvary pozorovatelné na mořském dně. I sklon jejich svahů je malý,
výška desítky až stovky metrů.
7.11 Brázda, trhlina (rima)
Klikaté sinusové brázdy připomínající koryta řek. Tyto útvary dosahují délky až
stovek km. Jedná se zřejmě o pozůstatky bývalých lávových kanálů.
7.12 Zlom (rupes)
Poklesy terénu, které při vhodném nasvícení vyvolávají představu hluboké trhliny.
Pozn.: Útvary typu mořských hřbetů, dómů, brázd, trhlin, a zlomů byly působením vnitřních,
endogenních sil.
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8 Vznik Měsíce
Na vznik Měsíce existuje několik teorií. Některé jsou zcela mimo realitu, některé mají
racionální základ. Žádná z nich však nedokáže zcela vysvětlit dynamické vlastnosti a zároveň
chemické složení dvou blízkých těles (dvojplanety) Země a Měsíce.
Nejčastěji uváděné teorie vzniku Měsíce:
Vznik Měsíce odtržením od planety Země
Měsíc vznikl jako dvojče planety Země
Měsíc byl zachycený planetou Zemí
Měsíc vzniknul z více impaktů
Katastrofická teorie – do Země narazilo velké těleso
Katastrofická teorie – do Země narazilo více menších těles
9 Význam a vlivy Měsíce
Měsíc je pro Zemi velmi důležitým tělesem. Běžně vnímáme v noci nasvětlení
povrchu (zvláště je-li v úplňku). Vnímáme i jeho slapové působení (příliv a odliv), což v
minulosti mohlo mít význam pro přechod života z moře na souš. Měsíc inspiroval i mnoho
umělců (malíři, fotografové, literáti). Díky Měsíci ale máme i představu o typech krajiny na
ostatních tělesech ve Sl. soustavě. Pokud by nebylo Měsíce, nedocházelo by k zatmění Měsíce
a zatmění Slunce. Tím bychom např. nevěděli o koróně (vrchní atmosféře Slunce). Měsíc má
však zcela zásadní význam pro stabilizaci zemské osy. Pokud by neexistoval, docházelo by
např. k velkým klimatickým výkyvům. Měsíc má určitý vliv i na ženský cyklus. Naopak vliv
na náměsíčnost prokázán nebyl.
10 Průzkum Měsíce
Průzkum Měsíce v minulosti prováděly pozemské dalekohledy, později i kosmické
sondy. Měsíc je prvním tělesem, na kterém přistála lidská posádka – výprava Apolla 11. Do
současnosti na Měsíci přistálo šest amerických výprav s 12 astronauty. Povrch Měsíce byl
zkoumán v sedmdesátých letech pomocí ruských, dálkově řízených vozítek Lunochod 1 a 2.
11 Závěr
Měsíc patří bezesporu mezi pozorovatelsky zajímavá tělesa. Nicméně jeho význam do
budoucna zcela určitě poroste. Např. astronomové ho mohou použít jako svoji pozorovatelskou základnu (zejména na odvrácené straně), kde nebudou rušeni parazitním světlem a elektronickým smogem. Měsíc bude zřejmě zajímavý i z geologického hlediska a dokonce i jako
kosmická základna pro lety do vesmíru.
12 Použitá literatura
Atlas Měsíce, A. Rükl, Aventinum, ISBN 80-85277-10-7
Dostupné na internetu: http://mesic.astronomie.cz/
13 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o., Pobočka Plzeň
lumir.honzik@seznam.cz
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MOŽNOSTI A UKÁZKY V PROGRAMU STELLÁRIUM
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Astronomický program Stellarium je v podstatě jednoduché 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 v levé spodní části a druhý se vysouvá z levého 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. Rovněž poloha hvězd
vůči pozorovacímu stanovišti je v čase proměnná. Je ale možné běh času urychlovat nebo
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 figurální 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 (klávesa M). 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 databáze pro
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polohu deep-sky objektů (hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Je také možné zejména při
praktických pozorování přepnout na noční režim.
3 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
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zapnout II. rovníkové souřadnice a sledovat jak se pohybují vůči obzorníkovým i vůči
hvězdnému pozadí.
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 pod-zimního
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 2019 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.
4 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
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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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
vykreslení dráhy komety nebo planetky, což ale patří již mezi složitější úlohy. Pomocí
Stellaria lze skutečně buď přímo řešit, nebo alespoň ověřit celá řada dalších astronomických
úloh.
5 Použitá literatura
Dostupné na internetu: http://www.stellarium.org/cs/
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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 byla později 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 skutečnosTento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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ti. 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.
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.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
23

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.
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.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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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
vzdá-leností 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 trvalo 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 neskončila průletem okolo systému Pluta. Sonda pokračovala do nitra Kuiperova pásu. Cílem bylo prozkoumat některý z vybraných objektů. Na počátku
letošního roku sonda minula a vyfotografovala těleso s označením KBO 2014 MU 69, které
obíhá v oblasti Kuiperova pásu. Objekt má protáhlý a podvojný tvar (tvarem připomíná burský oříšek) jako některé asteroidy hlavního pásu. Tento objekt má odhadovaný rozměr 30 až
45 km, dobu oběhu okolo Slunce přibližně 297 let. Byl objeven HST v r. 2014.
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
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_Horizons
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PRÁCE S OTOČNOU MAPOU OBLOHY
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Otočná mapa oblohy je grafická pomůcka, sloužící zejména pro rychlou orientaci na
obloze. Pomocí této mapy se lze velice rychle naučit obrazce souhvězdí. Kromě rychlé
orientace také umožňuje řešit velice jednoduchým způsobem řadu astronomických úloh,
samozřejmě pouze s menší přesností.
2 Otočné mapy hvězdné oblohy
2.1 Funkce otočné mapy oblohy
Otočná mapa oblohy je grafická pomůcka pro rychlou orientaci na obloze. Slouží zejména
k těmto účelům:
- Rychlá celková orientace po obloze (rychlé vyhledání a seznámení se souhvězdími
a astronavigačními hvězdami).
- Jednoduché nastavení oblohy a polohy nebeských těles pro určitý čas a datum
(minulost, aktuální, budoucí).
- Nahrazuje jednoduché planetárium (simuluje rotační pohyb Země kolem vlastní osy
a roční pohyb Země kolem Slunce).
- Nahrazuje hvězdářskou ročenku. Při menší přesnosti umožňuje i řešení řady
astronomických úloh bez složitých výpočtů (východ tělesa, průchod místním
meridiánem a západ, výšku nad obzorem, doba a směr pozorování apod.).
2.2 Provedení otáčivé mapy oblohy
Otáčivé mapy oblohy se vyrábí v různých velikostech a druzích. Mají rozdílnou
grafickou úroveň a různě podrobné zobrazení.
Převažují dvě provedení:
- Pevná základní deska s výřezem obzorníku. Hvězdná mapa noční oblohy je otočná.
- Hvězdná mapa noční oblohy je pevná. Kryt s výřezem obzorníku je otočný.
Hlavní části otočné mapy oblohy
Provedení 1
Pevná základní deska s výřezem obzorníku, hvězdná mapa noční oblohy je otočná.
Díly: základní deska, mapa oblohy otočná, stínítko s výřezem, čep.
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Provedení2
Hvězdná mapa noční oblohy je pevná, kryt s výřezem obzorníku je otočný.
Díly: základní deska s pevnou mapou oblohy, otočná fólie s výřezem, čep.
2.3 Otočná mapa – požadavky
Otáčivé mapy hvězdné oblohy mají zobrazení většinou azimutální délkojevné (pro
polohu vleže s mapou nad hlavou).
-

Otočná mapa by měla obsahovat:
Základní tvary souhvězdí
Souhvězdí pospojované do obrazců
Názvy souhvězdí
Hvězdy do 3 až 4 magnitudy, přesnější mapy až do 5 magnitudy
Názvy astronavigačních hvězd
Zobrazení Mléčné dráhy
Zobrazení některých dalších významných objektů (mlhovin, dvojhvězd, hvězdokup,
proměnných hvězd)
Světový rovník s II. ekvatoreální (rovníkovou) sítí souřadnic a ekliptika
Stupnice, čáry, sítě (na základní desce, mapě nebo fólii):
o Datová (měsíce, dny)
o Časová (hodiny, minuty)
o Vyznačení světových stran
o Azimutální stupnice se souřadnicemi: azimut (A) a výška (h)
o Ekliptika (dráha Slunce po obloze)
o Světový rovník (zeměpisný rovník promítnutý na nebeskou klenbu)
o II. ekvatoreální souřadnou síť se souřadnicemi: rektascenze (RA) a deklinace
(DE)

2.4 Různá provedení otočných map
- Otočné hvězdné mapy jsou určeny pro určitou zeměpisnou šířku (u nás pro 50° s.z.š.).
- Existují i mapy pro jižní oblohu (popř. obojí – pro severní i jižní).
- Existují mapy i s jinými výřezy (na cirkumpolární souhvězdí, na jižní obzor apod.).
Pozn.:
- U map zobrazujících polární oblasti se nachází severní (jižní) světový pól uprostřed
výřezu mapy. Je tedy totožný ze zenitem (nadhlavníkem).
- Stupnice rektascenze bývá umístěna na obvodu mapy
- Deklinační stupnice vychází ze světového pólu
- Deklinační stupnice mívá rozsah od +90° do -30° (někdy -60°)
- Světový rovník a ekliptika se protínají: v jarním a podzimním bodě
- Časová stupnice bývá uvedena v místním čase (u nás v SEČ). V době platnosti letního
času (SELČ) musíme 1 hod. odečíst. U novějších typů otočných map bývají stupnice
obě (v SEČ i SELČ). Pozor na odečet.
- Na ekliptice může být vyznačena: stupnice ekliptikálních délek, znamení zvířetníku
názvy, nebo různé formy kalendářních dat.
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2.5 Nastavení otočné mapy oblohy
- Na obvodu nastavíme proti datu stupnici s časovými značkami (případně datovou
stupnici vůči časovým značkám).
- Po nastavení se ve výřezu objeví ta část oblohy, která je právě nad obzorem
pozorovatelná.
- Mapu dáme šikmo nahoru tak, aby dolů směřovala světová strana, ke které jsme
obráceni čelně.
- Snažíme se ztotožnit objekty na mapě a na obloze.
3 Praktikum: Řešení jednoduchých astronomických úloh pomocí otáčivé mapy oblohy
V následujících jednoduchých úlohách můžeme určit východy nebo západy hvězd
a dalších objektů, které máme na otáčivé mapě zobrazeny.
Pozn.: Tělesa Sluneční soustavy: Slunce, Měsíc, planety a jejich měsíce, asteroidy, komety
apod. na mapě z důvodů vlastního rychlého pohybu být znázorněna nemohou.
3.1 Východy a západy objektů
Východem je myšlen okamžik, kdy objekt vyjde nad oblastí východního obzoru.
Západem je myšlen okamžik, kdy objekt zapadne nad oblastí západního obzoru.
Úloha č. 1: Určete pro aktuální datum východ a západ hvězdy Arkturus.
Postup:
Vybraný objekt (např. hvězdu Arkturus) posuneme co nejpřesněji na východní (západní) okraj
výřezu mapy (ideální horizont).
Oproti zvolenému datu odečteme čas východu (západu) tělesa.
Pozor na směr odečtu datové a časové stupnice.
3.2 Kulminace objektu
Kulminací objektu je myšlen okamžik, kdy objekt nad jižním obzorem (na jižní
polokouli nad severním obzorem) dosáhne nejvyšší výšky (projde místním meridiánem). Po
průchodu jeho výška nad obzorem zase začne klesat.
Úloha č. 2: Určete pro aktuální datum kulminaci hvězdy Arkturus.
Postup:
1. Vybraný objekt (např. hvězdu Arkturus) posuneme co nejpřesněji na spojnici (černou
stupnici) sever - jih.
2. Oproti zvolenému datu odečteme čas kulminace tělesa.
3. Opět pozor na směr odečtu datové a časové stupnice.
3.3 Určení výšky objektu během kulminace (azimutální – obzorníkové souřadnice)
Během své kulminace má objekt nejvyšší výšku nad jižním (na jižní polokouli
severním) obzorem. Je tedy nejlépe pozorovatelný.
Úloha č. 3:

Určete pro aktuální datum nejvyšší možnou výšku nad jižním ideálním
obzorem hvězdy Procyon.
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Postup:
1. Vybraný objekt (např. hvězdu Procyon) posuneme co nejpřesněji na spojnici (černou
stupnici) sever - jih.
2. Kromě toho, že můžeme odečíst čas kulminace tělesa pro zvolený datum, lze odečíst
i výšku objektu nad jižním (severním) obzorem.
3. Tu odečteme ze stupnice na spojnici sever - jih (výšková stupnice - vlevo).
Pozn.: Na horizontu musí být výška 0°. Uprostřed výřezu je zenit a ten musí mít výšku 90°.
Světový rovník se v našich zeměpisných šířkách nachází ve výšce asi 40° nad jižním
obzorem.
3.4 Maximální a minimální výška Slunce nad obzorem během roku
Slunce se pohybuje během roku po ekliptice (čára protínající světový rovník na dvou
místech: v jarním a podzimním bodě.
Úloha č. 4:

Určete, v jaké výšce nad ideálním horizontem se bude nacházet Slunce během
letního a zimního slunovratu.

Postup:
1. Spojnici sever - jih pohybujeme po ekliptice a sledujeme tu část stupnice, na které je
vynesena výška nad obzorem (u většiny map vydaných v poslední době se jedná
o levou část stupnice).
2. V určitém místě ekliptika na stupnici dosáhne svého maxima nebo minima.
3. V oblastech maxima (na ekliptice červnem) a minima (na ekliptice prosincem)
odečteme hodnoty.
Pozn.: V místech, kde se ekliptika kříží se světovým rovníkem má Slunce výšku nad obzorem
40°, což odpovídá výšce světového rovníku nad obzorem. V této oblasti je Slunce na začátku
jara (jarní rovnodennost) RA = 0h a na začátku podzimu (podzimní rovnodennost) RA = 12h.
Mezi jarem a podzimem se ekliptika dostává nad světový rovník, výška Slunce tedy narůstá.
Mezi podzimem a jarem se naopak ekliptika dostává pod světový rovník, výška Slunce tedy
klesá.
3.5 Určení II. rovníkových souřadnic objektu
U jednotlivých objektů lze určit i II. rovníkové (ekvatoreální) souřadnice objektu.
Úloha č. 5: Určete souřadnice (II. rovníkové) hvězdy Betelgeuse.
Postup:
1. Vybraný objekt (např. hvězdu Betelgese) posuneme co nejpřesněji na spojnici
(stupnici) sever - jih.
2. Spojnice (černá stupnic) nám protne čáru světového rovníku zakreslené přímo do
astronomické mapy. Podél rovníku bývá stupnice rektascenzí. Na této stupnici
odečteme rektascenzi RA.
3. Na spojnici sever - jih bývá deklinační stupnice. Na ní odečteme deklinaci.
Pozn.: Objekty ležící na rovníku mají deklinaci 0°. Objekty nacházející se nad světovým
rovníkem, směrem k pólu mají deklinaci DE kladnou mezi 0° až + 90°.
Objekty nacházející se pod světovým rovníkem mají deklinaci zápornou mezi 0° až - 40°.
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3.6 Určení cirkumpolárních objektů
Cirkumpolární objekty jsou takové, které během dne ani roku nezapadají za ideální
horizont (pro každou zeměpisnou šířku jsou jiné). Skutečný horizont může samozřejmě
výsledek poněkud zkreslit.
Úloha č. 6:

Zjistěte, zda hvězda Deneb, která je součástí Letního orientačního trojúhelníku, je v naší zeměpisné šířce cirkumpolární.

Postup:
1. Vybereme objekt (např. hvězdu Deneb).
2. Posouváme s otočnou částí kolem o 360° a sledujeme, zda se vybraný objekt dostal
pod obzor.
3. Pokud se objekt po celém otočení pohyblivé části nedostal z výřezu, jedná se o objekt
cirkumpolární.
4. Pokud objekt zapadl za okraj výřezu (za obzor), nepatří mezi cirkumpolární objekty,
ale mezi objekty vycházející a zapadající.
3.7 Určení zenitové vzdálenosti během kulminace
Někdy potřebujeme znát, jak bude objekt úhlově vzdálen od zenitu během kulminace.
Čím bude blíže, tím méně se bude projevovat např. refrakce. Naopak může být komplikovanější pozorování některými přístroji, které nejsou vybaveny např. zenitovým hranolem.
Úloha č. 7:

Zjistěte jak je během své kulminace vzdálena hvězda Denebola od zenitu a jak
je vzdálena od SSP (severního světového pólu).

Postup:
1. Vybereme objekt (např. hvězdu Denebola).
2. Na vybraný objekt posuneme co nejpřesněji na spojnici (stupnici) sever - jih.
3. Zjistíme (odečtem ze stupnice) deklinaci DE objektu během kulminace.
4. Zjištěnou hodnotu deklinace odečteme od výšky zenitu.
5. Přičteme vzdálenost mezi zenitem a SSP.
3.8 Doba výskytu objektu nad obzorem
Pomocí této úlohy lze zjistit, po jakou přibližnou dobu se bude objekt vyskytovat nad
místním obzorem.
Úloha č. 8: Zjistěte, jak dlouho bude nad ideálním horizontem hvězda Antares.
Postup:
Vybereme objekt (např. hvězdu Antares).
Určíme okamžik východu objektu – tj. posuneme objekt co nejpřesněji na východní okraj
výřezu mapy (ideální horizont).
Oproti zvolenému datu odečteme čas východu tělesa.
Určíme okamžik západu objektu – tj. posuneme objekt co nejpřesněji na západní okraj výřezu
mapy (ideální horizont).
Oproti zvolenému datu odečteme čas západu tělesa.
Nyní od času západu odečteme čas východu. Výsledkem je doba výskytu objektu nad
obzorem.
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Pozn.: Údaj informuje pouze, jak dlouho bude objekt nad ideálním obzorem. Neříká nám nic
o tom, jak dlouho bude objekt skutečně viditelný, neboť se může promítat nad místní obzor,
který není ideální, ale je zvlněný. Objekt se také může nad obzorem vyskytovat např. během
dne, nebo částečně ve dne, částečně v noci.
3.9 Určení polohy planety
Polohy planet samozřejmě v otočné mapě nenalezneme. Přesto je lze alespoň přibližně
určit. Určitým vodítkem může být, že se planety vyskytuji podobně jako Měsíc nedaleko
ekliptiky. Pokud tedy vidíme planetu v nějakém souhvězdí, můžeme určit alespoň přibližně
i její souřadnice.
Úloha č. 9:

Určete souřadnice (II. rovníkové) planety, která se nachází na obloze v místě
OH (otevřené hvězdokupy) M 44 Jesličky.

Postup:
1. Spatříme planetu např. v souhvězdí Raka v místě OH M 44 Jesličky.
2. Čáru spojnice sever - jih posuneme co nejpřesněji na polohu, kde se planeta nachází.
3. Spojnice (černá stupnice) nám protne čáru světového rovníku.
4. Na stupnici rovníku odečteme rektascenzi RA planety.
5. Na spojnici sever - jih (černá stupnice) odečteme deklinaci DE planety.
Pozn.: Lze samozřejmě uplatnit i obrácený postup. Známe souřadnice planety a určujeme souhvězdí, ve kterém se planeta nachází.
4 Závěr
Otáčivá mapa hvězdné oblohy je poměrně univerzální, praktickou a rychlou pomůckou.
Existuje nejen v papírové podobě, ale i v podobě elektronické. Výčet astronomických úloh
řešených pomocí otočné mapy v předešlém textu není úplný. Uvedené úlohy měly poskytnout
pouze návod, jak je lze rychle řešit. Podobným způsobem by se řešily další různé astronomické příklady.
5 Použitá literatura
Počítačová otáčivá mapka oblohy např. na adrese:
http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/otocna-mapka/
6 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o., Pobočka Plzeň
lumir.honzik@seznam.cz
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PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI – SKUTEČNOST NEBO PODVOD STOLETÍ
Lumír HONZÍK
1 Úvod
Řada významných událostí v dějinách lidstva bývá po určité době některými lidmi
zpochybňována. Tato tvrzení označujeme jako konspirační teorie, též teorie spiklenecká nebo
teorie spiknutí. Většinou se jedná o označení pro tvrzení, že pravá skutečnost není z určitých
důvodů předkládána veřejnosti. Původně se jednalo o neutrální označení. Týkalo se jakékoliv
tvrzení zejména z oblasti kriminální, nebo oblasti politické (např. politické spiknutí).
2 Konspirační teorie
U konspiračních teorií nabyl v současné době termín pejorativního významu a je používán i v jiných oblastech (historii, vědě, vojenství apod.). Používá se zejména pro odkazování
na teorie okrajové, které popisují a vysvětlují jak historické, tak současné události jako
výsledek tajného spiknutí. V konspiračních teoriích se tvrdí, že události ovlivnily skupiny
mocných činitelů, jako jsou vlády (zejména mocností), tajné služby (CIA, KGB, Mossad),
vlivné organizace (NASA) a mocné korporace, různé tajné spolky, představitelé určitých
národů či náboženství a v neposlední řadě i mimozemské civilizace. Konspirační teorie většinou předpokládá, že je svět řízen nějakým plánem.
Pojem konspirační teorie je do určité míry problematický, neboť ho používají hlavně
lidé, kteří jsou skeptičtí a jsou odpůrci různých teorií spiknutí. Pokud je určité tvrzení
označeno jako konspirační teorie, pak je taková teorie považována za teorii nepodloženou
a smyšlenou. Bývá tak automaticky zamítnuta. Přikládá se jí navíc hanlivý smysl, neboť tvrzení je většinou považováno za nesprávné, neopodstatněné, paranoidní, směšné, bizarní či iracionální.
Konspirační teorie je téměř nemožné racionálně vyvracet. Nepracují totiž s fakty, která
se dají ověřit, ale volně směšují pravdivé a nepravdivé informace s fikcí. Také většinou
pomíjejí vše, co s tvrzením není v souladu, a ze správných předpokladů odvozují falešné
důsledky.
Protichůdné důkazy jsou odmítány jako nedůvěryhodné a v řadě případů se argumentuje
tím, že byly důkazy podvrženy samotnými spiklenci nebo spikleneckými organizacemi.
Je ale pravdou, že konspirační teorie bývají přitažlivé. Je to dáno i tím, že je v nich
snaha nalézt pokud možno jednoduchá a zdánlivě logická vysvětlení a jejich příčiny. Většinou
ale i u materiálů a událostí komplikovaných a těžko vysvětlitelných.
Konspirační teorie byly zprvu šířeny hlavně tištěnou formou, většinou pomocí okrajových malonákladových publikací. Tím byly omezeny pouze na okrajové publikum. Později se
však dostávaly do populární literatury a do televize (například televizní seriál Akta X)
a rozhlasu. Zde začaly působit masověji. Velký vliv na jejich šíření v současnosti má např.
kabelová televize a hlavně internet.
Ten má na šíření konspiračních teorií neobyčejně velký vliv a to hned z několika
důvodů. Usnadňuje sdílení jednotlivých textů, přispívá k propojení dosud oddělených
konspiračních teorií a konstrukcí.
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3 Konspirační teorie o přistání Apolla
Konspirační teorie o přistání kosmických lodí Apollo vznikly krátce po posledním
přistání v roce 1972. V nich se tvrdí, že kosmický program letu na Měsíc a přistání na jeho
povrchu byl velký podvod. Některé z těchto teorií zastávají názor, že celý program Apollo byl
jeden velký podvod. Jiné připouští, že určitá část programu se mohla uskutečnit a jen
nejdůležitější části programu jsou podvrženy. Názor, že se jedná o podvod, inicioval v roce
1974 především Bill Kaysing svou knihou We Never Went to the Moon: America’s Thirty
Billion Dollar Swindle (Nikdy jsme nebyli na Měsíci: Americký třicetimiliardový podvod).
Kniha se stala velmi populární.
Další značnou podporou pro příznivce spikleneckých teorií z oblasti kosmonautiky byl
film Capricorn One (Kozoroh 1). Ten přímo popisuje start rakety Saturn V nasměrované
k planetě Mars, avšak bez pilotované posádky. Film pokračuje fingovaným přistáním
americké posádky na povrchu Marsu, které se však odehrálo pouze ve filmových ateliérech
a pak cestu kosmické lodi zpět k Zemi. Během návratu kosmické lodi do atmosféry přichází
zápletka v podobě signalizace uvolněného tepelného štítu kosmické lodi. To má samozřejmě
své další důsledky.
V konspiračních teoriích, které tvrdí, že přistání na Měsíci byl podvod, se nejčastěji
můžeme setkat např. s těmito „argumenty“:
• Americká vlajka na snímcích z několika expedic vlaje. To však není možné, vždyť na
Měsíci není atmosféra.
• Astronauté museli zemřít následkem ozáření způsobeného při průletu radiačními Van
Allenovými pásy.
• Astronauté měli na Měsíci vozítko Rover. Ale jak ho tam dostali, když se nevejde ani
do kabiny Apolla, ani do kabiny Lemu?
• Rentgenové záření ničí anebo výrazně poškozuje filmy. Kosmonauti tedy nemohli
žádné přivézt na Zemi.
• Astronauté na snímcích vrhají stíny, které nejsou stejně velké.
• Motor přistávacího modulu měl silný tah. Měl by proto vytvořit na povrchu hluboký
kráter.
• Na Měsíci chybí atmosféra, takže by měly být vidět hvězdy. Proč nejsou?
Podle průzkumů veřejného mínění postupně klesala důvěra Američanů ve skutečnost, že
jejich vlastní národ tuto výpravu uskutečnil. V roce 1999 zhruba 6 % Američanů zastávalo
názor, že přistání byl podvrh. Nyní je toto číslo už mnohem větší. A to může být problém.
V některých případech jsou totiž konspirační teorie pro běžnou neinformovanou veřejnost
těžko odlišitelné od skutečné reality. Poměrně značné množství lidí také pohlíží na některé
alternativní scénáře jako na velmi pravděpodobné a důvěryhodné. Důvodů proč tomu tak je,
bude více. Roli zde hraje např. úroveň vzdělání, všeobecný rozhled, umění informace správně
vyhodnocovat a třídit, dostupnost potřebných informací, stupeň obtížnosti jejich ověřitelnosti
atd. Dále pokles důvěry v oficiální informace a média. V nemalé míře se také na vytváření
těchto teoriích podepsal stupeň utajování, zejména v období studené války. A v neposlední
řadě i skutečné odhalené podvody, které měly odvést pozornost od některých skutečných
událostí.
Velký podíl na konspiračních teoriích má také rozšíření grafických programů typu
Photoshop mezi širokou veřejnost. Tímto způsobem lze vytvářet více, či méně podařené
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materiály z různých oborů, které lze vydávat za „důkazy“. Rozeznat zdařilé podvrhy od
originálních snímků bývá záležitostí pro fundované odborníky.
4 Závěr
Důvod, proč se konspirační teorie neustále objevují, byl naznačen již v předchozím
textu. Otázkou je, jak proti nim bojovat. Jediná možnost je neustále se vzdělávat, hledat
věrohodná fakta a argumenty a také si umět dát dohromady souvislosti. To nemusí být vůbec
jednoduché, neboť k některým faktům je např. z důvodů utajení problém se dostat. K tomu je
však zapotřebí vyvinou značné úsilí, mít notnou dávku trpělivosti a také dostatek času na
učení a vyhledávání. To řadu lidí odradí a tak je jasné, že konspirátoři budou mít vždy určitý
náskok před těmi, kdo se snaží hledat podle faktů.
5 Použitá literatura
Oheň na Měsíci, Norman Mailer, překlad z angl. orig.: Of a Fire on the Moon, Odeon, Praha
1981
Tajný závod o Měsíc, Karel Pacner, Bohemia, 1996
Cíl Měsíc, Alan Shepard, Deke Slayton, překl. z angl. orig.: Moon Shot, Alpress, 1996
Projekt Apollo, Werner Budeler, Bilddokumentation in Farbe, Gutersloh, 1970
Apollo XIII. javlja…Houston, imamo problém, M. M. Vucelić, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970
Člověk a vesmír (překlad z ang. orig. Man In Space), Ilustrovaná historie kosmických letů, H.
J. P. Arnold,
C. Peebles, A. Wilson, Nakladatelství a vydavatelství CESTY, 1996
Malá encyklopedie KOSMONAUTIKY, Petr Lála, Antonín Vítek, Mladá fronta Praha, 1982
6 Kontakt na autora
Lumír Honzík
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p. o., Pobočka Plzeň
lumir.honzik@seznam.cz
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ŘEŠENÍ ÚLOH KRAJSKÉHO A OKRESNÍHO KOLA KAT. E, F
Zdeňka Kielbusová
1 Úvod
Seminář byl zaměřen na řešení úloh krajského a okresního kola kat. E, F
2 Experimenty
Během semináře byly počítány vybrané příklady z minulých ročníku FO.
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3 Použitá literatura
Fyzikalniolympiada [online]. 2002 [cit. 2019-09-05]. Dostupné z:
http://fyzikalniolympiada.cz/
4 Kontakt na autora
PhDr. Zdeňka Kielbusová
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY 1
Zdeňka Kielbusová
1 Úvod
Seminář byl věnován zajímavým experimentům z mechaniky
2 Experimenty
Na semináři byly prováděny experimenty na pohyb posuvný a otáčivý, pohyb
rovnoměrný přímočarý i křivočarý, pohyb nerovnoměrný přímočarý i křivočarý, setrvačnost,
skládání a rozklad sil, těžiště, třecí síly, jednoduché stroje (páka, kladky, kladkostroj, kolo na
hřídeli).
3 Použitá literatura
Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Http://vnuf.cz/sbornik/: Souhrnný
sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online]. Praha, 2016, 3. 8. 2016 [cit. 2019-09-05].
Dostupné z: http://vnuf.cz/sbornik/
MAZÁČ, Jaroslav. Praktikum školních pokusů z fyziky: pro studující pedagogických fakult.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Vysokoškolské příručky.
RENTZSCH, Werner. Experimente mit Spas: Bewegungen und Kräfte. 1. Köln: Aulis Verlag
Deubner, 2007. ISBN 978-3-7614-2070-6.
4 Kontakt na autora
PhDr. Zdeňka Kielbusová
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY 2
Zdeňka Kielbusová
1 Úvod
Seminář byl věnován zajímavým experimentům s kapalinami
2 Experimenty
Na semináři byly prováděny experimenty na Pascalův zákon, Archimédův zákon,
princip hydraulického lisu, tlak kapaliny na dno, rovnováha kapalin ve spojených nádobách,
vznášení v kapalině, karteziánek – demonstrace a následná výroba.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
38

4 Použitá literatura
Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Http://vnuf.cz/sbornik/: Souhrnný sborník
Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online]. Praha, 2016, 3. 8. 2016 [cit. 2019-09-05]. Dostupné z:
http://vnuf.cz/sbornik/
MAZÁČ, Jaroslav. Praktikum školních pokusů z fyziky: pro studující pedagogických fakult.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Vysokoškolské příručky.
RENTZSCH, Werner. Experimente mit Spas: Hydro und Aeromechanik, Akustik. 1. Köln:
Aulis Verlag Deubner, 1998. ISBN 3-7614-2071-4.
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY 3
Zdeňka Kielbusová
1 Úvod
Seminář byl věnován zajímavým experimentům s plyny.
2 Experimenty
Na semináři byly prováděny experimenty na Archimédův zákon pro plyny, experimenty
s atmosférickým tlakem, Heronova baňka, proudění vzduchu, Torriceliho experiment,
Magdeburské polokoule, experimenty s vývěvou.
3 Použitá literatura
Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Http://vnuf.cz/sbornik/: Souhrnný sborník
Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online]. Praha, 2016, 3. 8. 2016 [cit. 2019-09-05]. Dostupné z:
http://vnuf.cz/sbornik/
MAZÁČ, Jaroslav. Praktikum školních pokusů z fyziky: pro studující pedagogických fakult.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Vysokoškolské příručky.
RENTZSCH, Werner. Experimente mit Spas: Hydro und Aeromechanik, Akustik. 1. Köln:
Aulis Verlag Deubner, 1998. ISBN 3-7614-2071-4.
4 Kontakt na autora
PhDr. Zdeňka Kielbusová
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kielbus@kmt.zcu.cz
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY 4
Zdeňka Kielbusová
1 Úvod
Seminář byl věnován zajímavým experimentům z elektřiny
2 Experimenty
Na semináři byly prováděny experimenty z elektrostatiky (zelektrování těles, dělitelnost
náboje, sršení náboje, zobrazení elektrického pole siločárami), experimenty z transformátory
(model indukční pece, transformace proudu, indukční vařič, bodové sváření, tavení hřebíku,
princip bleskojistky).
3 Použitá literatura
RENTZSCH, Werner. Experimente mit Spas: Magnetismus und Elektrizität. 1. Köln: Aulis
Verlag Deubner, 2007. ISBN 978-3-7614-2072-0.
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Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online]. Praha, 2016, 3. 8. 2016 [cit. 2019-09-05]. Dostupné z:
http://vnuf.cz/sbornik/
MAZÁČ, Jaroslav. Praktikum školních pokusů z fyziky: pro studující pedagogických fakult.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Vysokoškolské příručky.
4 Kontakt na autora
PhDr. Zdeňka Kielbusová
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
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ZAJÍMAVÉ EXPERIMENTY 5
Zdeňka Kielbusová
1 Úvod
Seminář byl věnován zajímavým experimentům z akustiky a optiky
2 Experimenty
Na semináři byly prováděny experimenty z akustiky (vznik zvuku, šíření zvuku,
závislost výšky tónu na kmitočtu, rezonance) a optiky (šíření, odraz, lom a rozklad světla,
princip fotografického přístroje, kamera obscura).
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Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Vysokoškolské příručky.
4 Kontakt na autora
PhDr. Zdeňka Kielbusová
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kielbus@kmt.zcu.cz

CHYBY MĚŘENÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Kurz byl zaměřen na problematiku fyzikálních měření a speciálně na úvod do teorie
chyb. Byly rozděleny chyby náhodné a přístrojové, zdůrazněn byl rozdíl mezi absolutní a
relativní chybou a rovněž odlišnosti při určení chyby přímo měřené veličiny a veličiny
vypočítávané. Vše bylo předvedeno na konkrétních příkladech.
2 Úvod do teorie chyb
2.1 Statistická (náhodná) chyba přímo měřené veličiny
Uvažujme, že naměříme desetkrát výšku nějakého předmětu a získáme tak hodnoty
l  l  ...  l10
l1 , l 2 ,..., l10 . Stanovíme aritmetický průměr vztahem l  1 2
a následně rovněž
10
směrodatnou (absolutní) chybu aritmetického průměru složitějším vztahem
l 

Při

výpočtu

l1  l 2  l 2  l 2  ...  l10  l 2 .
10  10  1

na

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

Stanovíme ještě relativní chybu průměru, která nám udává velikost chyby ve vztahu k
průměru. Značíme ji  l a platí pro ni vztah
l 

l
0, 2

 0,0098 (  0,98 %).
20,5
l

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

0,1

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

0,01

bude pak pouze U  U  1,5  0,0067 ( 0,67 %), což je již podstatně příznivější
hodnota.
2.3 Chyba vypočítávaných veličin
Dá se dokázat, že relativní chyba veličiny A vypočítané z měřených veličin
A1 , A2 ,  An pomocí vztahu A 

A1a1  A2 a2  ...  Am am
Am1am1    An an

se stanovuje užitím relativních chyb

měřených veličin (jejich stanovení viz výše) pomocí vztahu
A  a12  A1 2  a 2 2  A2 2  ...  a m 2  Am 2  a m12  Am1 2    a n 2  An 2 .

Pokud je veličina vypočítávána za naměřených veličin pomocí součtu, je třeba použít
vyjádření pomocí absolutních chyb. Konkrétně pro případ veličiny B  B1  B2  B3  ...  Bn
platí pro příslušnou absolutní chybu vztah:
B 

B1 2  B2 2  ...  Bn 2 .
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Pokud je uvažovaná závislost vypočítávané veličiny na veličinách naměřených složitější,
je třeba buď postupně řetězit uvedené postupy a přecházet od absolutních k relativních
chybám a zpět, nebo rovnou stanovit výslednou směrodatnou chybu pomocí tzv. zákona
přenosu chyb, který je však vyjádřen pomocí parciálních derivací (výše uvedené poučky z něj
přímo vycházejí). Dle něj platí pro směrodatnou chybu veličiny C  f C1 , C 2 ,..., C n  vztah:
2

C 

2

2

 f

 f

 f


 C1   
 C 2   ...  
 C n  .
 C1

 C 2

 C n


Pro lepší pochopení ukážeme konkrétní postup příkladu:
Uvažujme, že měříme postupně výšku válečku v , jeho poloměr
Chceme stanovit hustotu  materiálu válečku.

r

a jeho hmotnost m .

U výšky a poloměru jsme provedli měření opakovaně a získali jsme pomocí výše
uvedených vzorců hodnoty průměrů v  20,7 mm, r  10,1 mm a rovněž směrodatné absolutní chyby
v  0,3 mm, r  0,2 mm. U hmotnosti jsme měřili jenom jednou a získali jsme hodnotu
m  74 g, přičemž absolutní chyba udaná výrobcem vah byla m  1 g. Budeme potřebovat
u všech veličin určit relativní chyby:
v 

v
0,3
r
0,2
m
1

 0,0145,  r 

 0,0198,  m 

 0,0135.
v
20,7
r
10,1
m
74

Nyní využijeme toho, že hustota se stanoví vztahem  

m
m

.
V  r2 v

Po převedení na

základní jednotky (u délek na metry, u hmotnosti na kilogramy) tak dostaneme hustotu


m
2

 r v



0,074
2

3,1415  0,0101  0,0207

 11155 kg  m 3 .

Relativní

chybu

hustoty

pak

v souladu s výše uvedeným vzorcem určíme jako
 

1   m 2  1  

0,01352

2

 2 2   r 2  1   v 2 

 0 2  4  0,01982  0,01452  0,0343.

Relativní chybu čísla  jsme zde pokládali za rovnu nule, protože je ve srovnání s ostatními
chybami zcela zanedbatelná. Absolutní chybu hustoty poté stanovíme pomocí relativní chyby
vztahem        0,0343  11155  382,6165 kg  m 3 . Nyní však musíme chybu správně
zaokrouhlit v souladu s výše uvedeným. Zaokrouhlujeme na jednu platnou číslici, což
v našem případě odpovídá stovkám. Získáme tedy   400 kg  m 3 . Na stejný řád musíme
nyní zaokrouhlit vypočtenou hodnotu hustoty. Dostáváme   11200 kg  m 3 . Výsledek
zapíšeme ve tvaru:
     11200  400  kg  m 3 .
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3 Závěr
Prezentovaný příspěvek sloužil k základnímu seznámení se problematikou teorie chyb
při fyzikálním měření. Cílem bylo, aby studenti po absolvování kurzu byli schopni
samostatně zvládat základní zpracování experimentálních úloh.
4 Použitá literatura
VYBÍRAL, B. Zpracování dat fyzikálních měření. Studijní text pro účastníky FO a další
zájemce o fyziku. Dostupné na internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>.
[citováno dne 2. 9. 2019].
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 1
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V tomto úvodním kurzu věnovaném užití matematiky ve fyzice byla realizována výuka
týkající se základů diferenciálního počtu, konkrétně poté derivací funkce jedné proměnné,
geometrického významu této derivace a fyzikálních souvislostí. Značná pozornost poté byla
věnována praktickému procvičování základních typů derivací.
2 Derivace funkce jedné proměnné
Po výkladu byly na řadě různě obtížných příkladů procvičeny techniky derivování,
především pak derivace elementárních funkcí, pravidla pro derivování součtu, součinu a
podílu a rovněž derivaci složených funkcí. Žáci mohli používat tabulky derivování, které jim
byly rozdány. Níže jsou uvedeny vybrané řešené úlohy.
2.1 Derivace součtu a rozdílu
Vzorce: u  v 

;

 u   v

u  v 

x  x   x   x   1  2 x , x
2

5 x

2

3

2

  10 x   10 , 32 x

2

 5x

5

 u   v

 sin x

  5 x

4



 cos x , 5 x 2  3



  64 x  5 , ln x  7 x 6 



  10 x

1
 42 x 5 ,
x

2.2 Derivace součinu
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
44

Vzorec: u  v 

x
x

2

2

 cos x

x

 u v  uv 

  2 x  x  x

2



 1  2 x 2  x 2  3 x 2 , x 2  sin x

  2 x  cos x  x

2

  sin x  ,

  2 x sin x  x

cot gx  4 x    sin1 x  4 x
7

7

2

cos x ,

 cot gx  28 x 6 ,

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  
1
1

 


  
0
 cos x  sin x   cos x  sin x 

tgx  cot gx   

1

2.3 Derivace podílu




Vzorec:  u   u v 2 uv
v

 5x 3

 7x7


v


9
2
7
3
6
9
9

  15 x  7 x  5 x  49 x  105 x  245 x  140 x  20 ,
2

49 x14
49 x14
7 x5

7x7











2  1  x 2  2 x   2 x  2  2 x 2  4 x 2
2  2x 2
 2x 



 
2
2
2
2
1 x 
1 x2
1 x2
1 x2













,

2.4 Derivace složené funkce

sin 2 x 



 cos 2 x  2 , sin 2 x

tg 5x   cos 1(5x
2

2

2

)

  2  sin x  cos x  sin 2 x , cos x    sin x
2

2

 2x ,

 10 x , cos 3 x 4   3cos x 4 2  sin x 4  4 x 3  12 x 3  sin x 4  cos 2 x 4 .

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> [citováno
dne 2. 9. 2019].
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
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MATEMATIKA VE FYZICE 2
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V návaznosti na předchozí kurz Matematika ve fyzice 1 bylo procvičeno základní
využití derivací při 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. Pod jakým úhlem musí plavat člověk schopný vyvinout ve vodě rychlost vc  1 m  s 1 přes
řeku širokou d  2000 m , jejíž proud má ve všech částech rychlost v p  1,5 m  s 1 , aby ho
proud snesl o co možná nejmenší vzdálenost. O jakou vzdálenost x ho v tomto krajním
případě snese??
2. 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
3. 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 cm 3 vody má hmotnost přesně 1
gram (tj. hustota vody je přesně 1000 kg/m3).
Pro ilustraci ukažme řešení jednoho obtížnějšího příkladu na toto tématu z oblasti elektřiny.
Ve výšce h nad zemí je umístěna krychlička o hmotnosti m, jenž je nabita kladným
nábojem o velikosti Q. Tuto krychličku necháme sklouznout po nakloněné rovině na zem. Jaký
úhel  musí svírat tato nakloněná rovina s vodorovným směrem, aby doba, za kterou se
krychlička dostane na zem, byla
co nejmenší za předpokladu, že se nacházíme v homogenním

elektrickém poli o intenzitě E , jehož směr je zřejmý z obrázku? Tření mezi krychličkou a
nakloněnou rovinou zanedbejte.


ŘEŠENÍ: Na krychličku bude v průběhu pohybu působit tíhová síla FG a elektrická

síla Fe . Tyto síly si rozložíme na tečnou a normálovou složku. Všimněme si, že normálové
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složky tíhové síly FGn a elektrické síly Fen mají opačný směr! Aby se krychlička vůbec
udržela na nakloněné rovině, je třeba, aby normálová složka síly tíhové byla přinejmenším
stejně velká jako normálová složka síly elektrické. Rozhodně tedy musí platit vztah
FGn  Fen  m  g  cos   E  Q  sin   tg 

m g
.
E Q

Tečné složky obou uvažovaných sil udělují krychličce pohybující se po nakloněné
rovině zrychlení. Pro jeho velikost platí vztah
a

F FGt  Fet m  g  sin   E  Q  cos 
E Q


 g  sin  
 cos  .
m
m
m
m

Krychlička se tedy bude po nakloněné rovině pohybovat rovnoměrně zrychleně s
nulovou počáteční rychlostí. Uvážíme-li, že pro celkovou délku nakloněné roviny platí vzorec
l

h
, můžeme pro dobu, za kterou kulička dorazí na konec, psát
cos 
1
2l
2h
l   a  td 2  td 2 

.
E Q
2
a


cos    g  sin  
 cos  
m



Nalezli jsme předpis funkce udávající závislost druhé mocniny doby potřebné k
proběhnutí nakloněné roviny na úhlu  , jenž tato rovina svírá s vodorovným směrem.
Protože požadujeme, aby tato doba byla minimální, musíme určit takový úhel, při kterém
bude výraz ve jmenovateli této funkce maximální. Jmenovatele proto derivujeme podle 
(čitatel nehraje roli) a derivaci položíme rovnu nule
df
E Q
E Q




  sin    g  sin  
 cos    cos    g  cos  
 sin   
d
m
m









 g  cos 2   sin 2   2 

E Q
E Q
 sin   cos  g  cos 2 
 sin 2 .
m
m

 m g 

arctg
E  Q  .
df
E Q
m g

 0  g  cos 2 
 sin 2  tg 2 
 
d
m
E Q
2

Nyní musíme zkontrolovat, zda námi určený úhel splňuje podmínku, kterou jsme
zformulovali na počátku. Velice rychle ukážeme, že tomu tak je. S využitím faktu, že funkce
m g
 
tangens je v intervalu  0,  rostoucí, totiž můžeme psát tg 2  tg   E  Q  tg  . Vše je


2

tedy v pořádku a našli jsme příslušný extrém.
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3 Závěr
Bylo procvičeno využití derivací ve fyzice jako důležitý nástroj pro optimalizaci.
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
Kurz byl zaměřen na problematiku integrálního počtu, technik integrování, souvislostí
určitého a neurčitého integrálu a rovněž na možnosti využití integrálů jedné proměnné ve
fyzice. Značná pozornost byla věnována procvičení základních integračních technik.
2 Techniky integrování
Byly propočítány příklady týkající se základních integrálů, integrace metodou per partes
a rovněž integrace substitucí. Vybrané řešené příklady jsou uvedeny v následujících
podkapitolách.
2.1 Základní integrály
5
 x dx 

 x

3



x
 x dx   3  C ,  x
3

4

 6 x  7 dx   x 3 dx  6   xdx  7   1dx 

  x  2

2

 x

1
x6
 C ,  4 dx 
6
x





 x 2  1 dx 

 x

2



2



 3 dx 

x3
 3x  C ,
3

x4
x2
 6
 7 x C ,
4
2



 4 x  4  x 2  1 dx 

 x

4



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

dx



dx



x


 C,

  2 4 4x 3 
2 3 4
4  2
4x 3


4

 4 x 3  5 x 2  4 x  4 dx 

 3  2

x



 5 sin x  1 dx  3 

2x
2x
 5 cos x   x  3 
 5 cos x  x  C ,
ln 2
ln 2
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 x 2  4 x 3  4 x  4 x 2  4 dx 

2.2 Integrace metodou per partes

 x  sin xdx  u x   x, u x   1, vx   sin x, vx    cos x
 x   cos x    1   cos x dx   x  cos x   1  cos xdx   x  cos x  sin x  C
3 Využití integrálů ve fyzice
Byly řešeny základní úlohy týkající se využití neurčitého i určitého integrálu ve fyzikální
praxi. Pro konkrétnost uveďme dva příklady, z nichž jeden se týká výpočtu těžiště a druhý
stanovení momentu setrvačnosti.
A) Určete souřadnice těžiště rovinného obrazce vytvořeného jedním obloukem
sinusoidy.
ŘEŠENÍ:

Máme

vlastně spočítat souřadnice těžiště ohraničeného
Užitím vztahů pro těžiště dostáváme:

y  0, x  0, x   a y  sin x.
b

yT 

Sx

S



a
b



f

2



x   dx

2



f  x   dx

a

sin 2 x
 2  dx
0


Sy
S





1  sin 2 x
 4 dx
0

 sin x  dx

 x cos 2 x 

4  8 


0

 4  ,
2
2 8

 cos x0

0



b

xT 



křivkami



 x  f x   dx
a

b

 f x   dx
a



 x  sin x  dx
0







 sin x  dx

 x  cos x0   cos xdx
0
 cos x 10








.
2

0

Při výpočtu druhého integrálu jsme jednou použili metodu per partes, u prvního integrálu

1  sin 2 x
. Všimněme si, že x-ovou
2

souřadnici těžiště jsme mohli určit rovnou ze symetrie funkce y  sin x podle přímky x  .
2
  
Souřadnice těžiště daného obrazce jsou tedy T  , .
2 8

jsme pak potřebovali znát goniometrický vzorec sin 2 x 

B) Určete moment setrvačnosti válce o hmotnosti m a poloměru podstavy R vůči jeho
ose.
ŘEŠENÍ: Válec si do soustavy souřadné umístíme tak, aby jeho osa splývala s osou z a
podstava se nacházela v rovině xy. Celou úlohu budeme řešit v cylindrických souřadnicích,
příslušný jakobián je J  r. Pro moment setrvačnosti J z (který nás jako jediný zajímá) pak
dostáváme:
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Jz     x  y
V

2

2



2

v

R

R

r 4 
1
 dV     d  dz  r  r  dr  2      v          v  R 4 .
2
 4  0
0
0
0
2

Uvážíme-li dále, že hmotnost válce můžeme spočítat pomocí vztahu
m    V    R 2    v,

můžeme hledaný moment setrvačnosti vůči ose válce zapsat pomocí jeho hmotnosti a
poloměru ve tvaru
Jz 





1
1
   R2    v  R2   m  R2.
2
2

4 Závěr
Byly procvičeny základní techniky integrování. Další informace lze nalézt ve studijním
textu pro řešitele FO autorů Jarešové a Volfa.
5 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> [citováno dne 2. 9.
2019]
6 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 Řešení diferenciálních rovnic
V rámci kurzu byly vedle stručného teoretického úvodu řešeny následující úlohy:
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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.
3. Uvažujme, že 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.
Dále bylo demonstrováno využití diferenciálních rovnic při řešení tzv. paradoxu dvou
kondenzátorů, jenž je diskutován například v práci Biolka (2012).
Po připojení nenabitého kondenzátoru na něj začne z nabitého kondenzátoru přecházet
náboj. Proto bude spojovacím vodičem procházet proud. Tento proud bude zjevně časově
proměnný, a proto budeme muset pro teplo uvolněné v tomto vodiči v souladu s Joule

Lenzovým zákonem použít vztah

W 

2
 R  I t dt (integrační meze jsou dány faktem, že
0

proud bude procházet vodičem až do chvíle, kdy se náboje na obou kondenzátorech zcela
vyrovnají, což bude v podstatě trvat nekonečně dlouho). Abychom mohli uvedený vztah
použít, musíme tedy určit závislost proudu na čase. Toho docílíme pomocí 2. Kirchhoffova
zákona. Podle něho musí proud tekoucí vodičem splňovat vztah
U U2
R  I  U1  U 2  I  1
,
R
kde U 1 a U 2 jsou napětí na jednotlivých kondenzátorech. Užitím známého vztahu mezi
nábojem, kapacitou a napětím můžeme tento vzorec s využitím faktu, že proud tekoucí
vodičem je časová změna náboje na prvním kondenzátoru, přepsat do tvaru


dQ1 Q1  Q2

.
dt
CR

Součet nábojů na obou kondenzátorech musí být v každém okamžiku stejný jako
počáteční náboj 1. kondenzátoru Q0 . Píšeme Q1  Q2  Q0  Q2  Q0  Q1 . Po dosazení
získáváme diferenciální rovnici, kterou vyřešíme metodou separace proměnných


dQ1 2  Q1  Q0
dQ1
dt




dt
CR
2  Q1  Q0
CR
2t


1
t
 ln2  Q1  Q0   
 c  2  Q1  Q0  k  e CR 
2
CR
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2t

Q1 


1
1
 k  e CR   Q0 .
2
2

Konstantu k musíme určit z počátečních podmínek. Protože v čase t  0 s je náboj na
prvním kondenzátoru roven Q0 , získáváme k  Q0 .
Závislost proudu na čase je pak zjevně dána vztahem
2t


Q0
dQ
I  1 
 e RC .
dt
R C

Pro teplo uvolněné ve vodiči poté po dosazení získáváme


W 

2
 R  I t dt 
0

2t
 Q


0
C R
R


e
 CR
0




2

  4t

2

Q 2
Q 2
 dt  Q0

e C R   0   e u  0

2

4C 0
4C
C R 0


.

Vidíme tedy, že teplo uvolněné ve vodiči závisí pouze na počátečním náboji a na
kapacitě kondenzátoru a toto teplo je navíc zjevně rovno polovině elektrické energie nabitého
kondenzátoru.
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.
4 Použitá literatura

BIOLEK, Z. Problém dvou kapacitorů v pedagogické praxi. Dostupné z
http://www.valachnet.cz/biolek/articles/sto10.pdf [citováno dne 2. 9. 2019].
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Diferenciální rovnice. Studijní text pro řešitele FO. Dostupné na
internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/difro.pdf> [citováno dne 2. 9.
2019].
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

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
52

MATEMATIKA VE FYZICE 5
Jiří KOHOUT
1 Úvod
V rámci tohoto bloku byla v návaznosti na poznatky uvedené v části Matematika ve
fyzice 4 rozpracována problematika obtížnějších diferenciálních rovnic prvního řádu. Níže je
uvedeno vzorové řešení dvou příkladů týkajících se této problematiky. Fyzika nachází
značné využití v technické a průmyslové praxi. Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat dvě
zajímavé možnosti, jak tuto disciplínu zužitkovat v průmyslu. Jde o problematiku tzv.
superkondenzátorů a techniku magnetronového naprašování umožňující připravovat pomocí
plazmového výboje tenké vrstvy s unikátními fyzikálními vlastnostmi.
2 Řešení diferenciálních rovnic
2.1. Rovnováha obvodu s kondenzátory
Uvažujme zapojení dle obrázku.
i1

R1
V

U0

S, t = 0 s
i2
u, C

R2

i

V ustáleném stavu musí být napětí na kondenzátoru Uu stejné jako úbytek napětí na
rezistoru o odporu R2, musí tedy platit vztah U u  R2  i2 . Oba proudy i1 a i2 jsou stejné a po
úpravě dostáváme:
U 0  U u  R1  i1  U 0  U u 

R U
R1
R
 R2  i 2  U 0  U u  1  U u  U u  2 0 .
R2
R2
R1  R2

Sestavíme rovnici umožňující výpočet doby trvání přechodového děje, jenž je založen
na zjištění závislosti napětí na kondenzátoru na čase u(t). Pomocí Kirchhoffových zákonů pro
uzel a dvě smyčky dostáváme:
i2  i1  i, U 0  R1  i1  u , u  R2  i2

Následně můžeme pomocí definičního vztahu pro kapacitu psát:
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q  C u 

dq
du
du
C
 i  C  .
dt
dt
dt

Dosazením do vztahu a úpravou získáme diferenciální rovnici pro neznámou funkci
u(t) s počáteční podmínkou u(0)= U0:
du
, U 0  R1  i1  u , R2  i2  u 
dt
R  R2 U 0
du
C u 1

.
dt
R1  R2
R1

i2  i1  C 

Jedná se o lineární rovnici, jejíž partikulární řešení u p 

R2  U 0
odpovídá ustálenému
R1  R2

stavu obvodu. Po vyřešení homogenní rovnice a zohlednění počáteční podmínky získáme
následující časovou závislost:
R1 R2


t
R U
R U
u (t )  1 0  e R1R2 C  2 0 .
R1  R2
R1  R2

První člen přitom odpovídá přechodovému ději, zatímco druhý člen ustálenému stavu
obvodu. Doba trvání přechodového děje bude úměrná výrazu


R1  R2  C
.
R1  R2

který udává tzv. časovou konstantu tohoto děje. Je tedy zjevné, že jeho doba trvání
bude růst s rostoucí kapacitou kondenzátoru a bude záviset rovněž na odporu rezistoru
a potenciometru.

2.2. Chladnutí tělesa v důsledku vyzařování
Těleso o hmotnosti 10 g a s povrchem 200 cm2 má teplotu 600 K.Vypočítáme, na jakou
teplotu se ochladí za 30 s, je-li zavěšeno v vakuu.Těleso nepohlcuje záření od okolních těles a
energii předává jen zářením (vedení a proudění tepla je nulové).
Zadáno: m  10 g  0,01 kg,

S  200 cm 2  0,02 m 2 , c v  353 J  kg -1  K 1 ,

T0  600 K,   5,67  10 8.
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Za dobu dt těleso vyzáří energii dQv    S  T 4  dt. V důsledku toho se jeho teplota sníží
o dT, přičemž platí, že vnitřní energie tělesa klesá o dU  m  cv  dT . Ze zákona zachování
energie dostáváme:
dQv  dU    S  T 4  dt  m  cv  dT .

Znaménko minus vyjadřuje, ž s ubíhajícím časem teplota klesá. Jde o diferenciální
rovnici, která se řeší separací proměnných. Dostáváme:
 S
dT
 dt   4 .
m  cv
T

Následně integrujeme. Čas má meze 0 a t1  30 s, teplota poté meze T0  600 K a
T1  ? Právě výslednou teplotu T1 v čase 30 sekund musíme totiž spočítat
t1

T1
T
 1
 S
dT
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1 
 1 1
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1
0 

0
T0 T
0

3    S  t1  T0 3  m  cv
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3
3
3
m  cv
3  T0
3  T1
3  m  cv  T0
3  T13
T13 
T1  3

m  cv  T0 3
3    S  t1  T0 3  m  cv

m  cv  T0 3
3    S  t1  T0 3  m  cv

3



0,01  353  600 3
3  5,67  10 8  0,02  30  600 3  0,01  353

.

3 Závěr
Uvedené úlohy demonstrují důležitost diferenciálních rovnic při řešení problémů z praxe.

4 Použitá literatura
JAREŠOVÁ, M., VOLF, I. Diferenciální rovnice. Studijní text pro řešitele FO. Dostupné na
internetu: <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/difro.pdf> [citováno dne 2. 9.
2019].
5 Kontakt na autora
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
jkohout4@kmt.zcu.cz
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VYUŽÍTÍ FYZIKY V PRAXI
Jiří KOHOUT
1 Úvod
Fyzika nachází značné využití v technické a průmyslové praxi. Cílem tohoto příspěvku
je demonstrovat dvě zajímavé možnosti, jak tuto disciplínu zužitkovat v průmyslu. Jde o
problematiku tzv. superkondenzátorů a techniku magnetronového naprašování umožňující
připravovat pomocí plazmového výboje tenké vrstvy s unikátními fyzikálními vlastnostmi.
2 Superkondenzátory a jejich využití
Kondenzátor je jednou ze základních elektrotechnických součástek a ve výuce fyziky na
SŠ je mu obvykle věnována pozornost na konci tematického celku Elektrostatika. kapacita
kondenzátorů dostupných běžně ve školách je poměrně malá (maximálně milifarady) a v
důsledku toho trvá přechodový děj při nabíjení i vybíjení, jehož délka je přímo úměrná
kapacitě kondenzátoru C a odporu připojeného rezistoru R, jen velmi krátkou dobu.
V současné době však již existuje poměrně jednoduché a levné řešení, a to využití tzv.
superkondenzátorů s velkou kapacitou.
Superkondenzátory patří do světa nanotechnologií, kde došlo v uplynulých letech k tak
výraznému rozvoji, že jsou již běžně vyráběny kondenzátory s odpovídající vzdáleností
v řádu desetin nanometru (jde vlastně o tloušťku tzv. Helmholtzovy dvojvrstvy na rozhraní
elektrody a elektrolytu, v níž je soustředěna) a specifickou plochou elektrod až 3 000 metrů
čtverečních na gram. Díky tomu je možné získat superkondenzátory s kapacitou v řádu tisíců
faradů.
Jako perspektivní materiály pro elektrody se zde jeví například uhlíkové nanotrubičky a
často je používán i grafén. Technologií výroby i využitelných materiálů je však značné
množství. Daná problematika je detailně shrnuta například ve studii Sharmy et al. (2019).
Cena superkondenzátorů, jež jsou dostupné v e-shopech, obvykle roste znatelně s kapacitou.
Zatímco kondenzátor 1,5 F je tak možné pořídit za méně než 100 Kč, kapacita 7,5 F již vyjde
na více než 200 Kč, 500 F na cca 800 Kč a elektrolytický superkondenzátor s kapacitou 3 000
F vyjde již na více než 3 000 Kč.
Se superkondenzátorem a potenciometrem (popř. odporovou dekádou) je možné
například ukázat závislost ryhclosti nabíjení závisí na odporu v příslušném obvodu.
K nabíjenému kondenzátoru připojíme voltmetr a měříme napětí.. Jakmile skokově zvětšíme
odpor, rychlost nabíjení se sníží. Je rovněž možné do nabíjecího obvodu připojit žárovku a
sledovat pokles jejího jasu v souvislosti s rostoucím napětím kondenzátoru snižuje její jas.
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3 Fyzika plazmatu, magnetronové naprašování a jeho fyzikální souvislosti
3.1 Úvod do fyziky plazmatu
Slovo plazma (střední rod) jako označení pro skupenství hmoty odpovídající vysoce
ionizovanému plynu 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.
Problematika je detailně řešena v práci v práci Krbce (2012).
3.2 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 dopadnutí na měděný terč tvořící katodu vyrazit z něj atomy mědi, které následně
procházejí napříč výbojem a dopadají (mimo jiné) na křemíkový substrát. Na něm poté vzniká
tenká vrstva, jež často má díky popsanému způsobu přípravy „atom po atomu“ mnohdy
zajímavé vlastnosti.
3.3 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 HfO 2, 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
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povrchové drsnosti či dokonce degradující vlastnosti vrstvy. V rámci přednášky bylo na velmi
aktuálním příkladu přípravy vrstev HfO 2 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.
4 Závěr
Prezentovaný příspěvek slouží k popsání využití základních trendů uplatňujících se
v aplikované fyzice, konkrétně v teorii superkondenzátorů a v oblasti magnetronového
naprašování. Řadu dalších informací lze vedle výše uvedených odkazů najít rovněž na
webových stránkách Katedry fyziky ZČU – www.kfy.zcu.cz
5 Použitá literatura
KRBEC, M. Plazma jako nástroj k vytváření nových materiálů - možnosti zařazení tématu do
výuky na ZŠ a SŠ. Bakalářská práce, FPE ZČU, 2012. Dostupné na internetu:
<http://home.zcu.cz/~jkohout4/plazma.pdf>. [citováno dne 2. 9. 2019]

SHARMA, K. a kol. Review of supercapacitors: Materials and Devices. Journal of
Energy Storage, 2019, 21: 801-825.
6 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

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH ÚLOH NA TÉMA GRAVITAČNÍ ZÁKON
Pavel KRATOCHVÍL
1 Úvod
Na hodině byly počítány jednoduché příklady na téma gravitační pole.
2.1 Příklad 1
Spočtěte tíhové zrychlení na rovníku a na zemském pólu.
2.2 příklad 2
V jaké výšce nad povrchem Země se pohybuje geostacionární družice?
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2.3 příklad 3
Poblíž stromu, na kterém bydlí veverka, se nachází tunel, který prochází středem Země.
Veverka se rozhodla, že do něj schová oříšek o hmotnosti m.
a) Jaký pohyb bude oříšek konat, když ho veverka pustí do tunelu? Napište jeho pohybovou
rovnici.
b) Jakou rychlostí proletí oříšek středem Země?
c) Vrátí se oříšek k veverce? Pokud ano, jak dlouho mu to bude trvat?
Poznámka: Předpokládejte, že v tunelu je vzduchoprázdno, že Země je homogenní koule a
zanedbejte rotaci Země.
3 Internetové zdroje
http://reseneulohy.cz/1215/skrys-pro-orisek
4 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH ÚLOH NA TÉMA KEPLEROVY ZÁKONY
Pavel KRATOCHVÍL
1 Úvod
Na hodině byly počítány jednoduché příklady na téma Keplerovy zákony.
2.1 Příklad 1
S využitím Keplerových zákonů doplňte tabulku obsahující údaje o planetách naší sluneční
soustavy.
Planeta
Velká poloosa v au
Doba oběhu v letech
Merkur
0,39
Venuše
0,72
Země
1
1
Mars
1,88
Jupiter
11,87
Saturn
9,54
Uran
19,19
Neptun
164,79
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2.1 Příklad 2
V roce 1672, když se nacházel Mars
nejblíže Zemi (viz Obrázek k zadání),
astronomové zjistili, že vzdálenost Marsu
a Země je 73⋅106 km. Dále znali oběžnou
dobu Země 365 d a Marsu 687 d kolem
Slunce a Keplerovy zákony. To jim
umožnilo vypočítat do té doby neznámou
vzdálenost Země a Slunce.
Jaká vzdálenost jim vyšla? Jak moc se liší od hodnoty, kterou známe dnes?
Poznámka: Trajektorie planet považujte za kružnice.
3 Internetové zdroje
http://reseneulohy.cz/1238/mars-v-opozici-se-sluncem
4 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz

ŘEŠENÍ ÚLOH NA TÉMA OHMŮV ZÁKON 1, 2
Pavel KRATOCHVÍL
1 Úvod
Na hodině byly počítány příklady na téma jednoduché elektrické obvody.
2.1 Příklad 1
Přestože se o potenciometru uvažuje zejména v souvislosti
s regulací napětí na spotřebiči, vidíme, že jím zároveň
měníme i proud procházející tímto spotřebičem.
V jakém intervalu můžeme regulovat proud tekoucí
rezistorem R3 v zapojení podle obrázku? Jaké je napětí
na rezistoru R3 v krajních bodech tohoto intervalu? Jezdec
potenciometru můžeme nastavit do libovolné polohy.
U = 30 V, R1 = 100 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 1200 Ω, Rp = 105 Ω.
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2.2 Příklad 2
Dává-li baterie proud 3 A, je její svorkové napětí 24 V. Při proudu 4 A klesne svorkové napětí
na 20 V.
Jaký je zatěžovací odpor pro oba dva případy? Jaký je vnitřní odpor baterie a její
elektromotorické napětí?
3 Internetové zdroje
http://reseneulohy.cz/184/zmena-proudu-potenciometrem
http://reseneulohy.cz/305/parametry-baterie
4 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz

ŘEŠENÍ ÚLOH NA TÉMA OHMŮV ZÁKON 3, 4
Pavel KRATOCHVÍL
1 Úvod
Na hodině byly počítány příklady na téma jednoduché elektrické obvody.
2.3 Příklad 1
Určete odpor drátěné krychle mezi různými dvojicemi vrcholů.
a) mezi vrcholy na tělesové
úhlopříčce

b) mezi vrcholy na stěnové
úhlopříčce

c) mezi vrcholy na jedné
hraně

Odpor jedné hrany si označíme R.
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2.1 Příklad 2
Na obrázku je nakreslena nekonečná rezistorová síť s rezistory o odporech R1 a R2. Určete
celkový odpor sítě.

3 Internetové zdroje
http://reseneulohy.cz/37/odpor-dratene-krychle
http://reseneulohy.cz/665/nekonecna-sit-rezistoru
4 Kontakt na autora
PhDr. Pavel Kratochvíl, Ph.D.
Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
Západočeská univerzita v Plzni
kratinek@kmt.zcu.cz

JAK NÁS OKO KLAME
Jitka PROKŠOVÁ
1 Úvod
Optické klamy patří k zajímavým úkazům, se kterými se můžeme setkat jak
v atmosférické optice, tak v běžném životě. Dochází při nich k lomu a odrazu světla,
k disperzi a rozptylu světla a k projevům vlnové povahy světla (interferenci a difrakci), ale i
k fyziologickým a psychologickým aspektům.
Přednáška se zabývá zmíněnými jevy podrobně v následujícím členění.
2 Objektivní klamy
Objektivní klamy 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.
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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 Fyziologické klamy
Klamy související s fyziologickými vlastnostmi oka – irradiace, jev kontrastu, Heringův
klam atd.
4 Psychologické klamy
Typické projevy lidské zkušenosti a nesprávného vyhodnocení daného podnětu mozkem
– Fraserova spirála, pohybové iluze atd.
6 Závěr
Optické klamy jsou zajímavým zpestřením výuky optiky - přitahují 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.cz

ŘEŠENÍ ÚLOH Z OPTIKY
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.
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2 Příklady k procvičení
(v závorkách jsou uvedeny výsledky jednotlivých příkladů)
Brewsterův úhel pro určité prostředí vzhledem ke vzduchu je 56 20  . Určete rychlost šíření
světla v tomto prostředí.
( 2  108 ms-1 )
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.
( 10114 , 3923 )
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?
( 4138 )
Skleněná destička má index lomu 1,55 a pod úhlem 6 0  na ni dopadá lineárně
polarizované světlo. Vektor intenzity el. pole svírá s rovinou dopadu úhel 2 0  . Určete
část světla, která se odráží na povrchu rozhraní.
(2,4%)
Specifická optická otáčivost křemene pro světlo o vlnové délce 550 nm je 3115  . Zjistěte
stočení polarizační roviny světla této vlnové délky v případě, že
použijeme
křemennou
destičku tloušťky 8 mm. Určete, o kolik mm bychom museli změnit její tloušťku, aby se
polarizační rovina stáčela ještě o 2 0  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 světla od
centrálního maxima.
(6 mm)
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  m ) na vodní hladině dopadá kolmo bílé světlo. Určete,
jaká barva se nebude odrážet a která se odrazí nejvíce. Předpokládejte, že rychlost šíření
světla v oleji je 2  10 8 m s -1 .(max - fialová, min - žlutá)
Mýdlová blána o indexu lomu 1,33 se při kolmém dopadu světla jevila jako modrá (
  4 50 nm ). Jakou měla tloušťku?
(84 nm)
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 )

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
64

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 6 0  změřena minimální
deviace 3 9  . 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)

3 Závěr
Jevy vlnové i geometrické optiky jsou zajímavé především svým praktickým užitím
v běžném životě, proto uvedené příklady slouží jednak k rozlišení těchto jevů a pak k poznání,
jak používat zmíněné zákonitosti, které studenti SŠ probírají ve výuce optiky.
4 Použitá literatura
MALÝ, P. Optika, 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 362 s. ISBN 978-80-246-1342-0
FUKA, J., HAVELKA, B. Optika a atomová fyzika 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1961. 842 s.
5 Kontakt na autora
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
oddělení fyziky KMT FPE ZČU v Plzni
proksovj@kmt.zcu.cz
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OBTÍŽNĚJŠÍ ÚLOHY Z MECHANIKY 1
Josef VESELÝ
1 Úvod
V tomto příspěvku byla věnována pozornost zopakování a doplnění základních pojmů a
prostředků pro řešení úloh o přímočarém pohybu.
Nově použitými pojmy byla limita a derivace.
2 Kinematika přímočarého pohybu
Byly zopakovány vztahy a postupy pro řešení úloh o přímočarém rovnoměrném pohybu
včetně skládání pohybů. Další skupinu tvořily úlohy s pohybem rovnoměrně zrychleným a
jako bonus bylo ukázáno několik úloh o nerovnoměrně zrychleném pohybu s užitím derivace.
2.1 Úlohy o průměrné rychlosti
Řešení těchto úloh vycházelo v mnoha obměnách vždy ze známého vzorce
s1+ ¿ s + …
v p=
,¿
t 1 + t 2 +…
2

Někdy bylo nutné ještě rozepisovat dílčí dráhy nebo dílčí časy. Studenti zkoušeli úlohy
obměňovat, což se jim zpravidla dařilo.
V úlohách o skládání pohybů se uplatnila pravidla pro počítání s vektorovými
veličinami a Pythagorova věta.
2.2 Úlohy o rovnoměrně zrychleném pohybu
Byly řešeny úlohy o zrychlování i zpomalování a zejména úlohy, ve kterých byly
zrychlené nebo zpomalené pohyby kombinovány s pohybem rovnoměrným. Jako ukázku
z této tematiky můžeme uvést následující úlohu:
Úloha 1. Autobus jede rychlostí v1. Ve vzdálenosti d je značka omezující rychlost na v2.
Reakční doba řidiče je t1, zrychlení autobusu při brzdění je a. Vyjádřete postupně každou
z uvedených veličin pomocí veličin ostatních.
Pro numerický výpočet zrychlení použijte hodnoty v1 = 72 km∙h-1, d = 100 m, v2 = 36
-1
km∙h , t1 = 1 s.
Například pro vyjádření zrychlení platí a = ( v12 - v22) / 2(d - t1v1 =15 / 8 m∙s-2.
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2.3 Užití derivace pro nerovnoměrně zrychlené pohyby
Derivaci funkce f (x) podle proměnné x v bodě x0 značíme df(x)/dx a definujeme jako
limitu:
f ( x )−f (x0)
d f (x)
=lim
d x x→ x x−x 0
0

Dále bylo uvedeno několik vzorců a základní pravidla pro výpočet derivací.
Studenti byli obeznámeni se skutečností, že okamžitá rychlost je derivací polohového
vektoru podle času a okamžité zrychlení je derivací okamžité rychlosti podle času.
Úloha 2. Hmotný bod se pohybuje po ose x a pro číselnou hodnotu jeho souřadnice x
v závislosti na čase platí
3
2 {t }
{ x }=2−{ t } +
.
3
Určete polohu, směr pohybu, velikosti a zrychlení hmotného bodu v čase 3 s.
Řešení: Polohu určíme dosazením do předchozí rovnice:

{ x }=2−32 +

33
=2
3

dx
2
2
Rychlost určíme užitím derivace: { v }= dt =− 2 {t }+ { t } =−2 ∙ 2 + 3 =5
dv

Podobně zrychlení: { a }= dt =− 2 +2 {t }= 4
V čase 3s bude hmotný bod na souřadnici 2 m, rychlost bude 5 m/s v kladném směru
osy x, zrychlení bude 4 m/s2 .
Byla vyřešena celá řada podobných úloh.
3 Závěr
Podařilo se procvičit výše uvedenou látku a úspěšně do ní zabudovat nové prostředky a
dát tak podnět k dalšímu studiu fyzikální literatury, zejména z „knihovničky“ FO.
4 Použitá literatura
Literatura nebyla použita, v rámci teorie šlo o všeobecně známé skutečnosti, úlohy
pocházejí z archivu autora, nebo byly vtvořeny pro tuto přednášku.
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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OBTÍŽNĚJŠÍ ÚLOHY Z MECHANIKY 2
Josef VESELÝ
1 Úvod
Ve druhé části mechaniky jsme se zaměřili na dynamiku a na pohyby soustav těles
spojených vláknem. Při řešení úloh byly také použity veličiny práce a energie.
2 Dynamika přímočarého pohybu
Byly zopakovány pohybové zákony a jejich aplikace při řešení úloh o přímočarém
pohybu tělesa jejich soustav.
2.1 Posuvný pohyb tuhého tělesa
V těchto úlohách bylo doporučeno vycházet z náčrtku situace, zakreslit všechny síly
důležité pro řešení úlohy. Ukázka z řešených úloh:
Úloha 1. Určete maximální zrychlení, se kterým se může cyklista rozjíždět po
vodorovné rovině a při stoupání po nakloněné rovině s desetiprocentním stoupáním.
Součinitel smykového tření mezi pneumatikou a vozovkou je f, přední a poháněné zadní kolo
jsou zatíženy stejně, cyklista má dostatečnou sílu aby mohl využít maximální třecí sílu.
Řešení: Na vodorovné rovině je využita třecí síla mezi pneumatikou hnaného zadního
kola, které je zatíženo zde polovinou celkové hmotnosti bicyklu a jezdce m. Sestavíme
pohybovou rovnici F =ma
1
mgf =ma
2
1
a = fg .
2
1
Na nakloněné rovině bude třecí síla F t = 2 fmg cos α , dále je nutno překonat složku

tíhové síly F 1 =fmg sin α , kde α = arctg 0 ,1 .
F t −F 1=ma
1
fmg cos α − fmg sin α =ma
2

a=fg

( 12 cos α−sin α ) .

Dále byla diskutována řešitelnost úlohy a porovnávání výsledků pro různé varianty
numerického zadání.
2.2 Otáčivý a složený pohyb tuhého tělesa
Pro otáčivý pohyb tuhého tělesa vedle pojmů moment síly, moment setrvačnosti, úhlová
rychlost byl zaveden pojem úhlové zrychlení. Byl zopakován vzorec pro rotační energii a
Steinerova věta. Ukázka z řešených úloh:
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Úloha 2. Obruč umístíme na nakloněnou rovinu se sklonem α . Určete nejmenší
hodnotu součinitele smykového tření mezi obručí a nakloněnou rovinou tak, aby se obruč
valila bez prokluzování. Určete také velikost zrychlení obruče.
Řešení: Na obruč působí tíhová síla, reakce podložky a
třecí síla. Složka tíhové síly zmenšená o třecí sílu uděluje
zrychlení posuvného pohybu a třecí síla uděluje úhlové
zrychlení. Situace je znázorněna na obr. 1.
Pophybové rovnice:
F 1 −F t =ma
M = Jε

mg sin α − F t = ma
F t r= m r

2

a
r

1
Řešením soustavy dostáváme a = 2 g sinα .

Aby nedošlo k prokluzování, musí být tečné zrychlení na obvodu obruče rovno
zrychlení posuvného pohybu válce a podle pohybové rovnice dále dostaneme
F t r=Jε
F t r= m r

2

a
r

fmg cos α = ma
1
Dosazením za a a úpravou f = 2 tg α .

2.3 Pohyb soustavy těles
Při řešení uvedených úloh vytváříme matematické modely. Jednodušší modely snadno
řešíme, ale výsledek nemusí odpovídat realitě. Složitější modely vedou k přesnějším
výsledkům, může však nastat problém při jejich matematickém zpracování. Ukázka
z řešených úloh:
Úloha 3. Porovnejte zrychlení soustavy dvou závaží a kladky (viz obr. 2) naměřené
experimentálně z pohybu závaží se zrychlením vypočteným ve zjednodušeném modelu.
Kladku považujte za válec o poloměru r a hmotnosti m3, m1m2. Tření
neuvažujte. Dále určete sílu, která napíná závěsy,
Řešení: Závaží konají pohyby posuvné, kladka pohyb otáčivý, proto
sestavíme tři dílčí pohybové rovnice, síly napínající závěsy označíme Fz1 a
Fz2, tíhové síly FG1 a FG2.
F G 1−F z 1= m1 a
m2 m
1
F z 2 − F G 2=m2 a
F z2 r=

1
2 a
mr
2
r

obr.
2

Rozepsáním tíhových sil, úpravou třetí rovnice, sečtením rovnic a
další úpravou dostáváme pro zrychlení soustavy obecné řešení a = g (m1 – m2)/(m1+ m2 + 1/2
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m3), síly napínající závěsy jsou Fz1 = gm1(2m2+1/2m3) / (m1+m2+1/2m3), Fz2 = gm2 (2m1-1/2m3)
/ (m1+m2+1/2m3).
Zrychlení naměřené experimentálně je menší, neboť v našem modelu neuvažujeme třecí
sílu v ose kladky a ohýbání závěsu.
3 Závěr
Podařilo se procvičit výše uvedenou látku a úspěšně do ní zabudovat nové prostředky a
dát tak podnět k dalšímu studiu fyzikální literatury, zejména z „knihovničky“ FO.
4 Použitá literatura
Literatura nebyla použita, v rámci teorie šlo o všeobecně známé skutečnosti, úlohy
pocházejí z archivu autora, nebo byly vtvořeny pro tuto přednášku.
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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OBTÍŽNĚJŠÍ ÚLOHY Z TERMIKY 1
Josef VESELÝ
1 Úvod
V tomto příspěvku byla věnována pozornost zopakování a doplnění základních pojmů a
prostředků pro řešení úloh z termiky, zejména byla probírána vnitřní energie ideálního plynu
v závislosti na složení molekuly a taktika řešení kalorimetrické rovnice při změně skupenství.
2 Termika
Zde jsme se zaměřili zejména na pohyb a energii molekul a na tepelnou výměnu. Byl
používán zjednodušený model ideálního plynu.
2.1 Úlohy o vnitřní energii
U ideálního plynu uvažujeme jen kinetickou energii molekul. 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.
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
E0=

6
kT = 3 kT
2
1

Pokud bychom chtěli uvažovat také vibrace, přidáme ještě 2 kT .
Ukázka z probíraných úloh:
Úloha 1. Určete vnitřní energii 1 m3 hélia, kyslíku, oxidu uhličitého za normálních
podmínek.
Řešení: Hélium má jednoatomové molekuly, kyslík dvouatomové, oxid uhličitý
tříatomové. Pro celkovou kinetickou energii jedné molekuly platí E0l = l/3 kT, kde l = 1, 5, 6.
Celková vnitřní energie je U = NE0l. Normální podmínky jsou určeny termodynamickou
teplotou 273,15 K a tlakem 1,01325·105 Pa. Dále pV= NkT, z toho
N=

pV
kT
U l=

pVlkT
pVl
=
.
3 kT
3

Numerické dokončení přenecháváme čtenáři.
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2.2 Úlohy o tepelné výměně
Kalorimetrická rovnice je jednou z forem zákona zachování energie. Pokud je znám
průběh tepelné výměny, můžeme tento děj popsat kalorimetrickou rovnicí a tuto lineární
rovnici snadno vyřešíme.
Někdy však průběh děje neumíme předem určit. Příkladem je míchání vody s teplotou
vyšší než 0° C a ledu s teplotou nižší než 0° C. Této děj může proběhnout v pěti variantách.
1. Zůstane pouze voda o teplotě vyšší než 0° C.
2. Výsledná teplota bude 0° C a ve směsi vody a ledu bude více vody než na počátku.
3. Výsledná teplota bude 0° C a ve směsi vody a ledu bude více ledu než na počátku.
4. Výsledná teplota bude 0° C a ve směsi vody a ledu bude více vody než na počátku.
5. Výsledná teplota bude 0° C a množství vody a ledu se nezmění.
Nechceme-li riskovat, že průběh odhadneme až na pátý pokus, můžeme úlohu řešit
dílčími numerickými kroky.
Jedna z řešených variant:
Úloha 2. Do kalorimetru o tepelné kapacitě 200 J/K, ve kterém je 200 g vody o teplotě
10° C, přidáme 300 g ledu o teplotě - 20° C. Určete výsledný stav směsi. Uvažujte cl = 2,1
kJ·kg-1·K-1, cv = 4,2 kJ·kg-1·K-1, lt = 334 kJ·kg-1.
Řešení: Uvažujme „teplo“ vody a kalorimetru Q1 = (C + m1cv)t1 = + 10 400 J, „zima“
ledu je Q2 = m2clt2 = - 12 600 J. Po sečtení máme zimu – 2 200 J. Touto „zimou“ lze zmrazit
asi 6,6 g vody o teplotě 0° C.
Výsledná teplota bude 0° C a ve směsi bude asi 193,4 g vody a 306,6 g ledu.
3 Závěr
Podařilo se procvičit výše uvedenou látku a úspěšně do ní zabudovat nové prostředky a
dát tak podnět k dalšímu studiu fyzikální literatury, zejména z „knihovničky“ FO.
4 Použitá literatura
HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J., Fyzika Mechanik-Termodynamika, Praha:
Prométheus, 2000, IBSN 81-7196-213-9
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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OBTÍŽNĚJŠÍ ÚLOHY Z TERMIKY 2
Josef VESELÝ
1 Úvod
Tato přednáška byla věnována práci plynu při jednotlivých dějích a při kruhovém ději,
kde byla řešena také účinnost děje. Matematické prostředky byly rozšířeny o užití určitého
integrálu.
2 Práce plynu
Práci plynu můžeme znázornit jako plochu pod příslušnou křivkou v pV diagramu.
Jednotku práce J můžeme vyjádřit dvojím způsobem: J = Pa·m3, nebo J = kPa·l.
2.1 Práce ideálního plynu při tepelných dějích
Při ději izochorickém práci nepočítáme, neboť se nemění objem plynu a pro se práce
nekoná.
Pro děj izobarický je výše zmíněnou plochou obdélník, práci určíme snadno, W = p·ΔV.
Pro děj izotermický již musíme k výpočtu použít určitý integrál.
V2

V2

V1

V1

W =∫ pdV =∫

p1 V 1 dV
V
= p 1 V 1 [ ln V 2−ln V 1 ]= p1 V 1 ln 2
V
V1

Děj adiabatický:
V2

V2

V1

V1

W =∫ pdV =∫

[ ]

κ+1
p1 V 1κ dV
κ V
=
p
V
1 1
κ +1
Vκ

V2

p 1 V 1κ κ
=
V 2 −V κ1 )
(
κ +1
V
1

Užití uvedených vztahů bylo procvičováno na řadě úloh, studenti se podíleli ny
vytváření obměn a grafickém řešení.
2.2 Práce získaná při kruhovém ději
Kruhový děj je v pV znázorněn uzavřenou smyčkou, což znamená, že se během každého
cyklu objem v některé části zvětšuje a v jiné části zmenšuje. Práci střídavě koná vnější síla a
uvažovaná soustava, tedy plyn. Práce získaná v jednom cyklu je rozdíl těchto prací. Podle
směru oběhu může být kladný (tepelný motor) i záporný (chladicí stroj nebo tepelné
čerpadlo).
Práce je dána plochou ohraničenou diagramem. Například pro „obdélníkový“ kruhový
děj máme W = Δp·ΔV.
2.3 Účinnost kruhového děje
Účinnost kruhového děje počítáme na základě druhého termodynamického zákona
Q
η=1− 2 ,
Q1
kde Q2 je teplo odevzdané chladiči a Q1 je teplo získané od ohřívače.
Uvedeme jednu z úloh, která byla řešena i v minulém ročníku:
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Úloha 1.
Určete teoretickou účinnost kruhového děje s ideálním plynem na obr. 1. Teplota v bodě
A je 600 K, Poissonova konstanta pro
tento plyn je 1,4.Řešení: Zde se jedná
A
B
o děj složený ze dvou dějů
25
izobarických
a
dvou
dějů
0
izochorických. To nám umožní určit
teploty
v bodech
B,
C,
D.
10
0

VB
T =2 T A
VA A
p
2
4
T C = C T B= T B= T A
pB
5
5

T B=

C

D

0

2
4

Obr.
1

VD
1
2
T = T = T
VC C 2 C 5 A
Nyní můžeme vypočítat teoretickou účinnost
c V 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 ) +c V m ( T A −T C )
Vytkneme a zkrátíme m, dosadíme cp=κcv, vytkneme a zkrátíme cv, vytkneme a zkrátíme
TA. Po dosazení η=12%.
T D=

3 Závěr
Podařilo se procvičit výše uvedenou látku a úspěšně do ní zabudovat nové prostředky a
dát tak podnět k dalšímu studiu fyzikální literatury, zejména z „knihovničky“ FO.
4 Použitá literatura
Literatura nebyla použita, v rámci teorie šlo o všeobecně známé skutečnosti, úlohy pocházejí
z archivu autora, nebo byly vtvořeny pro tuto přednášku.
5 Kontakt na autora
Mgr. Josef Veselý
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
jvesely@gym-kt.cz
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