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FYZIKA I
ÚVOD

Postavení fyziky ve vědě a její členění

Slovo fyzika pochází z řeckého slova fysis = příroda. V antice byla fyzika chápána jako filozofie
přírody (jako protiklad k umělému světu vytvořeném člověkem, technice – řecky techné), dnes je
takto chápána jen zčásti (např. termín Natural Philosophy). Filosofie se stala samostatnou vědou o
lidském  myšlení  a  světě  vůbec.  Matematiku  nepovažujeme  za  přírodní  vědu.  Speciálními
zákonitostmi na vyšších úrovních organizace hmoty se zabývají další přírodní a společenské vědy –
chemie,  biologie,  psychologie,  sociologie  (obr.  U1).  Fyzika  má  úzké  sepětí  s  matematikou  –
využívá jejich metod a také matematiku obohacuje novými myšlenkami a pojmy (např. objevitel
diferenciálního a integrálního počtu je  Isaac Newton -  fyzik).  Fyzika je  v současnosti  vědou o
základních, nejobecnějších zákonech přírody a přitom je také v úzkém vztahu s filosofií.

Podstatný rozdíl mezi filosofií a fyzikou: k fyzikálním poznatkům nedocházíme pouhým myšlením,
avšak konfrontací s výsledky měření a zkoumání. Fyzika používá  vědeckou metodu pro hledání
„pravidel her“ v přírodě a je založena na pozorování, usuzování a experimentu.

Fyzikální výzkum je dnes velmi nákladný, zejména pokud jde o 

experimentální zařízení jimiž jsou urychlovače, zařízení pro výzkum termojaderných reakcí, pro
kosmický výzkum. Známé je například Evropské středisko pro jaderný výzkum (CERN).

Motivací fyzikálního výzkumu je ukojení zvědavosti, snaha o hlubší poznání přírody a šance na
předem neočekávaný užitek (např. umělé družice).  Nevíme tedy, jaký užitek bude mít lidstvo z
objevu nové elementární částice, cesty na Mars apod.

Fyzika je velmi rozsáhlá vědní disciplína a je nutno přiznat, že žádný fyzik ji nemůže ovládat v celé
šíři. 
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Dělení fyziky

Podle metody výzkumu a zaměření:

• teoretická fyzika
• experimentální fyzika
• aplikovaná fyzika

Podle druhu jevů, jimiž se zabývá:

• mechanika (včetně gravitačního pole)
• elektřina a magnetismus
• termika resp. termodynamika
• optika

Podle fyzikálních soustav, které fyzika zkoumá

• fyzika molekulová, atomová, jaderná a částicová
• fyzika pevných látek
• fyzika tekutin (kapalin a plynů)
• fyzika plazmatu

Další  důležité  dělení  je  na  fyziku  klasickou a  kvantovou.  Klasická  fyzika  studuje  zákonitosti
makrosvěta  (svět  našich  rozměrů  a  smyslového  vnímání),  kvantová  fyzika  studuje  zákonitosti
mikrosvěta.  Je  obecnější,  než  klasická  fyzika,  tzn.  v  makrosvětě  odpovídají  (korespondují)
zákonitosti  kvantové  fyziky  zákonitostem  fyziky  klasické  -  princip  korespondence.  Podobně
můžeme rozlišit  fyziku  nerelativistickou a  relativistickou.  Jevy, které popisuje speciální teorie
relativity se projevují tehdy, pohybují-li se částice nebo tělesa rychlostmi blízkými rychlosti světla
ve  vakuu (c =  2,9979·108 m·s-1).  Opět  platí  princip  korespondence  -  při  rychlostech  podstatně
menších,  než je  rychlost  světla  ve vakuu,  přecházejí  zákony relativistické mechaniky v zákony
mechaniky nerelativistické.

Vědecká indukce a dedukce ve fyzice

Zobecňováním zjištěných faktů z experimentů a pozorování se formulují fyzikální zákony často v
matematické formě. Tomuto poznávacímu procesu se říká vědecká indukce.

Řešením rovnic, které reprezentují fyzikální zákon, se předpovídají výsledky experimentu – proces
vědecké dedukce. Například teoretický předpoklad uvolnění značné energie při výbuchu jaderné
bomby byl experimentálně potvrzen (Alamogordo, Nové Mexiko, 1945).
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MECHANIKA

se zabývá vztahem mezi hmotou, sílou a pohybem. 

Pohyb – každý děj, každá změna, která probíhá s materiálním objektem jako celkem nebo     v něm.

FYZIKÁLNÍ POHYB 
                                                                  .
                                                                  .
MECHANICKÝ POHYB* MOLEKULOVÝ POHYB ELEKTRICKÝ PROUD atd.
* - tímto pohybem se zabývá mechanika

Mechanický pohyb – změna polohy těles vzhledem k jiným tělesům; nemění se základní vlastnosti
těles (hmotnost, chemické složení, skupenství apod.)

Klasická mechanika (Galileo Galilei 1564-1642, Isaac Newton 1643-1727)

předpoklad: rychlosti << než rychlost světla ve vakuu

1. KINEMATIKA 

se zabývá popisem pohybu tělesa, nepátráme po příčinách pohybu a jeho změn.

Odhlížíme-li od tvaru a rozměrů pohybujícího se tělesa, pracujeme s abstrakcí – hmotný bod. Tato 
možnost je dána charakterem řešeného problému, nelze vždy použít!

Hmotný bod – 1. vlastnost: poloha, 2. vlastnost: hmotnost

Trajektorie – souhrn poloh, v níž se hmotný bod během pohybu vyskytoval

Zákon pohybu – poloha hmotného bodu na trajektorii v závislosti na čase

Dráha s [m] – délka křivky, kterou hmotný bod za určitou dobu prošel. Často v podobě funkce 
času.

Poloha hmotného bodu se uvádí vzhledem k tzv. vztažné soustavě:

vztažná soustava = souřadný systém (např. kartézský) + tuhé těleso s ním spojené
vše doplněno hodinami

Pohyb hmotného bodu podél přímky

Vektor posunutí d – pro jeho x-ovou složku platí: dx = Δx = x(t2) - x(t1) = x2 – x1
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Rychlost posunutí 

vd=
d
Δ t

(1)

Pro její x-ovou složku platí:

v d=vx ,d=
Δ x
Δt

=
x2−x1

t 2−t 1
, jednotka rychlosti m·s-1

Pohyb hmotného bodu v kladném směru osy x:

obr. 1.1

Pohyb hmotného bodu v záporném směru osy x:

obr. 1.2

v x ,d=
Δ x
Δ t

=
−3−5

3
=
−8
3

m⋅s−1
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Graf závislosti polohy hmotného bodu na čase:

V praxi se často používá průměrná velikost rychlosti

v p=
celková dráha

celková doba pohybu
=

s(t2)−s(t1)

t2−t1

=
Δ s
Δ t

, (2)

kde t2 > t1.

Pro přímočarý pohyb v jednom směru (trajektorie část přímky) je průměrná velikost rychlosti 
totožná s velikostí rychlosti posunutí.

Graf závislosti dráhy na čase:

Okamžitá rychlost (pro pohyb podél osy x)

v=v x= lim
Δ t→0

Δ x
Δ t

=
d x
d t

(3)

Derivace funkce x v daném okamžiku udává směrnici tečny grafu funkce a současně okamžitou 
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rychlost.

Znaménko okamžité rychlosti je dáno směrem pohybu:

S růstem sklonu grafu závislosti x na t roste velikost okamžité rychlosti.

Průměrné a okamžité zrychlení (pro pohyb podél osy x)

Rychlost kvantifikuje rychlost změny polohy v čase, zrychlení rychlost změny rychlosti v čase.

Průměrné zrychlení [m·s-2]

ap=ax ,p=
v2x−v1x

t2−t1

=
Δ vx

Δ t
(4)

Př. 1 Astronaut testuje pohonnou jednotku pro pohyb v kosmickém prostoru a pohybuje se 
přímočaře. Kolega uvnitř orbitální stanice naměřil tyto údaje:

Najděte průměrné zrychlení v intervalech 1-3 s, 5-7 s, 9-11 s.

Okamžité zrychlení [m·s-2]

a=ax= lim
Δ t→0

Δ v x

Δ t
=

d v x

d t
=

d
d t (

d x
d t )=

d2 x

d t2 (5)
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Př. Poloha částice pohybující se podél osy x závisí na čase takto:

x = 4 (m) – 27 (m·s-1) t + 1 (m·s-3) t3

Určete vx a ax. Je v některém okamžiku rychlost částice nulová? Popište pohyb částice.

Př. Rychlost při pohybu podél osy x závisí na čase takto: 

vx = 60 (m·s-1) + 0,5 (m·s-3) t2.

Určete změnu rychlosti v časovém intervalu od 1 s do 3 s. Ve stejném intervalu najděte průměrné
zrychlení. V okamžiku 1 s spočítejte okamžité zrychlení, použijete-li jako Δ t hodnoty a) 0,1 s, b)
0,01  s,  c)  0,001  s.  Odvoďte  vzorec  pro  závislost  okamžitého  zrychlení  na  čase  a  jeho  užitím
spočtěte okamžité zrychlení v čase 1 s.

Pozn.: Znaménko okamžité rychlosti vs. znaménko okamžitého zrychlení – souvislost podle 
charakteru pohybu

Obr. 1.3a

Pohyb hmotného bodu s konstantním zrychlením podél přímky

Platí ax,p = ax, , proto

a=ax=
v2 x−v1 x

t2−t1

=
Δ v x

Δ t

Bude-li t1 = 0, označme t2 jako t, počáteční rychlost je v1x = v0x a okamžitá v čase t vx. Proto

ax=
v x−v0 x

t−0
.

Pro okamžitou rychlost platí:
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v x=v0 x+ax t. (6)

Jiný přístup (x0 = x(0)):

ax=
d vx

d t
=konst.

d vx=ax d t

v x=∫ ax d t=ax∫ d t=ax t+v0 x

vx=
d x
d t

d x=v x d t

x=∫ vx d t=∫ (ax t+v0 x)d t=
1
2

ax t2
+v0 x t+x0

x=
1
2

ax t2
+v0 x t+x0

(7)

Př. Řidič spatří policejní vůz a začne rovnoměrně brzdit. Na dráze 100 m zpomalí z 90 km/h na 
60 km/h.  
(a) Určete zrychlení automobilu za předpokladu, že bylo během brzdění konstantní.
(b) Jak dlouho řidič v této fázi pohybu brzdil?
(c) Za jak dlouho se zastaví?
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Př.  Nakreslete  grafy  závislosti  rychlosti,  zrychlení  a  x-ové  souřadnice  na  čase  pro  pohyb
rovnoměrný  přímočarý,  rovnoměrně  zrychlený a  rovnoměrně  zpomalený.  Předpokládejte,  že  se
hmotný bod pohybuje jen a) v kladném směru osy x, b) jen v záporném směru osy x.

Pohyb v rovině a prostoru

Polohu hmotného bodu určujeme polohovým vektorem r:

r=x i+ y j+z k=(x , y , z), (8)

kde xi, yj, zk jsou jeho průměty do souřadnicových os a x, y, z jeho souřadnice.

r=r (t) je vektorovou funkcí času. Posunutí částice v intervalu Δ t=t2−t 1 je

Δ r=r2−r1=(x2−x1) i+( y2− y1) j+(z2−z1)k=Δ x i+Δ y j+Δ z k . Ekvivalentní zápis:

Δ r=r2−r1=(x2−x1, y2− y1, z2−z1)=(Δ x ,Δ y ,Δ z ).

Rychlost posunutí a okamžitá rychlost

Pro rychlost posunutí v časovém intervalu od t1 do t 2=t1+ Δ t platí:

vp=
Δ r
Δ t

. (9)
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Vektor rychlosti posunutí má stejný směr a stejnou orientaci jako vektor posunutí Δ r .

Okamžitá rychlost je derivací polohového vektoru podle času:

v= d r
d t

=(
d x
d t

, d y
d t

, d z
d t

) . (10)

Okamžitá rychlost má směr tečny k trajektorii.

Průměrné a okamžité zrychlení

Pro průměrné zrychlení  v časovém intervalu od t1 do t2=t1+Δ t platí:

ap=
Δ v
Δ t

. (11)

Při přechodu Δ t→0 se průměrné zrychlení blíží svému limitnímu případu okamžitému 
zrychlení:
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a= d v
d t

=(ax ,a y , az). (12)

Rozklad zrychlení do složek (v rovině):

Př. Pohyb robotického vozíku po povrchu Marsu je popsán závislostí na čase x-ové a y-ové 
souřadnice:

Počátek souřadného systému odpovídá poloze přistávacího modulu. (a) Určete vzdálenost vozíku od
modulu v okamžiku 2 s. (b) Určete jeho posunutí a rychlost posunutí v intervalu od 0 s do 2 s. 
Vyjádřete okamžitou rychlost obecně jako vektorovou funkci času. Stanovte okamžitou rychlost v 
okamžiku 2 s a určete její orientaci vůči ose x. (d) Určete velikost a směr zrychlení vozíku v 
okamžiku 2 s.

Vzájemný pohyb v rovině

Př. Kompas na palubě letadla ukazuje, že letadlo směřuje k východu. Palubní rychloměr udává 
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hodnotu rychlosti 215 km/h vzhledem k okolnímu vzduchu. Vane stálý jižní vítr rychlostí 65 km/h. 
(a) Jaká je rychlost letadla vzhledem k Zemi? Vypočítejte nejen její velikost, ale stanovte také její 
směr. (b) Jaký kurs musí pilot udržovat, má-li letět skutečně na východ?

Křivočarý pohyb – zrychlení hmotného bodu

obr. 1.4

Poloměr oskulační kružnice je poloměr křivosti trajektorie v bodě A.

Derivujeme vektor rychlosti podle pravidla o derivování součinu funkcí:

a=
d v
d t

=
d (v τ )

d t
=

d v
d t

τ+v
d τ

d t
=

d v
d t

τ+v
d s
d t

d τ

d s
=

d v
d t

τ +v2 d τ

d s
.

Interpretujme podíl 
d τ

d s
:

Obr. 1.5
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Podle obrázku 1.5 platí:

d τ=
d s
R

τ ν=
d s
R

ν ,

odtud pro zrychlení dostaneme

a= d v
d t

τ+
v2

R
ν .

Zrychlení při obecném křivočarém pohybu proto leží v oskulační rovině a má tzv. tečnou složku at 
a normálovou složku an:

a=a t+an . (13)

Někdy se používá termín dostředivé zrychlení: ad = an. Pro jejich velikosti platí:

at=|d v
d t | (14)

a

ad=
v2

R
. (15)
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obr. 1.6

Klasifikace pohybů podle tvaru trajektorie

• přímočarý
• křivočarý

Klasifikace pohybů podle charakteru závislosti velikosti rychlosti na čase

• rovnoměrný: velikost rychlosti konstantní (v = konst.)
• nerovnoměrný

Závislost velikosti rychlosti a dráhy  na čase u pohybu rovnoměrného (přímočarý i křivočarý)

v=v0=konst. (16)

s=s0+vt (17)

v0 a s0 jsou počáteční hodnoty dráhy a velikosti rychlosti.

Závislost dráhy a velikosti rychlosti  na čase u pohybu rovnoměrně zrychleného (přímočarý i 
křivočarý)

v=v0+a t t (18)

s=s0+v0 t+ 1
2

a t t
2

(19)

v0 a s0 jsou počáteční hodnoty velikosti rychlosti a dráhy, at je velikost tečné složky zrychlení.
Závislost dráhy a velikosti rychlosti  na čase u pohybu rovnoměrně zpomaleného (přímočarý 
i křivočarý)

v=v0−a t t (20)
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s=s0+v0 t−1
2

a t t
2

(21)

v0 a s0 jsou počáteční hodnoty velikosti rychlosti a dráhy, at je velikost tečné složky zrychlení.

Pozn.: U přímočarého pohybu je normálová složka zrychlení nulová, proto a = at ve vzorcích (18-
21).

Pohyb hmotného bodu po kružnici

Trajektorií je kružnice. Osa otáčení prochází středem kružnice a je kolmá na rovinu, ve které se tato 
kružnice nachází. Počátek vztažné soustavy bude ve středu kružnice.

Pro  popis  pohybu  hmotného  bodu po  kružnici  poloměru  r (obecně  i  po  prostorové  křivce)  se
používají tyto veličiny:

• úhlová dráha φ (vektorová veličina!)

φ=φβ , kde β je jednotkový vektor ve směru osy orientován podle pravidla pravé ruky.

[φ] = rad, proto φ=
s
r

, kde s je dráha uražená v časovém intervalu od t1 do t2.

• otočení Δϕ  (jako vektor lze chápat pouze při rotaci kolem pevné osy)

Δϕ=ϕ(t 2)−ϕ(t1)=ϕ2−ϕ1 (22)

Otočení proti směru otáčení hodinových ručiček je kladné. Otočení ve směru otáčení hodinových 
ručiček je záporné.

obr. 1.7

16



Uhlář: Fyzika I (2017)

• průměrná úhlová rychlost ωp v časovém intervalu Δt od t1 do t2 je definovaná vztahem

ωp=
ϕ 2−ϕ 1

t2−t1

=
Δϕ

Δ t
. (23)

• okamžitá úhlová rychlost ω

ω=
d φ
d t

=
d (φβ )

d t
=

dφ
d t

β+ φ
dβ
d t

=
dφ
d t

β=
d s
r d t

β=
v
r
β

[ω] = rad∙s-1

Proto ω=
v
r

a

v=ωr (24)

Z obrázku je zřejmé, že platí

v=ω×r .

• okamžité úhlové zrychlení ε

ε=
dω
d t

=
d v
r d t

β=
a t

r
β

Pro jeho velikost dostaneme:

ε=
at

r
. (25)

• průměrné úhlové zrychlení ϵ p

ϵ p=
Δω
Δ t (26)

Pozn.: Diskuze o orientaci úhlového zrychlení pro zrychlený a zpomalený pohyb po kružnici. 

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Velikost rychlosti je konstantní. Přestože se velikost rychlosti nemění, má hmotný bod zrychlení, 
protože rychlost mění svůj směr.

Tečná složka zrychlení je nulová, protože se nemění velikost rychlosti. Celkové zrychlení (obr. 1.8) 
je proto rovno dostředivému zrychlení a jehož velikost je dána vztahem
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a=ad=
v2

r
. (27)

obr. 1.8

Hmotný bod oběhne celý obvod kružnice (2πr) za dobu T

T=
2π r

v
. (28)

zvanou doba oběhu neboli perioda. Frekvence f je převrácená hodnota periody:

f =
1
T

. (29)

[f] = s-1

Za dobu T urazí hmotný bod úhlovou dráhu ϕ=2π , proto platí pro velikost úhlové rychlosti 
vztah:

ω=
2π
T

=2π f. (30)

Ze vztahu (28) vyjádříme velikost rychlosti a vzhledem k platnosti vztahu (30) dostaneme

v=ωr. (31)

Z obrázku 1.7 je zřejmé, že platí

v=ω×r . (32)

Pozn.: 1. Diskuze o orientaci úhlového zrychlení pro zrychlený a zpomalený pohyb po kružnici. 2.
Diskuze  o  závislosti  úhlové  dráhy a  rychlosti  na  čase  pro  rovnoměrně  zrychlený a  zpomalený
pohyb.
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Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

Velikost úhlového zrychlení je konstantní. Pro závislost velikosti obvodové rychlosti v, dráhy s, 
úhlové rychlosti ω a úhlové dráhy φ na čase platí:

v=v0+a t t=v0+ϵR t (33)

s=s0+v0 t+ 1
2

a t t
2
=s0+v0 t+1

2
ϵRt2

(34)

ω=ω0+ϵ t
(35)

ϕ=ϕ0+ω0 t+1
2
ϵt2

(36)

ε je velikost úhlového zrychlení.

Rovnoměrně zpomalený pohyb po kružnici

Velikost úhlového zrychlení je konstantní. Pro závislost velikosti obvodové rychlosti v, 
dráhy s, úhlové rychlosti ω a úhlové dráhy φ na čase platí:

v=v0−a t t=v0−ϵR t (37)

s=s0+v0 t−1
2

a t t
2
=s0+v0 t−1

2
ϵRt2

(38)

ω=ω0−ϵ t
(39)

ϕ=ϕ0+ω0 t−1
2
ϵt2

(40)

ε je velikost úhlového zrychlení.
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DYNAMIKA
NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

Snažíme  se  popsat  zákony,  podle  nichž  předměty  mění  svou  rychlost,  jestliže  jsou  něčím
ovlivňovány.  Newton  nazval  příčinu  změny  pohybu  slovem  síla (řecky  dynamos).  Síla  nabývá
smyslu ve spojení s Newtonovými zákony. Pro vyloučení úvah o otáčivém pohybu budeme pracovat
s modelem hmotného bodu neboli částice.

Zákon setrvačnosti (1. Newtonův zákon)

Každá částice setrvává ve svém stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, pokud a
dokud není vtištěnými silami donucena tento svůj stav změnit.

Vtištěné síly – tzv. pravé síly, jsou částici „vtištěny“ jinými tělesy, můžeme vždy udat původce této
síly (konkrétní těleso), můžeme pojmenovat interakci tělesa s okolím (druhy interakcí: gravitační,
elektromagnetické, slabá, silná)!

Volná  částice  – v  rámci  přesnosti  prováděných  měření  nelze  zjistit  vliv  okolních  objektů  na
pohybový stav

Další  formulace  zákona  setrvačnosti:  Je-li  volná  částice  v  klidu  vzhledem ke  zvolené  vztažné
soustavě,  pak  v  něm  setrvá.  Pohybuje-li  se  stálou  rychlostí,  bude  v  tomto  pohybu  neustále
pokračovat.

Vztažné soustavy, v nichž platí zákon setrvačnosti, se nazývají inerciální vztažné soustavy.
Daná vztažná soustava může být  inerciální  do určité  míry,  pro určité  experimenty.  V mnohých
případech vztažná soustava pevně spojená s povrchem Země se projevuje jako inerciální, v jiných
nikoliv  (např.  důkaz  otáčení  Země  kolem  své  osy  vyvolává  otáčení  roviny  kyvu  kyvadla  –
Foucaultův  kyvadlový  pokus  (délka  kyvadla  67  m,  hmotnost  28  kg),  r.  1851).  Stejná  vztažná
soustava je považována za inerciální, studujeme-li například zrychlený pohyb vagónu  a člověka v
něm na kolečkových bruslích (zanedbáváme odporové síly na něj působící). Obr. (a) V inerciální
vztažné  soustavě Sin pevně spojené  s  povrchem Země na  člověka působí  nulová  výsledná síla,
dokud nenarazí na stěnu. Protože předpokládáme, že byl v čase 0 s v klidu vůči S in, bude proto v
klidu  až do okamžiku,  kdy na něj  narazí  stěna vagónu.   (b)  Člověk se bude pohybovat  stálou
rychlostí vůči soustavě Sin, dokud na něj nenarazí stěna vagónu. (c) Člověk se bude  pohybovat
rovnoměrně přímočaře, dokud na něj nenarazí stěna vagónu. Pro všechny případy z obrázku platí:

V soustavě pevně spojené s vagónem se bude pohybovat s opačným zrychlením než je a. Původcem
tohoto  zrychlení je  setrvačná síla, která není vyvolána interakcí s okolím. Proto je tato soustava
neinerciální z hlediska řešených pohybů.
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Je možné, že dokonale inerciální soustava neexistuje, vždy však můžeme požadovaný stupeň 
inerciálnosti  zajistit vhodným výběrem vztažné soustavy.

Výsledná síla (výslednice) FV je vektorový součet všech sil, které na částici působí ve dané vztažné
soustavě:

FV=∑
i=1

N

Fi , pr+∑
j=1

M

Fi ,nepr , (41)

kde N je počet vtištěných sil na částici působících, M je počet nepravých sil (setrvačná, Coriolisova,
Eulerova, odstředivá).

Hmotnost 
Stejná  výslednice  uděluje  některým  různým  tělesům  různá  zrychlení.  Např.  kop  do  míče
fotbalového nebo medicinbalu. Co je odlišuje?

Nechť jedno těleso má jednotkovou hmotnost m0 = 1 kg.  Jestliže udělíme tělesu zrychlení 1 m·s -2,
lze považovat sílu také za jednotkovou, tedy má velikost 1 N. U druhého tělesa bylo naměřeno
zrychlení 0,25 m·s-2, přitom síla byla stejná, pak platí:

mX

m0

=
a0

aX

.

Odtud dostaneme mX = 

Hmotnost určuje poměr mezi silou působící na těleso a udíleným zrychlením.

Zákon síly (2. Newtonův zákon)

Změna pohybu je úměrná výslednici sil FV působící na částici v dané vztažné soustavě a nastává
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podél přímky, v níž síla FV působí:

FV=∑F=
d p
d t

. (42)

Pozn.: změna pohybu = změna množství pohybu 
Množství pohybu podle Newtona (hybnost):

p=m v (43)

[p] = kg·m·s-1

Je-li hmotnost částice konstantní, je možné formulovat 2. Newtonův zákon takto:

Výslednice sil působící na částici v dané vztažné soustavě vyvolává zrychlení částice stejného 
směru a orientace jako výslednice:

FV=∑F=m a . (44)

Uvedená  rovnice  je  také  pohybová  rovnice  ve  vektorovém  tvaru.  Jejím  řešením  je  závislost
polohového vektoru částice na čase. 

Složkový tvar pohybové rovnice:

∑ F x=ma x , ∑ F y=ma y , ∑ F z=ma z .

Pro  jednoznačné  řešení  je  nutné  znát  počáteční  podmínky,  tj.  polohu  a  rychlost  v  nějakém

okamžiku: FV=m a=m d2 r

d t2
, r (t0)=r0 , v (t0)=v0 .

Zákon setrvačnosti (3. Newtonův zákon)

Jestliže těleso A působí silou (akce) na těleso B, působí silou (reakce) těleso B na těleso A. Tyto 
síly mají stejnou velikost, ale opačnou orientaci. Síly akce a reakce působí na různá tělesa.

Tíhová a gravitační síla

Má-li rotace Země vliv na pohyb těles, soustava pevně spojena s povrchem Země není inerciální. 

Tíhová síla FG je výslednice síly gravitační Fg a odstředivé Fod , která je vyvolaná rotací Země.
Tíha G je vyvolaná působením tíhové síly na těleso a projevuje se jako tlaková síla, kterou těleso
působí na podložku nebo tahová síla, kterou těleso působí na závěs. 
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Př.  meloun na stole, pohyb dešťové kapky, cyklista.
Meloun na stole:

Pohyb dvou spojených těles
Př.  Vyjádřete zrychlení těles o hmotnostech M a m a sílu napínající lano. Lano a kladka mají 
zanedbatelnou hmotnost.
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Př.  Vyjádřete zrychlení těles o hmotnostech M a m a sílu napínající lano. Lano a kladka mají 
zanedbatelnou hmotnost.
tzv. Atwoodův padostroj:

Odporové síly

1. Pohyb tělesa v plynu nebo kapalině –  síla odpor prostředí, jenž má opačnou orientaci než 
okamžitá rychlost a její velikost závisí na
• velikosti rychlosti pohybujícího se tělesa
• geometrických vlastnostech tělesa
• fyzikálních vlastnostech tělesa a prostředí, v němž se pohybuje
Pro velikost odporové síly platí empiricky získané vzorce:
a) pomalý pohyb kuličky resp. bubliny v tekutině Fodp = c1 v, kde c1 je konstanta úměrnosti
b) rychlejší pohyb (vzniká turbulentní proudění tekutiny v okolí tělesa) Fodp = ½ CD ρSvSv2, kde ρSv je 
hustota tekutiny, S účinný průřez tělesa (obsah největšího řezu tělesa rovinou kolmou k relativní 
rychlosti) a  CD součinitel odporu.

Pozn.: Výpočet mezní rychlosti při pádu ve vzduchu
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c) při dalším zvyšování rychlosti neplatí ani tento zákon.
Pokus:
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2. Statické tření – Jako odezva na sílu F působí na kostku statická třecí síla Fs, dokud se při 
překročení jisté hodnoty síly F kostka „neutrhne“
Maximální velikost síly Fs je

Fs,max = fs N,
kde fs je koeficient statického tření a N velikost síly, kterou působí těleso kolmo na styčnou plochu s
podložkou.
pozn.: tzv. svar za studena

3. Dynamické tření – deformace hrbolů na styčných plochách po sobě smýkajících se těles, jejich 
kmitání, střídavý vznik a zánik svarů (opakování kontaktů a smyků) a posléze takto vyvolaný 
přírůstek vnitřní energie těles. Vzniká odporová síla, tzv. dynamická (kinetická) třecí síla (síla 
smykového tření).

Pozn.: FPT je výsledná síla, kterou působí podložka na těleso.

Pro velikost síly Ft platí empirický zákon: 

Ft = f FN,

kde f je koeficient smykového tření a FN velikost síly, kterou působí těleso kolmo na styčnou plochu
s podložkou.

Je-li FN
 nebo rychlost příliš velká, i tento zákon selhává. 

V tabulkách nemá smysl uvádět koeficienty tření, neboť velikost síly je velmi ovlivněna nečistotami
(oxidy), mastnotou apod.
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Př. Žena táhne po zasněženém vodorovném chodníku naložené sáně o hmotnosti 75 kg. Rychlost 
sání je konstantní. Koeficient dynamického tření mezi skluznicí a sněhem je 0,1 a úhel φ má 
velikost 42°. Jaká je velikost tahové síly provazu?
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MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON, ENERGIE

Zákon zachování energie:  Existuje veličina nazývaná energií, která se nemění v průběhu mnoha
změn,  jež  podstupuje  příroda.  Energie  nevzniká  ani  nezaniká,  jen  se  jedna  forma může  měnit
v jinou.

Energie je určena stavem fyzikální soustavy (objektu).
Stav = soubor podmínek (definován hodnotami stavových veličin), v nichž se objekt nachází .

Studovat budeme vztah mezi kinetickou energií a veličinou práce.

Nechť F je výslednice sil působících na hmotný bod v určité vztažné soustavě. Platí 2. Newtonův
zákon:

F=m
dv
d t

.

Po vynásobení diferenciálem dr dostaneme:

F d r=m d v
d r
d t

=m v d v=mv τ0 d (v τ0 )=mv τ0 (τ0 d v+ v d τ
0 )=mv d v ,

protože d τ 0⊥ τ0. Vektor τ0 je jednotkový vektor se stejným směrem a orientací jako vektor 
okamžité rychlosti.

Takže

F d r=mv d v

∫
r1

r1

F d r=∫
v1

v2

mv dv=
1
2

mv2
2
−

1
2

mv1
2
=Ek2−Ek1=ΔEk .

Práce je definována vztahem

W=∫
r1

r1

F d r (45)

a kinetická energie hmotného bodu vztahem

Ek=
1
2

mv2 . (46)

[W] = [Ek] = J (joule)

Je-li F = konst. a trajektorií je část přímky (viz obr.), pak
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W=∫
r1

r2

F d r=Fx2 cosφ−Fx1 cosφ=(x2−x1) F cosφ=Fs cosφ, (47)

neboť r1 = (x1, 0), r2 = (x2, 0) a F = (Fcos φ, Fsin φ ).

Kinetická energie je veličina stavová (popisuje určitý stav částice), práce charakterizuje určitý 
proces (přechod z jednoho stavu do druhého).

Průměrný výkon

Pp=
W 12

Δ t
=

W 12

t2−t1

(48)

Okamžitý výkon

P=
dW
d t

=
F d r
d t

=Fv (49)

[P] = J∙s-1 = W (watt)

koňská síla = 1 HP = 746 W

V praxi často používaná jednotka energie je

1 kilowatthodina = 1 kW∙h = 3,6 MJ

Práce tíhové síly

• při pohybu směrem vzhůru mezi body A a B (hB > hA): W = mg(-hB + hA), kde v závorce jsou
souřadnice bodů na vertikální ose orientované vzhůru; práce tíhové síly je záporná!

• při pohybu směrem dolů mezi body A a B (hB > hA): W = mg(hB – hA), kde v závorce jsou 
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souřadnice bodů na vertikální ose

Práce tíhové síly nezávisí na tvaru trajektorie, ale pouze na počáteční a koncové poloze hmotného 
bodu. Tíhové síly vytvářejí tzv. konzervativní silové pole.

Př. Těleso sjíždí po nakloněné rovině o úhlu sklonu 30° z bodu A do bodu B. Určete rychlost tělesa 
v bodě B, je-li AB = 2 m, koeficient smykového tření 0,01 a rychlost tělesa v bodě A je nulová. 
Vypočtěte práci, kterou vykonala při tomto pohybu tíhová síla a síla smykového tření.

Potenciální energie (potentia – možnost, příležitost)

Je určena vzájemnou polohou hmotných bodů a charakterem jejich vzájemné interakce.

Potenciální energii přisuzujeme např. pružně deformovaným tělesům, stlačeným plynům, tělesům 
zvednutým do určité výšky nad povrchem Země apod.

Při pádu hmotného bodu z výšky h koná tíhová síla práci mgh. Říkáme, že hmotný bod ztratil 
potenciální energii mgh. 

Tíhová potenciální energie  Ep je jednoznačně určena polohou až na aditivní konstantu. Volí se ve
vybraném bodě nulová hodnota potenciální energie,  zpravidla na povrchu Země nebo při řešení
úloh v „nejnižší poloze hmotného bodu či těžiště tělesa“. Množina bodů, v nichž má těleso stejnou
potenciální energii, je  ekvipotenciální hladina. Při posouvání hmotného bodu po ekvipotenciální
hladině nekoná tíhová síla práci. 

Potenciální energií hmotného bodu  v tíhovém poli Země v určitém místě je práce, kterou vykoná
tíhová síla při přemístění hmotného bodu z daného místa do kteréhokoliv místa, v němž má nulovou
potenciální energii.

Při  pohybu  hmotného  bodu  v  konzervativním silovém poli  platí  zákon  zachování  mechanické
energie:

Ek + Ep = konst. (zákon zachování mechanické energie)
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Jestliže  na  hmotný  bod  respektive  těleso  působí  nekonzervativní  síly,  např.  síly  tření,  odporu
vzduchu, část mechanické energie se mění ve vnitřní energii okolních těles. Tato vnitřní energie
nemůže  být  beze  zbytku  znovu  přeměněna  na  mechanickou  energii  –  mluvíme  o  disipaci
(rozptylování) energie.

Vraťme se k práci tíhové síly:

a) při pohybu hmotného bodu (tělesa) směrem vzhůru mezi body A a B (hB > hA): W = Fd = 
= mg(hB – hA)cos 180° = mg(–hB + hA) = – (Ep(B) – Ep(A)) = –ΔEp

b) při pohybu hmotného bodu (tělesa) směrem dolů mezi body A a B, tedy z bodu B do bodu A (hB 
> hA): W = Fd = mg(hB – hA)cos 0° = mg(–hB + hA) = – (Ep(A) – Ep(B)) = –ΔEp

Znamená to, že mechanická práce vykonaná tíhovou silou se rovná úbytku tíhové potenciální 
energie hmotného bodu (tělesa).

Př. Jakou nejmenší rychlostí musí vjet cyklista do svislé kruhové smyčky poloměru 5 m, aby jí bez 
nehody projel? Těžiště kola a cyklisty je ve výšce 1,2 m. Tření a odpor vzduchu zanedbejte.

Impulz síly

Podobnost veličin hybnost a kinetická energie – obě jsou určeny hmotností h. b. a jeho rychlostí. V 
čem se z fyzikálního pohledu liší?

Konstantní výsledná síla F působící po dobu Δ t=t2−t1 udělí částici impulz

I=F Δ t=m aΔ t=m(v2−v1)=m v2−m v1= p2−p1=Δ p . (50)

Je-li síla časově proměnná, pak platí rovněž

I=∫
t1

t2

F d t=∫
t1

t2 d p
d t

d t=∫
t 1

t 2

d p= p2− p1=Δ p .

Význam určitého integrálu:
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Ráz dvou těles – zpravidla neznámý časový průběh síly, používá se střední síla a platí:

Fs=
1
Δ t∫t1

t2

F d t=
I
Δ t

. (51)

Impulz je určen dobou, po kterou síla působí (časový účinek síly), kinetická energie drahou, na 
které působí (dráhový účinek síly).

Př. Síla působící na těleso o hmotnosti 11,9 kg působí ve směru osy x a platí: Fx = A + B t, kde       
A =  10 N, B = 2 N.s-1. Jaký impuls udělí síla tělesu v prvních dvou sekundách svého působení?

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

tuhé těleso – soustava hmotných bodů, jejichž vzájemná vzdálenost se nemění
Pohyb  tuhého  tělesa  je  obecně  složeným  pohybem  z  translačního  (posuvného)  pohybu
a rotačního pohybu (kolem pevné – např. kola automobilu, případně kolem volné osy – zeměkoule,
umělá družice apod.).

Počet hmotných bodů tvořících tuhé těleso „velký“ - rozložení hmotnosti spojité. 

Hustota tělesa v daném bodě:

ρ=
d m
dV

, (52)

střední hustota

ρs=
m
V

, (53)

kde m je hmotnost tělesa. [ρ]=kg⋅m−3

Podobně se definuje hustota plošná a délková – místo objemu obsah plochy resp. délka. Pozor na 
změnu jednotky!

Těžiště soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa

Pro soustavu N hmotných bodů platí:

r T=

∑
i=1

N

mi r i

∑
i=1

N

mi

. (54)
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Je-li hustota hmotných bodů dostatečně velká, abychom mohli hovořit o spojitém rozložení hmoty, 
pak

r T=
∫ r d m

∫ d m
. (55)

Těžiště jako průsečík těžnic:

Př. Určete polohu těžiště soustavy hmotných bodů o hmotnostech m1 = 1,2 kg,  m1 = 2,5 kg 
a m1  = 3,4 kg, které jsou umístěné ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku o straně 140 cm.
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Př. Určete polohu těžiště homogenní polokoule poloměru R.
Př. Určete polohu těžiště homogenní desky zanedbatelné tloušťky tvaru půlkruhu poloměru r.

1. impulzová věta

mi hmotnost i-tého hmotného bodu soustavy
Fi výslednice vnějších sil působících na i-tý hmotný bod
Fi,vn výslednice vnitřních sil, kterými ostatní hmotné body působí na i-tý hmotný bod.

Pohybová rovnice i-tého hmotného bodu je

mi a i=Fi , vn+Fi ,

pak pohybová rovnice tělesa

∑
i=1

N

mi ai=∑
i=1

N

Fi , vn+∑
i=1

N

Fi .

Podle zákona akce a reakce je součet vnitřních sil nulový vektor, proto

∑
i=1

N

mi ai=∑
i=1

N

Fi .

Nyní využijeme definiční vztah těžiště (celková hmotnost soustavy hmotných bodů m):

r T=

∑
i=1

N

mi r i

∑
i=1

N

mi

=

∑
i=1

N

mi r i

m
.

Derivujme podle času:

vT=

∑
i=1

N

mi v i

m
.

Derivujme ještě jednou:

aT=

∑
i=1

N

mi ai

m
.

Vynásobme hmotností:

m aT=∑
i=1

N

mi a i=FV=∑
i=1

N

Fi . (56)
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Věta o pohybu těžiště:

Pozn.: Je-li těleso izolované, je rychlost pohybu těžiště konstantní (směr, velikost i orientace).

Jsou-li hmotnosti mi konstantní, lze provést tuto úpravu:

∑
i=1

N

mi ai=∑
i=1

N

mi

d v i

d t
=

d
d t ∑i=1

N

mi v i=
d
d t ∑i=1

N

pi=
d p
d t

.

Takže platí 

FV=
d p
d t

. (57)

1. impulzová  věta: Vektorový součet všech vnějších sil působících na těleso ve zvolené vztažné 
soustavě se rovná časové změně celkové hybnosti tělesa.

1. impulzová věta je fyzikálně ekvivalentní větě o pohybu těžiště.
 
Zákon zachování hybnosti: Je-li těleso izolované, pak

d p
d t

=o⇒ p=konst. (58)
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Těžiště soustavy tělesa se pohybuje tak, jako by se pohyboval hmotný bod s hmotností tělesa, 
kdyby na něj působila síla rovnající se vektorovému součtu všech vnějších sil působících na 
těleso ve zvolené vztažné soustavě.
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Zákon zachování hybnosti a srážky těles

Předpokládáme intenzivní silové působení srážejících se těles po relativně krátkou dobu. 

Jestliže jsou vnější síly zanedbatelně malé ve srovnání se silami, jimiž na sebe působí navzájem
tělesa při srážce, považujeme soustavu těles za izolovanou a v tom případě platí zákon zachování
hybnosti. Jestliže na tělesa působí pouze konzervativní síly, platí navíc zákon zachování celkové
mechanické  energie  soustavy  a  jedná  se  o  pružnou  srážku.  O  nepružné  srážce  hovoříme,
nezachovává-li  se  celková  mechanická  energie  soustavy  srážejících  se  těles  (působení
nekonzervativních sil).

Pružná přímá (čelní) srážka

Rychlosti těles před srážkou leží v jedné přímce:

Zákon zachování hybnosti (pro x-ové složky hybnosti):

m1 v x ,1, i+m2 vx ,2,i=m1 v x ,1, f+m2 vx , 2,f (59)

 
Zákon zachování mechanické energie:

1
2

m1 v x ,1, i
2

+
1
2

m2 vx ,2, i
2

=
1
2

m1 v x ,1, f
2

+
1
2

m2 vx , 2,f
2

(60)

Neznámé rychlosti těles po srážce (index f) získáme řešením této soustavy. Nejprve přepišme obě 
rovnice do tvarů

m1(v x, 1,i−v x, 1,f)=−m2(vx ,2, i−vx ,2,f )

m1(v x ,1, i
2

−vx ,1,f
2

)=m2 (vx ,2,i
2

−vx , 2,f
2

)

m1(v x ,1, i−vx ,1,f)(v x ,1, i+v x ,1,f)=−m2(vx , 2,i−v x ,2, f)(vx ,2,i+v x ,2, f).

Poslední rovnici vydělíme první a po několika úpravách dostaneme:

v x ,1,f=
m1−m2

m1+m2

vx ,1, i+
2m2

m1+m2

vx ,2,i

v x ,2, f=
2m1

m1+m2

v x ,1, i+
m2−m1

m1+m2

v x ,2, i .
(61)
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Pozn.: Pohyb těžiště není srážkou nikterak ovlivněn! Celková hybnost se nemění a je rovna také
hybnosti  hmotného  bodu,  který  by  se  nacházel  v  těžišti  a  měl  hmotnost  rovnající  se  součtu
hmotností obou těles:

v T=
m1 vx ,1,i+m2 v x ,2, i

m1+m2

. (62)

Protože se hybnost zachovává, těžiště se pohybuje rovnoměrně přímočaře.

Dokonale nepružná přímá srážka
Na obrázku je znázorněna dokonale nepružná téměř přímá nepružná srážka.

Př. Určete rychlost tělesa, které vzniklo spojením dvou jejich dokonale nepružnou přímou srážkou 
(viz obr.).
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Př. Balistické kyvadlo pro měření rychlosti střely: Dřevěný hranol má hmotnost 5,4 kg a kulka 
vystřelená z testované zbraně 9,5 g. Kulka zasáhne hranol a zůstane v něm. Největší výška výstupu 
těžiště soustavy hranol-kulka je 6,3 cm. Jakou rychlost měla kulka těsně před srážkou s hranolem? 

2. impulzová věta

Praxe ukazuje, že síla není veličinou, která by mohla sloužit k formulaci pohybových rovnic rotace 
tuhého tělesa. 

Naopak vhodnou veličinou je moment síly:

M=r×F . (63)

Pro velikost momentu síly platí:

M=rFsinα=Fa. (64)

[M] = N·m

Pozn.: Pravidlo pravé ruky.
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Moment síly je mírou otáčivého účinku síly působící na těleso.

Uvažujme nyní jeden hmotný bod, který má hybnost p = mv a jeho poloha je popsána polohovým 
vektorem r. Moment hybnosti hmotného bodu je definován vztahem

b=r× p . (65)

Derivujme moment hybnosti podle času:

d b
d t

=
d
d t

(r×m v )=
d r
d t

×m v+ r×
d (m v )

d t
=v×m v+ r×

d ( m v )

d t
=r×F=M .

Podobně lze postupovat pro tuhou soustavu hmotných bodů.

2. impulzová věta:

∑ M=M V=
d b
d t

. (66)

Pokud je těleso izolované, platí zákon zachování momentu hybnosti:

d b
d t

=o⇒ b=konst. (67)

Kinetická energie tělesa při otáčivém pohybu

Považujme těleso (např. kotoučová pila) rotující kolem pevné osy za soustavu částic pohybujících 
se různými rychlostmi. Kinetická energie takového tělesa je součet kinetických energií jednotlivých 
částic:
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Ek=
1
2

m1v1
2
+

1
2

m2 v2
2
+...=∑

i=1

N 1
2

mi v i
2
=∑

i=1

N 1
2

mi(ω r i)
2
=

1
2
(∑

i=1

N

mi r i
2
)ω

2 .

Veličina 

J=∑
i=1

N

mi r i
2 (68)

závisí na rozložení hmoty tělesa vzhledem k ose otáčení a nazývá se moment setrvačnosti tělesa 
vzhledem k dané ose otáčení.

[J] = kg·m2

Kinetickou energii můžeme nyní vyjádřit jednodušším výrazem:

Ek=
1
2

J ω2 . (69)

V tělesech se spojitě rozloženou hmotou nahrazujeme součet integrálem; pak

J=∫r2 d m . (70)

Pozn.: Při výpočtu momentu setrvačnosti je třeba volit hmotný element tak, aby vzdálenost r 
kteréhokoli z jeho bodů od osy rotace byla stejná. Integrační meze je nutno volit tak, abychom 
hmotnými elementy vyplnili celé těleso.

Pozn.: Jestliže se jedná o homogenní těleso, pak pro „objemová“, „plošná“ a „délková“ tělesa platí:

ρ=
d m
dV

=
m
V

;σ=d m
d S

=
m
S

; τ=d m
d l

=
m
L

, (71)

kde V, S a L je  celkový objem, celková plocha a délka tělesa; ρ, σ a τ objemová, plošná a délková 
hustota.
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Obr. 1.9 Momenty setrvačnosti některých homogenních těles
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Steinerova věta

Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k libovolně zvolené ose o je součtem jeho momentu 
setrvačnosti JT vzhledem k ose o' rovnoběžné s osou o, procházející těžištěm tělesa a  součinu 
hmotnosti tělesa a druhé mocniny vzdálenosti os o a o'.

J=J T+md2 (72)

Důkaz:
Umístíme počátek soustavy souřadnic do těžiště tělesa. 

Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose vedené bodem P můžeme vyjádřit takto:

J=∫r2 d m=∫ ((x−a)2
+( y−b)2)d m

J=∫ (x2
+ y2

)d m−2a∫ x d m−2b∫ y d m+∫(a2
+b2

)d m .

Druhý a třetí integrál představují, až na násobení konstantou, x-ovou a y-ovou souřadnici těžiště – 
jsou tedy nulové. Součet x2 + y2 je druhou mocninou vzdálenosti elementu dm od osy otáčení, proto 
první integrál představuje moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose procházející těžištěm. A 
konečně výraz a2 + b2 je vzdálenost bodů T a P (os o a o').

Př. Vypočítejte moment setrvačnosti tyče vzhledem k ose procházející kolmo koncem tyče, jestliže 
známe její moment setrvačnosti vzhledem k ose procházející těžištěm tyče.

Moment síly a úhlové zrychlení tuhého tělesa

Představme si těleso složené z mnoha hmotných bodů. Osa splývá s osou z souřadného systému a 
první vybraný bod hmotnosti m1 rotuje kolem osy po kružnici s poloměrem r1. Výsledná síla F1, 
která na tuto částici působí, má v radiálním směru složku F1,rad, v tangenciálním směru složku  F1,tan 
a ve směru osy z složku  F1,z. Pohybová rovnice pro tečnou složku zrychlení má tento tvar: 

F1, tan=m1 a1, tan . (73)
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V odstavci pojednávajícím o pohybu hmotného bodu po kružnici byl odvozen vztah mezi velikostí
tečné složky zrychlení a úhlovým zrychlením a t=ϵR , kde  R je poloměr kružnice. Vynásobme
obě strany rovnice  (73)  poloměrem kružnice  r1 a  použijme zmíněný vzorec  pro tečnou složku
zrychlení, získáme moment výsledné síly vzhledem k ose z

F1, tan r1=M1z=m1 a1, tan r1=m1ϵr1
2 . (74)

Síly F1,rad a F1,z neovlivňují rotaci tuhého tělesa kolem osy z, protože jejich moment vzhledem k ose 
z je nulový. Vektor celkového momentu vzhledem k ose z je tedy M = (0; 0; M1,z). Ve vztahu (74) se 
vyskytuje veličina m1 r1

2 - moment setrvačnosti J1 hmotného bodu vzhledem k ose z. 

Sečtěme momenty výsledných sil působících na všechny body tělesa a dostaneme vztah

∑
i=1

N

M i , z=(∑
i=1

N

mi r i
2
)ϵ=J ϵ , (75)

který můžeme přepsat do vektorového tvaru pro obecnou polohu pevné osy
M V=J ϵ , (76)

kde MV je výsledný silový moment, J moment setrvačnosti tělesa vzhledem k dané ose a ϵ

úhlové zrychlení tělesa. Vztah (76) představuje pohybovou rovnici pro otáčivý pohyb tuhého tělesa 
kolem pevné osy.

Podle 2. impulsové věty (vztah (66) ), vztahu (76) a za předpokladu, že je moment setrvačnosti 
konstantní a osa rotační je současně osou symetrie tělesa, platí:
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M V=J ϵ=J
dω
d t

=
d(J ω)

d t
=

d b
d t

, (77)

což znamená, že

b=J ω . (78)

Jestliže rotační osa není osou symetrie tělesa,  pak těleso namáhá osu (např.  ložiska).  Proto se
například kola automobilů vyvažují olůvky. Během rotace nesymetrického tělesa kolem pevné osy
vykresluje vektor momentu hybnosti kolem rotační osy kužel. Protože se moment hybnosti mění,
musí existovat nenulový moment síly, přestože se nemusí měnit úhlová rychlost. Může tedy nastat
situace,  ve  které  je  úhlová  rychlost  rotace  tělesa  konstantní  a  přesto  působí  nenulový moment
vnějších sil. Například u nevyváženého kola automobilu vyvolává tento moment tření v ložiscích,
což je opotřebovává.
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MECHANICKÉ KMITÁNÍ

Mnohé rovnice,  které  se objevují  v různých odvětvích fyziky, jsou často téměř stejné.  Popisují
analogické  jevy.  Například  šíření  zvukových  vln  je  v  mnohém podobné  šíření  světelných  vln.
Diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty popisuje pohyb závaží na pružině,
kyvadla s malou výchylkou, oscilace náboje v elektrickém obvodu či ladičky vytvářející zvukové
vlny, vibrace elektronů v atomu vytvářející světelné vlny atd. 

Kmitavým pohybem nebo krátce kmitáním (oscilací) nazýváme obecně takový pohyb hmotného 
bodu (nebo tělesa), při němž hmotný bod nepřekročí konečnou vzdálenost od jisté, tzv. 
rovnovážné polohy.

kmitání periodické po stejném časovém intervalu T opakující se časový průběh 
kmitání

T perioda; [T] = s

f frekvence; f =
1
T

; [f] = Hz = s-1

oscilátor hmotný bod či těleso konající kmitavý pohyb.
výchylka (elongace) poloha hmotného bodu či tělesa vzhledem k rovnovážné poloze

Harmonický oscilátor

Těleso zavěšené na pružině a pružina za těchto předpokladů:
1. Pružina je dokonale lineární, tzn. pro velikost síly pružnosti platí Fp=k∣y∣ , kde k je tuhost 
pružiny s jednotkou N·m-1 a y výchylka.
2. V průběhu kmitání nedochází k přeměně mechanické energie oscilátoru na tepelnou energii 
například v důsledku působení odporových sil. Předpokládáme tedy netlumené kmitání.
3. Pružina má zanedbatelnou hmotnost.

Pohybová rovnice tělesa

a) Jestliže na pružinu zavěsíme těleso (závaží) hmotnosti m, pružina zvětší svou délku o y0 a 
souřadnice jejího konce bude 0. Nechť těleso visí v klidu na pružině (obr. Km 1). Pohybová rovnice
tělesa bude v tomto případě mít tento tvar:
 

Fp0+FG=o .
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Velikost síly pružnosti je Fp0=k∣y0∣.

Ve složkovém zápise dostaneme

k∣y0∣−mg=0.

b) Vnější silou stlačíme pružinu s tělesem tak, aby byla poloha tělesa určena souřadnicí A a těleso 
bylo v klidu. Přestane-li poté tato vnější síla působit, těleso bude konat netlumené harmonické 
kmitání popsané pohybovou rovnicí (obr. Km 2):

Fp0+FG+Fp=m a .

Ve složkovém zápise dostaneme

k∣y0∣−mg−ky=ma y ,

kde ay je y-ová souřadnice zrychlení a y je souřadnice určující polohu tělesa. Znaménko souřadnice
síly  pružnosti  Fp je vždy opačné vzhledem ke znaménku souřadnice  y, proto má souřadnice síly
pružnosti tvar -ky. Všimněte si (obr. Km 2), že síla pružnosti  Fp závisí pouze na poloze tělesa,
nikoliv na jeho pohybovém stavu. 

Našim cílem je popsat pohyb, tzn. určit závislost y na čase. Upravme proto složkový tvar pohybové 
rovnice:

ma y=−ky

m
d2 y

d t2
+ky=0

d2 y

d t2
+

k
m

y=0. (79)

Získali jsme diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty, jejíž řešení je možné upravit 
do tvaru:

y=A sin(ω t+ϕ 0) , (80)

kde 
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ω=
2π
T

=√ k
m

, (81)

je úhlová frekvence, ϕ=ω t+ϕ0 fáze pohybu a ϕ 0 počáteční fáze. Na obr. Km 3 vidíte časové
průběhy  výchylek  pro  různé  hodnoty  počáteční  fáze  a  znázornění  analogie  mezi  harmonickým
kmitáním lineárního oscilátoru a rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici.

Rychlost kmitavého pohybu

Rychlost (y-ovou souřadnici rychlosti) dostaneme derivací souřadnice podle času:

v y=
d y
d t

=Aω cos(ω t+ϕ 0) . (82)

Amplituda rychlosti je v m=A ω . Pro velikost rychlosti platí:

v=∣v y∣. (83)

Zrychlení kmitavého pohybu

Zrychlení (y-ovou souřadnici zrychlení) dostaneme derivací rychlosti podle času:

a y=
d v y

d t
=−A ω

2 sin(ω t+ϕ 0). (84)

Amplituda zrychlení je am=A ω
2 . Pro velikost zrychlení platí:
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a=∣a y∣. (85)

Na obr. Km 4 jsou zakresleny časové závislosti souřadnice, souřadnice rychlosti a zrychlení pro 
případ, kdy je počáteční fáze ϕ 0=

π
2

rad .

Mechanická energie harmonického oscilátoru

Potenciální  energie  harmonického oscilátoru při  výchylce  y1 je  rovna práci,  kterou vykoná síla
pružnosti při přemístění tělesa z polohy o souřadnici y1 do rovnovážné polohy v bodě o souřadnici
0. Síla pružnosti je Fp = -ky a proto 

W y1→0=Ep( y1)=∫
y1

0

−ky d y= 1
2

ky1
2 .

Obecně platí 

Ep( y )=
1
2

ky2
=

1
2

kA2 sin2
(ω t+ϕ0). (86)

Kinetickou energii harmonického oscilátoru lze vyjádřit s využitím vzorce (80) takto:
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Ek=
1
2

mv2
=

1
2

m(
d y
d t

)
2

=
1
2

mA2
ω

2 cos2
(ω t+ϕ0)=

1
2

kA 2 cos2
(ω t+ϕ 0) . (87)

Pro celkovou mechanickou energii proto platí:

E=Ek+Ep=
1
2

kA2 . (88)

Mechanická energie harmonického oscilátoru je tedy na čase nezávislá. Na obrázku jsou 
znázorněny potenciální a kinetická energie harmonického oscilátoru jako funkce času.

Kyvadla

Fyzické kyvadlo

je tuhé těleso otáčivé kolem pevné osy, která která neprochází těžištěm.

Studujme rotaci tuhého tělesa: po vychýlení tělesa z rovnovážné polohy působí na těleso moment
tíhové síly a moment reakce osy na tíhu tělesa. Pohybová rovnice rotačního pohybu nabývá proto
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tento tvar:

M FG
+M FR

=J ϵ .  

Moment reakční síly má nulovou velikost, neboť tato síla samozřejmě prochází rotační osou. 
Přepišme pohybovou rovnici rotačního pohybu do složkového tvaru

−mghsin θ=J
d2
θ

d t2 ,

v němž znaménko minus vyjadřuje opět skutečnost, že moment tíhové síly působí "proti" úhlové 
výchylce. Jestliže je úhel θ malý natolik, aby platil vztah  sin θ ≈ θ, můžeme upravit pohybovou 
rovnici do tvaru

d2
θ

d t2
+

mghθ
J

=0, (89)

který je velmi podobný rovnicím (79) (lineární harmonický oscilátor). Řešení rovnice (89) je možné
upravit do tvaru:

θ=θm sin(ω t+ϕ 0), (90)

kde 

ω=
2π
T

=√mgh
J

(91)

je úhlová frekvence, ϕ=ω t+ϕ0 fáze pohybu a ϕ 0 počáteční fáze, J moment setrvačnosti tělesa
a h vzdálenost těžiště tělesa od rotační osy. Perioda kmitání fyzického kyvadla je

T=2π√ J
mgh

. (92)

Matematické kyvadlo

je abstraktní objekt, tvořený hmotným bodem o hmotnosti m a nehmotným pevným vláknem délky 
l (obr. Km 5). I pro periodu kmitání matematického kyvadla platí vztah (92), kde 

J=ml2.

Nakonec pro periodu kmitání matematického kyvadla platí:
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T=2π√ ml2

mgl
=2π√ l

g
, (93)

neboť h = l.

Pozn.: Redukovaná lR délka je délka matematického kyvadla, které kmitá se stejnou periodou, jako 
fyzické kyvadlo:

2π√ J
mgh

=2π√
lR

g
,

takže

lR=
J

mh
. (94)

Tlumené kmitání

Jestliže nedochází u reálných oscilátorů ke kompenzaci ztrát mechanické energie z vnějšího zdroje,
neplatí zákon zachování mechanické energie. Současně klesá amplituda kmitání. Říkáme, že kmity
jsou tlumeny. Příčinou je odpor prostředí (vzduchu, kapaliny apod.), vnitřní tření v materiálu tělesa
tvořícího pružnou vazbu (např. pružina). Předpokládejme působení odporu prostředí a že je velikost
odporové síly přímo úměrná velikosti rychlosti kmitání v: 

Fo=rv ,
kde r je koeficient odporu.
[r] = kg·s-1

Vnější silou stlačíme pružinu s tělesem tak, aby byla poloha tělesa určena souřadnicí  A0 a těleso
bylo v klidu. Přestane-li poté vnější síla působit, těleso bude konat tlumené harmonické kmitání
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popsané touto pohybovou rovnicí (obr. Km 6):

Fp0+FG+Fp+Fo=m a .

Ve složkovém zápise dostaneme

k∣y0∣−mg−ky−rv y=ma y ,

kde  vy je y-ová souřadnice rychlosti,  ay je y-ová souřadnice zrychlení a  y  je souřadnice určující
polohu tělesa.  Znaménko souřadnice síly  pružnosti  Fp je vždy opačné vzhledem ke znaménku
souřadnice y, proto má souřadnice síly pružnosti tvar -ky a znaménko souřadnice odporové síly Fo

je vždy opačné vzhledem ke znaménku souřadnice rychlosti vy, proto má souřadnice odporové síly
tvar -rvy. 

Našim cílem je popsat pohyb, tzn. určit závislost y na čase. Upravme proto složkový tvar pohybové 
rovnice:

may=−ky−rv y

m
d2 y

d t2
+r

d y
d t

+ky=0

d2 y
d t 2 +

r
m

d y
d t

+
k
m

y=0. (95)

Získali jsme diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty, jejíž řešení je možné upravit 
do tvaru:

y=A0 e
−rt
2m sin(ω ' t+ϕ 0)=A0 e−bt sin (ω ' t+ϕ 0),

(96)

kde 
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ω '=√ω2
−

r2

4m2
(97)

je  úhlová  frekvence  tlumeného  oscilátoru,  ω úhlová  frekvence  netlumeného  oscilátoru,

ϕ=ω ' t+ϕ 0 fáze pohybu,  ϕ 0 počáteční fáze a b=
r

2m
konstanta útlumu. Jestliže je tlumení

slabé,  tzn.  ω≫
r

2m
, platí  ω '∼ω . Je-li  naopak  tlumení  silné  a  to  tak,  že  je  výraz  po

odmocninou ve vztahu (97) menší nebo roven nule, vznikne aperiodický pohyb (km7), kterým se
dále  nebudeme  zabývat.  Pro  „běžnou“  hodnotu  ω>b  tlumení  je  na  obr.  Km 8  znázorněna
závislost výchylky na čase. 
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Energie tlumeného oscilátoru

Během tlumeného kmitání dochází k poklesu mechanické energie oscilátoru, kterou můžeme 
vyjádřit v tomto tvaru:

E= 1
2

mv2
+

1
2

ky2 .

Vyjádřeme rychlost změny mechanické energie v čase:

d E
d t

=mv
d v
d t

+ky
d y
d t

=−rv2 . (98)

Dochází tedy k nerovnoměrnému poklesu energie v čase.
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MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Úvod
Vlny na vodní hladině, zvuk, zemětřesení - jedná se o příklady mechanického vlnění. Vlnění vzniká
tam, kde je systém vychýlen z rovnováhy a tento rozruch se může šířit z jedné části systému na
jinou. Tomuto šíření rozruchu prostorem od místa k místu říkáme postupné vlnění. Tento rozruch
může být nejrůznější povahy: deformace pružného tělesa (např. zemětřesení), změna hustoty (např.
zvuk),  teploty,  intenzit  elektromagnetického  pole  (např.  světlo).  Přitom  vlnění  přenáší  energii.
Například  energie  světelných  vln  zahřívá  povrch  Země,  energie  seizmických  vln  může  narušit
zemskou kůru. 

V této  kapitole  se  budeme  zabývat  mechanickým vlněním,  které  se  šíří  hmotným prostředím.
Krystal  si  můžeme  představit  jako  soustavu  pravidelně  uspořádaných  vzájemně  svázaných
lineárních  harmonických  oscilátorů  (obr.  Vln1).  Jejich  vazba  je  zprostředkována
mezimolekulárními silami. Například při vychýlení jednoho oscilátoru či objemového elementu se
rovnováha naruší a začnou se pohybovat i sousední objemové elementy - rozruch se šíří jistou
konečnou rychlostí  na všechny strany.  S podobným mechanismem se setkáváme u všech látek
pevného,  kapalného  a  plynného  skupenství.  Místní  rozruch  (deformace,  komprese)  se  vlivem
mezimolekulárních sil přenáší do ostatních míst. 

Rozlišujeme vlnění  příčné (obr. vln2 a),  podélné (obr. vln2 b) a (obr. vln2 c)  smíšené (výchylka
z rovnovážné polohy má podélnou i příčnou komponentu). Ve všech případech na obrázku vln2
dochází k šíření rozruchu, tedy narušení rovnovážného stavu systému (provázek v klidu a rovný,
kapalina ve stavu se stacionárním rozložením tlaku, kapalina s klidnou a vodorovnou hladinou).
Rychlost šíření rozruchu se nazývá  fázová rychlost vlnění. Její velikost je určena mechanickými
vlastnostmi prostředí, kterým se vlnění šíří. 
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Vlnění přenáší energii, ale nepřenáší hmotu z jednoho místa na druhé.

Matematický popis lineárního postupného vlnění

Prostředí je omezeno na tzv. přímou bodovou řadu:
Nechť je homogenní provaz na jednom svém konci upevněn a visí svisle dolů. Předpokládejme, že
začne upevnění konat  netlumené harmonické kmitání s  nulovou počáteční fází  a amplitudou  A,
jehož výchylka bude záviset na čase takto:

y=A sin (ω t).

Tento kmitavý rozruch se začne v důsledku vzniku napětí mezi vychylujícími se úseky provazu šířit
podél osy  x  (viz obr. vln2a) tzv. fázovou rychlostí  vφ. Do bodu o souřadnici  x se vlna dostane za
dobu x/vφ a proto je výchylka v bodě o souřadnici x a v čase t určena vztahem 

y (x ,t)=A sinω(t−t ')=A sinω(t−
x
vϕ

)=A sin 2π(
t
T
−

x
T vϕ

)=A sin 2π (
t
T
−

x
λ
)

y=A sin(ω t−kx ).
(99)

Veličina λ je vlnová délka, kterou lze interpretovat jako nejmenší vzdálenost měřená ve směru šíření
vlny, na které dochází k opakování tvaru vlny. V homogenním prostředí  je vlnová délka také rovna
vzdálenosti, o kterou se posune čelo vlny za dobu jedné periody. k je úhlový vlnočet. Všimněme si,
že y je funkcí dvou proměnných, času a souřadnice x. y se nazývá vlnová funkce.

Odraz vlnění

Předpokládejme, že se „bodovou řadou“ šíří postupné lineární vlnění. Tato bodová řada může končit
buď pevným nebo volným koncem. Vlnění, které se dostalo na konec bodové řady se vrací zpět –
dochází k  odrazu vlnění. Je-li konec řady pevný, působí „ukotvení“ bodové řady reakční silou,
která změní výchylku předposledního bodu v řadě v opačnou. Vlnění se tedy odráží na pevném
konci s opačnou fází (obr. odr1a). Naopak, na volném konci se vlnění odráží se stejnou fází (obr.
odr1b).

Interference vlnění

Danou oblastí se může šířit vlnění z různých zdrojů. Jestliže se tato vlnění v některých místech
setkají a potom se zase rozcházejí, chovají se tak, jako by se spolu vůbec nesetkala. Tento fakt
nazýváme princip nezávislosti šíření vlnění. U překrývajících se vln se výchylky vektorově sčítají
a  vytvářejí  jednu  výslednou  vlnu  (princip  superpozice)  –  platí  za  předpokladu,  že  vlastnosti
prostředí nejsou ovlivněny výchylkou. Jevy se skládáním vlnění podle principu superpozice spojené
se  nazývají  interferenční  jevy   a  obecně  hovoříme  o  interferenci  vlnění.  Interference  se  v
některých  místech  projevuje  zvýšením amplitudy  (dochází  k  zesílení  vlnění),  v  jiných  místech
dochází ke zmenšení amplitudy.

Skládající  se vlnění  se mohou lišit  vlnovou délkou,  frekvencí,  amplitudou, fází,  směrem šíření,
směrem kmitání. Zaměříme pozornost na vlnění se stejnou frekvencí a se stejnou fází nebo stejným
fázovým rozdílem. Taková vlnění se nazývají koherentní.
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Obr. odr1
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Uvažujme  skládání  dvou  lineárně  polarizovaných  vln  (kmity  stejným  směrem  –  např.  kolmo
k rovině nákresny (obr. int1) o stejné vlnové délce a frekvenci, která vysílají dva zdroje Z1 a Z2 a šíří
se stejnou fázovou rychlostí do bodu M prostoru, který je od zdroje vlnění vzdálen o hodnoty  x1

a x2.  Může se jednat  o podélné vlnění,  proto v dalším textu budeme označovat  vlnovou funkci
písmenem u. V bodě M je popsáno kmitání související s vlnou ze zdroje Z1 funkcí

u1=A1sin (ω t−kx1)

a kmitání související s vlnou ze zdroje Z2 funkcí

u2=A2 sin (ω t−kx2).

Výsledné kmitání v bodě M se určí podle principu superpozice jako algebraický (u polarizovaných
vln) součet jednotlivých výchylek:

u=u1+u2.

Očekávejme v bodě M výsledné kmitání ve tvaru

u=A sin (ω t−ϕ0). (100)

Upravme funkce pro u, u1 a u2 užitím vzorce sin(α−β)=sin αcosβ−cosα sinβ , vytkněme
sinω t a cosω t a výrazy před těmito siny a kosiny porovnejme. Dostaneme

A sin ϕ=A1sin kx1+A2 sin kx2 (101)

a
A cos ϕ=A1 cos kx1+A 2 coskx2 . (102)

Rovnice  (101) a (102) umocníme na druhou a sečteme; po úpravě dostaneme

A=√A1
2
+A 2

2
+2A1 A2cos (kx2−kx1). (103)

Jestliže rovnici (101) vydělíme rovnicí (102), získáme novou počáteční fázi ϕ 0

tgϕ 0=
A1sin kx1+A2sin kx2

A1coskx1+A2cos kx2

. (104)

Pro úhlový vlnočet platí k=
2π
λ

, tudíž pro fázový rozdíl platí 

Δϕ=kx2−kx1=
2π
λ

(x2−x1). (105)
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Fázový rozdíl je tedy roven 2π
λ

- násobku dráhového rozdílu x2 – x1. 

Podmínka pro maximum amplitudy (viz (103)): cos(kx2−kx1)=1 , odtud

 
∣kx2−kx1∣=2 lπ , l=0,1,2,. ..

2π
λ ∣x2−x1∣=2 l π

∣x2−x1∣=lλ=2l λ
2

. (106)

Je-li  dráhový  rozdíl  roven  celočíselnému  násobku  vlnové  délky,  tj.  sudému  násobku  poloviny
vlnové délky, dosahuje výsledná amplituda vlnění maximální hodnoty (konstruktivní interference),
která je podle vzorce (103)

A=A1+A2 . (107)

Podmínka pro minimum amplitudy (viz (103)): cos(kx2−kx1)=−1 , odtud

 
∣kx2−kx1∣=(2 l+1)π , l=0,1,2,. ..

2π
λ
∣x2−x1∣=(2 l+1)π

∣x2−x1∣=(2l+1) λ
2

. (108)

Je-li dráhový rozdíl roven lichému násobku poloviny vlnové délky, dosahuje výsledná amplituda 
vlnění minimální hodnoty (destruktivní interference), která je podle vzorce (103)

A=∣A1−A2∣. (109)

Stojaté vlnění

Stojaté  vlnění  je  zvláštním  případem  vlnění,  které  vzniká  interferencí  dvou  vlnění  o  stejné
amplitudě a frekvenci postupujících proti sobě (obr. 1st).

K nalezení výsledné vlny lze použít princip superpozice. Za těchto podmínek lze psát vlnové funkce
obou vlnění ve tvarech 

u1=A sin (ω t−kx) (110)

a
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u2=A sin (ω t+kx). (111)

Vlnová funkce stojatého vlnění je určena principem superpozice, tedy

u=u1+u2=A(sin (ω t−kx)+sin(ω t+kx ))=2A cos kx sinω t . (112)

Při úpravě byla použita identita

sinα+sinβ=2sin
α+β

2
cos

α−β

2
.

Výsledné vlnění má tedy stejnou frekvenci jako obě interferující vlnění, je harmonické a má 
amplitudu

Ast=2A cos kx=2A cos 2π
x
λ

, (113)

jejíž hodnota závisí za daných podmínek pouze na souřadnici x. Amplituda je maximální v místech, 
kterým říkáme kmitny. Funkce kosinus má maximální hodnotu 1, proto Amax=2A a z podmínky 

∣cos2π x
λ∣=1

vyplývá pro souřadnice kmiten vztah 

2π
x
λ
=±kπ

x=±k λ
2

, k=0,1,2,. ..

Snadno lze dokázat, že vzdálenost dvou sousedních kmiten je rovna polovině vlnové délky.

Body, v nichž je amplituda stále nulová, nazýváme uzly. V nich musí být splněna podmínka

cos 2π
x
λ
=0,

ze které vyplývá, že

2π x
λ
=±(2k+1) π

2

x=±(2k+1) λ
4

, k=0,1,2,. ..

Vzdálenost dvou sousedních uzlů je opět 
λ
2

.
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Šíření vlnění v prostoru

Nechť se vlnění šíří v izotropním prostředí, které má ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti,
tedy i  fázovou rychlost vlnění.  Z bodového zdroje  se rozšíří  vlnění do vzdálenosti  vt ve všech
směrech. Body, do kterých vlnění dospělo za dobu  t,  tvoří plochu, která se nazývá  vlnoplocha.
V případě  bodového  zdroje  vlnění  v  izotropním  prostředí  je  vlnoplochou  kulová  plocha.
Vlnoplochu lze rovněž definovat jako množinu bodů, které kmitají se stejnou fází. Křivka, která
udává směr šíření vlnění, se nazývá  paprsek. V prostředí izotropním jsou paprsky rovnoběžné s
normálou vlnoplochy v daném bodě. Jestliže zkoumáme tvar vlnoplochy ve velké vzdálenosti od
zdroje vlnění, je možné vlnoplochy v určité části prostoru považovat za rovinné.

Huygensův princip: Všechny body vlnoplochy, do nichž dospělo vlnění v určitém okamžiku, se
stávají  bodovými  zdroji  elementárního  vlnění,  z  nichž  se  šíří  vlnění  v  tzv.  elementárních
vlnoplochách. Obalová plocha těchto elementárních vlnoploch je pak výslednou vlnoplochou.

Nechť na rovinné rozhraní dvou prostředí 1 a 2 dopadá rovinná vlna. Pomocí Huygensova principu 
lze vysvětlit:

1. Zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu.
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2. Snellův zákon lomu:

sinα1

sinα2

=
v1

v2

Je-li v1 < v2, hovoříme o lomu od kolmice, v opačném případě o lomu ke kolmici. Úhly α1 a α2 se 
nazývají úhel dopadu a úhel lomu.

Dosahuje-li úhel lomu hodnotu 90°, pak příslušný úhel dopadu nazýváme úhlem mezným a 
značíme αm. Podle Snellova zákona platí:

sinαm=
v1

v2

.

Pro úhly α1 > αm nastává úplný (totální) odraz, kdy se vlnění nedostane do prostředí 2.

Dopplerův jev

Pravděpodobně jste  si  všimli,  že  výška tónu policejní  houkačky,  která  je  dána frekvencí,  roste,
pokud se policejní vůz k vám blíží a naopak klesá, pokud se vzdaluje. Jedná se o příklad změny
frekvence určené charakterem relativního pohybu zdroje vlnění  a detektoru vlnění (např.  lidské
ucho). Tento jev byl poprvé popsán v roce 1842 rakouským fyzikem Christianem Dopplerem a je po
něm pojmenován.  Experimentálně  byl  tento  jev  potvrzen roku 1845.  Buys  Ballot  v  Holandsku
použil lokomotivu, která táhla otevřený vagón s několika trumpetisty.

Dopplerův jev se projevuje nejen u zvukových vln,  ale  také  u elektromagnetických vln včetně
mikrovln, rádiových vln a viditelného světla. Používá se například k měření rychlosti auta policií:
radarová jednotka vysílá svazek mikrovln jisté frekvence  směrem k přijíždějícímu autu. Mikrovlny,
které se odrazí od kovových součástí auta zpět, mají vyšší frekvenci úměrnou rychlosti pohybu auta
vůči radarové jednotce. Pokud se vůz nepohybuje přímo k radarové jednotce nebo přímo od ní, není
naměřená rychlost přesná – naměřená rychlost je menší, než skutečná ... bohužel.
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Detektor v pohybu, zdroj v klidu

Posluchač se pohybuje rychlostí  vL vzhledem ke stacionárnímu zdroji S. Zdroj emituje zvukové
vlnění s frekvencí fS a vlnovou délkou λ=v / f S . Na obrázku jsou znázorněny vlnoplochy, jejichž
vzdálenost je λ a které se pohybují vzhledem k posluchači rychlostí v+ vL . Frekvence, s jakou
vlnoplochy přicházejí k posluchači, což je současně frekvence vnímaná posluchačem, je

f L=
v+ vL

λ
=

v+ vL

v / f S

=(1+
vL

v
) f S . (114)

Pozn.:  Jestliže by se posluchač vzdaloval od zdroje vlnění,  vzájemná rychlost by měla velikost
v−vL a  frekvence  vnímaná  posluchačem  by  byla  tentokrát  nižší,  než  frekvence  f zvuku

vysílaného zdrojem:

f L=
v−vL

λ
=

v−vL

v / f S

=(1−
vL

v
) f S . (115)

Zdroj a detektor v pohybu
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Nechť se pohybuje také zdroj vlnění rychlostí  vS. Rychlost šíření vlnění v daném prostředí  v (zde
vzduch) není ovlivněna pohybem zdroje ale je určena vlastnostmi prostředí. Ale vlnová délka není

rovna  podílu  v / f S . Během  jedné  periody  urazí  vlna  vzdálenost  vT =
v
f S

a  zdroj  vlnění

vzdálenost  vS T =
vS

f S

. Současně je vlnová délka vzdáleností mezi vlnoplochami, kterým přísluší

stejná fáze a je určena relativním pohybem zdroje vlnění a samotného vlnění. Z obrázku je patrné,
že se vlnová délka liší před a za zdrojem. Vpravo od zdroje platí pro vlnovou délku tento vztah:

λfront=
v
f S

−
vS

f S

=
v−vS

f S

. (116)

Vlevo od zdroje platí:

λ behind=
v+vS

f S

. (117)

Pro vyjádření frekvence, kterou vnímá posluchač za zdrojem (vlevo od zdroje), dosadíme (117) do 
prvního vzorce v (114):

f L=
v+ v L

λbehind
=

v+ vL

(v+ vS)/ f S

f L=
v+ vL

v+ vS

f S . (118)

Pozn.: Nechť je posluchač v klidu a zdroj se pohybuje směrem k posluchači. Pak vS < 0 a podle 
(118) platí f L=[v /(v+vS)] f S. Posluchač tedy slyší zvuk o vyšší frekvenci.
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TERMODYNAMIKA
Nultý zákon termodynamiky

Termodynamika se zabývá přenosem energie prostřednictvím tepelné výměny, mechanické práce,
dalšími  aspekty  pojmu  energie  a  tím,  jak  se  přenos  energie  projevuje  na  vlastnostech  hmoty.
Axiomatickou  bází  termodynamiky  jsou  termodynamické  zákony  (spolu  s  dalšími  postuláty
termodynamiky).  Představují  experimentálně  ověřené  tvrzení.  Předmětem  zájmu  může  být
například motor v automobilu, v němž vzniká tepelná energie chemickou reakcí kyslíku a par paliva
ve válcích motoru. Vzniklý plyn působí na písty ve válcích tlakovou silou a koná tak mechanickou
práci, která se využije k pohonu automobilu. Popsaný jev je příkladem termodynamického děje.

Centrálním  pojmem termodynamiky  je  teplota.  Mnoho  měřitelných  vlastností  hmoty  závisí  na
teplotě - např. délka kovové tyče, tlak páry v bojleru, schopnost vodiče vést elektrický proud, barva
velmi horkého tělesa. Náš "smysl pro teplotu" není vždycky věrohodný. Například za studeného
zimního dne se nám zdá kovové zábradlí studenější než dřevěné, neboť kovové odvádí energii z
prstu rychleji než dřevěné. 

Teplota souvisí s kinetickou energií molekul látky, ale tato souvislost je velmi komplikovaná, snad s
výjimkou ideálního plynu. Teplotu však budeme nyní definovat, aniž bychom diskutovali pohyb
molekul. Jedná se o makroskopickou definici teploty.

Kteroukoli z měřitelných vlastností předmětů, které závisí na teplotě (na "horkosti" či "studenosti"),
můžeme  použít  jako  základ  přístroje,  který  nám pomůže  zavést  pojem teploty.  Příklady  dvou
přístrojů, které se používají k měření teploty (teploměry), jsou zobrazeny na obr. ter1 a ter2.

Obr. ter1

Obr. ter2
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Při měření teploty se teploměr uvede do kontaktu s měřeným tělesem. Například se teploměr ponoří
do šálku s horkým čajem. Teploměr se přitom zahřeje a čaj v důsledku interakce s teploměrem
nepatrně ochladí. Systém (čaj a teploměr) dosáhne po určité době stavu  tepelné rovnováhy,  ve
kterém interakce mezi teploměrem a čajem nezpůsobuje žádně změny vlastností systému. 

Jestliže mezi dva systémy vložíme tzv.  tepelný izolant (např. dřevo, izolační pěna, skelná vata),
vzájemné  ovlivňování  probíhá  mnohem pomaleji.  Ideální  tepelný  izolant  dokonce  brání  dvěma
systémům, aby dosáhli  termodynamické rovnováhy. Materiál,  který umožňuje tepelnou interakci
mnohem rychlejší, než je tomu u tepelného izolantu, se nazývá tepelný vodič. 

Nultý zákon termodynamiky: Je-li systém C v tepelné rovnováze se systémy A a B, pak A a B
jsou v tepelné rovnováze navzájem (obr. ter3).

Dva systémy jsou v tepelné rovnováze, pouze tehdy, mají-li stejnou teplotu. Jestliže se teploty dvou
systémů liší, nemohou být v tepelné rovnováze.

Pro  vyjádření  hodnoty  teploty  se  používají  různé  teplotní  stupnice,  které  se  liší  stavy  tepelné
rovnováhy, jimž je přiřazena určitá hodnota teploty:
• Celsiova teplotní stupnice (t): 0°C – rovnovážný stav ledu a vody při normálním tlaku nad 
hladinou (1013,25 hPa); 100°C – teplota varu vody, tj. rovnovážný stav vody a její syté páry za 
normálního tlaku
• termodynamická (Kelvinova) teplotní stupnice (T): 0 K – absolutní nula; současně platí
ΔT=Δ t

V praxi se můžete setkat s Fahrenheitovou teplotní stupnicí. Převodní vztah z Celsiovy teplotní 

stupnice: TF=(
9
5
{t }+32) F∘ .

Obr. ter3

67



Uhlář: Fyzika I (2017)

Teplotní roztažnost

Kovové víčko na zavařovačce můžeme uvolnit tak, že na ni pustíme proud horké vody. Víčko i 
skleněná zavařovačka se roztahují, avšak atomy kovu se od sebe vzdálí více než atomy skla.

Teplotní roztažnost materiálů je fyzikální jev spočívající ve změně rozměrů tělesa při změně jeho 
teploty. Projevy teplotní roztažnosti je nutno brát v úvahu v mnoha situacích, např.:

• expanzní mezery v konstrukci mostu, mezi kolejnicemi
• vhodný materiál zubní výplně, tzn. se stejnou teplotní roztažností jako okolní zubovina
• letadlo Concorde: trup musel odolat prodloužení letadla o 12,5 cm vyvolanému zahřátím 

trupu během letu nadzvukovou rychlostí

Teploměry a termostaty bývají založeny na rozdílné teplotní roztažnosti mezi dvěma kovy, které 
tvoří bimetalový proužek (obr. ter. 4).

Obr. ter4

Teplotní délková roztažnost

Změní-li se teplota kovové tyče o ΔT=T−T 0 , její délka l0 se změní o hodnotu 

Δ l=l(T )−l0(T 0)=αΔT l0 , (119)

kde α je charakteristika materiálu zvaná teplotní součinitel délkové roztažnosti.

[α] = K-1 = °C-1

Délku tyče po změně teploty můžeme vyjádřit podle vztahu (119) takto:

l=l0(1+αΔT ). (120)

Ve většině praktických případů lze považovat teplotní součinitel délkové roztažnosti jako konstantní
veličinu, protože jen slabě závisí na teplotě. Rovnice (119) se vztahuje na každý délkový element 
tělesa, proto se mění také objem těles se změnou teploty.

Teplotní objemová roztažnost

U tekutin je popis objemové roztažnosti jediným rozumným způsobem popisu teplotní roztažnosti. 
Změní-li se teplota pevné látky nebo tekutiny objemu V0 o hodnotu ΔT=T−T 0 , změna objemu 
bude
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ΔV =V (T )−V (T 0)=V −V 0=V 0βΔT , (121)

kde β je teplotní součinitel objemové roztažnosti materiálu tělesa. Platí:

β=3α . (122)

Hustota vody je maximální při teplotě kolem 4 °C, proto se při teplotách nad 4 °C roztahuje s 
rostoucí teplotou, ale mezi 0 °C a 4 °C se zahřátím smršťuje. Tato anomálie vody je důvodem, proč 
vodní nádrže zamrzají shora dolů. Když voda chladne například z teploty 10 °C, klesá ke dnu. Při 
ochlazování pod 4 °C se stává řidší a stoupá ke hladině, kde může zamrznout. Proto nezamrzne 
voda v dostatečně hluboké nádrži úplně a může v ní přetrvávat život v podobě, jak ho známe.

Vnitřní energie termodynamické soustavy

Robert Brown:
• Všechna makroskopická tělesa jsou tvořeny částicemi (atomy, molekulami, ionty), které 
vykonávají neustálý, neuspořádaný pohyb.
• Makroskopické vlastnosti těles jsou determinovány vzájemným působením (interakcí) těchto 
částic.

Termodynamickou soustavou (systémem) nazveme množinu makroskopických těles,  která  má
potenciál  si  vyměňovat  energii  se  svým  okolím.  Termodynamické  soustavě  přísluší  kinetické
energie soustavy Ek pohybující se jako celek, potenciální energie Ep jako důsledek přítomnosti polí
vnějších sil (např. gravitační pole) a vnitřní energie U: E=Ek+Ep+U.

Vnitřní energie se skládá z: 
• kinetické energie chaotického pohybu molekul (translačního i rotačního)
• potenciální energie vzájemné interakce molekul prostřednictvím silových polí
• mechanické energie kmitavého pohybu atomů v molekule
• energie elektronových obalů atomů a iontů
• energie elektromagnetických polí v molekulách, atomech, iontech

Stavem soustavy budeme rozumět souhrn vnějších podmínek, v nichž se soustava nachází a souhrn
těch jedinečných vlastností soustavy, které jsou na sobě nezávislé.

Termodynamické soustavě,  která  je  popsána  proměnnými  p,  V,  T se  říká  chemický systém.  V
nejjednodušším případě je  stav soustavy určen jedním vnějším (objem  V)  a  jedním nezávislým
vnitřním parametrem (teplota T, případně tlak p). 

Vnější  parametry  jsou  takové  makroskopické  veličiny,  které  jsou  určovány  vztahem  zvolené
soustavy k okolním tělesům, která působí na soustavu (např. síly vnějšího pole, objem).

Vnitřní parametry jsou takové makroskopické veličiny, které určují strukturu a složení soustavy.
Jsou to  ty  veličiny,  které  jsou  při  daných vnějších  parametrech  charakteristické  jen  pro  danou
soustavu. (např. teplota, tlak, hustota).

69



Uhlář: Fyzika I (2017)

Stavové veličiny jednoznačně popisují stav soustavy. Jsou tedy určeny okamžitým stavem a jsou
nezávislé na tom, jakými stavy soustava prošla v minulosti.

Jestliže se parametry soustavy nemění v čase, stav soustavy nazýváme stacionární. 

Změna vnějších parametrů má za následek změnu vnitřních parametrů, která nenastává okamžitě.
Po  ustálení  vnějších  a  vnitřních  parametrů  nastává  rovnovážný  stav,  v  němž  neexistují
makroskopické  stacionární  toky (difúzní  tok,  tepelný tok,  elektrický proud apod.).  Doba,  která
uplyne od ukončení změny vnějších parametrů do vzniku nového rovnovážného stavu, se nazývá
relaxační doba.

Rovnovážný stav je v každém okamžiku jednoznačně popsán stavovými veličinami. Po narušení 
rovnováhy dochází ke dvěma druhům dějů:
• kvazistatické – změna parametrů nekonečně pomalá (ideálně posloupnost rovnovážných stavů)
• nestatické – stav soustavy v daném okamžiku nelze jednoznačně popsat stavovými veličinami;
rozlišujeme pomalé děje (rovnováha v daném místě nastane dříve, než nastane rovnovážný stav v
celé soustavě) a rychlé (turbulentní), kdy relaxační doba v určitém místě soustavy je srovnatelná s
relaxační dobou celého systému – např. výbuch.

Vnitřní energie je v chemických systémech funkcí stavových veličin p, V, T, tj. U=f ( p,V ,T ).
To znamená, že jednomu stavu odpovídá právě jedna hodnota vnitřní energie U.

Jedním  z  úkolů  fenomenologické  termodynamiky,  která  popisuje  chování  makroskopických
soustav,  aniž  se  bere  v  úvahu  mikrostruktura  soustavy,   je  nalézt  minimální  počet  vnějších  a
nezávislých vnitřních parametrů, jednoznačně určujících stav soustavy a zároveň nalézt rovnice,
které by dovolovaly pomocí tohoto minimálního počtu parametrů určit ostatní parametry soustavy.

Statistická fyzika je částí teoretické fyziky, která odvozuje makroskopické vlastnosti látek z jejich
atomové struktury.  Máme na mysli  takové makroskopické vlastnosti  (tlak,  teplota,  magnetizace,
elektrická vodivost,...), které jsou determinovány interakcí velkého počtu částic (atomů, molekul).
Ze  zkušenosti  víme,  že  tyto  makroskopické  vlastnosti  závisí  na  teplotě  a  zabývá  se  jimi
termodynamika. 

Práce a teplo jako veličiny přenosu energie

Změna stavu soustavy je způsobena přenosem energie mezi soustavou a okolními tělesy. Přenos
energie probíhá buď konáním mechanické práce W nebo přenosem tepla Q. 

Tělesa studenější (s nižší teplotou) se při styku s tělesy teplejšími zahřívají. Mechanismus zahřívání
lze vysvětlit předáním části energie z tělesa o vyšší teplotě (s vyšší energií) tělesu o nižší teplotě.
Mění se přitom vnitřní energie těles.

Teplo je energie vyměněná mezi systémem a okolím jako důsledek teplotního rozdílu mezi nimi.

Sir James Joule (1818-1889) studoval, jak lze ohřát vodu konáním mechanické práce. Na obr. ter4a
rotující  lopatky konají  mechanickou práci  a  Joule  zjistil,  že  přírůstek  teploty  je  přímo úměrný
vykonané práci. Teplotu lze zvýšit také tím, že se nádoba s vodou uvede do styku s horkým tělesem
(obr. ter4b).
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Obr. Ter4

Teplo a mechanická práce spolu souvisí v tom smyslu, že se teplo může měnit v práci a naopak.

Pozn.: Základní jednotkou tepla je joule J. 
Pozn.: Nejdříve byla jedna kalorie definována jako množství tepla, které zvýší teplotu 1 g vody ze
14,5°C na 15,5°C. Od roku 1948 se kalorie definuje jako 4,186 J bez dalšího odkazu na vlastnosti
vody.

První zákon termodynamiky

Teplo soustavě dodané se spotřebuje na zvýšení vnitřní energie a na práci, kterou soustava vykoná 
na vnějších tělesech.

Q=ΔU+W (123)

Ze zkušenosti víme, že neexistuje neustále pracující stroj, tzv. perpetuum mobile prvního druhu, 
který by konal kladnou práci, aniž by byla dodávána alespoň stejně velká část energie v jakékoliv 
formě.

Pozn.: W souvisí se vzájemnou makroskopickou interakcí soustavy a okolí, Q souvisí se vzájemnou 
mikroskopickou interakcí soustavy a okolí.
Znaménková konvence:
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Pozn. Diferenciální tvar prvního zákona termodynamiky je:

d Q=d U+d W. (124)

Kinetická teorie plynů

Plyn stejně jako látka jakéhokoliv skupenství je složena z obrovského množství atomů, molekul či
iontů. Fenomenologická termodynamika  nepojednává  vůbec  o  atomech.  V  jejich  zákonech
vystupují pouze makroskopické veličiny jako objem, tlak a teplota. Přesto je všeobecně známo, že
plyn je souhrn obrovského množství atomů a molekul (tj. skupin atomů vázaných k sobě). Tlak
vyvolaný  plynem  jistě  souvisí  s  nepřetržitým  „bubnováním“  jeho  molekul  na  stěny  nádoby.
Schopnost plynu vyplnit zcela objem nádoby je zase spojena s možností volného pohybu molekul.
A konečně teplota a vnitřní energie plynu určitě souvisí s kinetickou energií těchto molekul. Když
vyjdeme  z  těchto  představ,  jistě  získáme  nové  poznatky  o  plynech.  Tento  molekulový  přístup
nazýváme  kinetickou  teorii  plynů.  Z  tohoto  hlediska  se  jeví  přirozené  měřit  velikost  soustav
počtem atomů či molekul. Protože bychom pracovali s příliš velkými hodnotami, zavádí se veličina
látkové množství:

n=
N

N A

. (125)

[n] = mol

N A=6,022⋅1023 mol−1

NA je Avogadrova konstanta, N počet částic (molekul, atomů, iontů).

Soustava, která obsahuje právě tolik částic, kolik je atomů ve 12 g nuklidu uhlíku 12C, má látkové 
množství 1 mol.

Molární hmotnost je definována podílem hmotnosti soustavy a jejího látkového množství:

M=
m
n

(126)
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[M] = kg·mol-1

Relativní atomová hmotnost je podílem hmotnosti atomu a atomové hmotnostní jednotky:

Ar=
ma

u
. (127)

u=1,66⋅10−27kg

u je rovna jedné dvanáctině klidové hmotnosti atomu uhlíku 12C.

Relativní molekulová hmotnost je rovna součtu relativních atomových hmotností atomů tvořících 
molekulu, současně platí:

M r=
mm

u
, (128)

kde mm je hmotnost molekuly.
Odvoďme vztah mezi relativní molekulovou a molární hmotností:

m=Nmm ,n= N
N A

M m=
m
n
=

Nmm

N /N A

=N A mm=NA uM r=10−3
⋅M r [kg⋅mol−1

]

Zabývejme se dále ideálním plynem. Plyn se nazývá ideálním, jsou-li splněny následující 
podmínky: 

• molekuly se srážejí jako dokonale pružné koule
•  objem samotných molekul je zanedbatelný ve srovnání s celkovým objemem plynu
•  molekuly na sebe nepůsobí přitažlivými ani odpudivými silami; silově spolu interagují 

pouze v okamžiku srážky

Přestože se v přírodě nesetkáme s opravdovým ideálním plynem, všechny reálné plyny se k němu
blíží  při  nízkých  hustotách,  což  odpovídá  větším  vzdálenostem  mezi  molekulami.  Studium
ideálního plynu nám tak umožňuje snáze nahlédnout do chování skutečných plynů v tomto limitním
případě. Za ideální plyn lze považovat vodík a helium za normálních podmínek.

Bylo experimentálně zjištěno, že když umístíme do nádob stejného objemu různé plyny stejného
látkového množství  a  stejné teploty,  naměříme v nádobách prakticky stejné tlaky. Jestliže tento
experiment  provedeme  při  snížené  hustotě,  pak  i  rozdíl  v  tlacích  je  ještě  menší.  Také  jiné
experimenty potvrzují, že se reálné plyny při nízkých hustotách chovají podle vztahu

pV=nRT , (129)
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který se nazývá stavová rovnice ideálního plynu. 

R je plynová konstanta, která má pro všechny plyny, které se řídí stavovou rovnicí ideálního plynu,
stejnou hodnotu 8,31 J·mol-1·K-1.

Práce plynu

Plyn působí na kolmo na píst silou o velikosti F. V důsledku silového působení dojde k přemístění 
pístu o ds. Síla přitom vykonala elementární práci   

d W=F d s=pS d s=p d V (130)

Celková práce vykonaná při změně objemu z V1 na V2:

W=∫
V 1

V 2

p d V . (131)

Práci plynu lze názorně vyjádřit tzv. pracovním diagramem  (p-V diagram):

Práce je číselně rovna obsahu plochy pod příslušným úsekem křivky závislosti  p=f (V ) v p-V
diagramu.  Z pracovního  diagramu  je  zřejmé,  že  práce  je  kromě  závislosti  na  počátečním  a
konečném stavu soustavy závislá také na cestě, po níž změna stavu soustavy probíhá.

Základní rovnice kinetické teorie plynů

Diskutujme interakce molekul plynu se stěnami nádoby tvaru krychle (délka strany  l) obsahující
ideální plyn. Nechť na stěnu narazí molekula ideálního plynu o hmotnosti  m. Poněvadž se jedná
o pružný ráz, nemění se velikost rychlosti molekuly, pouze její směr. Podle obr. 1Kt je zřejmé, že
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stěna udělí molekule impulz: 

I=F Δ t=2mvx ,

kde F   je velikost střední síly, kterou vybraná stěna působí na molekulu. Všimněte si, že se při
nárazu nemění y-ová složka rychlosti molekuly. Doba mezi dvěma po sobě následujícími nárazy
molekuly na danou stěnu je (mezitím může narazit na kteroukoliv jinou stěnu, avšak x-ová složka
rychlosti přesto nemění svou velikost):

Δ t=
2l
vx

,

takže

F 2l
vx

=2mvx

F=
mv x

2

l
.

Molekuly  1,...,N plynu  mají  ve  směru  osy  x různé  rychlosti  v1x,  v2x,  ...  ,  vNx.  Poněvadž  jsme
předpokládali  stejnorodé  prostředí,  jsou  hmotnosti  všech  molekul  stejné.  Celková  střední  síla,
kterou působí všechny molekuly na pravou stěnu, má velikost

F=
mv1x

2

l
+

mv2x
2

l
+...+

mvNx
2

l
,

tedy 

F=
m
l ∑i=1

N

v ix
2
=

mN
l

∑
i=1

N

v ix
2

N
=

mN
l

v x
2
=

mN
l

v2

3
=

mN
3l

vk
2 .

Při úpravě vzorce byla využita následující úvaha: Pro každou molekulu platí, že v2
=vx

2
+v y

2
+v z

2 .
Protože je v krychli mnoho molekul a všechny se pohybují náhodnými směry, jsou střední hodnoty
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kvadrátů jednotlivých složek rychlostí stejné a mají hodnotu v x
2
=v y

2
=v z

2
=

1
3

v2 .

vk je střední kvadratická rychlost. Podle principu molekulárního chaosu působí stejně velká síla
na kteroukoliv stěnu krychle a tudíž platí pro tlak působící na stěnu:

p=F

l2
=

N

3l3
mvk

2
=

N
3V

mv k
2 . (132)

Pomocí střední kvadratické rychlosti vyjádříme střední kinetickou energii jedné molekuly plynu

Ek=
1
2

mvk
2

přepišme vzorec (132) pro tlak do konečného tvaru 

p=
2
3

N
V

Ek , (133)

který je základní rovnicí kinetické teorie plynů.
Ze stavové rovnice ideálního plynu vyjádřeme teplotu a dosaďme tlak z rovnice (133):

T= pV
nR

=
2
3

N
V

Ek
V
nR

=
2
3

N
V

Ek

VN A

NR
=

2
3

N A

R
Ek=

2
3

1
k

Ek . (134)

Pro ideální plyn platí, že teplota je přímo úměrná střední kinetické energii molekuly ideálního 

plynu. k je Boltzmannova konstanta: k=
R

N A

=1,38⋅10−23 J⋅K−1
 

Pro střední kinetickou energii molekuly tedy platí

Ek=
3
2

kT. (135)

Vnitřní energie ideálního plynu

U ideálního plynu je vnitřní energie U dána součtem kinetických energií jednotlivých molekul 
plynu. Podle vzorce (135) platí:
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U=N Ek=N
3
2

kT=N
3
2

R
N A

T=
3
2

nRT. (136)

Vztah  (136) však podle experimentů vyhovuje pouze jednoatomovým plynům. U víceatomových
nelze zanedbat příspěvek rotačního pohybu molekul ke kinetické energii. 
Pozn.:  Počet  stupňů  volnosti molekuly  je  počet  nezávislých  parametrů,  které  určují  energii
molekuly. Energie posuvného pohybu molekuly je určena třemi parametry vx,vy,vz, energie rotačního
pohybu dalšími třemi parametry ωx, ωy, ωz. Jednoatomové molekule přiřazujeme 3 stupně volnosti,
dvouatomové  5  stupňů  volnosti  a  3  a  víceatomové molekule  6  stupňů  volnosti.  Podle
ekvipartičního teorému  je energie molekuly rozdělena na všechny stupně volnosti rovnoměrně,
proto je vnitřní energie ideálního plynu určena vztahem

U=
i
2

nRT , (137)

kde i je počet stupňů volnosti molekuly.

Aplikace prvního zákona termodynamiky na děje v ideálních plynech

Izochorický děj (V = konst., n = konst.)

W = 0, neboť W=∫ p d V
Podle prvního zákona termodynamiky je proto Q=ΔU resp. d Q=d U. Zaveďme molární 
tepelnou kapacitu při stálém objemu

CV=[ d Q
nd T ]

V=konst.
(138)

Podle prvního zákona termodynamiky d Q=d U a vztahu (137) je

CV=[ d Q
nd T ]

V=konst.

=[ d U
nd T ]

V=konst.

=
iR
2

. (139)

Takže

d Q=d U=CV nd T=
iR
2

nd T

a po integraci

Q=∫
T 1

T 2

CV nd T=CV n(T 2−T 1)=
iR
2

n(T 2−T 1). (140)

Pozn.: Měrná tepelná kapacita při stálém objemu je definována takto:
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cV=[ d Q
m d T ]

V=konst.

Graf vyjadřující tlak plynu stálé hmotnosti jako funkci jeho termodynamické teploty nebo jeho 
objemu při izochorickém ději se nazývá izochora.

Izotermický děj (T = konst., n = konst.)

Víme, že d Q=d U+d W=nCV d T+ pd V a současně d T=0 , proto

d Q=d W= pd V

W=∫
V 1

V 2

p d V

pV =nRT

p= nRT
V

.

Opět integrací dostaneme vztah pro práci při izotermickém ději:

W=nRT∫
V 1

V 2 d V
V

=nRT ln
V 2

V 1

. (141)
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Izoterma je křivka, která vyjadřuje závislost tlaku na objemu při konstantní teplotě.

Izobarický děj (p = konst., n = konst.)

Platí první věta termodynamiky (diferenciální tvar):

d Q=d U+d W=nCV d T+ pd V .

Diferencujme stavovou rovnici pV=nRT :

p dV +V d p=nR d T
p d V=nR d T

Poslední výraz dosaďme do první věty termodynamiky:

d Q=nCV dT +nR d T=n(CV+R)d T=nC p dT ,
po integraci

Q=∫
T 1

T 2

n(CV+R)d T=n(CV+R)(T 2−T 1)=nC p (T 2−T 1) , (142)

kde Cp je molární tepelná kapacita při stálém tlaku. Platí tzv. Mayerův vztah:

Cp=CV+R. (143)

Vzorec pro práci při ději izobarickém dostaneme snadno integrací vztahu d W=nR d T :

W=∫
T 1

T 2

nR d T=nR(T 2−T 1) . (144)
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Adiabatický děj (Q = 0, n = konst.)

Jedná se o takový děj,  při  němž se nevyměňuje žádné teplo mezi soustavou a okolím. Buď je
soustava velmi dobře izolovaná nebo děj probíhá tak rychle, že výměna nestačí proběhnout. Pro děj
adiabatický je první věta termodynamiky v diferenciálním tvaru:

d U=−d W. (145)

Soustava tedy koná práci na úkor své vnitřní energie. 

Do vztahu (145) dosaďme vzorce (130), (139), tlak přepišme do tvaru zlomku 
nRT
V

a dále 

upravujme:

nCV dT+
nRT
V

d V=0 /
1
T

nCV

T
d T+

nR
V

dV =0

Nyní rovnici integrujme

nCV ln T+nR ln V=A /
1
n

CV lnT +R ln V=
A
n
=ln K

V posledním vztahu jsme přeznačili integrační konstantu 
A
n

na ln K . Pokračujme v úpravách:

ln T CV+ln V R
=ln K

lnT CV V R
=ln K

K=T
CV V R

Umocníme na 
1

CV
, integrační konstantu opět přeznačíme a dostaneme:

K1=TV
R

CV .
Nyní se zbavíme konstanty R. Použijme Mayerův vztah:

R=Cp−CV

R
CV

=
C p

CV

−1

R
CV

=κ−1,

kde κ je Poissonova konstanta, pro kterou tedy platí
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κ=
C p

CV
(146)

Poissonova konstanta je větší než 1.

Vraťme se k odvozování:

K1=TV κ−1

Současně platí stavová rovnice ideálního plynu  pV =  nRT, ze které vyjádříme termodynamickou
teplotu

T=
pV
nR

a dosaďme ji do vztahu pro K1:

K1=
pV
nR

V κ−1
=

pV κ

nR
.

Platí tedy Poissonova rovnice

pV κ
=K1nR=konst. (147)

Práci plynu při adiabatickém ději odvodíme takto:

dW=−dU=−nCV dT

W=−∫
U 1

U 2

d U=nCV (T 1−T 2) .

Při  izotermickém ději  je  zajištěna  dokonalá  výměna  tepla  mezi  uvažovanou  soustavou  a  jejím
okolím (tzv. diatermální izolace). Naopak, adiabatický děj předpokládá dokonalou tepelnou izolaci
(tzv. adiabatická izolace). Již bylo zmíněno výše, že adiabatickým dějem je rovněž velmi rychle
probíhající děj. Ve skutečnosti jsou obě izolace těžko dosažitelné. Z tohoto hlediska popisujeme
reálný děj v ideálním plynu (děj polytropický) rovnicí

pV n
=konst. (148)

Jestliže platí:
• n = 0, je p = konst. a jedná se o izobarický děj,
• n = 1, je pV = konst. a jedná se o izotermický děj,
• n = κ, je p = konst. a jedná se o adiabatický děj,
• n ® ¥, je pV¥ = konst. a jedná se o izochorický děj
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Srovnání p-V diagramů izotermického a adiabatického děje:

KRUHOVÉ DĚJE

Kruhový děj (KD) je taková posloupnost stavů soustavy (např. u tepelných strojů pracovní látky
jako  je  voda,  pára,  palivová  směs),  po  jejichž  proběhnutí  je  konečný  stav  soustavy  shodný
s počátečním. Průběh KD se obvykle znázorňuje v p-V diagramu. V jednom cyklu KD je celková
změna vnitřní energie soustavy nulová:

∮dU=0 (149)

Podle prvního zákona termodynamiky 

d Q=d U+d W

∮d Q=∮d W
(150)

Tudíž kruhový děj umožňuje trvalou přeměnu tepla v mechanickou práci.

Předpokládejme,  že  KD probíhá  po  křivce  MANBM (obr.  KR1).  Během expanze  soustavy  po
křivce MAN vykoná soustava kladnou práci  W1, která je číselně rovna obsahu plochy MANDC.
Během komprese  je  práce  W2 <  0  a  a  její  absolutní  hodnota  je  číselně  rovna  obsahu  obrazce
MBNDC. Protože expanze proběhla při vyšších tlacích ve srovnání s tlaky během komprese, je
∣W 1∣>∣W 2∣.  Tedy celková práce W=W 1+W 2 je kladná a je konána na úkor soustavě dodaného

tepla Q = Q1 + Q2 > 0. Bude-li cyklus obrácený, pak W < 0 a Q < 0. V průběhu jednoho cyklu je
soustavě  odvedeno  teplo  Q.  V obou  případech  dochází  k  tomu,  že  soustava  přijímá  teplo  od
ohřívače a  odevzdává  teplo  chladiči.  Budiž  Q1 teplo  soustavě  dodané  ohřívačem  a  Q2 teplo
soustavou odevzdané chladiči.

V tepelném stroji probíhá s pracovní látkou (např.  voda,  pára,  palivová směs) kruhový děj za
účelem trvalého konání práce tepelným strojem nebo trvalého odebírání tepla z chladícího prostoru. 
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K tepelným  strojům  patří  například:  spalovací  a  parní  turbíny,  parní  stroje,  pístové  spalovací
motory, chladicí stroje (Q < 0), tepelná čerpadla.

Diskutujme tepelný motor,  tedy stroj,  jehož "užitečným výstupem" je mechanická práce,  kterou
koná soustava na okolí. Účinnost tepelného motoru je podílem užitku a investice ve formě energie:

η=
W
Q1

(151)

Podle vztahu (150) platí

W=Q1+Q2 . (152)

Účinnost tepelného motoru lze tedy napsat ve tvaru:

η=
Q1+Q2

Q1
(153)

Účinnost tepelného motoru je největší u  Carnotova cyklu, který se skládá ze čtyř vratných dějů
s ideálním plynem (vratný neboli reverzibilní děj - průběh děje lze libovolně malou změnou některé
stavové veličiny kdykoliv změnit na děj opačný; jedná se o děj ideální, v přírodě se nevyskytující):
izotermické  expanze,  adiabatické  expanze,  izotermické  komprese  a  adiabatické  komprese
(obr. kr2). Účinnost Carnotova cyklu je

η=
Q1+Q2

Q1

=
T1−T 2

T 1

, (154)

kde T1 je teplota ohřívače a T2 teplota chladiče.
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