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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. 

Dělení fyziky

Podle metody výzkumu a zaměření:

• teoretická fyzika
• experimentální fyzika



R. Uhlář: Inženýrská fyzika (2020)

• 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).



R. Uhlář: Inženýrská fyzika (2020)

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
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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 h. b. během pohybu vyskytoval

Zákon pohybu – poloha h. b. na trajektorii v závislosti na čase

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

Poloha h. b. se uvádí vzhledem k tzv. vztažné soustavě:

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

Polohu hmotného bodu určujeme polohovým vektorem r:

r=x i+ y j+z k=(x , y , z), (1)

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=r 2−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 ).

Průměrná a okamžitá rychlost

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



R. Uhlář: Inženýrská fyzika (2020)

v p=
Δ r
Δ t

. (2)

Vektor průměrné rychlosti 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

) . (3)

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

. (4)

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). (5)

Rozklad zrychlení do složek (v rovině):

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

:
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Obr. 1.5

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 leží v oskulační rovině a má tzv. tečnou složku at a 
normálovou složku an:

a=a t+an . (6)

Někdy se používá termín dostředivé zrychlení: ad = an.

obr. 1.6
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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 , (7)

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
podél přímky, v níž síla FV působí:
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FV=∑F=d p
d t

. (8)

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

p=m v (9)

[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 . (10)

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.

Síly působící při křivočarém pohybu

Podobně jako zrychlení je užitečné rozložit výslednou sílu působící na těleso na složku normálovou 
(Fn) a tečnou (Ft). Pro velikosti těchto sil platí:

Fn=man=m
v2

r
,F t=mat=m

d v
d t

, (11)

kde r je poloměr křivosti trajektorie v daném bodě.

Síla dostředivá a odstředivá

Tečná složka výsledné síly mění velikost rychlosti tělesa, normálová složka směr rychlosti. 
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Normálová síla směřuje do středu křivosti trajektorie, proto se nazývá dostředivá. 

Předpokládejme, že popisujeme pohyb tělesa v inerciální vztažné soustavě. Pak platí, že těleso je
nuceno pohybovat se po zakřivené trajektorii tzv. vazbou. Podle zákona akce a reakce působí těleso
na vazbu silou stejné velikosti,  ale  opačné orientace.  Jedná se o  odstředivou sílu  Fo. Proto je
velikost síly odstředivé rovna velikosti síly dostředivé.

Jestliže těleso koná rovnoměrný pohyb po kružnici, pro velikost dostředivé a odstředivé síly platí:

Fn=m
v2

r
=m

(ωr )2

r
=Fo=mω

2 r=m
4 π2 r

T 2 =m4 π2 f 2r. (12)

Pozn. 1: Nechť jsou kuličky spojené tyčí. Jestliže se kuličky budou nacházet v poloze, ve které 
budou působit na spojovací tyč stejně velikými odstředivými silami, tzn. bude platit

m1 r1ω
2
=m2r2ω

2

m1 r1=m2 r2 .

V  tomto  případě  prochází  osa  otáčení  společným  těžištěm  kuliček  a  osa  otáčení  je  volná
(zanedbáme-li působení nosných tyčí na rotační osu), tzn. není příčně namáhána.

Pozn. 2: Zploštění Země

Pozn. 3: Rychlé roztočení nádoby kulovitého tvaru obsahující rtuť a vodu má za následek 
hromadění rtuti  v nejširší části nádoby – princip činnosti centrifug (odstředivek).

Pozn.  4:  Centrifugy  (obr.  odstr1)  se  například  používají  pro  obohacování  uranu.  V přírodě  je
99,275 % izotopu  238U, pouze  0,72  % izotopu  235U. K výrobě paliva  do  jaderných  reaktorů  se
používá uran obvykle obohacený na  3-4 % obsahu izotopu  235U. Pro jaderné zbraně je obohacení
mnohem větší – více než 90%. Při vysokých otáčkách se těžší izotopy  238U hromadí na okrajích
centrifugy, lehčí naopak blízko rotační osy. Účinnost obohacování závisí především na rychlosti,
kterou  jsou  rotačky  schopny  vyvinout.  Je-li  konstrukce  centrifugy  z  oceli,  dosahuje  hodnot
330 m·s-1, použijí-li se uhlíková vlákna, rychlost může dosáhnout až 600 m·s -1. Centrifugy se pro
dosažení požadovaného stupně obohacení řadí do mnoha kaskád po desítkách tisíc kusech.



R. Uhlář: Inženýrská fyzika (2020)

Obr. odstr1 Schéma centrifugy a kaskády centrifug.
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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=
dm
dV

,

střední hustota

ρs=
m
V

,

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

. (13)

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

r T=
∫ r dm

∫d m
. (14)

Pozn.: Při určování polohy těžiště je třeba volit hmotné elementy tak, abychom jimi vyplnili celé 
těleso.

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

=
m
V

;σ=
d m
d S

=
m
S

; τ=
d m
d l

=
m
L

,

kde V, S a L je  celkový objem, celková plocha a délka tělesa; ρ, σ a τ objemová, plošná a délková 
hustota. Odtud snadno získáme dm a můžeme počítat objemový, plošný nebo délkový integrál.

Př. Určete polohu těžiště homogenní desky zanedbatelné tloušťky tvaru rovnoramenného 
trojúhelníku o základně c a ramenech a = b.

Př. Určete polohu těžiště homogenní polokoule o poloměru R.

Těžiště jako průsečík těžnic:

Př. Určete polohu těžiště soustavy hmotných bodů o hmotnostech m1 = 1 kg,  m2 = 2 kg                   
a m3 = 3 kg, které jsou umístěné ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku o straně 140 cm.

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:

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 .
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Veličina 

J=∑
i=1

N

mi r i
2 (15)

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 . (16)

V tělesech se spojitě rozloženou hmotou nahrazujeme součet integrálem; pak

J=∫r2 d m . (17)

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

, (18)

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



R. Uhlář: Inženýrská fyzika (2020)

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 (19)

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
procházející těžištěm, 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  homogenní  tyče  délky  l a  hmotnosti  m vzhledem  k  ose
procházející kolmo a) koncem tyče, b) středem tyče. Vypočítejte také moment setrvačnosti této tyče,
prochází-li osa koncem tyče a svírá s tyčí úhel a.

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 . (20)
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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  (20)  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 . (21)

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 (21) se
vyskytuje veličina m1r1

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 , (22)

který můžeme přepsat do vektorového tvaru pro obecnou polohu pevné osy
M V=J ϵ , (23)

kde MV je výsledný silový moment v dané vztažné soustavě, J moment setrvačnosti tělesa vzhledem
k dané ose a  ϵ úhlové zrychlení tělesa. Vztah (23) představuje pohybovou rovnici pro otáčivý
pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy.
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Podle  2.  impulsové věty  (vztah  (63)  -  Fyzika I),  vztahu (23)  a  za předpokladu,  že je  moment
setrvačnosti konstantní a osa rotační je současně osou symetrie tělesa, platí:

M V=J ϵ=J
dω
d t

=
d(J ω)

d t
=

d b
d t

, (24)

což znamená, že

b=J ω . (25)

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.

Valivý pohyb

Na obr. 1V je nakresleno kolo bicyklu, který se pohybuje po vodorovné podložce rychlostí vT.

obr. 1V

Válení kola si lze představit jako složení rotačního pohybu kolem středu kola a posuvného pohybu 
(obr. 2V).
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Válení lze rovněž interpretovat jako „čistou“ rotaci kolem okamžité osy (obr. 3V), která prochází 
styčnou plochou mezi valícím se tělesem a podložkou.

Kinetická energie valícího se tělesa

Jestliže chápeme válení podle obr.  3V, pak použijeme-li Steinerovu větu, dostaneme pro kinetickou
energii vztah

Ek=
1
2

J Aω
2
=

1
2
(J T+mR2

)ω
2
=

1
2

J Tω
2
+

1
2

mω
2 R2

=
1
2

J Tω
2
+

1
2

m vT
2 , (26)

který je v souladu s tvrzením, že valení je složeným pohybem z translace a rotace kolem osy 
procházející těžištěm.

Valivý odpor

Podle experimentů může působit malá síla F, aniž se těleso uvede do valivého pohybu. Musí tedy
existovat jistý odpor, který brání tělesu v pohybu, nesouvisí však se smykovým třením. Tento valivý
odpor  vzniká  tím,  že  se  rotační  těleso  a  podložka  při  dotyku  nepatrně  deformují,  takže  dotyk
nenastává v bodě nebo v úsečce,  ale v plošce konečné velikosti.  Obr.  4V znázorňuje rozložení
vertikálních sil FN, jimiž podložka působí na těleso. Fs je síla statického tření.

obr. 4V

Má-li  těleso,  na  které  působí  tažná  síla  F zůstat  v  klidu,  nesmí  nastat  smyk  (fs –  koeficient
statického tření, FN – velikost síly, kterou těleso působí kolmo na podložku), tzn. F≤f s FN .  Aby
nenastalo ani valení, musí tažná síla vyhovovat podmínce
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F≤
ξ

R
FN , (27)

kde ξ je rameno valivého odporu, R poloměr tělesa, FN velikost síly, kterou těleso působí kolmo na
podložku. Není-li tato podmínka splněna, dá se těleso do valivého pohybu a posunutí kolmého tlaku
(rameno valivého odporu) si zpravidla podrží svou maximální hodnotu. Na těleso přitom působí
odporová síla  při valivém odporu o velikosti 

F v=
ξ

R
FN . (28)

Velikost odporové síly při valivém odporu je vždy menší než velikost třecí síly při smykovém tření
za jinak stejných podmínek. Proto se smykové tření často nahrazuje valivým odporem, např. hřídele
strojů se ukládají do kuličkových nebo válečkových ložisek. 

Př. Bowlingová koule se valí bez prokluzování dolů z rampy, jejíž úhel sklonu je β vzhledem k
vodorovné rovině. Jaké je zrychlení koule, zanedbáváme-li odpor vzduchu? Moment setrvačnosti

koule pro osu procházející těžištěm je J=
2
5

mr 2 .
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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 F p=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 .

Velikost síly pružnosti je Fp0=k∣y0∣.

Ve složkovém zápise dostaneme

k∣y0∣−mg=0.
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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. (29)
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Získali jsme diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty, jejíž řešení je možné upravit 
do tvaru:

y=A sin(ω t+ϕ 0) , (30)

kde 

ω=
2π
T
=√ k

m
, (31)

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) . (32)

Amplituda rychlosti je v m=Aω . Pro velikost rychlosti platí:

v=∣v y∣. (33)
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Zrychlení kmitavého pohybu

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

a y=
d v y

d t
=−Aω

2sin(ω t+ϕ 0). (34)

Amplituda zrychlení je am=Aω
2 . Pro velikost zrychlení platí:

a=∣a y∣. (35)

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

π
2

rad .
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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). (36)

Kinetickou energii harmonického oscilátoru lze vyjádřit s využitím vzorce (30) takto:

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) . (37)

Pro celkovou mechanickou energii proto platí:

E=Ek+Ep=
1
2

kA2 . (38)

Mechanická energie harmonického oscilátoru je tedy na čase nezávislá. Na obrázku jsou 
znázorněny potenciální a kinetická energie harmonického oscilátoru jako funkce času.
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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
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 v radiánech malý natolik, aby platil vztah sin θ ≈ θ, můžeme upravit 
pohybovou rovnici do tvaru

d2
θ

d t2
+

mghθ
J

=0, (39)

který je velmi podobný rovnicím (29) (lineární harmonický oscilátor). Řešení rovnice (39) je možné
upravit do tvaru:

θ=θm sin(ω t+ϕ 0), (40)

kde 
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ω=
2π
T
=√mgh

J
(41)

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

. (42)

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 (42), kde 

J=ml2.

Nakonec pro periodu kmitání matematického kyvadla platí:

T=2π√ ml2

mgl
=2π√ l

g
, (43)

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
,
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takže

lR=
J

mh
. (44)

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.) a vnitřní tření v materiálu tělesa
tvořícího pružnou vazbu (např. pružina). Předpokládejme pouze 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
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
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d2 y
d t 2 +

r
m

d y
d t

+
k
m

y=0. (45)

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

y=A0e
−rt
2m sin(ω ' t+ϕ 0)=A0 e−bt sin(ω ' t+ϕ 0) , (46)

kde 

ω '=√ω2
−

r2

4m2
(47)

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 (47) 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

=v (ma+ky )=v (−rv)=−rv 2 . (48)

Dochází tedy k nerovnoměrnému poklesu energie v čase.

Nucené kmitání

Jestliže  chceme  zajistit,  aby  nedocházelo  k  poklesu  amplitudy  kmitání,  je  jedinou  praktickou
možností (vylučujeme odstranění odporové síly) působení periodické vnější síly (tzv. budící síla).
Nechť je tato síla harmonicky závislá na čase a má úhlovou frekvenci Ω:

Fb=Fm sinΩ t. (49)

Pohybová rovnice má v tomto případě tvar:

Fp0+FG+Fp+Fo+Fb=m a .

Ve složkovém zápise dostaneme

k|y0|−mg−ky−rv+FmsinΩ t=ma y .

Po úpravě s použitím výše zavedených veličin dostaneme

d2 y
d t 2 +

r
m

d y
d t

+
k
m

y=Fm sinΩ t. (50)

což  je  lineární  nehomogenní  diferenciální  rovnice,  která  je  až  na  člen  na  pravé  straně  shodná
s diferenciální rovnicí tlumených kmitů.  Obecné řešení diferenciální  rovnice nucených kmitů se
skládá  z  obecného  řešení  příslušné  homogenní  diferenciální  rovnice  a  z  partikulárního  řešení
nehomogenní rovnice. Zbývá tedy určit pouze partikulární řešení. Zvolíme funkci, která má stejný
tvar  jako  pravá  strana  nehomogenní  rovnice  a  neznámé součinitele  určíme  tak,  že  tuto  funkci
dosadíme do nehomogenní rovnice. Řešení má potom tento tvar:

y=A0 e−bt sin(ω ' t+ϕ 0)+An sin(Ωt+γ), (51)

kde 
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tg γ=
2bΩ

Ω
2
−ω

2 (52)

a

An=
Fm /m

√(Ω2
−ω

2
)

2
+4b2

Ω
2
. (53)

Amplituda nucených kmitů bude maximální, jestliže nastane tzv. amplitudová rezonance:

Ωr=√ω2
−2b2. (54)

Jestliže je tlumení slabé, tedy konstanta útlumu mnohem menší než vlastní úhlová frekvence 
netlumeného kmitání, pak je přibližnou podmínkou rezonance rovnost:

Ωr=ω . (55)

Pozn.: Všechny mechanické soustavy vykazují jednu nebo více vlastních frekvencí. Když na ně
působí velká vnější budící síla s frekvencí, která je v blízkosti jedné z vlastních frekvencí soustavy,
mohou vznikající nucené kmity způsobit mechanické porušení. Například u letadel se musí lišit
vlastní frekvence křídel a frekvence kmitání pístů při letových otáčkách motoru.

Parametrická rezonance

Příkladem tohoto jevu jsou samostatně se houpající děti. Soustava se udržuje v kmitání tím, že se
mění vhodný vnitřní parametr soustavy. Například kýváním nohou vsedě anebo pokrčováním nohou
vestoje se mění moment setrvačnosti houpačky s člověkem vzhledem k rotační ose. Je zajímavé, že
rezonanční  frekvence  tohoto  mechanismu  houpání  je  dvojnásobná  oproti  vlastní  frekvenci
houpačky.  Parametrickou  rezonancí  lze  zvýšit  amplitudu  kmitání,  nelze  se  však  rozhoupat  z
absolutního klidu.
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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,
tekutina 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).
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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 Do Do bodu o souřadnici bodu Do bodu o souřadnici o Do bodu o souřadnici souřadnici  Do bodu o souřadnici x Do bodu o souřadnici se Do bodu o souřadnici vlna Do bodu o souřadnici dostane Do bodu o souřadnici za
dobu Do bodu o souřadnici x/vφ a Do bodu o souřadnici proto Do bodu o souřadnici je Do bodu o souřadnici výchylka Do bodu o souřadnici v Do bodu o souřadnici bodě Do bodu o souřadnici o Do bodu o souřadnici souřadnici Do bodu o souřadnici x Do bodu o souřadnici a Do bodu o souřadnici v Do bodu o souřadnici čase Do bodu o souřadnici t Do bodu o souřadnici určena Do bodu o souřadnici vztahem Do bodu o souřadnici 

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 ).
(56)

Veličina Do bodu o souřadnici λ Do bodu o souřadnici je Do bodu o souřadnici vlnová Do bodu o souřadnici délka, Do bodu o souřadnici kterou Do bodu o souřadnici lze Do bodu o souřadnici interpretovat Do bodu o souřadnici jako Do bodu o souřadnici nejmenší Do bodu o souřadnici vzdálenost Do bodu o souřadnici měřená Do bodu o souřadnici ve Do bodu o souřadnici směru Do bodu o souřadnici šíření
vlny, Do bodu o souřadnici na Do bodu o souřadnici které Do bodu o souřadnici dochází Do bodu o souřadnici k Do bodu o souřadnici opakování Do bodu o souřadnici tvaru Do bodu o souřadnici vlny. Do bodu o souřadnici V Do bodu o souřadnici homogenním Do bodu o souřadnici prostředí Do bodu o souřadnici  Do bodu o souřadnici je Do bodu o souřadnici vlnová Do bodu o souřadnici délka Do bodu o souřadnici také Do bodu o souřadnici rovna

vzdálenosti,  Do bodu o souřadnici o Do bodu o souřadnici kterou Do bodu o souřadnici se Do bodu o souřadnici posune Do bodu o souřadnici čelo Do bodu o souřadnici vlny Do bodu o souřadnici za Do bodu o souřadnici dobu Do bodu o souřadnici jedné Do bodu o souřadnici periody.  Do bodu o souřadnici k=
2π
λ

 Do bodu o souřadnici je  Do bodu o souřadnici úhlový vlnočet.

Všimněme Do bodu o souřadnici si, Do bodu o souřadnici že Do bodu o souřadnici y Do bodu o souřadnici je Do bodu o souřadnici funkcí Do bodu o souřadnici dvou Do bodu o souřadnici proměnných, Do bodu o souřadnici času Do bodu o souřadnici a Do bodu o souřadnici souřadnice Do bodu o souřadnici x. y Do bodu o souřadnici se Do bodu o souřadnici nazývá Do bodu o souřadnici vlnová funkce.

Vlnová rovnice 

Mějme Do bodu o souřadnici nejprve Do bodu o souřadnici lineární Do bodu o souřadnici harmonické Do bodu o souřadnici postupné Do bodu o souřadnici vlnění Do bodu o souřadnici a Do bodu o souřadnici její Do bodu o souřadnici vlnovou Do bodu o souřadnici funkci

y=A sin(ω t−kx) . (57)

Vyjádřeme rychlost jakékoliv kmitající částice v bodové řadě:

v y (x , t)=
∂ y (x , t)

∂ t
=Aωcos(ωt−kx) . (58)

Amplituda rychlosti Aω kmitání částic v bodové řadě může být větší, stejná nebo menší než fázová 
rychlost vlnění. Zrychlení jakékoliv částice v bodové řadě je druhou parciální derivací vlnové 
funkce podle času:

a y(x , t)=
∂

2 y (x ,t )

∂ t2 =−Aω2sin(ωt−kx)=−ω2 y (x ,t ). (59)

První parciální derivace vlnové funkce podle souřadnice x je sklon bodové řady vzhledem ke směru
osy x v okamžiku t. Druhá parciální derivace vlnové funkce podle souřadnice x je křivost bodové
řady v daném místě a čase:

∂
2 y (x , t)

∂ x2 =−A k2 sin(ω t−kx )=−k2 y (x ,t ). (60)

Úhlový vlnočet byl definován takto:

k=
2π
λ

. (61)

Pro vlnovou délku platí

λ=vφT (62)
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a pro úhlovou frekvenci:

ω=
2π
T

. (63)

Kombinací vztahů (61), (62) a (63) dostaneme

ω=kvφ . (64)

Dejme do podílu druhé derivace (59), (60) a využijme vztah (64):

∂
2 y (x , t)/∂ t2

∂
2 y (x , t)/∂ x2=

ω
2

k2 =vφ

2 ,

tedy

∂
2 y (x , t)

∂ x2 =
1

vφ

2

∂
2 y (x , t)

∂ t2 . (65)

Získali jsme  vlnovou rovnici pro jednorozměrný případ. Odvodili jsme ji za předpokladu, že se
vlnění šíří v kladném směru osy x (viz (56)). Jestliže bychom předpokládali šíření vlnění v opačném
směru, vycházeli bychom z rovnice 

y=A sin(ω t+kx ) (66)

a dospěli bychom ke stejnému tvaru vlnové rovnice. Z matematického hlediska je vlnová rovnice
lineární homogenní parciální diferenciální rovnicí druhého řádu. Odvozená vlnová rovnice neplatí
pouze pro lineární harmonické vlnění šířící se v kladném či záporném směru podél osy x, ale i pro
vlnění šířící se v kladném či záporném směru osy x popsané obecnou vlnovou funkcí

y=f (ω t±kx)=g(vφ t±x ). (67)

Vlnění nemusí být dokonce ani periodické a prostředí, kterým se vlnění šíří, nemusí být homogenní.
Může se jednat  také o podélné vlnění,  proto v dalším textu budeme označovat  vlnovou funkci
písmenem u. 

Obecné řešení vlnové rovnice (65) má tvar (J. d'Alembert, 1770)

u= f (vφ t−x)+g (vφ t+x) , (68)

kde f a g jsou dvakrát diferencovatelné funkce.

Obecná vlnová rovnice pro prostorové vlnění má tvar

∂
2 u

∂ x2
+
∂

2 u

∂ y2
+
∂

2 u

∂ z2
=

1

vφ
2

∂
2 u

∂ t2
, (69)
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kde 

u= f (vφ t−nr )+g(vφ t+nr) . (70)

r je polohový vektor bodu vlnoplochy (množina bodů kmitajících se stejnou fází), která je vzdálena 
od počátku souřadného systému o vzdálenost r a n je jednotkový vektor ve směru normály k této 
rovině a současně ve směru šíření vlnění (obr. vl2). 

Použijme Laplaceův operátor Δ (kvadrát operátoru nabla)

∇
2
≡∇ .∇≡ ∂

2

∂ x2+
∂

2

∂ y2+
∂

2

∂ z2 (71)

a dostaneme

∇
2u=

1
v2

∂
2 u
∂ t 2 . (72)

Obr. vl2

Představuje-li  u mechanickou výchylku, pak člen ∂
2u/∂ t2 je okamžité zrychlení v daném bodě

(objemového  elementu)  a  člen  v2
∇

2u sílu  působící  na  jednotkovou  hmotnost  (podíl  síly  a
hmotnosti).  Vlnová rovnice  nabývá charakteru  dynamického zákona.  Z pohybových rovnic  pro
pružné nebo tekuté prostředí plyne vlnová rovnice.

Ke stejné rovnici se dospěje i z rovnic elektromagnetického pole, přičemž rychlost šíření vlnění v
tomto případě se rovná rychlosti světla - světlo je elektromagnetické vlnění. K vlnové rovnici lze
dospět také z rovnic pro (slabé) gravitační pole. V kvantové mechanice má vhodně modifikovaná
vlnová rovnice základní význam podobně jako pohybové rovnice Newtonovy v mechanice. Vlnová
rovnice je vyjádřením univerzálních dynamických zákonitostí přírodních jevů.
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Dopplerův jev

Pravděpodobně jste si všimli, že výška tónu policejní houkačky, která je dána frekvencí, je větší,
pokud se policejní vůz k vám blíží a naopak menší, pokud se vzdaluje, srovnáme-li ji s frekvencí
stojícího vozu s houkačkou. 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. Ve stanici stáli posluchači, kteří registrovali zvýšení tónu hrajících
trubek, když se k nim souprava přibližovala.

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.

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 . (73)

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 . (74)
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Zdroj a detektor v pohybu

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

. (75)

Vlevo od zdroje platí:

λ behind=
v+vS

f S

. (76)

Pro vyjádření frekvence, kterou vnímá posluchač za zdrojem, dosadíme (76) do prvního vzorce v
(73):

f L=
v+v L

λ behind
=

v+vL

(v+vS)/ f S

f L=
v+vL

v+vS

f S. (77)

Pozn.: Nechť je posluchač v klidu a zdroj se pohybuje směrem k posluchači. Pak vS < 0 a podle (77)
platí f L=[v /(v+vS)] f S. Posluchač tedy slyší zvuk o vyšší frekvenci.
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RELATIVISTICKÁ MECHANIKA (SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY)
Relativistická kinematika částice

Galileova transformace (GT)

Vztah mezi souřadnicemi (obr. rel1) jedné a téže bodové události (x,  y,  z) v S a (x',  y',  z') v S' v
Newtonovské mechanice je dán rovnicemi (předpoklad konstantní rychlosti pohybu V soustavy S'
vzhledem k soustavě S):

x '=x−Vt
y '= y
z '=z
t '=t.

(78)

Uvedené rovnice představují speciální Galileiho transformaci souřadnic. Derivací souřadnic podle 
času získáme rovnice pro souřadnice rychlosti:

v x '=vx−V
v y '=v y

vz '=v z .
(79)

Rovnice  (79) představují  adiční  teorém rychlostí,  který  je  nerozlučně  spojen  s  předpokladem
nezávislosti chodu času (t = t') na referenční soustavě, který není samozřejmý a proto je nutno jej
experimentálně ověřit. Jestliže ještě zderivujeme podle času rovnice (79) , dostaneme

d v '
d t '

=
d v
d t

; (80)

Newtonovy pohybové rovnice jsou tedy invariantní vůči Galileiho transformaci (78). Invariantnost
pohybových  rovnic  mechaniky  vůči  Galileiho  transformaci  vyjadřuje  ekvivalentnost  všech
inerciálních soustav v Newtonově mechanice neboli tzv. Galileův princip relativity. 

V Newtonově mechanice se předpokládá okamžité šíření interakce.

Michelson-Morleyův pokus

Pokus byl proveden proto, aby potvrdil či vyvrátil hypotézu o existenci éteru, který prostupuje celý
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vesmír a v němž se šíří světlo rychlostí světla podobně jako zvuk ve vzduchu. Jestliže existuje éter,
pak závisí rychlost světla měřená pozorovatelem na vzájemném pohybu pozorovatele vzhledem k
éteru. K měření rychlosti pohybu Země éterem použili v roce 1887 Albert Michelson a Edward
Morley tzv. Michelsonův interferometr s délkou ramen 11 m. Byly porovnány časové intervaly, za
které urazilo  monochromatické světlo  (sodíkové světlo  s  vlnovou délkou 55·10-8 m) dvě stejné
dráhy OM1 = OM2 = = d vzhledem ke směru pohybu Země.

Monochromatické světlo vysílané zdrojem S (obr. rel2) dopadá na polopropustnou destičku PD pod
úhlem 45° a dělí se v bodě O na dva svazky: svazek odražený kolmo k zrcadlu M 1, který po odrazu
od M1 a průchodu přes PD dopadá na stínítko P a svazek B šířící se v přímém směru, který po
odrazu od M2 se vrací k PD a odráží se do P. Pro kompenzaci rozdílnosti optických drah obou
svazků je do cesty svazku A vložena kompenzační destička KD stejné tloušťky a téhož materiálu
jako destička PD. Oba světelné svazky jsou koherentní a interferují na stínítku P. Na stínítku jsou
patrné  interferenční  proužky,  které  vznikají  díky  tomu,  že  není  v  reálném experimentu  možné
zajistit, aby byly vzdálenosti OM1 a OM2 zcela stejné. Za předpokladu existence éteru je přítomnost
interferenčních proužků dána navíc rozdílnou rychlostí světla v úsecích  OM1 a  OM2 a poloha
proužků je posunuta ve srovnání se stavem, v němž by byla Země vzhledem k éteru v klidu. Jestliže
se celá aparatura otočí o 90°, proužky by se měly posunout na druhou stranu od "klidové" polohy.
Výsledek experimentu byl negativní, tzn. v rámci experimentální chyby bylo posunutí nulové (při
rychlosti Země kolem Slunce V ≈ 30 km·s-1 očekávaná hodnota posunutí cca 4/10 vzdálenosti mezi
proužky, naměřeny řádově setiny). Negativní výsledek experimentu prokázal neexistenci absolutní
vztažné  soustavy  (éteru).  Výsledky  experimentu  nelze  vysvětlit  pomocí  Galileiho  transformace
souřadnic, ze které lze odvodit klasické skládáni rychlostí.

Z negativních výsledků těchto pokusů Albert Einstein (1905) dospěl k těmto postulátům:

1. Tvar fyzikálních zákonů je nezávislý na volbě inerciální soustavy, a tudíž nelze žádným pokusem 
objevit tzv. privilegovanou soustavu (soustavu v absolutním klidu).
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2. Rychlost světla je ve všech inerciálních soustavách stejná, tzn. nezávisí na vzájemné rychlosti 
zdroje a pozorovatele a je maximální rychlostí šíření fyzikálních účinků (rozruchů, signálů).

Poslední tvrzení plyne z toho, že rychlost světla se neskládá s rychlostí zdroje a je tedy univerzální 
konstantou:

c=(2,99792458±0,00000001)⋅108 m⋅s−1 . (81)

Galileiho transformace není ve shodě s těmito postuláty. Transformace konzistentní s Einsteinovými
postuláty je Lorentzova transformace (LT).

Lorentzova transformace a její důsledky

Pro speciální volbu pohybu referenčních soustav podél osy x se Lorentzova transformace označuje 
termínem speciální Lorentzova transformace a má tento tvar:

x '= x−Vt

√1−
V 2

c2

=γ(x−Vt )

y '= y
z '=z

t '=

t−V

c2
x

√1−
V 2

c2

=γ(t−V

c2
x) ,

(82)

kde γ=
1

√1−
V 2

c2

=
1

√1−β2
a nazývá se Lorentzův faktor. 

Relativnost současnosti

Z LT vyplývá, že události, které se jednomu pozorovateli jeví jako současné, nemusí se jevit jako 
současné jinému pozorovateli ve stavu relativního pohybu a naopak.

Nechť v S nastanou dvě události A(x1, 0, 0, t1) a B(x2, 0, 0, t2), přičemž x1 ≠ x2,  t1 ≠ t2. Pozorovateli 
v S' se budou jevit jako A(x'1, 0, 0, t'1) a B(x'2, 0, 0, t'2), kde je

t1 '=

t1−
V

c2
x1

√1−β2

t2 '=

t2−
V

c2 x2

√1−β2
.

Časový rozdíl je
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t2 '−t1 '=Δ t '=

(t2−t1)−
V

c2
(x2−x1)

√1−β2
. (83)

Časový interval závisí na intervalu Δ t a na prostorové odlehlosti.

Dilatace času

Časový interval mezi událostmi, měřený v soustavě, vůči níž jsou v klidu, je kratší, než se jeví 
pozorovateli v soustavě, která se pohybuje vůči bodu, v němž se události odehrávají.

Časový interval v soustavě S'  mezi dvěma událostmi A(x'1, 0, 0, t'1) a B(x'2, 0, 0, t'2), které jsou 
soumístné ( x'1 =  x'2), je 

Δ τ=t2 '−t1 ' .
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Vycházeje z inverzní Lorentzovy transformace ILT 

x= x '+Vt '

√1−
V 2

c2

=γ(x '+Vt ')

y= y '
z=z '

t=

t '+
V

c2 x '

√1−V 2

c2

=γ(t '+
V

c2 x ' )

(84)

lze odvodit, že platí

Δ t= Δ τ

√1−β2
. (85)

Je zřejmé, že 

Δ t>Δ τ . (86)

Trvání děje je nejkratší v té souřadné soustavě, vzhledem k níž je bod, v němž děj probíhá, v klidu.
Δ τ je tzv. vlastní čas děje; udává dobu trvání bodové události v soustavě, vůči níž je tento bod v 

klidu.

Obr. sn 1: Supernova jasně svítí déle než v klidové soustavě v důsledku vzdalování od Země 
relativistickou rychlostí

Kontrakce délky

Lorentzova kontrakce délek je důsledkem LT. Délka objektu pohybujícího se vůči pozorovateli se
tomuto pozorovateli jeví menší ve směru pohybu, než kdyby byl vůči němu objekt v klidu. Délka v
soustavě S'  ve směru relativního pohybu inerciálních soustav je 

l0=x2 '−x1 ' . (87)

V soustavě S máme
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l=x2−x1 , (88)

Přičemž měříme oba konce tyče současně v t1 = t2 = t. Použijme LT pro úpravu rovnice (87) a 
dostaneme

l0=
x2−x1

√1−β2
, (89)

takže

l=l0√1−β2. (90)

Platí tedy, že

l<l0 . (91)

Délku l0 nazýváme vlastní délkou objektu.

Ke zkracování délky objektu nedochází ve směru kolmém k rychlosti soustavy S' vůči soustavě S.

Relativistická dynamika částice

V klasické mechanice jste se seznámili se zákonem zachování hybnosti. Jestliže spolu interagují dvě
částice, jejich celková hybnost se zachovává, je-li výslednice vnějších sil nulová. Toto tvrzení platí
z  pohledu  všech  inerciálních  soustav.  Nyní  pozorujme  vzájemnou  interakci  částic  v  inerciální
soustavě  S  a  zjistíme,  že  zákon  zachování  hybnosti  platí.  Jakmile  použijeme  LT  v  inerciální
soustavě S' pro vyjádření rychlosti,  zjistíme, že zákon  zachování hybnosti neplatí,  použijeme-li
klasickou definici hybnosti  p =  m0v. Bude však platit v případě, bude-li hmotnost ve vztahu pro
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hybnost modifikována:

p=m v=
m0

√1−
v2

c2

v
(92)

m=
m0

√1−
v2

c2

.
(93)

m0 je tzv. klidová hmotnost, měřená v inerciální vztažné soustavě, vůči níž je částice v klidu. 
Einsteinem upravený Newtonův zákon je 

F=
d p
d t

=
d
d t

m0 v

√1−
v2

c2

.
(94)

Předpokládejme, že jsou výsledná síla a rychlost rovnoběžné s osou x. Derivací hybnosti dostaneme
podle vztahu (94)

Fx=
m0

(1−
v2

c2 )
3
2

ax ,

a tedy zrychlení je

ax=
F
m0

(1−
v2

c2 )
3
2 .

S rostoucí rychlostí částice klesá zrychlení, kterou uděluje částici daná síla.

Pomocí binomického rozvoje lze rozvinout v řadu vztah (93) pro relativistickou hmotnost:
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m=
m0

√1−
v2

c2

=m0(1+
1
2

v2

c2+
3
8

v4

c4+ ...) .
(95)

Pozn.: Binomická řada:

(1+x )n=1+(n1)x+(
n
2)x

2
+(n3) x3

+...

(nk )=
n(n−1)...(n−k+1)

k !

(96)

Platí tedy pro hmotnost

m=m0+Δm . (97)

Po vynásobení vztahu (95) c2
 dostaneme

mc2
=m0 c2

+Ek=E0+Ek=E , (98)

kde E je celková energie částice, E0 klidová energie, Ek kinetická energie částice. Velký konstantní 
výraz m0c2 Einstein interpretoval jako část celkové energie částice – jako vnitřní energii známou 
pod názvem klidová energie.

Jestliže vynásobíme vztah (97) c2, získáme vztah vyjadřující ekvivalenci hmotnosti a energie:

Δ E=Δmc2 . (99)

Hmotnost a energie představují formy projevu téže objektivní reality, tj. hmoty. Vztah (97) se užívá 
např. k výpočtu hmotnostního defektu jader při jaderných reakcích.

Pozn.: V klasické fyzice jsou hmotnost a energie vzájemně nezávislými veličinami, na rozdíl od 
relativistické fyziky.

V klasické mechanice spolu souvisí energie částice a její hybnost vztahem

E=
p2

2 m
. (100)

Najděme podobný vztah i v relativistické mechanice. Vztah (98) pro celkovou relativistickou 
energii vydělíme klidovou energií m0c2 a umocníme na druhou:
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(
E

m0 c2)
2

=
1

1− v2

c2

(101)

Podle definice relativistické hybnosti (92) je její velikost:

p=
m0 v

√1−
v2

c2

.
(102)

Vztah (102) vydělíme výrazem m0c a opět umocníme na druhou:

( p
m0 c )

2

=
v2
/c2

1− v2

c2

.
(103)

Nakonec od vztahu (103) odečteme vztah (102) a upravíme. 

Finální vztah je proto

E2
=(m0c2

)
2
+( pc)2 . (104)
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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
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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

Studium změny stavu soustavy

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

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).

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

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

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). 

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 
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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).

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.
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Obr. Ter4

Přenos tepla

se děje třemi způsoby:

• vedením (kondukcí) – prostředí, kterým se teplo šíří, zůstává z makroskopického hlediska 
v klidu (např. v pevných látkách)

• prouděním (konvekcí) – přenos tepla se děje v důsledku pohybu látky daného prostředí (v 
tekutinách)

• vyzařováním (radiací) – šíření tepla není vázáno na látkové prostředí, nositelem tepla je 
elektromagnetické vlnění 

Vedení

Například, necháme-li jeden konec kovové tyče v ohni, druhý konec se zahřeje, přestože není v
kontaktu  s  ohněm.  Kinetická  teorie  vysvětluje  tepelnou  vodivost  takto:  rychleji  se  pohybující
molekuly resp. atomy v oblasti s vyšší teplotou narážejí na sousední molekuly resp. atomy s menší
střední  hodnotou  kinetické  energie,  která  potom  roste.  Tento  nárůst  střední  kinetické  energie
molekul resp. atomů se šíří  tělesem, aniž by docházelo k přenosu částic z jedné části tělesa na
druhou.  U  většiny  kovů  se  setkáváme  s  mnohem  účinnějším  mechanismem  vedení
tepla. V krystalové struktuře kovů se vyskytují volné elektrony (jsou mimo mateřský atom) a tyto
elektrony mohou přenášet energii z horkého místa na studené.

Uvažujme nejprve idealizovaný průchod tepla tělesem. Nechť je horkou lázní udržována teplota TH

jednoho konce homogenní desky o průřezu S a tloušťce d a studenou lázní druhého konce teplota TS

(obr. Ter5). Po dostatečně dlouhé době se ustálí tepelný tok – při přenosu tepla z oblasti s vyšší
teplotou do oblasti s teplotou nižší,  zůstává teplota v libovolném místě desky konstantní v čase
(teplotní pole funkcí pouze prostorových souřadnic). Vznikne tzv. ustálené (stacionární) proudění
tepla. 
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Obr. Ter5
 

Je-li za dobu dt přeneseno z jednoho konce desky teplo dQ na druhý konec desky, pak veličina 

H=
d Q
d t

(105)

se nazývá tepelný tok. Z experimentů bylo zjištěno, že platí

H=kS
TH−TS

d
, (106)

kde k je součinitel tepelné vodivosti.

[k] = W·m-1·K-1

Hodnota součinitele tepelné vodivosti závisí na materiálu desky. Materiály s velkou hodnotou k jsou
dobrými vodiči tepla, s malou hodnotou k špatnými vodiči tepla případně tepelní izolanti.

Součinitel tepelné vodivosti „klidného“ vzduchu je velmi malý, proto nás chrání před zimou 
například vlněný svetr, neboť mezi vlákny uchovává vzduch.

Jestliže  se  mění  teplota  v  různých  vrstvách  desky  nerovnoměrně,  zobecníme  teplotní  gradient
zavedením souřadné osy x rovnoběžné se směrem přenosu tepla a dostaneme
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H=−kS
d T
d x

. (107)

V inženýrské praxi se používá veličina tepelný odpor

R=
d
k

, (108)

kde d je tloušťka desky. V soustavě SI má jednotku m2·K·W-1.

Vedení tepla složenou deskou

Obr. Ter6

Na obr Ter6 je složená deska, sestávající se ze dvou vrstev z různých materiálů. Předpokládejme, že
je vedení tepla ustálené. Označme TX teplotu rozhraní mezi oběma vrstvami, pak dostaneme 

H=
k 2S(T H−T X)

d 2

=
k1 S(T X−TS)

d1

. (109)

Vyjádříme TX 

TX=
k 1d2TS+k2 d1TH

k1 d2+k 2d1

. (110)

Dosadíme (110) do (109) a získáme

H=
S(TH−TS)

d1 /k 1+d2/k2

=
S(T H−T S)

R1+R2

. (111)

Rovnici (111) můžeme zobecnit pro n vrstev různých materiálů vytvářejících desku:

H=
S(T H−T S)

∑
i=1

n

d i /k i

=
S(T H−T S)

∑
i=1

n

Ri

.
(112)
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Přestup tepla

Je přenos tepla mezi dvěma navzájem sousedícími prostředími (pouze jedna dělící plocha), z nichž 
jedno je tekutina, druhé pevná látka. Na rozhraní se zvnějšku vytvoří vrstvička absorbované 
(přilnuté) tekutiny. V jistém okolí rozhraní přejde proudění, původně například kolmé k rozhraní, v 
proudění v podélném směru k rozhraní, které budeme považovat za laminární. V těchto vrstvách 
probíhá přenos tepla vedením a proto pozorujeme trvalý spád teploty (t1 → t'1 a t'2 → t2). Pro tepelný
tok rozhraní platí:

H=Sa(t1−t1
,
) , (113)

kde α je koeficient (součinitel) přestupu tepla.

Př. Jaký musí mít výkon elektrická kamna, jestliže má být v místnosti trvale teplota 20°C? Za okny 
je mráz -22°C. Stěny mají obsah 33 m2, tloušťka stěn je 80 cm, součinitel tepelné vodivosti zdi je 
8,36·10-3 J·K-1·s-1·cm-1, součinitel přestupu tepla na rozhraní stěna-vzduch je na obou stranách stejný
a má hodnotu 1,05·10-3 J·K-1·s-1·cm-2.

Proudění

Přenos tepla se děje v důsledku pohybu látky daného prostředí (výhradně v tekutinách).  
Rozlišujeme 

• volné (přirozené) proudění (viz obr. Ter7): souvisí s tím, že  změna teploty vyvolává 
změnu hustoty. Látka proudí do míst s menší hustotou.

• Nucené proudění: vyvoláno vnějšími silami (např. čerpadlo, ventilátor) a používá se k 
zesílení proudění tepla. 

Obr. Ter7

Volné proudění v atmosféře hraje dominantní úlohu ve formování počasí a proudění v oceánech je
důležitý  globální  mechanismus  přenosu  tepla.  Stoupající  orel  či  pilot  kluzáku  se  nechá  unášet
vzhůru vzestupnými proudy nad ohřátým povrchem Země. Nucené proudění krve pomáhá udržet
stálou teplotu  v lidském těle.

Proudění  je  velmi  složitý  jev  a  neexistuje  jednoduchá  rovnice,  která  by  jej  popisovala.  Přesto
uveďme některé experimentálně získané poznatky:

• Tepelný tok vyvolaný prouděním je přímo úměrný obsahu plochy ohraničující látku. Proto 
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jsou výhodné velké obsahy povrchů radiátorů a chladících lamel.
• Viskozita tekutiny zpomaluje volné proudění v blízkosti pevného povrchu. Na tomto 

povrchu vzniká tenká vrstva, která má typicky stejné izolační vlastnosti jako 1,3 cm 
překližky. Nucené proudění ztenčuje tuto vrstvu. Proto je nám větší zima, jestliže venku 
fouká vítr ve srovnání se situací, kdy je bezvětří.

• Tepelný tok vyvolaný prouděním je přibližně úměrný mocnině na 5/4 teplotního rozdílu 
mezi povrchem a tělesem z tekutiny.

Záření
Přenos  tepla  zářením se  děje  prostřednictvím elektromagnetických vln  v  oboru  infračerveného,
viditelného či ultrafialového záření, které v této souvislosti nazýváme tepelné záření. Pro přenos
tepla zářením není potřeba žádné hmotné prostředí. Každé těleso emituje tepelné záření. Například
při teplotě 20°C je téměř všechna energie nesena infračerveným zářením. S růstem teploty vlnová
délka klesá. Při povrchové teplotě 800°C – nejpravděpodobnější vlnová délka v červeném konci
viditelného světla. Dosáhne-li teplota 3000°C, těleso je doběla rozpálené.

Těleso černé a drsné září více než těleso bílé a lesklé.

Tepelný tok Hr z vyzařujícího předmětu se nazývá zářivý tok a je dán Stefanovým-
Boltzmannovým zákonem

H r=σεS T4 , (114)

kde  σ=5,6703⋅10−8 W⋅m−2
⋅K−4 se  nazývá  Stefanova-Boltzmannova  konstanta,  ε emisivita

povrchu předmětu (nabývá hodnot mezi 0 a 1 podle složení a jakosti povrchu). Předmět s největší
emisivitou rovnou 1 nazýváme černý zářič neboli černé těleso. Emisivita je často větší pro tmavé
povrchy než pro povrchy světlé. Emisivita hladkého měděného povrchu je přibližně 0,3, kdežto
emisivita matného černého povrchu se může blížit 1.

Zářivý tok absorbovaný z okolí tělesa o teplotě T0 je 

H a=σεS T 0
4 . (115)

Předmět teploty T vyzařuje energii do svého okolí a současně energii z okolí přijímá. Neuvažujeme-
li přínos záření odraženého, bude celkový tepelný tok roven

H celk=H a−H r=σε S(T 0
4
−T 4

) . (116)
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Je-li těleso v tepelné rovnováze se svým okolím, bude T0 = T a celkový tepelný tok bude roven nule.

První zákon termodynamiky

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

Q=ΔU+W (117)

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:

Pozn. Diferenciální tvar prvního zákona termodynamiky je:

d Q=d U+d W. (118)
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Druhý zákon termodynamiky

Teplo samovolně nepřechází z tělesa studenějšího na těleso s vyšší teplotou, přestože tento děj není
v rozporu s prvním zákonem termodynamiky. Voňavka se nedostane zpět do lahve,  ze které se
vypařila. Ačkoli lze beze zbytku přeměnit mechanickou energii v tepelnou energii, existuje mnoho
zařízení, které transformují tepelnou energii jen částečně na mechanickou energii, beze zbytku to
není možné.

Termodynamické  děje,  které  probíhají  v  přírodě,  jsou  vždy  nevratné.  Druhý  termodynamický
zákon definuje  směr,  kterým mohou tyto  děje  probíhat.  Přesto  budeme diskutovat  idealizované
vratné děje, Jestliže takový děj se soustavou probíhá, nachází se tato soustava velmi blízko ve stavu
termodynamické rovnováhy vůči sobě a vzhledem ke svému okolí (viz obr. Ter6).

Obr. Ter6

Kelvinova-Planckova formulace druhého zákona termodynamiky 

Termodynamická soustava nemůže během termodynamického děje přijmout teplo z rezervoáru 
určité teploty, transformovat jej beze zbytku na mechanickou práci a dostat se po skončení tohoto 
děje do stavu, ve kterém děj začal.

Ostwald
Není možno sestrojit perpetuum mobile 2. druhu.  

Například, jestliže sjíždí z nakloněné roviny těleso, uspořádaný pohyb tělesa se "transformuje" na
náhodný, neuspořádaný pohyb molekul v tělesa a v látce nakloněné roviny. Protože nejsme schopni
kontrolovat či řídit tento neuspořádaný pohyb, nemůžeme jej konvertovat v pohyb uspořádaný.

Kdyby neplatil druhý zákon termodynamiky, automobil by se mohl rozjet ochlazováním okolního
vzduchu.

Clausius
Teplo nemůže samovolně přecházet ze studenějšího tělesa na teplejší.
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Entropie

Nevratný  přenos  tepla  zvyšuje  neuspořádanost,  protože  molekuly  jsou  zpočátku  rozděleny  do
teplejších a studenějších oblastí; toto uspořádání se narušuje přechodem do stavu termodynamické
rovnováhy. Jestliže těleso přijímá teplo, v tělese roste neuspořádanost, protože se zvětšuje střední
rychlost pohybu molekul a tím nahodilost jejich pohybu. Expanze plynu z lahvičky zvyšuje jeho
neuspořádanost,  protože  molekulám  přísluší  větší  nahodilost  poloh,  ve  kterých  se  mohou
vyskytovat.

Entropie je mírou neuspořádanosti. 
Použijme pro vysvětlení  veličiny entropie infinitezimální  izotermickou expanzi  ideálního plynu.
Podle prvního zákona termodynamiky se přijaté teplo u izotermického děje rovná vykonané práci,
takže platí:

d Q=d W= p d V=
nRT
V

d V

d V
V

=
d Q
nRT

.

Je zřejmé, že podíl 
d V
V

je mírou přírůstku neuspořádanosti a je přímo úměrný veličině 
d Q
T

, 

která je infinitezimálním přírůstkem entropie při infinitezimálním vratném ději:

d S=
d Q
T

. (119)

Přijme-li soustava teplo Q během vratného izotermického děje při teplotě T, změna entropie je dána 
vztahem

Δ S=S2−S1=
Q
T

. (120)

Entropie a třetí zákon termodynamiky

a) Vratné kruhové děje
Uvažujme Carnotův děj (η – účinnost Carnotova cyklu):

η=
Q1+Q2

Q1

=
T 1−T 2

T 1

Q2

T 2

+
Q1

T1

=0

Podíl  
Q
T

se nazývá  redukovaným teplem. Tedy při Carnotově cyklu se součet redukovaných

tepel rovná nule. Tento závěr můžeme zobecnit pro jakýkoliv vratný kruhový děj. Každý vratný
kruhový děj se dá aproximovat souborem „úzkých“ elementárních Carnotových cyklů (obr. Ter7).
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Obr. Ter7

Při jakémkoli vratném kruhovém ději je tedy splněna rovnice 

∮
d Q
T

=0. (121)

Nyní uvažujme vratný kruhový děj podle obr. Ter8. Platí

∮
d Q
T

= ∫
A (C1)

B
d Q
T

+ ∫
B(C2)

A
dQ
T

=0

∫
A (C1)

B
d Q
T

=− ∫
B (C2)

A
d Q
T

= ∫
A (C2)

B
dQ
T

.

To znamená, že veličina

Δ S=∫
A

B
d Q
T

(122)

nezávisí na integrační cestě a uvedený integrál definuje celkovou změnu entropie. Její diferenciál je

d S=
d Q
T

. (123)

Entropie je proto stavová veličina. 

b) Obecné kruhové děje (vratné či nevratné)
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Pro obecný kruhový děj platí Clausiova rovnice

∮
d Q
T

≤0, (124)

kterou můžeme považovat za matematickou formulaci druhého zákona termodynamiky.

Statistická definice entropie

S=k lnW (125)

k je Boltzmannova konstanta (1,381·10-23 J·K-1), W termodynamická váha, tj. počet způsobů, kolika
lze uskutečnit za daných podmínek daný rovnovážný stav (z hlediska makroskopického stejný), ale
s různým vnitřním  uspořádáním částic.

Pozn. k interpretaci veličiny W:
Pro každou soustavu platí, že nejpravděpodobnější makroskopický stav (makrostav) je ten, který má
největší  počet  mikrostavů.  Takový makrostav má největší  míru  neuspořádanosti  a  tedy největší
entropii. 

Všechny mikrostavy v  daném makrostavu mohou nastat  se  stejnou pravděpodobností  (základní
postulát statistické mechaniky).
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Existuje takový stav soustavy, který má minimální energii, a je jediný (všechny molekuly jsou v 
naprostém klidu) – tedy W = 1, což znamená, že ln W = 0 a tedy i S = 0. 

Na výpočet entropie je nutno znát alespoň hodnotu pro jeden stav. Taková hodnota vyplývá ze 
třetího zákona termodynamiky:

Při absolutní nule je i entropie systému nulová: je-li T = 0, je i S = 0.

Další formulace třetího zákona termodynamiky:

Nulu absolutní teploty nelze dosáhnout konečným počtem procesů.
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Fázové přechody

Mějme  termodynamickou  soustavu  (systém),  jejíž  libovolná  část  má  všude  stejné  hodnoty
stavových veličin. Jedná se v tom případě o homogenní systém. V praxi však se systémy skládají z
těles  různého  složení  a  různého  skupenství  –  heterogenní  systém.  Ten  je  přitom  složen  z
homogenních podsystémů, dostatečně velkých k určení jejich hranic, charakterizovaných stejnými
chemickými a termodynamickými vlastnostmi, které se nazývají fáze dané heterogenní soustavy.
Tři  skupenství,  pevné,  kapalné a  plynné,  jsou příklady fází.  Zvláštním případem heterogenních
soustav jsou tzv. disperzní systémy: koloidní roztok, emulze, pěna , aerosol. V koloidním roztoku
rozpouštědlo (kapalina) obsahuje rozptýlené částice o velikosti 10-4 až 10-6 mm. Jedná-li se o částice
pevné látky rozptýlené v kapalině, mluvíme o suspenzi, jedná-li se o částice kapaliny, mluvíme o
emulzi (např. kapičky oleje ve vodě). Je-li v kapalině rozptýlen plyn ve formě malých bublinek,
jedná se o pěnu. Jestliže jsou pevné částice rozptýlené v plynu, jedná se o kouř, jsou-li kapalné
částice rozptýlené v plynu, jde o mlhu. Společný název pro kouře a mlhy je aerosol.

Pevné skupenství chemicky čisté látky se může nacházet v různých fázích s rozdílnou, například
krystalografickou strukturou (např. grafit a diamant). Například roztok NaCl, ve kterém je část soli
nerozpuštěna, tvoří systém se dvěma fázemi. Směs různých plynů představuje jednu fázi. Jestliže se
heterogenní systém skládá z několika látek, které se vzájemně liší chemickými vlastnostmi a mohou
být vyčleněny z daného systému a existovat izolovaně, nezávisle na ostatních látkách v systému,
říkáme těmto látkám  složky (komponenty)  systému. Například systém voda + led + vodní pára
obsahuje tři fáze a pouze jednu složku. Roztok soli a vody obsahuje jednu fázi a dvě složky.

Platí Gibbsovo fázové pravidlo:

f +v=s+2, (126)

kde f je počet fází, v počet stupňů volnosti (počet nezávislých stavových proměnných), s počet 
složek.

Fázové přechody dělíme do dvou skupin:
• prvního druhu: entropie a specifický objem se mění skokem a jsou doprovázeny výměnou 

tepla mezi soustavou a okolím. např. skupenské změny látek.
• druhého druhu: nedochází k výměně latentního tepla, ke změně dochází najednou v celém 

objemu, např. přechod Fe ze stavu feromagnetického do stavu paramagnetického při 
Curieově teplotě, ze stavu normální vodivosti do stavu supravodivého, změna krystalické 
struktury

Fázové přechody 1. druhu
Soustava o jedné složce – vypařování a kondenzace

Vypařování je fázová přeměna kapaliny v páru. Opačný proces je kondenzace. Vypařování probíhá
u každé kapaliny s volným povrchem při každé teplotě. Některé kapaliny se vypařují rychle (těkavé
kapaliny),  například  éter,  benzín,  sirouhlík,  jiné  se  vypařují  pomalu,  jako například  voda,  olej,
kyselina sírová.

Je-li nad hladinou uzavřený prostor, mohou se vzniklé páry hromadit. Při stálé teplotě se vypařování
v uzavřené nádobě ustálí a nastane rovnovážný stav s určitým tlakem par. Množství vypařené látky
je rovno zkondenzovanému množství. Vzniklým parám říkáme nasycené páry. 

Jestliže provádíme s uzavřenou kapalinou pozvolnou izotermickou expanzi, vypařuje se s rostoucím
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objemem stále více kapaliny, ale nasycené páry nad kapalinou udržují konstantní tlak až do doby,
kdy se vypaří všechna kapalina. Při další izotermické expanzi začne tlak znovu klesat. Z nasycené
páry se stává pára přehřátá. Vlastnosti přehřátých par se při nízkém tlaku blíží vlastnostem plynů.
Závislost tlaku nasycených par na teplotě se znázorňuje tzv. křivkou nasycených par.

Na vypaření  určitého množství  páry se potřebuje jisté  množství tepla.  Měrné skupenské teplo
vypařování lv je podílem množství tepla, které musíme dodat kapalině, aby se změnila v nasycenou
páru o téže teplotě a hmotnosti kapaliny:

lv=
Lv

m
, (127)

kde Lv je skupenské teplo vypařování a m hmotnost vypařené kapaliny. Z měření vyplývá, že lv s 
rostoucí teplotou klesá. 

Rychlost vypařování kapaliny s volným povrchem závisí na druhu kapaliny, na teplotě a na 
rychlosti odvádění vytvořených par. Protože je na vypaření potřeba určité množství skupenského 
tepla, pak buďto se kapalina ochlazuje, nebo se teplo musí kapalině dodávat z vnějšku.

Var kapaliny

Zahřívejme vodu v otevřené, například skleněné nádobě – vznikající páry mohou neustále unikat do
ovzduší,  které  se  jimi  nenasytí.  Voda se pomalu  vypařuje,  současně roste  její  teplota,  pokud ji
dodáváme více tepla, než se spotřebuje na vypařování. S rostoucí teplotou roste rychlost vypařování
a postupně vzniká srážením páry v chladnějším vzduchu viditelná bílá mlha, která se neustále tvoří
a neustále zase rozplývá do vzduchu.

Na stěnách nádoby vznikají malé bublinky, které vystupují z kapaliny ven. Tyto bublinky obsahují
vzduch, který byl v kapalině pohlcen a jen málo sytých vodních par, které se vypařily z kapaliny do
bublinky. S růstem teploty se obsah sytých vodních par ve srovnání s obsahem vzduchu zvyšuje. 

Při teplotě blízké teplotě varu vzniká známý šum. Způsobují jej bublinky vodních par, které vznikají
blízko dna nádoby, kde je teplota nejvyšší. Při výstupu nahoru jsou vnějším tlakem v chladnějších
vrstvách vody drceny a praskají. Pára v nich kondenzuje a vzduch uniká.

Při určité teplotě začne voda vřít. Bublinky se tvoří rychle na jednotlivých místech rozhraní voda-
sklo, „husím pochodem“ vystupují nahoru, uvedou vodu do pohybu a praskají teprve na povrchu
vody. Tyto bublinky už obsahují jen stopové množství vzduchu, jsou to převážně vodní páry.

Dosáhne-li teplota hodnoty, při které se tlak sytých par právě rovná vnějšímu tlaku, mohou se páry
snadno rozpínat  a  ihned vznikat  nové.  Ty pak nevznikají  jen  u povrchu kapaliny,  ale  i  uvnitř.
Nastává var. Příslušná stav se nazývá bod varu. Pro vodu bylo definováno, že při normálním tlaku
1013,25 hPa je bod varu při 100°C. Při nižším vnějším tlaku voda vře při nižší teplotě (například v
nadmořské výšce 5000 m vře při teplotě 83°C). 

Měrné skupenské teplo vypařování při teplotě varu se nazývá měrné skupenské teplo varu. 
Například za normálního tlaku dosahuje pro vodu hodnotu 22,554·105 J·kg-1.

Kapalinu bez vzduchu lze přehřát, aniž by nastal var. Pak ale při vložení nějakého tělíska, na jehož 
povrchu jistě ulpí vzduchové bublinky, nastává bouřlivý var.
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Tání, tuhnutí, sublimace, trojný bod

Tání je přechod látky z pevné fáze do kapalné. Opačný pochod je tuhnutí. Sublimace je přechod z
pevného skupenství do plynného. Jde-li o chemicky jednoduchou látku o jedné složce, pak soustavě
o  dvou  fázích  (zde  skupenstvích)  náleží  podle  Gibbsova  pravidla  jeden  stupeň  volnosti.  U
vypařování byla zvolena jako jediná nezávislá proměnná teplota, v tomto odstavci jí bude tlak. Při
daném tlaku je teplota tání respektive tuhnutí jednoznačně určena u chemicky čistých látek (obr.
Zs1). Teplota tání a tuhnutí je u stejné látky vždy stejná. Látky chemicky nejednotné (například
parafín,  vosk, máslo,  sádlo) přecházejí  ze skupenství pevného do kapalného pozvolně,  měknou.
Sklo měkne v rozmezí teplot 500 °C – 1000 °C. Teplota tání slitin kovů závisí na procentovém
složení slitiny a je vždy nižší než teplota tání každé složky.

U čistých kapalin dochází  někdy k tzv.  přechlazení,  tzn.  látka se ochladí pod teplotu tuhnutí  a
neztuhne. Takový stav je nestabilní – zatřeseme-li s kapalinou nebo hodíme-li do ní kousek pevné
látky, rychle ztuhne.

Při  tání  většina látek  svůj  objem zvětšuje  (hustota  klesá),  při  tuhnutí  zmenšuje (hustota  roste).
Opačně se chová voda a litina. Led má proto menší hustotu než voda a proto plave na vodě a brání
zamrznutí vodních nádrží až na dno, čímž je uchován život ve vodě v existující formě.

Měrné skupenské teplo tání je podílem tepla potřebného k přeměně pevné látky na kapalinu o téže
teplotě a hmotnosti látky:

lt=
Lt

m
, (128)

kde Lt je skupenské teplo tání a m hmotnost látky.

Předpokládejme, že se látka může nacházet ve třech skupenstvích.  Takovou látkou je například
voda.  Zobrazme  graficky,  stavovým  diagramem  (fázovým  diagramem –  viz  obr.  Zs2),
rovnovážné stavy mezi jednotlivými fázemi (skupenstvími). Křivka s je sublimační křivka a spojuje
rovnovážné  stavy  mezi  pevnou  a  plynnou  fází.  Křivka  k je  křivka  nasycených  par  a  spojuje
rovnovážné stavy mezi kapalnou a plynnou fází. Křivka t je křivka tání a spojuje rovnovážné stavy
mezi pevnou a kapalnou fází. Všechny tři křivky se protínají v bodě zvaném trojný bod. Pro vodu
je trojný bod dán hodnotami p = 613,3 Pa, t = 0,01 °C.
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ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Elektromagnetické záření (vlnění) je příčné postupné vlnění elektrického a magnetického pole. Šíří
se nejen v hmotném prostředí, ale i ve vakuu a přenáší energii. Přenos energie charakterizujeme
těmito veličinami:

• zářivý tok  Φe=
d E
d t

,  který  vyjadřuje  podíl  zářivé  energie  dE,  která  projde  zvolenou

plochou za dobu dt  a této doby; [Φe] = W

• intenzita  vyzařování  M e=
dΦe

d S
=

d W
d S d t

 charakterizuje  vyzařování  plošného  zdroje

a vyjadřuje podíl  zářivého toku vycházejícího z elementární plošky obsahu dS zdroje do
celého poloprostoru a obsahu této plošky; [Me] = W·m-2

• zářivost Ie=
dΦe

dΩ
=

d W
dΩd t

charakterizuje  bodový  zdroj  záření  a  je  podílem části  dΦe

zářivého toku vycházejícího ze zdroje ve zvoleném směru do malého prostorového úhlu dΩ
a tohoto prostorového úhlu; [Ie] = W·sr-1

• ozáření Ee=
dΦe

d S
je definováno jako podíl zářivého toku  dΦe dopadajícího na plošku

obsahu dS na povrchu ozařovaného tělesa a této plošky
• Pro vyjádření  celkové energie,  kterou vyzáří  plošná jednotka povrchu tělesa za sekundu

všemi směry a ve všech vlnových délkách, které těleso vysílá,  rozdělena na různé vlny,

definujeme spektrální hustotu intenzity vyzařování M e , λ=
d M e

d λ
=

dΦe

d S d λ
=

d E
d S d t d λ

je

podíl  energie,  která  byla  vyzářena  v  intervalu  vlnových  délek  od λ do  λ+d λ
z elementární plošky obsahu dS za dobu dt, šířky tohoto intervalu, obsahu plošky a příslušné
doby

Každá látka emituje  elektromagnetické záření,  jehož charakter závisí  na povaze a teplotě látky.
Například, pokud je zdrojem záření rozžhavený plyn, jeho záření obsahuje jen pro příslušné atomy
typické spektrum vlnových délek či frekvencí. Takové záření má tzv. čárové spektrum. Důvodem je,
že  atomy  plynu  jsou  dostatečně  daleko  od  sebe,  aby  se  významně  projevila  jejich  vzájemná
interakce (v podstatě  izolované atomy) a proto tyto atomy vyzařují  pro ně typické záření,  tedy
záření  se  specifickými vlnovými délkami.  Naproti  tomu rozžhavené kapaliny nebo pevné látky
vyzařují tepelné záření se spojitým spektrem, neboť atomy jsou velmi blízko sebe. Schopnost tělesa
vyzařovat úzce souvisí s jeho schopností absorbovat záření. To je pochopitelné, když si uvědomíme,
že těleso při konstantní teplotě je v tepelné rovnováze se svým okolím a musí z něho absorbovat
energii ve stejném množství, v jakém energii emituje (viz vzorec  (116)). Za ideální považujeme
takové těleso, které absorbuje všechno dopadající záření bez ohledu na frekvenci. Jedná se o tzv.
černé  těleso,  které  má  zároveň  největší  fyzikálně  přípustnou  emisivitu  ϵ=1. Z  hlediska
vyzařování tepelného záření se všechna černá tělesa chovají stejně, proto se černé těleso používá
k jeho studiu. V laboratoři lze absolutně černé těleso aproximovat dutým předmětem s velmi malým
otvorem (obr.  1ct).  Veškeré záření dopadající  do otvoru vstupuje do dutiny,  kde se odráží mezi
stěnami dokud se nepohltí.  Stěny dutiny  neustále  emitují  a  absorbují  záření,  a  právě vlastnosti
tohoto záření (záření absolutně černého tělesa) nás zajímají. Studujeme záření, které vychází ven
z otvoru.  Výsledky  pozorování  souhlasí  s  naší  praktickou  zkušeností  (viz  empirické  křivky  na
obr. 2ct): 

• černé těleso září více, když má vyšší teplotu
• spektrum horkého černého tělesa má své ostré maximum při vyšší frekvenci, než je 

maximum spektra chladnějšího černého tělesa 



R. Uhlář: Inženýrská fyzika (2020)

Například železná tyč sice není černé těleso, ale pozorujeme u ní, že při zahřívání na stále vyšší
a vyšší teplotu svítí nejprve červeně, potom jasně oranžově až nakonec je doběla rozžhavena.

Těleso  záření  nejen  vysílá,  ale  také  může záření,  které  na něj  dopadá,  pohlcovat  (absorbovat).
Každá látka záření  částečně odráží,  propouští  a  zbytek pohlcuje.  Toto pohlcené záření  se mění
v tělese hlavně v tepelnou energii, někdy se může jevit pohlcená energie zase jako zářivá 

Obr. 1ct Těleso, které se svými vlastnostmi blíží černému tělesu.

Obr. 2ct Závislost spektrální hustoty intenzity vyzařování černého tělesa na vlnové délce.

(luminiscence).  Poměr  energie  pohlcené  povrchovou  plochou  k  energii  dopadající  na  touž
povrchovou plochu nazýváme pohltivostí α. 

Tepelné záření v uzavřené dutině se v jistém smyslu podobá dokonalému plynu. Předpokládáme-li,
že v dutině je vakuum, je v každém objemovém elementu určité množství energie, které určuje
hustotu zářivé energie, neboť elektromagnetické vlnění nese jistou energii.  Záření působí jistým
tlakem na plochu, na níž dopadá. Můžeme říci, že uvnitř dutiny máme „energetický plyn“, který má
svou hustotu i tlak. Lze tedy užít i v tomto případě podobných úvah, jaké v termodynamice platí pro
plyny, a odvozovat z nich různé zákony, obdobné termodynamickým zákonům.

Z těchto představ došel Kirchhoff (1860) k zákonu, že poměr intenzity vyzařování Me k pohltivosti
α závisí jen na termodynamické teplotě tělesa:
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M e=a f (T ) . (129)

Tento zákon platí také pro jednotlivé vlnové délky s tím rozdílem, že spektrální hustota intenzity
vyzařování závisí také na vlnové délce (Kirchhoffův zákon pro monochromatické záření):

M e , λ=aλ F (T ,λ) , (130)

kde  αλ je monochromatická pohltivost pro záření s vlnovou délkou λ. Kirchhoffův zákon vyjadřuje
velmi důležitou skutečnost, že těleso absorbuje nejsilněji právě vlnění s vlnovou délkou, na které
nejvíce vyzařuje. 

Pozn. Ve stavu tepelné rovnováhy je pohltivost rovna emisivitě. 

Pohltivost  dokonale  černého tělesa  je  1,  takže  Kirchhoffův zákon pro  monochromatické  záření
dokonale černého tělesa má podle (130) jednoduchý tvar

M 0 ,λ=F (T ,λ). (131)
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Hledání funkcí f(T) a F(T,λ) bylo předmětem výzkumu ve druhé polovině 19. století.

Jednodušším úkolem bylo určit funkci f(T) (viz Stefanův-Boltzmannův zákon, rovnice (115)), který
je zde uveden ve tvaru s intenzitou vyzařování:

M e=σεT 4 . (132)

Pro černé těleso byl tento zákon odvozen použitím znalostí termodynamiky v roce 1884 Ludwigem
Boltzmannem, Josef Stefan jeho platnost prokázal experimentálně.

Pokud jde o funkci  F(T,λ),  o několik let  později  Wilhelm Wien rozšířil  Boltzmannovu analýzu
a prokázal podle termodynamických vět, že spektrální hustota intenzity vyzařování černého tělesa
má tvar:

M 0 ,λ=
1

λ
5
φ(λT ) . 133)

Wien  se  také  pokusil  odvodit  tvar  funkce  φ(λT ) . Vycházeje  z  klasické  statistiky,  odvodil
závislost, která byla po něm nazvána Wienovým zákonem:

φ(λT )=c1 e
−c2

λ T , (134)

kde c1 a c2 jsou konstanty. Tento zákon souhlasí se skutečným rozložením energie ve spektru jen pro
kratší  vlnové délky,  tj.  pro viditelný a  ultrafialový obor spektra  vysílaného černým tělesem při
dostatečně nízkých teplotách. Závislost spektrální hustoty intenzity vyzařování
v dlouhovlnné části spektra se podařilo uspokojivě vyjádřit funkcí 

φ(λT )=c3λT , (135)

kde c3 je konstanta. Tento vztah odvodil Rayleigh a Jeans a osvědčil se zvláště při vyšších teplotách
a dlouhých vlnových délkách.

Vyjádření jedné veličiny dvěma zákony nemohlo být pochopitelně dlouhodobě přijato a proto se
hledalo sjednocení obou zákonů. V říjnu roku 1900 navrhl Max Planck funkci φ(λT ) ve tvaru:

φ(λT )=
c1

e
c2

λT−1

.

Po  několikatýdenní  vysilující  práci  dospěl  Planck  k  teoretickému  zdůvodnění,  zpočátku
empirického  vzorce.  Planck  považoval  dutinu  černého  tělesa  jako  soubor  elektromagnetických
oscilátorů, jejíž frekvence jsou rozprostřeny po celém spektru. V týdnech namáhavé práce objevil,
že  při  provádění  nezbytných  sumarizací  během  statistického  zpracování  nemohla  být  energie
oscilátoru považována za spojitou funkci.  To znamená, že energie oscilátoru je násobkem energie
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„kvanta“ hν:

En=nhν , (136)

kde n je přirozené číslo, ν frekvence oscilátoru a h Planckova konstanta (6,626·10-34 J·s).

Planckův zákon pro hustotu intenzity vyzařování má vzhledem k platnosti vztahu (133) tvar:

M 0 ,λ=
2πhc2

λ
5
(e

hν
kT−1)

. (137)
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FOTOELEKTRICKÝ JEV (VNĚJŠÍ)

V roce 1887 Heinrich Hertz úspěšně generoval a detekoval elektromagnetické vlny, jejíž existenci
předpověděl  před  více  než  deseti  lety  James  Clerk  Maxwell.  Hertz  kromě toho popsal  mnoho
vlastností  elektromagnetických  vln  jako  například  polarizaci,  odraz,  lom,  konstruktivní
a destruktivní  interferenci  a  vznik  stojatého  elektromagnetického  vlnění.  Během  pokusů
prokazujících existenci elektromagnetického vlnění si všiml, že světlo z iniciačního výboje jiskřiště,
kterému  bylo  dovoleno  dopadnout  na  jiskřiště  přijímače,  usnadňuje  vznik  jiskry  sekundární
v jiskřišti  přijímače  (obr.  FE1).  Postupným  odfiltrováním  různých  spektrálních  složek  světla
primární jiskry pak dospěl k závěru, že sekundární jiskru posiluje ultrafialové záření.

Dále se popsaným jevem se zabývali Wilhelm Hallwachs a ruský fyzik Alexandr Stoletov, kteří
ozařovali  různé  materiály  (obr.  FE2).  Jeden  z  Hertzových  studentů  Phillipp  Lenard  prováděl
experimenty s vyčerpanou trubicí (obr. FE3). Joseph John Thomson v roce 1899 experimentálně
identifikoval v nositelích záporného náboje unikajících z ozařovaného kovového vzorku elektrony,
které sám o dva roky dříve objevil.

Obr. FE1

Obr. FE2
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Obr. FE3

Hlavní výsledky experimentální analýzy fotoelektrického jevu:

• Z ozařovaného povrchu (čistý kov) jsou emitovány elektrony.
• Emise fotoelektronů je prakticky okamžitá a tento fakt není ovlivněn intenzitou 

dopadajícího záření. Energie fotoelektronů nezávisí na intenzitě dopadajícího záření.
• Existuje prahová frekvence, která závisí na ozařovaném materiálu. Je-li frekvence 

dopadajícího záření menší než její prahová hodnota fp, fotoelektrický jev nenastane a to i při 
jakékoliv intenzitě dopadajícího záření.

• Je-li frekvence dopadajícího záření větší než její prahová hodnota fp, kinetická energie 
fotoelektronů je spojitě rozložena od nuly do její maximální hodnoty, která lineárně závisí 
na frekvenci dopadajícího záření.

• Pokud je splněna podmínka f >  fp, počet emitovaných fotoelektronů je přímo úměrný 
intenzitě dopadajícího záření.

Pouze  poslední  vlastnost  fotoelektrického  jevu  lze  vysvětlit  pomocí  klasické  fyziky
(elektromagnetická teorie  světla).  Všechny ostatní  vzdorovaly vysvětlení.  Například energetické
rozdělení  fotoelektronů nezávisí na intenzitě dopadajícího záření. Jestliže budeme zvětšovat pouze
tuto intenzitu a zachováme stejnou frekvenci záření, poroste sice počet fotoelektronů, avšak jejich
průměrná energie zůstane tatáž. Jestliže by na metr čtvereční ozařované kovové destičky dopadlo
záření  o  energii  1 mW, trvalo  by  více  než  hodinu,  než  by  elektrony  při  povrchu kovu získaly
dostatečnou energii k úniku ze struktury kovu. Podle klasické představy o vlnění je totiž dopadající
energie  rozložena  na ozařované ploše  spojitě.  Rovněž  existenci  prahové frekvence  není  možné
pomocí klasické fyziky vysvětlit.

Rozhodující krok k pochopení fotoelektrického jevu učinil Albert Einstein (inspirován Planckovou
kvantovou hypotézou), jehož článek o emisi a absorpci světla obsahuje fundamentální předpoklad,
že

energie záření z bodového zdroje není rozložena spojitě při šíření do stále větší oblasti, ale místo
toho tato energie sestává z konečného počtu prostorově lokalizovaných energetických kvant, které
se  během pohybu nedělí  na  menší  části,  mohou být  absorbovány a vytvořeny pouze  jako celé
kvantum. 

Energetická kvanta nazýváme fotony. Pro energii jednoho fotonu platí podle Plancka vztah:
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E=hf , (138)

kde h je Planckova konstanta a f frekvence záření.

Zpravidla kvantovou povahu světla v běžných situacích nevnímáme, protože například při ozáření
třeba i velmi malé plošky, jakou je například zornička oka, dopadá na ni obrovské množství fotonů.
Záření má v tomto případě charakter spojitého toku energie. Podobně  se jeví proud plynu, který je
složen  z  molekul.  Při  extrémně  malých  intenzitách  se  již  kvantová  povaha  projevuje,  což  lze
prokázat  pomocí čítačů fotonů.

Jestliže  ozařujeme kovovou  destičku  ve  vyčerpané  trubici  zářením a  nastavíme  napětí  U  mezi
katodou  a  kolektorem K tak,  že  kolektor  bude záporně  nabitý,  začne  na  fotoelektrony  působit
brzdná elektrická síla. Při jisté hodnotě napětí, kterou nazýváme brzdné napětí, dojde k poklesu
fotoproudu I na nulu. V tomto stavu platí pro maximální kinetickou energii fotoelektronů:

Ek ,max=eU b , (139)

kde e je elementární náboj a Ub brzdné napětí. 

Jestliže měníme frekvenci f dopadajícího záření a měříme s ním spojené brzdné napětí, dostaneme
lineární závislost (obr. FE4). 

Obr. FE4 Brzdné napětí jako funkce frekvence dopadajícího světla na sodíkový terč (data podle 
Milikan, R.A. (1916).

Podle Einsteina foton může být absorbován jako celek, to znamená, že elektron přijme celou jeho
energii  hf. Pokud elektron musí přijat minimální energii potřebnou k tomu, aby elektron opustil
strukturu  kovu  (výstupní  práce  Φ elektronu  pro  daný  kov),  prostřednictvím  měření  prahové
frekvence ji lze snadno dopočítat:
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Φ=hf p . (140)

Je-li  hf <  Φ,  fotoelektrický jev  nenastane  i  kdybychom jakkoliv  zvětšovali  počet  fotonů,  které
dopadají na kovovou destičku.

Je-li  hf > Φ, jenom část původní energie fotonu je využita na uvolnění elektronu ze struktury kovu.
Zbytek energie  se  transformuje  na kinetickou energii  fotoelektronu.  Ne všechny elektrony jsou
uvolňovány z nejvyšší energetické hladiny, proto je energie fotoelektronů z rozmezí od nuly do její
maximální hodnoty Ek,max. Einstein shrnul výsledky experimentů s fotoelektrickým jevem do jediné
rovnice

hf=Ek , max+Φ . (141)

která vyjadřuje zákon zachování energie pro absorpci jednoho elektronu terčem z kovu o výstupní
práci  Φ  a  nazývá  se  fotoelektrický  zákon.  Z  rovnice  (141) dosazením  z  (139) po  snadných
úpravách dostaneme:

U b=
h
e

f −Φ
e

, (142)

což je potvrzení experimentálně stanovené lineární závislosti (obr. FE4).

V této kapitole probíraný vnější fotoelektrický jev se využívá v mnoha zařízeních včetně digitálních
kamer a převaděčů obrazu pro noční vidění. 

Kromě zde probíraného vnějšího fotoelektrického jevu existuje vnitřní fotoelektrický jev, který
se projevuje uvolňováním elektronů uvnitř polovodičového krystalu (selen, sulfid kademnatý, …),
což  zvyšuje  jeho  vodivost.  Využívá  se  například  ve  fotovoltaických  článcích  solárních  panelů,
fotorezistorech a fotodiodách.

Foton a jeho vlastnosti

Klasická  představa  o elektromagnetickém záření  (pro  stručnost  o  světle)  dobře  vysvětluje  tolik
různých jevů (odraz a lom, ohyb, polarizace atd.), že musí být do jisté míry správná. A přece tato
teorie úplně selhala v případě fotoelektrického jevu. V roce 1905 Albert Einstein rozšířil Planckovu
myšlenku, že záření je ze zdroje emitováno nespojitě po malých dávkách energie, které se nazývají
fotony. Podle Einsteina se světlo nejenom vyzařuje, ale i šíří po jednotlivých kvantech. Pomocí této
hypotézy  Einstein  vysvětlil  fotoelektrický  jev.  Energie  fotonu  pro  všechny  oblasti  spektra
elektromagnetického záření je dána vztahem

E=hf=
hc
λ

. (143)
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Podle speciální teorie relativity má každá částice s nenulovou energií hybnost, dokonce i když je její
klidová  hmotnost  nulová.  Foton  má  nulovou  klidovou  hmotnost.  Podle  vztahu  (104) pak  pro
celkovou relativistickou energii fotonu platí E = pc, proto pro hybnost fotonu dostáváme 

p=
E
c
=

hf
c
=

h
λ

. (144)

Směr  šíření  elektromagnetického  záření  je  stejný  jako  směr  hybnosti  fotonů,  které  toto  záření
představují.

Rentgenové záření

Rentgenové záření  (starší  název záření  X, paprsky X) objevil  německý fyzik Wilhelm Röntgen
v roce  1895.  Prováděl  experimenty  s  výbojovými  trubicemi,  kterými  jsou  skleněné  trubice
obsahující  plyn o velmi  nízkého tlaku a  dvě kovové elektrody mezi  nimiž  je  udržováno velké
napětí,  řádově v kilovoltech.  Katodovou trubici  obalil  černým papírem,  aby ho při  pozorování
světelných  jevů  vyvolaných  katodovými  paprsky  vystupujícími  z  trubice  tenkým  hliníkovým
okénkem nerušilo světlo výboje. Přestože neprůsvitný obal nemohl žádné viditelné ani ultrafialové
záření z výbojky propustit, krystalky kyanidu platnato barnatého, ležící na experimentátorově stole,
se ve tmě laboratoře bledězeleně rozzářily. Po několika týdnech intenzivní práce zjistil, že nově
objevené záření

• vyvolává zčernání fotografického filmu
• není vychylováno elektrickým ani magnetickým polem, tedy nenese elektrický náboj
• vybíjí elektricky nabitá tělesa

Prvním  rentgenovým  snímek  zobrazoval  ruku  Röntgenovy  manželky  (obr.  rtg1).  Brzy  bylo
rentgenové záření využíváno pro zobrazování zlomených končetin, bohužel bez znalosti škodlivých
účinků  tohoto  záření  na  lidský  organizmus  docházelo  k  překročení  přijatelných  úrovní  dávky.
Röntgen byl prvním nositelem Nobelovy ceny za fyziku.

Obr. rtg1
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Nyní si vysvětlíme vznik rentgenového záření. Elektrony jsou uvolňovány z katody termionickou
emisí (tepelnou emisí),  to znamená, že na rozdíl  od fotoelektrického jevu, při kterém elektrony
získávají energii potřebnou k opuštění struktury kovu interakcí s fotonem záření, zde je prostředkem
navýšení energie elektronů na potřebnou úroveň velmi vysoká teplota vyvolaná průchodem proudu
katodou. Elektrony jsou poté urychlovány směrem k anodě rozdílem potenciálů (napětím) U mezi
katodou a anodou. Trubice je evakuována na tlak menší než 10-7 atm, tedy elektrony se mohou
pohybovat prakticky bez možnosti interakce s částicemi plynu. Pokud dosahuje urychlovací napětí
aspoň několika tisíc voltů, při dopadu elektronů na kovovou anodu je z místa dopadu emitováno
pronikavé rentgenové záření (obr. rtg2). 

Obr. rtg3

Výsledky analýzy spektra rentgenového záření, tzn. závislosti jeho intenzity na vlnové délce, svědčí
o existenci dvou významně odlišných příspěvků, které dokládají existenci dvou mechanismů vzniku
rentgenového záření (obr. rtg3).

1. Na  anodě  vzniká  rentgenové  záření  částečně  náhlým  zabrzděním  elektronů.  Podle
Maxwellovy teorie  elektromagnetického pole,  každá nabitá  částice,  která  se pohybuje se
zrychlením, vyzařuje elektromagnetické záření. Tomuto mechanismu vzniku záření říkáme
bremsstrahlung (vznik  brzdného  záření).  Předpokládejme,  že  se  elektron  o  počáteční
kinetické energii Ek0 srazí (interaguje) s jedním atomem terče. Elektron může ztratit část své
energie a ta se může přeměnit ve foton, který je vyzářen z místa srážky. Energie, kterou
přijme celý atom je velmi malá z toho důvodu, že atom má mnohem menší hmotnost než
elektron. Rozptýlený elektron se může znovu srazit s dalším atomem terče a vytvořit druhý
foton, jehož energie se může lišit od energie prvního fotonu, který vznikl v průběhu první
srážky.  Tyto  interakce  mohou pokračovat,  dokud se elektron  nezabrzdí.  Všechny fotony
vznikající  při  těchto  srážkách  vytvářejí  spojitou  část  spektra  rentgenového  záření.
Maxwellova  teorie  elektromagnetického  pole  je  schopna  vysvětlit  existenci  spojité  části
spektra prostřednictvím analogie s generováním zvukových vln srážkou dvou činelů, kdy
vzniká také spojité spektrum všech vlnových délek. Jenže v rentgenovém spektru (viz obr.
rtg3)  je  pozorovaná  prahová  hodnota  (zde  minimální  hodnota)  vlnové  délky,  respektive
maximální  přípustná  hodnota  frekvence.  Existenci  prahové  hodnoty  Maxwellovou  teorií
elektromagnetického pole nelze vysvětlit. Tato minimální hodnota vlnové délky odpovídá
jediné srážce elektronu s atomem terče, při které elektron ztratí veškerou svou počáteční
kinetickou energii  Ek0. Další experimentální poznatek, který nelze pochopit  Maxwellovou
teorií  elektromagnetického  pole  je  závislost  prahové  vlnové  délky  na  velikosti
urychlovacího  napětí:  čím je  větší  hodnota  urychlovacího  napětí,  tím je  menší  prahové
vlnová  délka  (obr.  rtg4).  Planck-Einsteinova  kvantová  hypotéza  poskytuje  jednoduché
vysvětlení pozorovaných skutečností. Jestliže elektron ztratí veškerou počáteční kinetickou
energii Ek 0=eU  , kterou získal díky urychlovacímu napětí U, při jediné srážce s atomem
terče, vznikne jeden elektron právě s prahovou hodnotou vlnové délky případně frekvence:
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Ek 0=eU=hf max=
hc
λmin

. (145)

Odtud snadno získáme prahovou vlnovou délku:

λmin=
hc
eU

. (146)

Její hodnota nezávisí na materiálu terčíku.

2. Obraťme pozornost ke dvěma píkům na obr. rtg3. Tyto dva píky a další, které jsou už mimo
oblast  vlnových  délek  na  obr.  rtg3,  tvoří  tzv.  charakteristické  rentgenové  spektrum
materiálu terče.

Píky vznikají procesem složeným ze dvou částí:
• Elektron s  vysokou energií  narazí  do  atomu terče  a  při  srážce  vyrazí  jeden z  vnitřních

elektronů atomu terče (s nízkou hodnotou hlavního kvantového čísla n). Je-li tento elektron
ze slupky s n = 1 (K-slupka), vznikne v této slupce díra.

• Elektron z jedné ze slupek vzdálenějších od jádra přejde na K-slupku a tuto díru zaplní. Při
tomto  přechodu  atom  emituje  foton  charakteristického  rentgenového  záření.  Přichází-li
elektron ze slupky s  n = 2 (nazývané L-slupka),  aby zaplnil  díru v K-slupce,  emitované
záření je čára Kα; přechází-li ze slupky s n = 3 (nazývané M-slupka), vytváří čáry Kβ atd.
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