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LLABORATORNÍ ÚLOHY 1 aÏ 8L

Webové adresy aktuálních informací a zajímav˘ch poznatkÛ z fyziky
V‰e o fyzice:
http://fyzweb.cuni.cz/ (MÛÏete se ptát: http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna)
Zajímavé pokusy:
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik
Slavní fyzikové:
http://www.aldebaran.cz
http://www.converter.cz/fyzici/index.htm
Objevy, technická zafiízení 
http://www.quido.cz/objevy/toc.asp
http://www.iabc.cz
Energie:
http://www.nelumbo.cz/solarni-systemy
http://www.simopt.cz/energyweb
http://server.solartec.cz
Meteorologie 
http://www.meteocentrum.cz
http://www.meteopress.cz
Skleníkov˘ jev a globální problémy zneãi‰Èování
http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/sklenikovy-efekt.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skleníkov˘_efekt

laboratorní úloha  

LABORATORNÍ ÚLOHY 1 aÏ 8L

Zajímavé informace doplňující učivo fyziky naleznete na internetu
Na adrese https://prometheus-data.cz/odkaz do okénka „hledaný výraz“ doplníte klí-
čové slovo (včetně pomlček). Nebo do adresy doplníte lomítko a klíčové slovo, např. 
https://prometheus-data.cz/odkaz/slavni-lide. Klíčová slova najdete zde nebo u odkazů 
v textu učebnice.

Téma Klíčové slovo
Vše o fyzice: /fyzweb 
 /encyklopedie-fyziky
Můžete se ptát: /odpovedna
Zajímavé pokusy: /debrujar-pokusy
Slavní fyzikové: /slavni-lide
 /slavni-fyzici
Zajímavé pořady: /rande-s-fyzikou
Objevy, technická zařízení: /abc
O energii a elektrárnách: /svet-energie
 /obnovitelne-zdroje
Zvuk: /zvuk
Ucho, sluch: /ucho
Bioelektřina: /elektrina-ze-sneku
Jak zvířata využívají ultrazvuk: /ultrazvuk
Meteorologie: /chmu
 /meteopress
 /meteocentrum
Skleníkový efekt: /sklenik-efekt
 /sklenikovy-efekt
Korespondenční seminář: /vyfuk
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PŘEDMLUVA

Milé Ïákynû, milí Ïáci,
   

    v osmém roãníku uÏ nejste ve fyzice Ïádní nováãkové. Nauãili jste se zkoumat
svût kolem sebe pomocí fyzikálních pokusÛ a získali jste pfii tom mnoho nov˘ch
zku‰eností a poznatkÛ. âím se budeme zab˘vat v osmém roãníku? 
   Po prázdninách jste plni energie, jste pfiipraveni vykonat mnoho práce 

a podávat pfiitom velké v˘kony. Právû tato tfii slova, která bûÏnû pouÏíváte, 
nás budou zajímat v první kapitole. UkáÏeme si, jak je chápeme ve fyzice.
Nauãíte se spoãítat, jakou práci  vykonáte, kdyÏ napfi. zdvihnete svoji aktovku 
na lavici. Zjistíte také, Ïe ne kaÏdá námaha je ve fyzice povaÏována za práci. KdyÏ
napfi. stojíte na místû a drÏíte aktovku v ruce, tak ve fyzikálním smyslu práci
nekonáte. S energií se setkáváte na kaÏdém kroku, staãí si poslechnout zprávy
nebo pfieãíst noviny, pfiipomenout napfi. spory o vyuÏití jaderné energie. V ze-
mûpise a pfiírodopise jste mluvili o sluneãní energii, o energii vûtru, nebo energii
vody. Ve fyzice se postupnû budete sezna movat s rÛzn˘mi druhy energie a jejich
vzájemn˘mi pfiemûnami.
    O prázdninách jste si uÏili teplo ve dne na sluníãku a veãer u táboráku. 
V 6. roãníku jste se nauãili mûfiit teplotu. Ale víte, co je teplo? Proã nás studí
dlaÏba v koupelnû a pfii stejné teplotû se nám zdá molitanová pfiedloÏka teplá?
Opravdu nás „hfieje“ koÏich? MÛÏe se voda vafiit i pfii jiné teplotû neÏ 100 °C?
Proã nám je v létû pfiíjemnûji ve svûtlém obleãení? MÛÏe se voda vypafiovat i pfii
nízké teplotû? Proã se v radiátorech ústfiedního topení pouÏívá nejãastûji voda?
Jak vzniká mlha? Na tyto otázky a mnoho dal‰ích budeme spoleãnû hledat od-
povûdi v ãláncích o teplu, vnitfiní energii tûles a zmûnách skupenství. Získané
poznatky o tepeln˘ch jevech prohloubíte v závûreãné ãtvrté kapitole, kde se doz-
víte mnoho zajímavého o poãasí.
   V druhé kapitole naváÏeme na poznatky o elektrick˘ch jevech z 6. roãníku.

Poznali jste, Ïe zelektrovaná tûlesa se vzájemnû pfiitahují nebo odpuzují. Proã ale
zelektrovan˘ hfieben pfiitahuje nezelektrované kousky papíru? MÛÏeme nabít
nûjaké tûleso, aniÏ bychom se ho dotkli? Podobné otázky prozkoumáme
v ãláncích o elektrickém náboji a elektrickém poli.
   Nauãíte se mûfiit elektrick˘ proud a elektrické napûtí. Prozkoumáme, jak

spolu souvisí elektrick˘  proud ve vodiãi a elektrické napûtí. V 6. roãníku jste
poznali, Ïe nûkteré látky jsou dobr˘mi vodiãi proudu a jiné nikoliv. Neboli rÛzné
látky kladou prÛchodu elektrického proudu rÛzn˘ „odpor“. Pro tuto vlastnost
vodiãÛ si zavedeme veliãinu elektrick˘ odpor. Budeme zkoumat, na jak˘ch vlast-
nostech vodiãe závisí elektrick˘ odpor. Zopakujeme si zapojování spotfiebiãÛ za
sebou a vedle sebe a pokusy zjistíme, co platí pro proud, napûtí a odpor pfii obou
zapojeních. Poznáme dal‰í druh energie, elektrickou energii. 

Naučíte se vypočítat, jakou práci vykonáte, když např. zdvihnete svoji aktovku

poznatky o tepelných jevech si prohloubíte v závěrečné čtvrté kapitole, kde se 
dozvíte mnoho zajímavého o počasí.
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   Ve tfietí kapitole budeme zkoumat, jak vzniká zvuk, jak se ‰ífií, proã vzniká
ozvûna, co je ultrazvuk, ãím se li‰í vysok˘ a nízk˘ tón, proã je tfieba se chránit
pfied hlukem apod. 
    Doufáme, Ïe i v této uãebnici naleznete mnoho podnûtÛ ke zkoumání zají -
mav˘ch jevÛ kolem sebe. V prvních dvou kapitolách budeme vyuÏívat po-
znatkÛ, které jste získali v 6. roã níku. Je moÏné, Ïe nûktefií z vás mûli v ‰estém
roãníku jen jednu hodinu fyziky t˘dnû. Pak jste asi nestihli probrat v‰e, na co
chceme navázat. Pro ty z vás jsou pfiíslu‰né poznatky uvedeny je‰tû jednou
v této uãebnici. Napfi. pfied oddílem „Elektrick˘ proud“ je uveden ãlánek „Co
uÏ víme“ o elektrickém proudu. Vám ostatním staãí se pomocí otázek a úloh
za takov˘m ãlánkem pfiesvûdãit, Ïe jste si pfiíslu‰né poznatky zapamatovali.
    NejdÛleÏitûj‰í ãásti textÛ nového uãiva jsou podloÏeny Ïlutû. Naopak vysvût-
lující nebo roz‰ifiující uãivo je uvedeno jako „Poznámka“ nebo drobn˘m 
písmem. PovaÏujeme za uÏiteãné, kdyÏ si pfieãtete i základní údaje o nûkte-
r˘ch v˘znaãn˘ch fyzicích, které jsou uvádûny vÏdy u pfiíslu‰ného uãiva a jsou
modfie podloÏeny. Zajímavé poznatky a doplÀující informace k uãivu mÛÏete
získat na webov˘ch adresách (str. 7) a v doplÀkové literatufie (str. 223).
    Za kaÏd˘m ãlánkem jsou  zafiazeny „Otázky a úlohy“, kde si mÛÏete ovûfiit
nejen své znalosti z daného oddílu, ale naleznete tam i návody na dal‰í pokusy.
V kapitolách 3 a 4 jsou „Otázky a úlohy“ aÏ za celou kapitolou. Na konci
uãebnice jsou návody na laboratorní úlohy. V nich budete samostatnû vyu -
Ïívat své experimentální dovednosti pfii fie‰ení ãasovû nároãnûj‰ích úloh. 
    Budete opût pouÏívat Tabulky pro základní ‰kolu, které vydalo nakla -
datelství Prometheus. Pro zjednodu‰ení je v uãebnici budeme struãnû ozna -
ão vat pouze slovem Tabulky. Odvolávat se budeme na oznaãení konkrétních
tabulek stejnû jako v 6. a 7. roãníku, napfi. F11. 
    Pfiejeme vám, abyste i v leto‰ním roce zaÏili radost z objevování nov˘ch
poznatkÛ pomocí pokusÛ a dafiilo se vám vyfie‰it i sloÏitûj‰í problémy s vyu-
Ïitím získan˘ch fyzikálních poznatkÛ. Budeme rádi, kdyÏ nám své pfiípadné
návrhy na zmûny a doplÀky v uãebnici napí‰ete na adresu:
    
Nakladatelství Prometheus, âestmírova 10, 140 00 Praha 4
tel.: 261 215 409, e-mail: redakce@prometheus-nakl.cz
www.prometheus-nakl.cz
              Autofii

                        

?
U

úvodní problém pokus fie‰ená úloha

otázka úloha obtíÏnûj‰í úloha

Pro snadnûj‰í orientaci v textu uãebnice budeme na okraji uÏívat
stejné znaãky jako v 6. a 7. roãníku:

215

https://prometheus-nakl.cz
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Opakování ze 7. ročníku
1. Pfiedveì a popi‰, jaké pohybové a deformaãní úãinky mÛÏe mít pÛso-
    bení síly tv˘ch svalÛ na míã.
2. a) Urãi, jak velkou silou jsi pfiitahován k Zemi. Znázorni tuto sílu.  
    b) Jak velkou silou ty pfiitahuje‰ Zemi? Znázorni také tuto sílu. 
    c) Jsou znázornûné síly v rovnováze? ZdÛvodni.
3. Jak velká v˘sledná síla pÛsobí na automobil, kter˘ se pohybuje rovno-
    mûrnû po pfiímé silnici?
1. Jak velkou gravitaãní silou pfiitahuje Zemû míã o hmotnosti 300 g? Pfied-
    veì, jak se pÛsobením gravitaãní síly 
    a) uvede míã do pohybu,
    b) zmûní smûr pohybu míãe, 
    c) urychlí pohyb míãe, 
    d) zpomalí nebo zastaví pohyb míãe. 
    Pro kaÏdou situaci nakresli trajektorii pohybu míãe, polohu míãe v po-
    pisovaném okamÏiku a znázorni gravitaãní sílu Zemû, která na míã 
    pÛsobí. 

11. PRÁCE. ENERGIE. TEPLO1.0

U

PRÁCE. VÝKON

Obr. 1.1 

a) b) c)

F
F

F

1.0

Jaká výsledná síla působí na automobil, který se pohybuje po přímé sil-
nici stálou rychlostí 60 km/h.
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46

    V‰echny látky jsou sloÏeny
z ãástic nepatrn˘ch rozmûrÛ.
âástice látek se neustále ne-
uspofiádanû pohybují. O tomto
pohybu ãástic nepfiímo svûdãí
BrownÛv pohyb a difuze.
    V pevn˘ch krystalick˘ch
lát kách jsou ãástice pravidelnû
uspofiádány (obr. 1.25a), coÏ se
navenek projevuje vytváfiením
krystalÛ. Vzájemné silové pÛ -
so bení ãástic omezuje jejich
pohyb na kmitání kolem pra -
videlnû uspofiá dan˘ch poloh.
Silové pÛsobení mezi ãásti -
cemi brání zmûnû tvaru pev -
n˘ch tûles.
    V kapalinách nejsou ãástice
pravidelnû uspofiádány a mo -
hou se vzájemnû snadnûji pfie -
mísÈovat neÏ v pevn˘ch látkách
(obr. 1.25b). Proto snadno mû -
ní svÛj tvar, jsou tekuté. Pro-
to Ïe jsou ãástice kapalin (po -
dobnû jako ãástice pevn˘ch
látek) blízko sebe, jsou kapa -
liny prakticky nestlaãitelné.
    V plynech se ãástice pohy -
bu jí volnû a zcela neuspofiáda -
nû (obr. 1.25c). Vzájemnû na
se be pÛsobí jen zcela nepatr -
n˘ mi pfiitaÏliv˘mi silami. Proto
jsou plyny rozpínavé a snadno
stlaãitelné. Po urãité dobû vy -
plní nejen celou nádo bu, ale 
i napfi. místnost apod.

Obr. 1.25 Modely ãásticové stavby látek:

a) model krystalické pevné látky

c) model plynu

b) model kapaliny 

PfiibliÏnou pfiedstavu o rÛzné ãás -
ticové stavbû krystalick˘ch pev -
n˘ch látek, kapalin a plynÛ si mÛ -
Ïe me vytvofiit modelem pomocí
pingpongov˘ch míãkÛ (obr. 1.25).

1.8

F8_cela kniha_korektura2.indd.indd   46 09.05.2021   20:36

Ukázk
a ti

tu
lu

 N
akla

date
ls

tv
í P

ro
m

eth
eus h

tt
ps:/

/pro
m

eth
eus-n

akl.c
z



1.22 11.22

91

     Základem parního stroje byl pohyb pístu v uzavfieném válci zpÛsoben˘ párou pfiivádûnou 
z parního kotle, pod kter˘m se topilo. Pára se pfiivádûla do válce na jednu stranu pístu. Stlaãená
pára posunula píst a jeho pfiímoãar˘ pohyb se pfiená‰el pomocí systému pák na otáãiv˘ pohyb
kola. Aby se píst dostal do pÛvodní polohy, musela se pára ochladit, aby zkapalnila. Na obr 1.54b 
je zachyceno zásadní vylep‰ení parního stroje provedené Wattem v r. 1784. Díky dÛmyslné
konstrukci pomocného pístu („‰oupátek“) se podafiilo pfiivádût páru z kotle stfiídavû na obû strany
pístu. Tím se vlastnû zdvojnásobila práce, kterou pára konala. Po tomto a dal‰ích vylep‰eních 
se zaãal parní stroj pouÏívat k pohonu strojÛ, lokomotiv (obr. 1.54a) i parníkÛ. Nev˘hodou par -
ních strojÛ byla mimo jiné jejich znaãná hmotnost a nízká úãinnost, která se pohybuje kolem 
10 %. Dnes uÏ se s parními stroji témûfi nesetkáme.
     Nev˘hodu pfievádûní pfiímoãarého pohybu pístu v parním stroji na pohyb otáãiv˘ pfiekonaly
parní turbíny. V nich se stlaãená horká pára pfiivádí pfiímo na lopatky kola a roztáãí je, podobnû
jako by se roztoãil vûtrníãek párou z ãajové konvice. Nebudeme se zab˘vat technick˘mi podrob -
nostmi, ale dÛleÏité je, Ïe úãinnost parních turbín je mnohem vût‰í (kolem 35 %) neÏ  u parních
strojÛ. Parní turbíny se dodnes vyuÏívají v tepeln˘ch i jadern˘ch elektrárnách.
     V parním stroji i v turbínû se získává horká pára mimo pracovní válec motoru (napfi. v parním
kotli). Vynálezci hledali cestu, jak spalovat palivo pfiímo v pracovním válci s pístem, coÏ by
podstatnû zmen‰ilo hmotnost tepeln˘ch motorÛ. Cesta k takov˘m tepeln˘m motorÛm, které se
naz˘vají spalovací motory, nebyla vÛbec jednoduchá. Pomineme ménû úspû‰né pokusy, jako byly
napfi. v˘buchy stfielného prachu ve válci motoru. Mezi mnoha vynálezci, ktefií se zaslouÏili o se -
stro jení spalovacích motorÛ pouÏívan˘ch dodnes v automo bilech, je nutné jmenovat pfiedev‰ím
Belgiãana Lenoira, Nûmce K. Benze a G. Daimlera. KaÏd˘ z nich zkonstruoval  prakticky pouÏi -
teln˘ spalovací motor. Dnes nejuÏívanûj‰í ãtyfitaktní spalovací motor navrhl v r. 1867 nûmeck˘
technik N. A. Otto. V r. 1892 pak nûmeck˘ technik  R. Diesel navrhl spalovací motor, kterému se
fiíká „DieselÛv motor“. Poprvé byl sestrojen o pût let pozdûji, v r. 1897. 

    Seznámíme se podrobnûji s pístov˘mi spalovacími motory. Ve spalovacích
motorech se pfiemûÀuje pfii hofiení paliva ãást vnitfiní energie paliva na
pohybovou energii pístu. Jak uÏ jsme se zmínili, jejich pfiedností je spalování
paliva pfiímo v pracovním válci. Podle zpÛsobu zapalování pohonné smûsi
rozli‰ujeme motory záÏehové a vznûtové.

Obr. 1.55 Pfiemûna posuvného pohybu pístu na otáãiv˘ pohyb klikového hfiídele.

�
�
�

�
�
�
� v˘fukov˘ ventil

válec

píst

ojnice

klikov˘ hfiídel

sací ventil

pístní ãep

svíãka

1.22

Belgičana E. Lenoira, Němce K. Benze a G. Daimlera.
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(obr. 2.10), kter˘ poprvé sestavil ame rick˘ fyzik van de Graaff (v r. 1931).
Otáãíme-li klikou generátoru, nabijí se dvû izolované koule generátoru, tzv.
elektrody, nesouhlasnû. Spojme jednu elektrodu generátoru s deskou
elektroskopu. Ruãka elektroskopu se vych˘lí. Pfii otáãení klikou generátoru se
v˘chylka ruãky zvût‰uje. Z toho
usuzujeme, Ïe na elektroskopu se
náboj zvût‰uje.
    Dotknûte se opakovanû desky
ele ktroskopu vÏdy znovu zelektro-
vanou sklenûnou tyãí. V˘chylka
ruãky elektroskopu se zvût‰uje. To
znamená, Ïe náboj  na elektroskopu
se zvût‰uje.
    Z v˘chylky ruãky elektroskopu
usuzujeme na velikost elektrické-
ho náboje na desce elektroskopu.
V jak˘ch jednotkách budeme mû-
fiit elektrick˘ náboj? 
    Mnoha pokusy se fyzikÛm (ze -
jména americkému fyzikovi R. A.
Millikanovi, ãti miliken) podafiilo
zjistit, Ïe nejmen‰í náboj, kter˘
lze zmûfiit, je náboj elektronu.
Naz˘vá se elementární elektrick˘ náboj, oznaãujeme ho e. Pro porovnání
nábojÛ zelektrovan˘ch tûles je e pfiíli‰ malá jednotka. Proto uÏíváme vût‰í
jednotku elektric kého náboje coulomb (ãti kulomb). Oznaãujeme ji C.
Mûfiením se zjistilo, Ïe 1 C = 6 . 1018 e. PouÏívá se také men‰í jednotka
mikrocoulomb, znaãku má C: 1 C = 0,000 001C = 10-6 C. Jednotka coulomb
byla nazvána podle francou zského fyzika a chemika Ch. A. Coulomba.

Obr. 2.10 Van de GraaffÛv generátor

Charles Auguste de Coulomb 
(ãti ‰árl ógist d `kulom; 1736-1806), francouzsk˘ fyzik.

Poprvé pokusnû zmûfiil sílu vzájemného pÛsobení dvou zelektro -
van˘ch tûles. Zjistil, Ïe tato síla je pfiímo úmûrná velikosti ná -
bojÛ tûles a zmen‰uje se s druhou mocninou jejich vzdálenosti
(CoulombÛv zákon, 1784).
http://www.converter.cz/fyzici/coulomb.htm

Poznámka:  
Dnes je známo, Ïe existují ãástice kvarky, které mají náboj 1/3 e nebo 2/3 e (kladn˘ nebo záporn˘),
ale nebyly dosud pozorovány jako samostatné ãástice. Napfi. proton je sloÏen ze tfií kvarkÛ, jejichÏ
souãet nábojÛ je e; http://www-hep2.fzu.cz/adventure/quark_fun.html

Jednotka coulomb byla nazvána podle francouzského fyzika a chemika Ch. A. 
Coulomba.

Měřením se zjistilo, že 1 C = 6 . 1018 e. Používá se také menší jednotka mikrocoulomb, značku má 
μC: 1 μC = 0,000 001 C = 10-6 C. 
Dnes je známo, že existují částice kvarky, které mají náboj 1/3 e nebo 2/3 e (kladný nebo záporný), 
ale nebyly dosud pozorovány jako samostatné částice. Např. proton je složen ze tří kvarků, jejichž 
součet nábojů je e; https://prometheus-data.cz/odkaz/kvark

2.1

Poznámka:  

https://prometheus-data.cz/odkaz/ch-coulomb
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Elektrická práce. Elektrická energie
    V 6. roãníku jsme si ukázali pokusem, Ïe kovov˘ vodiã se pfii prÛchodu
elektrického proudu zahfiívá. Ostatnû to v‰ichni dobfie znáte ze zahfiívání va -
fiiãe, ale i Ïárovky pfii prÛchodu proudu. V kapitole 1 jsme si ukázali, Ïe tûleso
se mÛÏe zahfiát tepelnou v˘mûnou dotykem s teplej‰ím tûlesem, proudûním
nebo sáláním. Tûleso se také zahfiívá pfii tfiení, vzpomeÀte na zahfiívání rukou
vzájemn˘m tfiením. V tom pfiípadû se vlastnû koná práce, protoÏe pÛsobí síla
ruky po urãité dráze.

A

V V

(1) (2)

U1

I

U2

A

A

V

(1)

(2)

U

I

I1 

I2

Obr. 2.69 
a) V˘kon elektrického proudu je tím vût‰í, ãím vût‰í je napûtí mezi konci vodiãe.

b) V˘kon elektrického proudu je tím vût‰í, ãím vût‰í proud prochází vodiãem.

2.13

R2R1

R1

R2
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10. Rychlost ‰ífiení zvuku ve vzduchu pfii teplotû 0 °C a normálním tlaku je 
332 m/s. Pfii zv˘‰ení teploty vzduchu o 1 °C vzroste tato rychlost asi 
o 0,60 m/s. Vypoãítej rychlost ‰ífiení zvuku ve vzduchu pfii 10 °C a pfii 30 °C.

11. Postav vedle sebe dvû stejné ladiãky s rezonanãními skfiíÀkami tak, Ïe 
skfiíÀky jsou k sobû obráceny otevfien˘mi konci (obr. 3.18). Rozezvuã 
jednu ladiãku úderem pryÏového kladívka a po malé chvíli ji utlum do-
tykem ruky. Popi‰ a vysvûtli, co pozoruje‰.

12. Na jednom konci ocelové kolejnice o délce 1 000 m udefiíme kladivem. 
Pozorovatel na druhém konci usly‰í zvuk ‰ífiící se kolejnicí o 2,8 s dfiíve 
neÏ vzduchem. Vypoãítej rychlost ‰ífiení zvuku kolejnicí. Teplota vzduchu
je 0 °C.

13. Zavûs budík nad okraj stolu a vzdal se od nûho do takové vzdálenosti, 
aÏ jeho tikot neusly‰í‰. Pak ho poloÏ na stÛl a v téÏe vzdálenosti pfiiloÏ 
k jeho desce ucho. Vysvûtli rozdíl v hlasitosti pfiená‰eného zvuku.

14. Pfii koupání porovnej hlasitost zvuku, kter˘ vznikne klepáním dvou ka-
menÛ o sebe, ‰ífií-li se zvuk vzduchem nebo vodou.

15. Jakou rychlostí se musí pohybovat letadlo, abychom ho nazvali nad-
zvukov˘m?

16. Ozvûnu svého hlasu usly‰í‰ za 2 sekundy po zavolání. Jak daleko je odrá-
Ïející stûna?

17. V údolí s rovnobûÏn˘mi stûnami se ozval v˘stfiel. Ozvûna vzniklá odra-
zem od jedné stûny byla zachycena za 2 s, ozvûna odraÏená od druhé 
stûny za 4 s. Vypoãítej ‰ífiku údolí v km. Teplota vzduchu je 20 °C.

18. Navrhni zpÛsob, jak v sídli‰ti sníÏit nadmûrn˘ hluk, kter˘ pochází od frek-
ventované komunikace.

Obr. 3.18

3.7
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Atmosféra Země a její složení
Obr. 4.3  Vertikální ãlenûní atmosféry:

             a) podle prÛbûhu teploty b) podle elektrick˘ch vlastností

Vût‰ina druÏic putuje
za hranicí zemské atmosféry.

Troposféra. Vzdálenost její horní hranice
od povrchu kolísá mezi 8 km aÏ 16 km.
V této vrstvû, kde jsou vodní páry, vítr
a prach, se vytváfií poãasí. Teplota klesá
s v˘‰kou.

V této vrstvû krouÏí okolo Zemû
nûkteré meteorologické druÏice.
Je v ní oblast polární záfie.

Vzhledem k dobré viditelnosti
a malému nebezpeãí ‰patného
poãasí zde létají trysková letadla.

Stratosféra (asi 16 km aÏ 50 km).
Obsahuje ozonovou vrstvu,
tj. vrstvu ozonu, která pohlcuje
sluneãní ultrafialové paprsky.
Teplota s v˘‰kou stoupá.

Mezosféra (50 km aÏ 80 km).
Teplota klesá se vzrÛstající v˘‰kou. Vût‰ina
meteorÛ (kusÛ hornin z vesmíru), které
vstoupí do atmosféry, vzplane v této vrstvû.

Exosféra (500 km aÏ 900 km).
Nemá témûfi Ïádné plyny.

Termosféra (80 km aÏ 500 km).
Teplota opût stoupá. Vrchní ãást
velmi horká (aÏ 1 700 °C).
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Obr. 4.3 Vertikální členění atmosféry podle průběhu teploty (vlevo) a elektrických 
vlastnosti (vpravo) doplněné o příklady objektů, které nalezneme ve vybraných výš-
kách. Zdroje obrázků: ESA, SkyFox Labs, NASA, Pixabay.
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1. LABORATORNÍ ÚLOHA 
Urãi teplo pfiijaté vodou o niÏ‰í teplotû a odevzdané vodou o vy‰‰í teplotû po
jejich smíchání.

Pfiíprava:
1. Popi‰, jaké dûje nastanou, kdyÏ smíchá‰ vodu o hmotnosti m1 a o teplotû t1

    s vodou o hmotnosti m2 a o teplotû t2, t2 > t1. Jaká je v˘sledná teplota t 
    smíchané vody v porovnání s teplotami t1 a t2?
2. Zapi‰ vztah pro teplo Q1, které pfii smíchání pfiijme chladnûj‰í voda. 
3. Zapi‰ vztah pro teplo Q2, které pfii smíchání odevzdá teplej‰í voda.
4. Jak˘ vztah platí mezi teply Q1 a Q2, pokud tepelná v˘mûna nastane jen mezi 
    vodou o teplotû t1 a vodou o teplotû t2?
5. Zapi‰ do se‰itu v‰echny veliãiny, které musí‰ zmûfiit, abys mohl(a) urãit 
    teplo Q1 a teplo Q2. Zapi‰ jednotky tûchto veliãin.
6. Navrhni, jak lze urãit hmotnost vody pomocí odmûrného válce. V ãem je 
    tento zpÛsob urãení hmotnosti vody ménû pfiesn˘ neÏ váÏením na rovno-
    ramenn˘ch váhách.
PomÛcky: dvû stejné
kádinky, dva stejné te -
plomûry, dvû tyãin ky,
dva sto ja ny s drÏá  ky,
kahan se síÈkou, od -
mûrn˘ válec

202

LLABORATORNÍ ÚLOHY

Obr. L-1

L 1 L 2

kádinky, dva stejné tep-
loměry, dvě tyčinky, 
dva stojany s držáky, 
kahan se síťkou, od-
měrný válec
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