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O knize a jak s ní pracovat
Právě se pouštíte do něčeho, co se může stát velmi zajímavým a snad i dobrodružným předmětem studia. Nabízí se
vám možnost pochopit, jakými zákony se řídí svět kolem
nás. Poznáte také, jakou úlohu hraje fyzika v každodenním
životě a jak se nejnovější fyzikální poznatky uplatňují v inženýrství, moderních technologiích, biologii či lékařství.
Žádné poznání není ovšem zadarmo. Vyžaduje soustavnou
práci a pozorné studium, při němž vám tato kniha pomůže.
Byla pečlivě připravena na základě dlouholetých zkušeností a s přihlédnutím k problémům, se kterými se studenti
často setkávají. Tvoří ji 44 kapitol a podívejme se, jak jsou
členěny.
Vstupní problém. Každá kapitola začíná fotografií, která
ilustruje a uvádí atraktivní, aktuální a zajímavý problém,
který je na vhodném místě kapitoly objasněn ve výkladu
nebo v řešeném příkladu. Jsou to problémy přejaté ze současných přírodovědných, inženýrských, lékařských, sportovních nebo právních časopisů.
O co jde a jak na to? Tato otázka a odpověď na ni uvádí
výklad v každé kapitole.
Kontroly. Do textu jsou zařazeny kontrolní otázky, které
průběžně ověřují, že jste vyloženou látku skutečně zvládli
a že můžete s porozuměním pokračovat dál. Tato zastavení
vám pomohou vyhnout se častým nedorozuměním nebo
chybným představám. Správnost vašich odpovědí na kontrolní otázky si můžete zkontrolovat na konci knihy. Pokud
neodpovíte správně, vraťte se a znovu prostudujte a dobře
promyslete předchozí část.
Příklady. V podrobně řešených a komentovaných příkladech uvidíte názorně jak používat vyloženou látku v konkrétních situacích. Příklady vás připravují na samostatné
řešení úloh na konci kapitoly.
Rozvaha, která předchází řešení příkladu, připomíná základní pojmy, představy a vztahy, z nichž vychází vlastní
řešení problému.
Rady a náměty obsahují užitečné pokyny, které ukazují začínajícímu studentovi fyziky jak řešit problémy a pomohou
mu vyhnout se častým chybám.
Přehled a shrnutí. Tato část stručně shrnuje nejdůležitější
poznatky a vztahy z celé kapitoly. V žádném případě nenahrazuje pečlivé studium celé kapitoly.
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Porozumět fyzice znamená nejen znát základní principy,
pojmy, rovnice a vztahy, ale také umět tyto poznatky používat při samostatném řešení problémů. Proto jsou na konci
každé kapitoly otázky a úlohy.
Otázky jsou podobné kontrolním otázkám zařazeným
v jednotlivých článcích. Otázky vyžadují spíše fyzikální
uvažování než výpočty. Na konci knihy najdete odpovědi
na všechny liché otázky.
Úlohy jsou uspořádány podle jednotlivých článků kapitoly
a jsou označeny podle obtížnosti. Mnohé úlohy vycházejí
z reálných situací a problémů, které jsou předmětem současného výzkumu v nejrůznějších oblastech. Některé zajímavé
problémy jsou základem několika dílčích úloh, které na sebe
navazují a prostupují více kapitolami a vytvářejí příběh.
Dříve než začnete počítat, proveďte rozvahu, které poznatky
jsou nutné pro řešení. Výpočty doprovázejte obrázkem, grafem a výstižným komentářem.
Další úlohy. Tyto úlohy nejsou uspořádány podle obtížnosti
ani tematicky, takže musíte sami rozpoznat, které části kapitoly se vztahují k danému problému a jaké poznatky k jejich
řešení je nutné použít. Na konci knihy najdete výsledky
všech lichých úloh.
Grafy a obrázky. Řada příkladů a úloh je doprovázena
grafy a obrázky. Naučte se s grafy a obrázky správně pracovat a efektivně je používat. Nezapomeňte, že dobrý graf či
obrázek vydá za tisíc slov.
Dodatky. Kniha je rozdělena do dvou svazků a na konci
každého jsou dodatky, kde naleznete přehled fyzikálních veličin, jejich jednotek a převodní koeficienty mezi nimi, hodnoty základních fyzikálních konstant, některá astronomická
data, vlastnosti prvků a přehled nejdůležitějších matematických vzorců. Seznam nositelů Nobelových cen za fyziku
dokumentuje klíčové body ve vývoji fyziky ve dvacátém
a na počátku jednadvacátého století.
Výsledky. V této části, která je zařazena za dodatky, naleznete odpovědi na otázky a výsledky úloh s lichými čísly.
Zdroje fotografií. Původ vybraných fotografií, zejména
těch, které laskavě poskytli jich autoři, je uveden na konci
popisu obrázku. Zdroje a autoři ostatních fotografií jsou
uvedeny na konci 2. svazku.
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Měření

1
Když zemětřesení zasáhne
obydlenou oblast, může
rozkmitat obytné budovy
a jiné stavby nebo způsobit
jejich zničení. V některých
oblastech se dokonce může
vlivem zemětřesení významná
část budov vnořit pod
povrch, jako kdyby nestály na
pevném podloží, ale na husté
tekutině.

Jak se může
budova
potopit do
země?
Odpově je v této kapitole.

1

2

Kapitola 1

1-4

Měření

1-1 O CO JDE A JAK NA TO
Věda a technika jsou založeny na měření a porovnávání. Proto potřebujeme pravidla,
jak se objekty měří a srovnávají, a experimenty, kterými stanovujeme jednotky pro
tato měření a srovnávání. Jedním z úkolů fyziky (a techniky) je tyto experimenty
navrhnout a provádět.
Fyzikové se například snaží vyvinout hodiny tak přesné, že jimi může být
precizně stanoven a porovnán jakýkoli čas nebo jakákoli doba. Můžete si klást
otázku, zda je taková přesnost opravdu nutná a stojí-li za vynaloženou námahu. Zde
je příklad, že to za to stojí: Bez hodin o extrémní přesnosti by byl systém GPS (Global
Positioning System – globální polohový systém), na kterém je založena celosvětová
navigace, zcela nefunkční.

a času, které používáme už v úvodních kapitolách této knihy. Byly vybrány tak, aby
byly blízké „lidským měřítkům“.
Všechny odvozené jednotky soustavy SI jsou definovány pomocí jednotek základních. Například jednotku výkonu watt (značka W) lze vyjádřit základními
jednotkami hmotnosti, délky a času. V kap. 7 ukážeme, že
1 watt = 1 W = 1 kg·m2 ·s−3 :

(1.1)

3 560 000 000 m = 3;56·109 m

(1.2)

0;000 000 492 s = 4;92·10−7 s:

(1.3)

Zápis čteme tak, že jeden watt se rovná jeden kilogram metr na druhou sekunda na
méně třetí.
Abychom jednoduše a stručně zapsali velmi velké nebo velmi malé hodnoty
fyzikálních veličin, používáme tzv. exponenciální tvar zápisu čísel pomocí mocnin
čísla 10. Takto vyjádříme například:

1-2 Měření

nebo

Objevovat fyziku znamená neustále se učit jak měřit veličiny, které jsou s fyzikou spjaty. Nazýváme je fyzikálními veličinami. Patří k nim například délka, čas,
hmotnost, teplota, tlak a elektrický proud.
Abychom mohli fyzikální veličinu změřit, zavedeme nejprve její jednotku,
tj. takovou míru této veličiny, které přisoudíme číselnou hodnotu přesně 1;0. Poté
vytvoříme standard, s nímž budeme všechny ostatní hodnoty dané fyzikální veličiny
porovnávat. Tak například jednotkou délky je metr. Jeho standard je definován jako
vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za přesně definovaný zlomek sekundy.
Jednotku fyzikální veličiny i její standard můžeme definovat naprosto libovolným
způsobem. Důležité je jen to, aby naše definice byla natolik rozumná a praktická,
aby mohla být v odborných kruzích všeobecně přijata.
Jakmile jsme definovali standard, řekněme pro délku, musíme ještě vypracovat
metody jak jej používat pro určování různých délek, ať již jde o poloměr atomu
vodíku, vzdálenost koleček skateboardu nebo mezihvězdnou vzdálenost. Můžeme
například používat pravítka, která přibližně nahrazují standard délky. Často však
nelze přímo porovnat měřenou veličinu se standardem. Pravítkem nezměříme ani
poloměr atomu, ani mezihvězdnou vzdálenost.
Fyzikálních veličin je takové množství, že je obtížné je nějakým jednoduchým
způsobem uspořádat. Naštěstí však nejsou všechny navzájem nezávislé. Příkladem
může být rychlost, kterou lze vyjádřit jako podíl délky a doby. Lze vybrat – po
mezinárodní dohodě – celkem malý počet fyzikálních veličin, pro něž definujeme
jejich vlastní standardy. Všechny ostatní veličiny lze pak vyjádřit pomocí těchto
základních veličin a jejich standardů. Tak například rychlost je definována pomocí
dvou základních veličin – délky a času – a jim odpovídajících jednotek a standardů.
Standardy základních veličin musí být jak dostupné, tak při měření neměnné.
Kdybychom třeba definovali jako standard délky starý český sáh, tj. vzdálenost
mezi prsty rozpažených rukou (cca 190 cm), získali bychom bezpochyby standard
snadno dostupný, avšak pro každého člověka jiný. Věda a technika vyžadují přesnost,
a proto je neproměnnost standardu mnohem důležitější než jeho snadná dosažitelnost.
Přitom je třeba mít k dispozici dostatečný počet jeho přesných kopií, které jsou pak
zpřístupněny těm, kteří je potřebují.

Jinou možností vyjádření velmi velkých a velmi malých hodnot je použití vhodných předpon v názvech jednotek. Jejich seznam uvádí tab. 1-2. Každá předpona
zastupuje příslušnou mocninu čísla 10. Předpona u kterékoli z jednotek SI signalizuje,
že hodnotu veličiny je třeba vynásobit odpovídajícím koeficientem. Zadanou hodnotu
elektrického výkonu nebo délku časového intervalu můžeme zapsat například takto:

1-3 Mezinárodní soustava jednotek
V roce 1971 bylo na 14. generální konferenci pro váhy a míry vybráno sedm základních veličin a odpovídajících sedm základních jednotek, které se staly základem
Mezinárodní soustavy jednotek označované zkratkou SI (z francouzského Système
International des Unités), nazývané též metrická soustava. Později (v roce 2007)
bylo dále zavedeno označení ISQ pro Mezinárodní soustavu veličin. V tab. 1-1 jsou
uvedeny jednotky tří ze sedmi základních veličin. Jsou to jednotky délky, hmotnosti

1;27·109 wattů = 1;27 gigawattů = 1;27 GW;
2;35·10−9 s = 2;35 nanosekundy = 2;35 ns:

(1.4)
(1.5)

Některé jednotky s předponami (např. mililitr, centimetr, kilogram nebo megabajt)
se používají zcela běžně.
Spolu s jednotkami SI a jejich dekadickými násobky a díly se mohou užívat pro
svůj praktický význam některé další jednotky. Tyto jednotky jsou uvedeny v tab. 4
v dodatku A.

1-4 Převody jednotek
Při výpočtech číselných hodnot fyzikálních veličin často potřebujeme měnit jednotky,
v nichž veličinu vyjadřujeme. Tento přepočet nazýváme převod jednotek. Převod
můžeme provést například tak, že vynásobíme původní zadanou či změřenou hodnotu
převodním koeficientem. Tento koeficient je roven jedné, je však vyjádřen ve tvaru
zlomku, jehož čitatel i jmenovatel udávají tutéž hodnotu v různých jednotkách.
Uveďme příklad: Údaje 1 min a 60 s představují stejnou dobu. Můžeme proto psát
1 min
60 s
=1 a
= 1:
60 s
1 min
Výrazy .1 min/=.60 s/ a .60 s/=.1 min/ mohou být použity jako převodní koeficienty.
1
To ovšem neznamená, že by snad platilo 60
= 1 nebo 60 = 1. Číselný údaj a odpovídající jednotka tvoří ve výrazu pro převodní koeficient neoddělitelnou dvojici.
Vzhledem k tomu, že vynásobení libovolné veličiny jedničkou nezmění její
hodnotu, můžeme takové převody provádět, kdykoli to považujeme za užitečné.
Zbavíme se tak jednotek, které nechceme používat: jednoduše se vykrátí. Chceme-li
například převést 2 minuty na sekundy, píšeme


60 s
2 min = .2 min/.1/ = .2 min/
= 120 s:
(1.6)
1 min
Pokud použijete převodní koeficient ve tvaru, při kterém se nežádoucí jednotky nevykrátí, zaměňte čitatele a jmenovatele a zkuste výpočet provést znovu. Pro počítání
s jednotkami platí stejná algebraická pravidla jako pro proměnné a čísla.
V dodatku D jsou uvedeny převodní koeficienty mezi jednotkami soustavy SI,
jednotkami užívanými spolu s SI a jednotkami soustav, které se stále používají v USA
a Velké Británii. Následující příklad nám ukáže jak tyto převodní koeficienty správně
používat.

3

Převody jednotek

TABULKA 1-1

Tři ze základních veličin
a jejich jednotky SI

Veličina

Název jednotky

Značka

délka
čas
hmotnost

metr
sekunda
kilogram

m
s
kg

TABULKA 1-2

Předpony jednotek SI

Násobek
1024

1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101
10−1
10−2
10−3
10−6
10−9
10−12
10−15
10−18
10−21
10−24

Předpona

Značka

yottazettaexapetateragigamegakilohektodekadecicentimilimikronanopikofemtoattozeptoyokto-

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y

Nejužívanější předpony jsou
vytištěny tučně.

4

Dvojrozměrný
a trojrozměrný
pohyb

4-2

Poloha a posunutí
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4-1 O CO JDE A JAK NA TO
V této kapitole rozšíříme dosavadní úvahy na případ pohybu, který již nebude omezen
pouze na přímku. Budeme sledovat dvoj- i trojrozměrný pohyb částice, tedy pohyb
v rovině a v prostoru. Kupříkladu lékaři a letečtí inženýři se zabývají dopady fyziky,
která vládne pilotům prolétávajícím v průběhu vzdušných soubojů ostrými zatáčkami, ať již v rovině nebo v prostoru. Moderní stíhačky dosahují takových výkonů
a technických parametrů, že mohou proletět zatáčkou tak rychle, že pilot okamžitě
ztratí vědomí. Biomedicínští inženýři se mohou zaměřit na studium trestného hodu
v basketbale (při kterém je hráč vzdálen od koše asi 4;3 m). Tento trestný hod je
zpravidla veden tak, že ruka s míčem začíná pohyb v úrovni ramen a míč opouští
dlaň zpravidla v okamžiku, kdy je ruka nad hlavou hráče. Jiný způsob vykonávání
trestných hodů spočívá v hodu spodem – hráč drží míč pod úrovní svého pasu a z ruky
jej vypustí v okamžiku, kdy touto úrovní prochází. První technika je využívána
drtivou většinou profesionálních hráčů, ale není bez zajímavosti, že rekord v počtu
úspěšných trestných hodů vytvořil legendární Rick Barry technikou druhou.
Pohyb ve třech dimenzích není snadné pochopit. Můžete být například dobří
v řízení automobilu po přímém úseku dálnice (tj. jednorozměrný případ pohybu),
ale asi byste jako piloti zažívali krušné časy při přistávání s letadlem na letišti
(trojrozměrný pohyb), pokud byste k tomu nebyli dostatečně vycvičení.
Studium dvoj- a trojrozměrného pohybu začneme pojmy poloha a posunutí.

4-2 Poloha a posunutí
Polohu částice nejčastěji popisujeme jejím polohovým vektorem r⃗, který spojuje
předem zvolený vztažný bod (obvykle počátek soustavy souřadnic) s touto částicí.
V kartézské soustavě souřadnic popsané v čl. 3-5 zapisujeme vektor r⃗ ve tvaru
⃗
r⃗ = x ⃗i + yj⃗ + z k;

(4.1)

kde x ⃗i, yj⃗ a z k⃗ jsou jeho průměty (tj. vektory) do souřadnicových os a x, y a z jsou
jeho složky (vyjádřené kladnými nebo zápornými čísly).
Souřadnice x, y a z udávají polohu částice vzhledem ke zvolené soustavě souřadnic, zadané osami a počátkem. Říkáme, že částice má souřadnice .x; y; z/ v pravoúhlé
souřadnicové soustavě (nazýváme je také kartézské souřadnice). Na obr. 4-1 je poloha
částice s polohovým vektorem

Jak může středopolař při baseballu odhadnout, kde má na hřišti stát,
aby mohl zachytit z vysoka letící baseballový míček ještě před jeho
dopadem na zem? Často hráč pouze popoběhne nebo běží rozvážným
tempem k místu, kde míček polapí zrovna v okamžiku jeho příletu.
Hráčská zkušenost mu přitom jistě pomáhá, ale zdá se, že důležitou roli
v úspěšném zachycení míčku hraje i jiný faktor.

Co se
v pohybu
míčku skrývá?
Odpověď je v této kapitole.

⃗
r⃗ = −3 ⃗i + 2j⃗ + 5 k;

jehož kartézské souřadnice jsou .−3; 2; 5/. Znamená to, že částici najdeme ve vzdálenosti tří jednotek od počátku v záporném směru osy x, tj. ve směru vektoru − ⃗i,
dvou jednotek v kladném směru osy y (ve směru vektoru +j⃗) a pěti jednotek
⃗ (Bude-li jednotkou délky metr,
v kladném směru osy z (ve směru vektoru + k).
napíšeme .−3 m; 2 m; 5 m/.)
Při pohybu částice se mění i její polohový vektor. Jeho koncový bod se pohybuje
spolu s částicí a počáteční bod trvale splývá s počátkem soustavy souřadnic. Složky
polohového vektoru x.t /, y.t / a z.t / jsou tedy funkcemi času, polohový vektor
r⃗ = r⃗.t / je vektorovou funkcí času. Je-li poloha částice v okamžiku t1 určena
vektorem r⃗1 a v následujícím okamžiku t1 + t vektorem r⃗2 , je posunutí r⃗ částice
v tomto časovém intervalu t dáno rozdílem
r⃗ = r⃗2 − r⃗1 :
Pomocí rov. (4.1) lze posunutí zapsat také ve tvaru
⃗ − .x1 ⃗i + y1j⃗ + z1 k/
⃗
r⃗ = .x2 ⃗i + y2j⃗ + z2 k/
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y

2j
−3i

5k

O

x

r

(4.2)
z
OBR. 4-1 Polohový vektor r⃗ částice

je vektorovým součtem svých průmětů do souřadnicových os.
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(a)

nebo také
⃗
r⃗ = .x2 − x1 / ⃗i + .y2 − y1 /j⃗ + .z2 − z1 / k;

(4.3)

⃗
r⃗ = x ⃗i + yj⃗ + z k:

Příklad

40

40

0

−41
40
20

⃗
r⃗1 = .−3;0 m/ ⃗i + .2;0 m/j⃗ + .5;0 m/ k;

koncová poloha je určena vektorem

nou xz, neboť jeho y-ová složka je nulová. Uvědomme si, že
z algebraického zápisu vektoru posunutí je tato skutečnost
patrná mnohem lépe než z grafického znázornění situace na
obr. 4-2.

r⃗2 = .9;0 m/ ⃗i + .2;0 m/j⃗ + .8;0 m/ k⃗

y

ROZVAHA

Posunutí r⃗ získáme odečtením počáteční polohy r⃗1 od koncové polohy r⃗2 .

r⃗ = r⃗2 − r⃗1 =




= .9;0 m/ − .−3;0 m/ j⃗ + .2;0 m/ − .2;0 m/ j⃗ +


+ .8;0 m/ − .5;0 m/ k⃗ =
⃗
(Odpověď)
= .12;0 m/ ⃗i + .3;0 m/ k:
Vektor posunutí je rovnoběžný se souřadnicovou rovi-

x (m)

0

x

r1

trajektorie částice

Králík vběhl na parkoviště, kde si předtím hrály děti a nakreslily tam křídou dvě kolmé přímky, které považujeme za
osy x a y pravoúhlé soustavy souřadnic. Okamžitá poloha
králíka vzhledem k této soustavě je popsána funkcemi

r2

r

koncová
poloha

z
OBR. 4-2 Příklad 4-1. Posunutí ⃗
r = r⃗2 − r⃗1 vychází z koncového

bodu polohového vektoru r⃗1 , který odpovídá počáteční poloze,
a končí v koncovém bodu polohového vektoru r⃗2 , jenž odpovídá
koncové poloze.

(4.5)
(4.6)

Čas t je měřen v sekundách a souřadnice x a y v metrech.
(a) Určete polohový vektor r⃗ v okamžiku t = 15 s jednak
pomocí jednotkových vektorů, jednak pomocí jeho velikosti
a úhlu, který svírá s kladným směrem osy x.
ROZVAHA

Souřadnice x a y určující polohu králíka jsou
složky polohového vektoru r⃗ králíka.

Výpočet: Polohový vektor r⃗ je tedy

(4.7)

(Raději jej značíme r⃗.t / než r⃗, protože jeho složky jsou
funkcemi času t, tedy i vektor okamžité polohy je funkcí

času.) V okamžiku t = 15 s má polohový vektor r⃗ složky


x = .−0;31/.15/2 + .7;2/.15/ + 28 m = 66 m
a



y = .0;22/.15/2 − .9;1/.15/ + 30 m = −57 m:

Máme tedy

r⃗.15 s/ = .66 m/ ⃗i − .57 m/j⃗;

(Odpověď)

což je znázorněno na obr. 4-3a. Pro výpočet velikosti vektoru r⃗ a stanovení úhlu, který svírá s kladným směrem osy x,
použijeme rov. (3.6) z kap. 3:


2
2
r = x + y = .66 m/2 + .−57 m/2 =
a

= 87 m

y
−57 m
=
= −0;864;
x
66 m
◦
 = −41 :

tg  =

20

40

60
5s

10 s

−40

r
(b)

−60

80

25 s

15 s
20 s

(Odpověď)

(Odpověď)

(Stejnou hodnotu tangenty má i úhel  = 139◦ , který však
neodpovídá znaménkům složek vektoru r⃗.)
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x (m)
OBR. 4-3 Příklad 4-2. (a) Polohový vektor r⃗ králíka a jeho
složky v okamžiku t = 15 s.
Velikost vektoru r⃗ je 87 m.
(b) Trajektorie pohybu králíka
po parkovišti s vyznačením jeho
poloh v pěti okamžicích.

y (m)

(b) Určete polohu králíka v okamžicích t = 0 s, 5 s, 10 s, 20 s
40
a 25 s a nakreslete jeho
od t1 = 0 do t2 = 25 s.
t = 0trajektorii
s

20

40

60

80

Řešení: Pro každý ze zadaných okamžiků zopakujeme výpočet podle (a) a načrtneme trajektorii králíka v uvedeném
časovém intervalu (je znázorněna na obr. 4-6b).

x (m)

4-3 Průměrná a5 s okamžitá rychlost

O

počáteční
poloha

4-2

r⃗.t / = x.t / ⃗i + y.t /j⃗:

80

−60

0

Výpočet: Vektory sčítáme (nebo odečítáme) po složkách
podle pravidel uvedených v kap. 3.

x = −0;31t + 7;2t + 28;
y = 0;22t 2 − 9;1t + 30:

60

20

(obr. 4-2). Určete posunutí částice.

2

(a)

Průměrná a okamžitá rychlost

t =0s

−20

−40

Počáteční poloha částice je dána polohovým vektorem

4-3

20

−20

4-1

Příklad

y (m)

◦

(4.4)

−60

y (m)

20

kde souřadnice .x1 ; y1 ; z1 / určují polohový vektor r⃗1 a souřadnice .x2 ; y2 ; z2 / polohový vektor r⃗2 . Ve vztahu pro posunutí často označujeme x = .x2 − x1 /,
y = .y2 − y1 / a z = .z2 − z1 /, takže:

r

−20

Pokud se částice pohybuje z jednoho bodu do druhého, zpravidla nás zajímá, jak
10 s jsme to udělali v kap. 2, definujeme dvě veličiny,
rychle −40
se přemístila. Podobně jako
které s pojmem „jak rychle“ přímo souvisejí: průměrnou rychlost a okamžitou
rychlost.
−60
15 s
s
v časovém
intervalu t přemístí o r⃗, pak její průměrná
(b) Pokud se25částice
20 s
rychlost v⃗ v tomto časovém intervalu je definována jako podíl vektoru posunutí r⃗
a délky časového intervalu t :
r⃗
:
v⃗ =
t

(4.8)

Tato rovnice nám říká, že směr průměrné rychlosti v⃗ (vektor na levé straně rov. (4.8)),
musí být stejný jako směr posunutí r⃗ (vektor na pravé straně).
Po dosazení za posunutí z rov. (4.4) do (4.8) dostaneme vyjádření průměrné
rychlosti pomocí složek
x ⃗i + yj⃗ + z k⃗
x ⃗ y ⃗ z ⃗
v⃗ =
k:
=
i+
j+
t
t
t
t

(4.9)

Pokud se například částice z př. 4-1 posune ze své počáteční polohy do koncové
polohy za dobu 2;0 s, pak její průměrná rychlost je
v⃗ =

r⃗
.12;0 m/ ⃗i + .3;0 m/ k⃗
⃗
=
= .6;0 m·s−1 / ⃗i + .1;5 m·s−1 / k:
t
2;0 s

To znamená, že průměrná rychlost (vektorová veličina) má v tomto případě x-ovou
složku rovnu .6;0 m·s−1 / a z-ovou složku .1;5 m·s−1 /.
Pokud hovoříme o rychlosti, máme zpravidla na mysli okamžitou rychlost v⃗
v nějakém časovém okamžiku. Tato okamžitá rychlost (zkráceně rychlost) v⃗ je
limitou průměrné rychlosti v⃗ pro t → 0, tj. derivací polohového vektoru r⃗ podle
času
v⃗ =

dr⃗
:
dt

(4.10)

9

Soustavy částic

9-2

Střed hmotnosti
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9-1 O CO JDE A JAK NA TO
Každý soudní znalec používá při rekonstrukcích dopravních nehod fyziku. Rovněž
osobní trenér baletky, který ji vede při nácviku skoků, používá fyziku. Chceme-li totiž
analyzovat složité pohyby různých typů, musíme je zjednodušit, abychom je mohli
pomocí fyziky, která se za nimi skrývá, dobře pochopit. V této kapitole si ukážeme,
jak můžeme komplikované pohyby složitých soustav, jakými jsou například auta nebo
baletka, zjednodušit, pokud stanovíme význačný bod těchto soustav, který nazýváme
střed hmotnosti.*
Představme si například, že vyhodíme do vzduchu míček jako na obr. 9-1a. Jeho
pohyb bude jednoduchý – míček, který můžeme považovat za hmotný bod, se bude
pohybovat po parabolické dráze, jak jsme probírali v kap. 4. Pokud ale vyhodíme do
vzduchu baseballovou pálku (obr. 9-1b), její pohyb bude daleko komplikovanější.
Protože trajektorie jednotlivých elementů pálky jsou navzájem odlišné, nemůžeme
pálku nahradit hmotným bodem. Pálku je třeba chápat jako soustavu hmotných bodů,
které se pohybují po různých trajektoriích. Přesto existuje jeden význačný bod – střed
hmotnosti pálky – který se pohybuje po parabolické dráze. (K jeho určení můžeme
použít následující postup – podepřeme nataženým prstem pálku v takovém bodě,
aby byla vyvážená. Její střed hmotnosti se pak nachází nad bodem dotyku na ose
souměrnosti pálky.)
Těžko vystavíte svoji profesní kariéru na házení rotujících pálek do vzduchu.
Můžete se ale stát profesionálním trenérem skokanů do dálky nebo učitelem baletu
a radit svým svěřencům jak správně proletět vzduchem a jak přitom pohybovat rukama, nohama a trupem. Asi začnete se studiem pohybu středu hmotnosti zmiňovaných
osob, protože jeho pohyb je jednoduchý.

(a)

9-2 Střed hmotnosti
Střed hmotnosti soustavy částic zavádíme proto, abychom mohli předpovědět, jak
se bude soustava pohybovat.
Střed hmotnosti soustavy částic (nebo tělesa) je bod, který se pohybuje tak, jako by
(1) v něm byla soustředěna veškerá hmotnost soustavy a (2) působily v něm všechny vnější
síly působící na soustavu.

Berani druhu ovce tlustorohé (Ovis canadensis) svádí o přízeň samic
líté souboje. Samci se svými rohy v plné rychlosti opakovaně srážejí tak
dlouho, dokud to jeden z nich nakonec nevzdá. Tyto vzájemné střety
mohou být pro ně velmi nebezpečné – pokud se některému ze samců
roh zlomí, bude pravděpodobně během příští kolize vážně zraněn nebo
zabit. Ale i bez zlomeného rohu by se oba soupeři měli po každém
střetu ocitnout na zemi v bezvědomí.

Jak mohou
berani tvrdé
čelní nárazy
vydržet?
Odpověď je v této kapitole.

210

V tomto článku se budeme zabývat tím jak nalézt střed hmotnosti nejrůznějších
soustav. Začneme soustavou složenou pouze z několika částic a teprve pak se budeme
zabývat soustavami obsahujícími velké množství částic (např. baseballová pálka).
V další části této kapitoly budeme rovněž probírat, jak se střed hmotnosti pohybuje,
působí-li na soustavu vnější síly.

Soustavy částic
Na obr. 9-2a jsou zakresleny dvě částice o hmotnostech m1 a m2 . Jejich vzdálenost
je d. Počátek osy x, jehož volba není nijak omezena, jsme vybrali tak, aby splýval s částicí m1 . Polohu středu hmotnosti této dvoučásticové soustavy definujeme
vztahem
m2
xSH =
d:
(9.1)
m1 + m2
* Pojem střed hmotnosti bývá často zaměňován s pojmem těžiště. V praktických situacích, kdy se
soustava pohybuje v blízkosti zemského povrchu, a gravitační pole lze tedy považovat za homogenní,
nevede tato záměna k chybným výsledkům. Dokonce se jí často vědomě používá. Z fyzikálního hlediska
však jde o pojmy zcela odlišné. Střed hmotnosti je definován univerzálně, pouze na základě rozložení
hmotnosti v soustavě. Jeho polohu určuje vážený aritmetický průměr poloh jednotlivých částic soustavy
s hmotnostmi částic jako vahami. Je proto nezávislá na tom, zda vůbec anebo jaké síly na soustavu
působí. Pojem těžiště se striktně vztahuje ke speciální situaci, kdy na soustavu působí gravitační síly.
Těžištěm se budeme zabývat v čl. 12-4, kde ukážeme, že v případě soustavy umístěné v homogenním
gravitačním poli splývá těžiště (přesně) se středem hmotnosti soustavy.

(b)
OBR. 9-1 (a) Míček vržený šikmo

vzhůru se pohybuje po parabolické
trajektorii. (b) Střed hmotnosti baseballové pálky (černá tečka) vyhozené
do vzduchu se rovněž pohybuje po
parabole, ostatní body pálky však
opisují trajektorie komplikovanější.
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Abychom posoudili, nakolik je tato definice rozumná, budeme se zabývat speciálními
případy. Zvolme nejprve m2 = 0. Tato volba odpovídá soustavě s jedinou částicí m1 .
Její střed hmotnosti by měl s touto částicí splývat. Z rov. (9.1) skutečně plyne, že
xSH = 0. Je-li naopak m1 = 0, obsahuje soustava opět jedinou částici, tentokrát m2 .
Podle očekávání dostáváme xSH = d. Pro m1 = m2 by měl být střed hmotnosti
uprostřed mezi částicemi. Skutečně tomu tak je, neboť z rov. (9.1) dostáváme xSH =
= d=2. Z rov. (9.1) také vyplývá, že pro obecně zvolené nenulové hmotnosti obou
částic leží hodnota xSH vždy uvnitř intervalu .0; d/. Střed hmotnosti tedy v každém
případě leží někde mezi oběma částicemi.
Na obr. 9-2b je znázorněna situace odpovídající obecnější volbě počátku soustavy
souřadnic. Poloha středu hmotnosti je v takovém případě definována vztahem

y
xSH
m2

m1
SH

x

d
(a)
y
xSH
m1

m2
SH

x1

9-2

Soustavy částic

xSH =

x

d
x2
(b)

OBR. 9-2 (a) Dvě částice o hmotnos-

tech m1 a m2 jsou ve vzdálenosti d.
Bod označený SH označuje střed
hmotnosti dvoučásticové soustavy,
vypočtený z rov. (9.1). (b) Situace
se od (a) liší obecným umístěním
počátku souřadnic. Poloha středu
hmotnosti je vypočtena z rov. (9.2).
Poloha středu hmotnosti soustavy
vzhledem k oběma částicím je v obou
případech stejná.

m1 x1 + m2 x2
:
m1 + m2

(9.2)

Všimněme si, že pro x1 = 0 rov. (9.2) přejde na jednodušší tvar (9.1). Posunutí
počátku soustavy souřadnic nemá vliv na polohu středu hmotnosti vzhledem k jednotlivým částicím.
Přepišme rov. (9.2) do tvaru
xSH =

m1 x1 + m2 x2
;
M

(9.3)

kde M je celková hmotnost soustavy, M = m1 + m2 . Platnost vztahu (9.3) lze
snadno zobecnit na případ soustavy n částic umístěných na ose x. Celková hmotnost
soustavy je M = m1 + m2 + … + mn a střed hmotnosti je v bodě o souřadnici
m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 + … + mn xn
=
M
n
1 
mi xi :
=
M i=1

xSH =

(9.4)

Sčítací index i probíhá od 1 do n. Představuje pořadové (identifikační) číslo částice
a „čísluje“ rovněž její hmotnost a x-ovou souřadnici.
Jsou-li částice soustavy rozmístěny v trojrozměrném prostoru, je poloha jejího
středu hmotnosti určena trojicí souřadnic. Získáme je zobecněním rov. (9.4) na trojrozměrný případ:
xSH

n
1 
=
mi xi ;
M i=1

ySH

n
1 
=
mi yi ;
M i=1

zSH

n
1 
=
mi zi :
M i=1

(9.5)

(9.7)

Tři rovnice (9.5) lze nahradit jednou vektorovou rovnicí:
r⃗SH =

n
1 
mi r⃗i :
M i=1

Tuhá tělesa
Běžné těleso, jakým je například i baseballová pálka, obsahuje tak obrovské množství
částic (atomů), že je přirozenější posuzovat je jako objekt se spojitě rozloženou
hmotností. Takový objekt již není tvořen jednotlivými navzájem oddělenými „částicemi“, nýbrž infinitezimálně malými částmi (elementy) o hmotnosti dm. Součty
v rovnicích (9.5) je třeba nahradit integrály a souřadnice středu hmotnosti definovat
vztahy
xSH

1
=
M



x dm;

ySH

1
=
M



y dm;

zSH

1
=
M



z dm;

(9.9)

kde integrujeme přes oblast, kterou vyplňuje těleso o hmotnosti M .
V dalším budeme předpokládat, že objekty jsou homogenní. Taková tělesa mají
konstantní hustotu (neboli hmotnost jednotkového objemu), což znamená, že hustota % je stejná pro kterýkoli element tělesa jako pro celý objekt. Pomocí rov. (1.8)
můžeme napsat
dm
M
;
(9.10)
=
%=
dV
V
kde dV je objem elementu o hmotnosti dm a V je celkový objem tělesa o hmotnosti M . V rov. (9.9) můžeme element dm nahradit výrazem % dV získaným
z rov. (9.10) a dostaneme



1
1
1
xSH =
x dV; ySH =
y dV; zSH =
z dV;
(9.11)
V
V
V
kde opět integrujeme přes oblast V , kterou vyplňuje těleso.
Pokud budeme hledat střed hmotnosti homogenních těles, která mají bodovou,
osovou nebo rovinnou symetrii, můžeme si ušetřit výpočet některého z těchto integrálů. Je-li těleso středově symetrické, splývá jeho střed hmotnosti se středem symetrie.
Střed hmotnosti tělesa s osovou (resp. rovinnou) symetrií leží na ose (resp. v rovině)
symetrie. Střed hmotnosti homogenní koule splývá s jejím geometrickým středem.
Střed hmotnosti homogenního kužele leží na jeho ose. Střed hmotnosti banánu, jehož
rovina symetrie jej dělí na dvě zrcadlově stejné části, leží v této rovině.
Střed hmotnosti nemusí nutně ležet v tělese. Tak například ve středu hmotnosti
preclíku není žádné těsto a ve středu hmotnosti podkovy není žádné železo.
K O NT R O L A 1 Na obrázku je nakreslena homogenní čtvercová deska, z níž byly odříznuty čtyři stejné čtverce. (a) Jaká je poloha středu hmotnosti původní desky? (b) Odhadněte
polohu středu hmotnosti zbylého útvaru po odstranění čtverce 1, (c) čtverců 1 a 2, (d) čtverců
1 a 3, (e) čtverců 1, 2 a 3, (f) všech čtyř čtverců. Neprovádějte žádný přesný výpočet.
Využijte pouze symetrie útvaru nebo naopak jeho asymetrie vzniklé odstraňováním čtverců
a rozhodněte, v kterém z kvadrantů, na které ose či v kterém bodě střed hmotnosti leží.

1

2
x

4

3

(9.6)

Index i označuje částici, ⃗i, j⃗ a k⃗ jsou jednotkové vektory pravoúhlé soustavy souřadnic. Střed hmotnosti je zadán polohovým vektorem
⃗
r⃗SH = xSH ⃗i + ySHj⃗ + zSH k:
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y

Polohu středu hmotnosti můžeme zapsat i použitím vektorové symboliky. Polohu
i-té částice lze totiž zadat jejími souřadnicemi xi , yi a zi nebo polohovým vektorem
⃗
r⃗i = xi ⃗i + yij⃗ + zi k:

Střed hmotnosti

(9.8)

O její správnosti se můžeme přesvědčit dosazením z rov. (9.6) a (9.7) a rozepsáním
do složek. Dostaneme rovnice (9.5).

Příklad

9-1

Tři částice o hmotnostech m1 = 1;2 kg, m2 = 2;5 kg
a m3 = 3;4 kg jsou umístěny ve vrcholech rovnostranného
trojúhelníka o straně a = 140 cm. Určete polohu středu
hmotnosti soustavy.
ROZVAHA Máme určit střed hmotnosti soustavy částic,
nikoli tělesa se spojitě rozloženou hmotností. K výpočtu
proto užijeme rov. (9.5). Body leží v rovině tvořené rovnostranným trojúhelníkem, proto budou při výpočtu potřeba
pouze dvě rovnice.

Výpočet: Výpočet můžeme zjednodušit vhodnou volbou
souřadnicových os x a y. Zvolme si je tedy tak, aby jedna
z částic byla umístěna v počátku a osa x splývala s jednou ze
stran trojúhelníka (obr. 9-3). Částice mají tyto souřadnice:
Částice

hmotnost (kg)

x (cm)

y (cm)

m1
m2
m3

1,2
2,5
3,4

0
140
70

0
0
120
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17-3

Vlny – II

Fyzikou zvukových vln se zabývá bezpočet studií ve vědeckých časopisech v mnoha
oblastech. Uveďme jen několik příkladů. Někteří fyziologové se zabývají tím, jak
se vytváří řeč, jak napravit vady řeči, jak lze zmírnit ztrátu sluchu, ale také tím, jak
vzniká chrápání. Někteří inženýři se zabývají zlepšováním akustiky chrámů a koncertních sálů, snižováním hluku v blízkosti dálnic a dopravních cest, ale též reprodukcí
hudby reprodukčními soustavami. Někteří letečtí inženýři se zabývají rázovými
vlnami vytvářenými nadzvukovými letadly a hlukem leteckého provozu v obcích
poblíž letiště. Někteří lékařští fyzikové se zabývají tím, jak mohou zvuky vydávané
srdcem a plícemi signalizovat zdravotní potíže pacienta. Někteří paleontologové se
snaží ze zkamenělin dinosaurů zjistit zvuky, které dinosauři vydávali. Někteří vojenští
inženýři se zabývají tím, jak ze zvuku snajprova výstřelu může voják určit snajprovo
umístění. Z té něžnější stránky – někteří biologové studují, jak kočka přede.
Chceme-li začít diskusi o fyzice zvuku, musíme nejprve odpovědět na otázku,
Co to jsou zvukové vlny?

Čím je
způsobena
tato cvrlikající
ozvěna?
Odpověď je v této kapitole.

OBR. 17-1 Snímek pořízený ultrazvu-

kem: plod se snaží nalézt svůj palec.

V kap. 16 jsme viděli, že pro vznik mechanických vln je potřeba nosné médium,
hmotné prostředí. Existují dva typy mechanických vln: v příčných vlnách jsou kmity
kolmé ke směru jejich šíření, zatímco v podélných vlnách jsou se směrem jejich
šíření rovnoběžné.
V této kapitole budeme zvukovou vlnou rozumět podélnou vlnu. Zvuk se šíří
jako podélné vlny ve všech látkách, v pevných látkách pak navíc i jako vlny příčné.
Zvukové vlny se používají při hledání ropy v zemské kůře. Lodě jsou vybaveny sonarem, aby se vyhnuly překážkám skrytým pod hladinou. Ponorky využívají zvukových
vln ke zjištění nepřátelských ponorek: pátrají po charakteristických zvucích, které
vydává jejich pohon. Na počítačovém snímku hlavy dítěte (obr. 17-1) vidíme, jak
lze zvukové vlny použít ke zkoumání tkání v lidském těle. V této kapitole budeme
studovat, jak se zvuk šíří vzduchem.
Obr. 17-2 ilustruje některé základní pojmy, které budeme používat. Z bodového
zdroje zvuku Z (tj. zdroje zanedbatelných rozměrů) se šíří vlny rovnoměrně do
všech směrů. Směr šíření a rozložení zvukových vln znázorňujeme pomocí vlnoploch
a paprsků. Vlnoplocha je plocha, na níž mají všechny částice vzduchu stejně velkou
výchylku i rychlost (stejnou fázi); tyto plochy znázorňujeme na dvojrozměrném
obrázku pomocí kružnic a oblouků. Paprsky jsou čáry kolmé k vlnoplochám a určují směr postupu vlnoploch. Skutečnost, že kmity podélných vln jsou rovnoběžné
s paprsky, je vyznačena na obr. 17-2 krátkou oboustrannou šipkou.
V blízkosti bodového zdroje jsou vlnoplochy kulové a šíří se do celého prostoru;
pak mluvíme o kulové vlně. Se zvětšující se vzdáleností od zdroje se poloměr
postupujících vlnoploch zvětšuje a jejich křivost se zmenšuje. Velmi daleko od zdroje
lze vlnoplochy dobře aproximovat rovinami; pak mluvíme o rovinných vlnách.

vlnoplochy

17-3 Rychlost zvuku
Rychlost mechanických vln (příčných i podélných) závisí jak na setrvačných vlastnostech prostředí (na jeho schopnosti uchovávat kinetickou energii), tak na elastických vlastnostech prostředí (na jeho schopnosti uchovávat potenciální energii).
Rov. (16.26), která udává rychlost šíření příčných vln na struně, můžeme zobecnit:


T
pružnost
;
(17.1)
=
=

setrvačnost
kde (pro příčné výchylky) je T napětí struny a  její délková hustota. Je-li nosným
prostředím vzduch, lze ze srovnání usoudit, že setrvačnosti vyjádřené  odpovídá
hustota vzduchu %. Čím je třeba nahradit T souvisící s pružností?
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17-1 O CO JDE A JAK NA TO

17-2 Zvukové vlny

Ozvěna může být jak okouzlující – ve volné přírodě –, tak i nepříjemná –
v místnostech, kde způsobí nesrozumitelnost řeči. Vždy ale věrně
napodobuje svůj zdroj. Například zvuk tlesknutí se opět vrací pouze
jako zvuk tlesknutí. Přesto ozvěna před schody na pyramidě v mayských
zříceninách v mexickém Chichen Itza je zřetelně odlišná, protože
tlesknutí se vrací jako hudební tóny s klesajícím kmitočtem.

Rychlost zvuku

Z

paprsek

paprsek
OBR. 17-2 Zvukové vlny se šíří troj-

rozměrným prostředím z bodového
zdroje Z. Vlnoplochy jsou kulové
plochy se středem v Z. Paprsky mají
radiální směr od Z. Krátká oboustranná šipka naznačuje směr kmitů částic
prostředí; je rovnoběžný s paprsky.
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Vlny – II

* V rov. (12.25) je tlak p vždy kladný,
a tedy i V , které značí velikost změny
objemu, je kladné. V rov. (17.2) může
být změna tlaku p i změna objemu
V kladná i záporná.

Potenciální energie je u napnuté struny spojena s periodickým napínáním jejích
jednotlivých elementů, jak jimi vlna prochází. Při průchodu zvukové vlny vzduchem
je potenciální energie spojena s periodickým stlačováním a rozpínáním malých objemových elementů vzduchu. Veličinou, která udává, jak element prostředí mění svůj
objem se změnou tlaku (síly na jednotku plochy), je modul objemové pružnosti K;
je definován (porovnejte s rov. (12.25)) vztahem*
K=−

p
V =V

(definice K);

(17.2)

kde V =V je relativní změna objemu vyvolaná změnou tlaku p. Jednotkou tlaku
v SI je newton na metr čtvereční, tj. pascal (Pa). Vidíme, že jednotkou pro modul K
definovaný rov. (17.2) je také pascal. Znaménko p je vždy opačné než znaménko
V ; se zvyšujícím se tlakem (p je kladné) se objem elementu zmenšuje (V je
záporné) a naopak. V rov. (17.2) vystupuje proto záporné znaménko, aby K bylo
vždy kladné. Záměnou K za T a % za  dostaneme vztah
v=



K
%

(rychlost zvuku)

(17.3)

pro rychlost zvuku v prostředí s modulem objemové pružnosti K a hustotou %.
V tabulce 17.1 jsou uvedeny rychlosti zvuku v různých prostředích.
Hustota vody je téměř tisíckrát větší než hustota vzduchu. Kdyby o rychlosti
zvuku rozhodovala pouze hustota, dalo by se očekávat vzhledem k rov. (17.3), že
se ve vodě bude zvuk šířit asi třicetkrát pomaleji než ve vzduchu. Z tabulky 17.1
ale vyplývá, že je ve vodě zvuk naopak čtyřikrát rychlejší než ve vzduchu. Proto by
měl být modul pružnosti vody více než desetitisíckrát větší než u vzduchu. Tak tomu
skutečně je, protože voda je v porovnání se vzduchem mnohem hůř stlačitelná.

v
m·s−1

Prostředí
Plyny
vzduch (0 ◦ C)
vzduch (20 ◦ C)
helium
vodík
Kapaliny
voda (0 ◦ C)
voda (20 ◦ C)
mořská vodab
Pevné látky
hliník
ocel
žula

331
343
965
1 284

Působením síly Fx se bude měnit rychlost vx pohybující se vrstvy, a tak i její
hybnost px . Změna hybnosti vrstvy px je určena změnou vx její rychlosti, když
vniká do oblasti pulzu, tj. px = .%Sx/vx . Tato změna hybnosti vrstvy px
souvisí podle vztahu (9.33), který plyne z druhého Newtonova zákona, s impulzem
síly Fx t . Dosazením do rov. (9.33)
px = Fx t
dostaneme
.%Sx/vx = −pS

při 0 ◦ C a tlaku 1 atm, pokud
není uvedeno jinak
b
při 20 ◦ C a salinitě 3,5 %
a

Fx = pS − .p + p/S = −pS;
tenká vrstva vzduchu

p, v

(17.4)

p + p
v

S
x

pulz

p, v

(a)
OBR. 17-3 Pulz stlačeného vzduchu se šíří dlouhou trubicí. Vztažná

pS

x

%vx2 = −

.p + p/S
(b)

p
:
vx =vx

(17.6)

Objem vrstvy můžeme vyjádřit pomocí rychlosti vx , dosadíme-li do vztahu
V = Sx za x z rov. (17.5) výraz vx t . Potom V = S vx t , což je objem
vzduchu ve vrstvě, která se nachází mimo oblast pulzu. Pronikne-li vrstva do oblasti
pulzu, kde je tlak vyšší než v okolním prostředí, vzduch ve vrstvě se stlačí a jeho
objem se změní o V = .S vx t / ≈ Svx t . Platí proto
Svx t
vx
V
=
=
:
V
S vx t
vx

Rovnici (17.3) odvodíme rovněž z druhého Newtonova zákona. Předpokládejme, že
jeden samostatný pulz, v němž je vyšší tlak než v okolním vzduchu, se šíří v dlouhé
trubici zprava doleva rychlostí −⃗
v . Zvolme soustavu spojenou s pulzem, v níž bude
mít pulz nulovou rychlost. Tuto situaci zachycuje obr. 17-3a. Pulz stojí na místě
a vzduch se pohybuje zleva doprava rychlostí v⃗ .
Tlak vzduchu v okolí pulzu označíme p a tlak vzduchu uvnitř pulzu p + p,
kde p je kladné, protože vzduch v pulzu je stlačen. Zabývejme se tenkou vrstvou
vzduchu (o tloušťce x a ploše S , a tedy hmotnosti %Sx), která se pohybuje
směrem k pulzu rychlostí v⃗ . Dostane-li se tato vrstva do oblasti pulzu, bude na ni
v důsledku rozdílu tlaků vně a uvnitř pulzu působit síla

6 420
5 941
6 000

x
;
vx

odkud po úpravě získáme vztah

Odvození rov. (17.3)

1 402
1 482
1 522

soustava obrázku je zvolena tak, že pulz zůstává na místě, zatímco
vzduch se pohybuje zleva doprava. Osa x je rovnoběžná s trubicí a její kladný směr míří doprava. (a) Tenká vrstva vzduchu
tloušťky x se pohybuje směrem k pulzu rychlostí v⃗. (b) Přední
stěna vrstvy vstupuje do pulzu. Jsou znázorněny síly vyvolané
tlakem vzduchu, působící na přední a zadní stěnu vrstvy.
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kde pS je síla, která působí na levou stranu vrstvy, a −.p + p/S je síla, která
působí na pravou stranu vrstvy (obr. 17-3b). Síla Fx působí na vrstvu po dobu t ,
po níž vrstva vniká do oblasti pulzu. Poněvadž vrstva má tloušťku x a pohybuje se
rychlostí vx , platí
x
:
(17.5)
t =
vx

TABULKA 17-1

Rychlost zvukua

Rychlost zvuku

(17.7)

Dosazením za vx =vx z rov. (17.7) do rov. (17.6) dostaneme
%vx2 = −

p
;
V =V

(17.8)

kde výraz na pravé straně je modul objemové pružnosti K definovaný vztahem (17.2).
Zvážíme-li ještě, že vx2 = v 2 , získá rov. (17.8) tvar
%v 2 = K;

(17.9)

odkud plyne rov. (17.3) pro rychlost zvuku, kterou jsme měli odvodit.

Příklad

17-1

Tleskneme-li na úpatí schodovité mayské pyramidy, jakou
vidíme na úvodním obrázku, odráží se zvuková vlna od
schodů – nejprve od nejbližších (nejnižších), obr. 17-4a, nakonec od nejvzdálenějších (nejvyšších), obr. 17-4b. Hloubka
i výška schodu je d = 0;263 m, rychlost zvuku je 343 m·s−1 .
Zvuk se k nejnižším schodům nebo od nich šíří zhruba
vodorovně, ke schodům u vrcholu pyramidy nebo od něj
zhruba pod úhlem 45◦ k vodorovnému směru. S jakou
frekvencí fd se pulzy vracejí k posluchači od dolních schodů
a s jakou frekvencí fh , o něco později, od schodů horních?
ROZVAHA

(1) Frekvence f , se kterou se pulzy vracejí, je

d
d

(a)

d
d

(b)

OBR. 17-4 Příklad 17-1. Zvukové vlny se odrážejí (a) od spodních

schodů a (b) od horních schodů vysokého schodiště.

rovna převrácené hodnotě doby t mezi po sobě následujícími pulzy. (2) Doba t potřebná pro zvuk o rychlosti v
k překonání vzdálenosti L je rovna t = L=v.
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Nafouknout balonek nebo
natáhnout gumičku vyžaduje
jistou námahu, protože guma
(nebo jiný podobný materiál)
se brání roztahování.
U většiny materiálů je
tomu tak díky silám, které
drží atomy a molekuly
dohromady. U nich se
každým roztahováním
oddalují od sebe atomy
a molekuly a vazební síly
mezi nimi tomu brání. Ale
guma je úplně jiná: je
pružná, ale její roztahování
nevede k oddalování atomů
a molekul. Její odpor
k roztahování není dán
vazebními silami. Namísto
toho jde o projev veličiny,
která určuje směr toku času.

Co brání
gumové pásce
nebo balonku
v roztahování?
Odpověď je v této kapitole.

Entropie
a druhý zákon
termodynamiky

20-3

20-1 O CO JDE A JAK NA TO
Čas má svůj směr – směr, jak stárneme. Jsme zvyklí na jednosměrné děje, to jest na
děje, které probíhají jen v jisté posloupnosti dílčích stavů (to je ten správný směr)
a nikdy v opačném pořadí (nesprávný směr). Vejce upustíme na podlahu, spálíme
koláč, zastavíme auto o stožár, mořské vlny smyjí nápis na písku na pobřeží. Tyto
jednosměrné děje jsou nevratné, což znamená, že jejich průběh nelze obrátit jen
malými změnami v jejich okolí.
Jedním z cílů fyziky je porozumět, proč má čas směr a proč jsou jednosměrné
děje nevratné. I když se může taková fyzika zdát odtržená od praktických potřeb
každodenního života, ve skutečnosti představuje srdce každého stroje, třeba motoru
auta, protože pomocí ní můžeme určit, jak dobře může stroj pracovat.
Klíčem k porozumění, proč jednosměrné děje nelze obrátit, je veličina zvaná
entropie.

20-2 Vratné a nevratné děje
Nevratnost většiny termodynamických dějů je natolik běžná, že ji pokládáme za
samozřejmou. Kdyby snad takové děje proběhly samovolně v „nesprávném“ směru,
byli bychom tím naprosto šokováni. Ale žádný z těchto „nesprávně probíhajících“
dějů by nenarušoval zákon zachování energie. Například tisknete-li rukama horký
hrnek kávy, byli byste překvapeni, pokud by se vám ruce ochlazovaly a hrnek
se ohříval. To by byl samozřejmě špatný směr přenosu energie. Celková energie
izolovaného systému (ruce + hrnek kávy) by se však chovala stejně, jako kdyby
děj probíhal správným směrem. Podobně byste byli překvapeni, pokud by se po
propíchnutí balonu naplněného heliem po čase všechny molekuly helia, které se
rozptýlily po místnosti, opět shlukly a ocitly se zpět v balonu. To se samozřejmě stát
nemůže, takto se molekuly nemohou samovolně vrátit do balonu. Celková energie
izolovaného systému (molekuly helia + místnost) by se i tentokráte zachovala stejně,
jako kdyby děj probíhal správným směrem.
Změny energie v izolovaném systému tedy neukazují směr nevratných dějů.
Tento směr je dán jinou vlastností, kterou budeme v této kapitole probírat – změnou
entropie S termodynamického systému. Změnu entropie systému budeme definovat až v dalším článku, ale už nyní formulujme její hlavní vlastnost, často zvanou
postulát entropie:
Probíhá-li v izolovaném systému nevratný děj, entropie S systému vždy roste a nikdy
neklesá.

Entropie se od energie liší tím, že pro ni neplatí zákon zachování. Energie
izolovaného systému se zachovává; zůstává stále konstantní. Avšak při nevratných
dějích entropie izolovaného systému stále roste. Pro tuto vlastnost se změna entropie
někdy nazývá „šipkou času“. Tak třeba puknutí vejce při dopadu do kelímku můžeme
spojit s chodem času kupředu a s nárůstem entropie. Opačný směr času (kdyby páska
videa běžela pozpátku), by odpovídal rozbitému vajíčku, které se promění v celé,
nerozbité a vznese se do vzduchu. Takový obrácený děj, při němž by klesala entropie,
nikdy samovolně nenastane.
Jsou dvě ekvivalentní cesty jak definovat změny entropie v systému: (1) makroskopicky: použitím pojmu teploty systému a tepla, které systém získá nebo ztratí;
(2) mikroskopicky: počítáním možností, jak mohou být uspořádány atomy nebo molekuly tvořící systém. První přístup využijeme v dalším článku, druhý v článku 20.8.

20-3 Změna entropie
K definici změny entropie přistoupíme tak, že znovu rozebereme děj, kterým jsme
se zabývali již v čl. 18-11 a 19-11, totiž volnou expanzi ideálního plynu. Obr. 20-1a
552
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uzavřený kohout

systém

vakuum

izolace
(a) počáteční stav Si
nevratný
děj
otevřený kohout

(b) koncový stav Sf
OBR. 20-1 Volná expanze ideálního

plynu. (a) Plyn se nachází pouze
v levé části izolované nádrže, obě
části nádrže jsou odděleny kohoutem. (b) Otevřeme-li kohout, plyn
rychle zaplní celou nádrž. Tento děj
je nevratný; to znamená, že nikdy
samovolně neproběhne obráceně, tedy
tak, že by se plyn sám od sebe vrátil
do levé části nádrže.

p
Si

Sf

O

20-3

Entropie a druhý zákon termodynamiky

V

OBR. 20-2 p-V diagram ukazuje po-

čáteční stav Si a koncový stav Sf
volné expanze z obr. 20-1. Přechodné
stavy nelze zakreslit, neboť nejsou
rovnovážné.

ukazuje plyn v jeho počátečním rovnovážném stavu Si udržovaný v levé polovině
tepelně izolované nádrže zavřeným kohoutem. Otevřeme-li kohout, plyn unikne ven
a plní celou nádobu, až konečně dospěje do koncového stavu Sf z obr. 20-1b. Tento
děj je nevratný; už nikdy se samovolně nevrátí všechny molekuly plynu do levé části
nádrže.
p-V diagram děje na obr. 20-2 ukazuje tlak a objem plynu v jeho počátečním
stavu Si a koncovém stavu Sf . Tlak a objem jsou stavové veličiny (neboli stavové proměnné), veličiny, které závisí jen na okamžitém stavu plynu, a nikoli na
tom, jak tohoto stavu plyn dosáhl. Další stavové proměnné jsou teplota a energie.
Plyn má však ještě další stavovou veličinu – entropii. Zavedeme přírůstek entropie Sf − Si systému během děje, který vede z počátečního stavu ke koncovému,
vztahem
 Sf
dQ
S = Sf − Si =
(definice změny entropie).
(20.1)
T
Si
Zde Q je energie přenesená jakožto teplo do systému nebo z něj během tohoto
děje a T je teplota systému v kelvinech. Změna entropie tedy závisí nejenom na
množství přeneseného tepla, ale i na teplotě, při které přenos probíhá. Protože T je
vždy kladné, je znaménko S stejné jako znaménko Q. Z rov. (20.1) je zřejmé, že
jednotkou entropie a změny entropie v systému SI je joule na kelvin.
Při použití rov. (20.1) na volnou expanzi podle obr. 20-1 se ovšem vyskytne
problém. Plyn se chaoticky řítí do dosud prázdné části nádrže a tlak, teplota a objem
každé jeho části se přitom nepředvídatelně mění. Během přechodu z výchozího
rovnovážného stavu Si do koncového rovnovážného stavu Sf nemají uvedené veličiny v přechodných stavech žádné dobře definované rovnovážné hodnoty. Proto
nemůžeme sledovat cestu v p-V diagramu na obr. 20-2, po níž plyn přechází ze
stavu Si do stavu Sf , a ani najít vztah mezi Q a T , který by nám dovolil provést
integraci, kterou vyžaduje rov. (20.1).
Pokud je entropie skutečně stavová veličina, musí její změna mezi stavy Si a Sf
záviset pouze na těchto stavech, a vůbec ne na cestě, kterou se systém dostal z jednoho stavu do druhého. Předpokládejme, že nevratný děj volné expanze z obr. 20-1
nahradíme dějem vratným, který bude také spojovat stavy Si a Sf . U vratného děje
již můžeme sledovat cestu v p-V diagramu a najít vztah mezi Q a T , jenž nám
umožní použít rov. (20.1) a získat tak změnu entropie.
V čl. 19-11 jsme viděli, že teplota ideálního plynu se během volné expanze nemění: Ti = Tf = T . Stavy Si a Sf na obr. 20-2 tedy musí být na téže izotermě. Vhodným
náhradním dějem je proto vratná izotermická expanze ze stavu Si do stavu Sf , která
probíhá právě podél této izotermy. Protože T je během vratné izotermické expanze
konstantní, integrál v rov. (20.1) se navíc výrazně zjednoduší.
Obr. 20-3 ukazuje jak takovou vratnou izotermickou expanzi provést. Uzavřeme
plyn do izolovaného válce umístěného na tepelné lázni, která je udržována na teplotě T . Začneme umístěním právě tolika olověných kuliček na pohyblivý píst, aby
tlak a objem plynu odpovídaly počátečnímu stavu Si z obr. 20-1a. Potom kuličky
postupně pomalu odebíráme (kousek po kousku), dokud tlak a objem nedosáhnou
hodnot koncového stavu Sf (obr. 20-1b). Teplota plynu se nemění, neboť plyn je
během celého děje v tepelném kontaktu s lázní.
Vratná izotermická expanze z obr. 20-3 je fyzikálně zcela odlišná od nevratné
volné expanze znázorněné na obr. 20-1. Přesto oba děje mají týž počáteční a týž
koncový stav, tzn. že jim přísluší stejná změna entropie. Protože jsme olověné kuličky odebírali postupně a pomalu, přechodné stavy plynu byly rovnovážné, takže je
můžeme vynést do p-V diagramu na obr. 20-4.
Rov. (20.1) upravíme a použijeme na izotermickou expanzi: konstantní teplotu T
vytkneme před integrál a dostaneme
S = Sf − Si =

1
T



Sf

Si

dQ:


Protože platí SSif dQ = Q, kde Q je celková energie přenesená během děje ve formě
tepla, získáme nyní rovnici

S = Sf − Si =

Q
T

(změna entropie, izotermický děj).

Změna entropie
izolace

(20.2)
olověná
zátěž

Aby teplota T plynu byla během izotermické expanze na obr. 20-3 konstantní, muselo
být teplo Q přenášeno z lázně do plynu. Teplo Q je tedy kladné a entropie plynu
během izotermického děje i během volné expanze na obr. 20-1 roste. Shrňme:
Změnu entropie Sn systému během nevratného děje mezi dvěma rovnovážnými stavy
určíme takto: Zvolíme mezi těmito stavy libovolný vratný děj a pro něj vypočítáme změnu
entropie Sv podle rov. (20.1). Vypočtená změna entropie Sv je potom rovna hledané
změně entropie Sn pro uvažovaný nevratný děj.

Pokud je změna teploty T systému malá v porovnání s teplotou (v kelvinech)
před a po ději, lze změnu entropie aproximovat jako
Q
S = Sf − Si ≈ ;
T
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Q
T
tepelná lázeň

knoﬂík ovládání

(a) počáteční stav Si

(20.3)
vratný
děj

kde T je průměrná teplota systému během děje.
p
Si

izoterma

olověná
zátěž

Sf

T
OBR. 20-4 p-V diagram vratné izotermické expanze
znázorněné na obr. 20-3. Jsou zde zakresleny přechodné
stavy, které jsou nyní zvoleny jako rovnovážné.

O

V

K O NT R O L A 1 Na kamnech ohříváme vodu. Její teplota vzroste (a) z 20 ◦ C na 30 ◦ C,
(b) z 30 ◦ C na 35 ◦ C, (c) z 80 ◦ C na 85 ◦ C. Seřaďte tyto děje sestupně podle změny entropie
vody.

Entropie jako stavová funkce
Předpokládali jsme, že stejně jako tlak, energie a teplota je i entropie vlastnost stavu
systému a že je nezávislá na tom, jak bylo tohoto stavu dosaženo. To, že entropie
je skutečně stavová funkce (což je jen jiný název pro stavovou veličinu), můžeme
vyvodit jen z experimentu. Můžeme ale dokázat, že entropie je stavovou funkcí ve
speciálním a důležitém případě, kdy ideální plyn prochází vratným dějem.
Aby děj byl vratný, provádíme pomalu posloupnost malých kroků tak, že plyn je
na konci každého kroku v rovnovážném stavu. Pro každý malý krok je teplo předané
plynu dQ, práce vykonaná plynem dW a změna vnitřní energie plynu dU . Tyto
veličiny jsou spojeny prvním zákonem termodynamiky, který v diferenciálním tvaru
zní (rov. (18.27)):
dU = dQ − dW:
Protože prováděné kroky jsou vratné (plyn je v rovnovážných stavech), můžeme za
dW dosadit p dV podle rov. (18.24) a za dU dosadit nCV dT podle rov. (19.45). Pak
lze vyjádřit dQ takto:
dQ = p dV + nCV dT:

Použijeme-li stavovou rovnici ideálního plynu, můžeme v předcházejícím vztahu
nahradit p výrazem nRT=V . Pak obě výsledné strany rovnice vydělíme T a dostaneme
dQ
dV
dT
:
= nR
+ nCV
T
V
T

T
(b) koncový stav Sf
OBR. 20-3 Izotermická expanze ideál-

ního plynu provedená vratně. Výchozí stav Si a koncový stav Sf plynu
je týž jako v případě nevratného děje
z obr. 20-1 a 20.2.

22

Elektrické pole

22-2

22-1 O CO JDE A JAK NA TO
V předchozí kapitole jsme se zabývali problémem jak nalézt elektrickou sílu působící
na částici 1 s nábojem Q1 , je-li tato částice umístěna poblíž částice 2 s nábojem Q2 .
Zůstává však zásadní otázka: Jak „ví“ částice 1 o existenci částice 2? Částice se přece
navzájem nedotýkají; jak tedy může částice 2 působit silou na částici 1? Znamená to
snad, že mezi částicemi existuje nějaké silové působení na dálku?
Jedním z cílů fyziky je zaznamenávat skutečnosti, které pozorujeme v našem
světě, jako například velikost a směr síly působící na částici 1. Dalším cílem je
poskytnout hlubší vysvětlení toho, co pozorujeme. V této kapitole se budeme zabývat
hlubším vysvětlením zmíněných otázek týkajících se elektrické síly, která působí
na dálku. Odpověď můžeme formulovat tak, že částice 2 vytváří v prostoru kolem
sebe elektrické pole. Umístíme-li částici 1 do kteréhokoli bodu v tomto prostoru,
pak částice 1 „ví“ o existenci částice 2, protože na ni působí elektrické pole, které
částice 2 v tomto bodě vytváří. Tedy částice 2 působí na částici 1 ne dotykem, ale
pomocí elektrického pole, které vytváří.*
V této kapitole zavedeme elektrické pole a ukážeme, jak lze nalézt elektrická
pole vytvořená různým uspořádáním nabitých částic.
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* Elektrické pole není jen matematickou
konstrukcí. Pochopíme to poté, kdy
v čl. 25-5 poznáme, že elektrické pole
má energii, a v plnosti koncept pole
doceníme v případě časově proměnných
elektrických a magnetických polí. Jak
ukážeme v kap. 33, takové elektromagnetické pole existuje samo o sobě
a šíří se jako vlny, které přenášejí energii
a hybnost.

F

+
++
+ +
++
++
+ + nabité

+
testovací
náboj Q0
v bodě P

těleso

(a)

22-2 Elektrické pole

Rozmnožování mnoha druhů květin je odkázáno na hmyz přenášející pyl
z jedné rostliny na druhou. Tuto službu obvykle obstarávají včely, když
sedají na květy, aby sbíraly nektar. Pyl však nesbírají pouhým stíráním
z květu tak, jako se stírá křída z popsané tabule. Namísto toho pyl
přeskočí z květu na včelu, drží na ní během letu ke druhé rostlině a poté
přeskočí na druhý květ.

Co způsobí,
že pyl
přeskočí
nejdříve na
včelu a poté
na druhý
květ?
Odpověď je v této kapitole.

596


E

S některými příklady polí jsme se již ve fyzice setkali. Vzduch v místnosti má v každém místě jistou teplotu. Umístíme-li teploměr kamkoli, kde nás to zajímá, můžeme
ji změřit. Říkáme, že teplotu T v místnosti lze popsat teplotním polem T .r⃗/. Úplně
stejně si můžeme představit tlakové pole p.r⃗/ v atmosféře; udává nám, jaký tlak je
v kterémkoli konkrétním bodě sledované oblasti. Toto byly dva příklady skalárního
pole, protože jak teplota, tak i tlak jsou skalární veličiny. Z hlediska matematického
popisu je tedy pole funkcí souřadnic (polohového vektoru r⃗) definovanou v oblasti,
která nás zajímá. (Může samozřejmě záviset i na dalších proměnných, např. na čase t
apod.)
Podobně zavádíme vektorové pole, jestliže uvažovaná veličina má vektorovou
povahu. Proudění kapaliny jsme mohli popsat rychlostním polem v⃗ .r⃗/ udávajícím
okamžitou rychlost v⃗ kapaliny v místě r⃗. Můžeme zavést silové pole F.r⃗/ udávající
sílu F, která by působila na zkoumanou částici, kdyby se nacházela v místě r⃗.
A takto můžeme také vyjádřit elektrické pole kolem nabitého tělesa, např. v bodě P
na obr. 22-1a: do bodu P umístíme kladný náboj Q0 , nazývaný testovací náboj,
a změříme elektrostatickou sílu F, která na něj působí.
 kterou nazýváme intenzita
Elektrické pole popisujeme vektorovou veličinou E,
elektrického pole nebo stručněji elektrická intenzita a definujeme vztahem

= F
E
Q0

P

+

++
intenzita
elektrického pole + +
v bodě P
++
++
++
(b)
OBR. 22-1 (a) Kladný testovací ná-

boj Q0 umístěný do bodu P v blízkosti nabitého tělesa. Na testovací
náboj působí elektrostatická síla F.
 elektrického pole
(b) Intenzita E
v bodě P; které je buzeno nabitým
tělesem.

TABULKA 22-1

Některá elektrická pole

(intenzita elektrického pole):

(22.1)

V bodě P má elektrická intenzita velikost E = F=Q0 a její směr je dán směrem
 zobrazujeme
síly F působící na kladný testovací náboj. Elektrickou intenzitu E
vektorem umístěným v bodě P (obr. 22-1b). Abychom určili elektrické pole v nějaké
oblasti, musíme provést podobné měření ve všech jejích bodech.
Ačkoli pro určení elektrického pole nabitého tělesa používáme testovací náboj,
pole samozřejmě existuje nezávisle na něm. Pole v bodě P na obr. 22-1b existuje
předtím i poté, co jsme do tohoto bodu testovací náboj umístili. (Předpokládáme,
že testovací náboj je natolik malý, že jeho přítomnost neovlivní rozdělení náboje
na nabitém tělese a že se jeho vložením tedy nezmění to elektrické pole, které
určujeme.)
V soustavě SI je jednotkou elektrické intenzity newton na coulomb (N·C−1 );
později pro ni odvodíme i jiné, pro praxi názornější vyjádření. V tab. 22-1 jsou
uvedeny velikosti intenzity v některých konkrétních případech.

Elektrické pole

Velikost
intenzity
(N·C−1 )

na povrchu jádra uranu
3·1021
uvnitř atomu vodíku (pro
Bohrův poloměr ≈ 53 pm) 5·1011
při elektrickém průrazu
ve vzduchu
3·106
v blízkosti nabitého válce
fotokopírovacího stroje
105
v blízkosti nabitého
plastikového hřebenu
103
v dolní vrstvě atmosféry
102
uvnitř měděného vodiče
v elektrických obvodech
v domácnosti
10−2
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22-4

Elektrické pole

Elektrické pole jsme zavedli jako prostředníka interakce mezi nabitými částicemi. Vzájemné působení nyní můžeme schematicky zapsat takto:

+

+

Q1

F2

(a)

F1

náboj ⇄ pole ⇄ náboj:

Q2

+

+

Q1

Q2

(b)
OBR. 22-2 (a) Náboj Q1 budí pole,

které působí silou F2 na náboj Q2 .
(b) Náboj Q2 budí pole, které působí
silou F1 na náboj Q1 . Síly však mají
vždy stejnou velikost a opačný směr;
tj. F1 = −F2 .

1. První náboj budí v prostoru elektrické pole.
2. Druhý náboj interaguje s polem (prvního náboje), ve kterém se nachází.
Obr. 22-2 ilustruje elektrické pole zprostředkující interakci dvou nábojů. Obrázek 22-2a ukazuje elektrické pole, které budí náboj Q1 (pole je znázorněno vytečkováním). Toto pole působí na náboj Q2 silou F2 . Obr. 22-2b ukazuje elektrické pole,
které budí náboj Q2 (pole opět znázorněno vytečkováním). Síla F1 působící na Q1
je výsledkem jeho interakce s polem buzeným nábojem Q2 . Síly mají opačný směr
(F1 = −F2 ), ale stejnou velikost, i když obě elektrická pole mohou být různě silná
(pokud se náboje, které je vytvářejí, od sebe liší velikostí).
Pro vyšetření role, kterou hraje elektrické pole při interakci nabitých těles,
musíme vyřešit dva úkoly:
(1) Vypočítat intenzitu pole vytvářeného daným rozdělením nábojů.
(2) Vypočítat sílu, kterou dané pole působí na náboj umístěný do pole.
Prvnímu úkolu se budeme věnovat v čl. 22-4 až 22-7 pro několik konfigurací
nábojů. Druhý úkol budeme řešit v čl. 22-8 a 22-9 pro bodový náboj a dvojici
bodových nábojů nacházejících se v elektrickém poli. Ale nejprve se budeme zabývat
způsobem zobrazení elektrických polí.

22-3 Elektrické siločáry
–
–
–

–
–

–
–
–

F

+ kladný

testovací náboj

(a)

–
–
–

–
–

–
–
–


E
elektrické
siločáry
(b)


OBR. 22-3 (a) Elektrostatická síla F

působící na kladný testovací náboj
v blízkosti koule s rovnoměrně rozloženým záporným nábojem. (b) Vektor
 v místě testoelektrické intenzity E
vacího náboje a elektrické siločáry
v okolí koule. Siločáry vedou směrem k záporně nabité kouli. (Jejich
počátek je v nekonečnu nebo ve
vzdálených kladných nábojích.)

Michael Faraday, který v 19. století zavedl pojem elektrického pole, si představoval
prostor kolem nabitého tělesa vyplněný siločarami. Tyto čáry – budeme je pro určitost nazývat elektrické siločáry – jsou myšlené orientované křivky, které názorně
zobrazují elektrické pole.
Vztah mezi siločárou a vektorem elektrické intenzity je následující:

(1) Kvalitativní: v každém bodě určuje směr tečny k siločáře směr vektoru E.
(2) Kvantitativní: chceme-li vyjádřit nejen směr, ale i velikost elektrické intenzity,
nakreslíme tolik siločar, aby jejich počet na jednotku plochy kolmé k siločarám
 V tom případě tam, kde jsou siločáry blízko u sebe, je
byl úměrný velikosti E.
pole silné (velikost intenzity E je velká) a tam, kde jsou daleko od sebe, je pole
slabé.
Na obr. 22-3a je koule s rovnoměrně rozloženým záporným nábojem. Jestliže
umístíme kladný testovací náboj kamkoli do blízkosti koule, bude na něj působit
elektrostatická síla směřující do středu koule (obr. 22-3a). Jinými slovy, vektor elektrické intenzity směřuje v každém bodě v blízkosti koule radiálně do jejího středu.
Toto vektorové pole je zobrazeno na obr. 22-3b siločarami, které jsou orientovány
stejně jako síla a vektor intenzity. Navíc rozbíhání siločar se vzdáleností od koule
ukazuje, že velikost intenzity se vzdáleností od koule klesá.
Kdyby byla koule na obr. 22-3 rovnoměrně nabita kladným nábojem, vektor
intenzity v každém bodě blízko koule by směřoval radiálně od koule. Proto by se
také elektrické siločáry rozbíhaly radiálně od koule.
Z kladných nábojů siločáry vycházejí (zdroj, zřídlo). V záporných nábojích siločáry končí
(nor, propad).

Je-li úhrnný náboj zkoumané soustavy kladný, pak některé siločáry z ní vedou
do nekonečna (pokud ovšem nekončí na záporných nábojích mimo zkoumanou
soustavu). Analogicky, je-li úhrnný náboj zkoumané soustavy záporný, pak některé
siločáry do ní vedou z nekonečna (pokud ovšem nevycházejí z kladných nábojů
mimo zkoumanou soustavu).
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(c)

(c)

 působící na kladný testovací náboj poblíž velmi velké,
OBR. 22-4 (a) Elektrostatická síla F

nevodivé roviny, která je na jedné straně rovnoměrně nabita kladným nábojem. (b) Vektor
 v místě testovacího náboje a siločáry elektrického pole v blízkosti roviny. Siločáry
intenzity E
směřují od kladně nabité roviny. (c) Boční pohled na situaci (b).

Na obr. 22-4a je část nekonečné nevodivé vrstvy (nebo roviny), která je na jedné
straně rovnoměrně nabita kladným nábojem. Umístíme-li kladný testovací náboj do
libovolného bodu poblíž roviny, bude výsledná elektrostatická síla na něj působící
k rovině kolmá, protože složky síly ve směrech rovnoběžných s rovinou se navzájem
zruší v důsledku symetrie rozložení náboje vzhledem k bodu S. Výsledná síla
směřuje kolmo od roviny (obr. 22-4a); proto také intenzita v každém bodě prostoru
na obou stranách roviny směřuje kolmo od ní (obr. 22-4b, c). Protože je náboj na
rovině rozložen rovnoměrně, mají všechny vektory intenzity tutéž velikost. Pole,
jehož intenzita má v každém bodě nějaké oblasti stejný směr a velikost, nazýváme
 = konst:).
homogenní (E
Žádná reálná nevodivá vrstva samozřejmě není nekonečně velká. Budeme-li se
však zabývat oblastí blízko reálné roviny dostatečně daleko od jejích krajů, budou
siločáry pole uspořádány tak, jak je to zobrazeno na obr. 22-4b, c.
Obr. 22-5 ukazuje siločáry pole dvou stejně velkých kladných nábojů, obr. 22-6
siločáry dvou nábojů stejné velikosti, ale opačného znaménka. Toto uspořádání
nábojů se nazývá elektrický dipól. Ačkoli nepoužíváme siločáry v kvantitativním
významu často, jsou pro popis velmi výstižné. Můžeme téměř „vidět“, jak se náboje
na obr. 22-5 odstrkují a na obr. 22-6 k sobě přitahují.

+

E

+

OBR. 22-5 Siločáry pole dvou stejně

velkých kladných bodových nábojů.
Náboje se navzájem odpuzují. Abychom „viděli“ skutečný trojrozměrný
model elektrických siločar, je třeba
v duchu otáčet zobrazeným modelem
kolem osy ležící v rovině stránky
a procházející oběma náboji. Trojrozměrný model a elektrické pole, které
reprezentuje, jsou rotačně symetrické
kolem této osy. V jednom bodě pole
je zobrazen vektor intenzity. Má směr
tečny k siločáře procházející tímto
bodem.

22-4 Elektrické pole bodového náboje
Hledáme-li intenzitu pole bodového náboje Q (nabité částice zanedbatelných rozměrů) v libovolném bodě ve vzdálenosti r od tohoto náboje, vložíme do tohoto bodu
kladný testovací náboj Q0 . Podle Coulombova zákona (rov. (21.1)) působí na Q0
elektrostatická síla
1 Q0 Q 0
F =
r⃗ :
(22.2)
4 "0 r 2
Síla F směřuje od bodového náboje, je-li náboj Q kladný, a směrem k němu, je-li
náboj Q záporný. Vektor elektrické intenzity je podle rov. (22.1) roven

 = F = 1 Q r⃗0
E
Q0
4 "0 r 2

(bodový náboj).

(22.3)

 je stejný jako směr síly působící na kladný testovací náboj: směřuje
Směr vektoru E
radiálně od bodového náboje, je-li náboj Q kladný, a směrem k němu, je-li Q záporný.
Protože bod, do kterého jsme umístili Q0 , není ničím zvláštní, je intenzita pole
v každém bodě kolem bodového náboje Q popsána rov. (22.3). Na obr. 22-7 jsou
znázorněny vektory intenzity pole kladného bodového náboje (nikoli siločáry).
Výsledné pole způsobené několika bodovými náboji můžeme najít pomocí
principu superpozice. Jestliže umístíme kladný testovací náboj Q0 do blízkosti

+


E

–

OBR. 22-6 Siločáry pole dvou stejně

velkých bodových nábojů opačných
znamének. Náboje se navzájem přitahují. Model siločar a elektrické
pole, které reprezentuje, jsou rotačně
symetrické kolem osy procházející
oběma náboji. V jednom bodě je
zobrazen vektor intenzity. Má směr
tečny k siločáře procházející tímto
bodem.

29
Čtete-li tuto větu, aktivuje
se vám jistá oblast mozku.
Ucítíte-li vůni růže nebo
vnímáte-li, že držíte v ruce
tužku, aktivují se oblasti
jiné. Jeden z nejlepších
způsobů lokalizace těchto
oblastí spočívá v detekci
magnetického pole
vytvářeného mozkovou
aktivitou. Přístroj na fotografii
dokáže detekovat toto
magnetické pole a zmapovat,
co se v mozku děje, když
člověk právě něco dělá.
Zdůrazněme, že v mozku
přitom nejsou žádné
magnetické materiály.

Jak může
aktivita
mozku budit
magnetické
pole?

Magnetické pole
elektrického proudu

29-2

Magnetické pole elektrického proudu

29-1 O CO JDE A JAK NA TO
Jedním ze základních poznatků fyziky je, že pohybující se nabitá částice vytváří
kolem sebe magnetické pole. Tedy i proud pohybujících se nabitých částic vytváří
magnetické pole. Toto propojení elektrických a magnetických jevů bylo pro objevitele
velkým překvapením. Ale třebaže je tento poznatek překvapivý, stal se nesmírně
důležitým v každodenním životě, protože je základem mnoha elektromagnetických
zařízení. Například magnetické pole vytvářené elektrickým proudem využíváme
v zařízeních, která zaznamenávají nebo čtou magneticky zakódované pásky a disky,
jakými jsou finanční a hotelové karty nebo jakými byly počítačové diskety, magnetofonové pásky či videokazety. Magnetické pole také drží celé vlaky pohybující se na
magnetických polštářích a využívá se i při zvedání těžkých břemen.
Naším prvním krokem v této kapitole bude určit magnetické pole buzené malým
úsekem vodiče, kterým protéká elektrický proud. Z něj pak vypočítáme magnetické
pole celého vodiče libovolného tvaru.

29-2 Magnetické pole elektrického proudu
Dříve než přistoupíme k výkladu jak určit magnetické pole elektrického proudu,
připomeneme si, jak jsme určovali elektrické pole vytvořené daným rozložením
nábojů. Nejprve jsme pomyslně rozdělili celý náboj (spojitě rozložený) na infini
tezimální elementy náboje dQ. Potom jsme vypočítali infinitezimální intenzitu dE
elektrického pole, kterou vytvoří v daném bodě P náboj dQ. Protože pro elektrické

pole platí princip superpozice, určili jsme intenzitu v bodě P integrací příspěvků dE
od všech elementů.
Analogicky budeme postupovat při výpočtu magnetického pole elektrického
proudu. Na obr. 29-1 je tenký vodič obecného tvaru, kterým protéká elektrický
 v libovolně zvoleném
proud I . Naším úkolem je vypočítat magnetickou indukci B
bodě P . Nejdříve pomyslně rozdělíme vodič na infinitezimální délkové elementy ds⃗,
jejichž délka je ds a které leží v tečně k vodiči a míří ve směru proudu. Je vhodné
zavést infinitezimální proudový délkový element I ds⃗ (dále pro stručnost pouze
 vytvořenou v bodě P
proudový element) a určit indukci magnetického pole dB
tímto elementem. Pro magnetickou indukci platí princip superpozice stejně jako

pro elektrickou intenzitu, tj. výsledné pole je rovno součtu polí dílčích. Indukce B

výsledného magnetického pole v bodě P vypočteme integrací příspěvků dB od všech
proudových elementů. Rozdíl oproti elektrickému poli je v tom, že zatímco element
elektrického náboje dQ vytvářející elektrické pole je skalár, proudový element I ds⃗
vytvářející magnetické pole je vektor.

Východiskem pro další výklad bude vztah pro velikost magnetické indukce dB
vytvořené v libovolně vybraném bodě P proudovým elementem I ds⃗:
dB =

Odpověď je v této kapitole.

0 I ds sin 
;
4
r2

0 = 4 ·10−7 T·m·A−1 ≈ 1;26·10−6 T·m·A−1 :

(29.2)

 má směr daný vektorovým součinem ds⃗ × r⃗0 (obr. 29-1). Rov. (29.1)
Vektor dB
tedy můžeme zapsat ve vektorovém tvaru:
=
dB

0 I ds⃗ × r⃗0
4
r2

(Biotův-Savartův zákon):

I ds

r
ds
r0

I


dB
od nás
P

spojitě
rozložený proud

OBR. 29-1 Proudový element I d⃗
s

vytváří magnetické pole o indukci dB
v bodě P . Zelený křížek vyjadřuje
 (kolmo k rovině obrázku,
směr dB
směrem od nás).

(29.1)

kde  je úhel mezi elementem ds⃗ a jednotkovým vektorem r⃗0 směřujícím od proudového elementu k bodu P . A konstanta 0 je permeabilita vakua neboli magnetická
konstanta*, jejíž hodnotu definujeme přesně:
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(29.3)

* Souvislost 0 s "0 a rychlostí světla c
je uvedena v čl. 33-3.
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Obr. 29-5 je obdobou obr. 29-1 s tím rozdílem, že se nyní jedná o přímý dlouhý
 v bodě P ležícím
vodič. Ilustruje náš případ, kdy hledáme magnetickou indukci B
ve vzdálenosti R od vodiče. Velikost magnetické indukce, kterou vytvoří v bodě P
proudový element I ds⃗, je dána rov. (29.1):

B

OBR. 29-2 Magnetické indukční čáry pole

OBR. 29-3 Železné piliny, kterými byl posypán tuhý papír

vytvořeného proudem, protékajícím dlouhým
přímým vodičem, jsou soustředné kružnice
se středy ve vodiči. Proud teče do roviny
stránky, jak ukazuje křížek.

kolmý na přímý dlouhý vodič protékaný proudem. Piliny
se uspořádaly do tvaru soustředných kružnic kolem vodiče.
Uspořádání je v souladu se směrem magnetické indukce pole
vytvořeného elektrickým proudem ve vodiči.

Tato vektorová rovnice, stejně jako její skalární tvar vyjádřený rov. (29.1), se nazývá
Biotův-Savartův zákon (někdy též Biotův-Savartův-Laplaceův). Tento zákon,
který byl objeven experimentálně, patří mezi zákony „převráceného čtverce“, v nichž
veličina popisující pole klesá se čtvercem vzdálenosti od svého zdroje (v tomto
případě proudového elementu I ds).
V našem výkladu bude Biotův-Savartův zákon výchozím zákonem při výpočtech
magnetického pole, obdobně jako byl Coulombův zákon výchozím zákonem pro
elektrostatické pole.

Magnetické pole dlouhého přímého vodiče
Pomocí Biotova-Savartova zákona ukážeme, že velikost magnetické indukce ve
vzdálenosti R od nekonečně dlouhého přímého tenkého vodiče, kterým protéká
elektrický proud I , je vyjádřena vztahem
(a)

B=
I

B

(b)
OBR. 29-4 Pravidlo pravé ruky určuje
směr pole buzeného vodičem. (a) Situace z obr. 29-2 v bočním pohledu.
 v každém boMagnetická indukce B
dě vlevo od vodiče je kolmá k rovině
papíru a má směr daný ohnutými
prsty pravé ruky. Směřuje tedy od
nás, jak je znázorněno zeleným křížkem. (b) Jestliže elektrický proud
 je
teče v opačném směru, indukce B
v každém bodě vlevo od vodiče opět
kolmá k obrázku, ale směřuje k nám,
jak je znázorněno zelenou tečkou.

ds

s

0 I ds sin 
:
dB =
4
r2

B

I
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Odvození vztahu (29.4)

vodič protékaný proudem
ve směru od nás

B

Magnetické pole elektrického proudu

0 I
2 R

(dlouhý přímý vodič):

(29.4)

(Zdůrazněme, že v tomto vztahu je R (kolmá) vzdálenost bodu od vodiče, v kterémžto
bodě má být určeno B. Naproti tomu v rov. (29.1) a (29.3) – které jsou základní –
je r vzdálenost tohoto bodu od proudového elementu.)
Velikost magnetické indukce B v rov. (29.4) závisí pouze na velikosti proudu
a vzdálenosti uvažovaného bodu od vodiče. V našem odvození ukážeme, že magnetické indukční čáry mají tvar soustředných kružnic kolem vodiče, jak ukazuje
obr. 29-2 a jak lze demonstrovat pomocí železných pilin (obr. 29-3). Vzdálenost mezi
magnetickými indukčními čarami na obr. 29-2 s rostoucí vzdáleností od vodiče roste
 v závislosti na R, tj. jako 1=R.
tak, jak klesá velikost B
Pro určení směru magnetického pole délkového elementu dlouhého přímého
vodiče používáme pravidlo pravé ruky:
Položte palec pravé ruky ve směru proudového elementu; zahnuté prsty ukazují směr
magnetických indukčních čar.

Použití tohoto pravidla pro dlouhý přímý vodič protékaný proudem (obr. 29-2)
 v určitém
vidíme na obr. 29-4a v bočním pohledu. Chceme-li určit směr indukce B
bodě, obejmeme pravou rukou vodič tak, aby palec byl ve směru proudu. Směr
 v tomto bodě.
ohnutých prstů potom udává směr magnetické indukce B



0

∞

sin  ds
:
r2

r0

r

dB

R

 na obr. 29-5 je určen vektorovým součinem ds⃗ × r⃗0 ,
Směr magnetické indukce dB
 je kolmé k rovině obrázku a směřuje od nás.
proto dB
Všimněte si, že všechny proudové elementy, na které vodič rozdělujeme, vytvářejí
 ve stejném směru.
v bodě P příspěvky dB
Velikost magnetické indukce vytvořené v bodě P proudovými elementy z horní
poloviny vodiče získáme integrací příspěvků dB (daných rov. (29.1)) podle s v mezích od nuly do nekonečna. Podle rov. (29.3) má magnetická indukce, kterou v bodě P
vytváří symetricky umístěný proudový element z dolní poloviny, tutéž velikost a směr.
Magnetická indukce vytvořená v bodě P každou z polovin vodiče protékaného
proudem je tedy stejná. Velikost indukce B magnetického pole nekonečně dlouhého
přímého tenkého vodiče je pak

0 I
B =2
4



P

I
OBR. 29-5 Výpočet magnetického po-

le proudu I , který protéká dlouhým
přímým vodičem o zanedbatelném

průřezu. Magnetická indukce dB
v bodě P buzená proudovým elementem I d⃗s je kolmá k obrázku
a směřuje od nás.

(29.5)

Proměnné , s a r v této rovnici jsou mezi sebou vázány vztahy, které jsou zřejmé
z obr. 29-5:

r = s 2 + R2 ;
R
:
sin  = sin. −  / = √
s 2 + R2
Tyto vztahy dosadíme do rov. (29.5) a integrací (integrál 19 v dodatku E) dostaneme

0 I ∞
R ds
B=
=
2
2
.s + R2 /3=2
0

∞
0 I
0 I
s
;
(29.6)
=
=
2
2
1=2
2 R .s + R /
2 R
0
což je vztah, který jsme chtěli odvodit. Dodejme, že magnetická indukce v bodě P
vytvořená buď horní, nebo dolní polovinou nekonečně dlouhého přímého vodiče
protékaného proudem (obr. 29-5) je rovna polovině této hodnoty, tj.
B=

0 I
4 R

(polopřímkový vodič s proudem):

(29.7)

Magnetické pole kruhového oblouku
Chceme-li určit magnetické pole vytvořené proudem protékajícím zakřiveným vodičem, vyjdeme opět z rov. (29.1). Vyjádříme nejprve příspěvek magnetické indukce
vytvořený proudovým elementem a integrací získáme výslednou magnetickou indukci vytvořenou všemi elementy celého vodiče. V závislosti na tvaru vodiče může
být tato integrace značně obtížná; je však snadná, má-li vodič například tvar části
kruhového oblouku a zajímá-li nás magnetická indukce pole v jeho středu S .
Na obr. 29-6a je znázorněn vodič, kterým protéká elektrický proud I a který má
tvar části kruhového oblouku se středovým úhlem '0 , poloměrem R a středem S .
V bodě S vytváří každý proudový element I ds⃗ magnetickou indukci o velikosti dB
danou rov. (29.1). Úlohu usnadňuje i skutečnost, že nezáleží na tom, ve kterém místě

R
S

'0

I

S

r0

(a)


B

ds

r
(b)

I
S
(c)

OBR. 29-6 (a) Vodičem ve tvaru

kruhového oblouku se středem S
protéká proud I . (b) Pro každý délkový element vodiče je úhel mezi
směrem elementu d⃗s a vektorem r⃗0
roven 90◦ . (c) Určení směru magnetické indukce ve středu S. Pole je
kolmé k rovině obrázku a míří k nám
ve směru ohnutých prstů pravé ruky,
jak je znázorněno zelenou tečkou
v bodě S .
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Mnohé povrchy (např. košile
nebo trenýrky) jsou barevné,
protože molekuly barviva
absorbují viditelné světlo
určitých vlnových délek
a zbylé světlo se odráží.
Některé povrchy (např. motýlí
křídla hrající duhovými
barvami) jsou barevné proto,
že světlo některých vlnových
délek zanikne interferencí
na tenkých vrstvách a zbylé
se odráží. Pozoruhodné
modré zbarvení kůže tohoto
paviána mandrila však
nezpůsobují ani molekuly
barviva ani tenké vrstvy.

Co zbarvuje
tvář samce
paviána
mandrila
do modra?
Odpověď je v této kapitole.
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36-1 O CO JDE A JAK NA TO
Při studiu světla je jedním z cílů porozumět difrakci světla a využívat ji. Difrakční
jevy pozorujeme, když světlo prochází štěrbinou nebo (jak uvidíme v dalším) když
obtéká překážku nebo míjí nějaký okraj či hranu. Už jsme se o tomto jevu zmínili
v kapitole 35, když jsme sledovali, jak se svazek světla rozšiřuje – difraktuje – když
prochází štěrbinami v Youngově pokusu. Difrakce na štěrbině je však komplikovanější než prosté rozšíření svazku, neboť světlo ve svazku interferuje samo se sebou,
a tak vzniká interferenční obrazec. A právě tyto komplikace nabízejí mnoho aplikací.
I když se může zdát, že difrakce světla, jež prochází štěrbinou nebo obtéká překážku,
je velice akademická záležitost, poskytuje tento problém obživu bezpočtu inženýrům
a přírodovědcům a celosvětově je úhrnná cena aplikací difrakce nevyčíslitelná.
Než se pustíme do studia některých z těchto aplikací, musíme nejprve vyjasnit,
proč je difrakce důsledkem vlnové povahy světla.

36-2 Difrakce a vlnová teorie světla
V kap. 35 jsme definovali difrakci poněkud volně – jako rozšíření světelného svazku
vymezeného štěrbinou. Jde však o víc než o rozšíření, neboť světlo vytváří interferenční obrazec, který nazýváme difrakčním obrazcem. Například monochromatické
světlo vycházející z nějakého vzdáleného zdroje (nebo laseru) a procházející štěrbinou vytváří na pozorovacím stínítku difrakční obrazec podobný obr. 36-1. Tento
obrazec tvoří široké centrální maximum s několika užšími a méně intenzivními
maximy (nazývanými sekundární neboli vedlejší maxima) po obou stranách. Mezi
maximy jsou minima.
Podle geometrické optiky naprosto nelze takový obrazec očekávat. Kdyby se
světlo šířilo přímočaře, tedy jako paprsky, propustila by štěrbina pouze některé
z těchto paprsků a ty by vytvořily na pozorovacím stínítku ostrý a jasný obraz
štěrbiny. Docházíme tedy – stejně jako v kap. 35 – k závěru, že geometrická optika je
pouze aproximací.
K difrakci dochází nejenom, když světlo prochází otvorem (např. štěrbinou
nebo dírkou). Nastává také, když světlo míjí nějaký okraj, např. okraje žiletky na
obr. 36-2. Všimněte si maxim a minim, která jsou jak uvnitř, tak vně žiletky a jsou
přibližně rovnoběžná s okraji. Míjí-li světlo např. levý svislý okraj, vychýlí se vpravo
i vlevo, interferuje a vytvoří obrazec okolo levého okraje. Část obrazce vpravo leží
ve skutečnosti v místech, jež jsou podle geometrické optiky stínem žiletky.
S častým příkladem difrakce se setkáte, pohlédnete-li na jasnou modrou oblohu
a vidíte jemné skvrny a vláknité struktury vznášející se v zorném poli. Tyto vznášející
se struktury vznikají tím, že světlo míjí okraje drobounkých kousků sklivcového
moku (průhledný materiál vyplňující převážnou část oční bulvy). Tyto kousky se
odlomily a vznášejí se ve vodní vrstvě těsně před sítnicí, která detekuje světlo.
Difrakční obrazec na jednom z těchto vznášejících se kousků je onou vznášející se
strukturou, kterou máte ve svém zorném poli. Díváte-li se dírkou v neprůhledném
stínítku, takže světlo vstupující do vašeho oka je přibližně rovinnou vlnou, je možné,
že budete moci v difrakčním obrazci rozlišit jednotlivá maxima a minima.

OBR. 36-1 Difrakční obrazec, který

se objeví na pozorovacím stínítku,
na něž dopadá světlo prošlé svislou
štěrbinou. Difrakce způsobuje, že
se světlo rozšíří kolmo k dlouhým
stranám štěrbiny. Vzniká tak interferenční obrazec tvořený širokým
centrálním maximem a méně intenzivními a užšími sekundárními
(neboli vedlejšími) maximy, která
jsou oddělena minimy.

Fresnelova světlá stopa
Difrakci lze vysvětlit vlnovou teorií světla. Tuto teorii vytvořil původně Christian
Huygens koncem 17. století; po 123 letech ji použil Young k výkladu interference na
dvojštěrbině. Byla však přijímána velmi pomalu; byla totiž protikladem Newtonovy
teorie, podle níž je světlo proudem částic.
Na počátku 19. století převažovalo Newtonovo hledisko také ve francouzských
vědeckých kruzích. Augustin Fresnel, tehdy mladý vojenský inženýr, však věřil ve
vlnovou teorii světla a předložil Francouzské akademii věd práci, v níž podal výklad
svých experimentů založený na vlnové teorii.
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OBR. 36-2 Difrakce monochromatic-

kého světla na žiletce. Všimněte si
maxim a minim intenzity.
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OBR. 36-3 Fresnelova difrakce na
disku. Všimněte si soustředných
difrakčních kružnic a Fresnelovy
světlé stopy ve středu obrazce. Tento
experiment je v podstatě týž jako
experiment, jímž Fresnel přesvědčil soutěžní výbor o správnosti své
teorie, neboť okrajem průřezu koule
použité v tehdejším experimentu
i disku použitého zde je kružnice.
(Michel Cagnet, Maurice Françon,
and Jean Thierr, Atlas of Optical
Phenomena. Springer-Verlag, New
York, 1962. Převzato se souhlasem
autorů.)

Akademie, v níž převládali Newtonovi stoupenci, zamýšlela zpochybnit vlnové
hledisko a vypsala v roce 1819 soutěž o cenu na pojednání o difrakci. Fresnel zvítězil.
Newtonovi stoupenci však nezměnili své názory a nebyli ani umlčeni. Jeden z nich,
S. D. Poisson, poukázal na tento „podivný výsledek“: Kdyby byla Fresnelova teorie
správná, musely by světelné vlny jdoucí kolem okraje kuličky proniknout do oblasti
stínu kuličky a vytvořit světlou stopu přesně uprostřed stínu. Tuto předpověď proslulého matematika ověřovali Fresnel a Arago a ukázalo se (obr. 36-3), že předpovězená
Fresnelova světlá stopa – jak ji dnes nazýváme – tam skutečně je. Nic neposílí
důvěryhodnost teorie více než experiment potvrzující některou z jejích nečekaných
a zdánlivě paradoxních předpovědí.
V optice zpravidla studujeme difrakci na rovinných objektech jako jsou difrakční stínítko, štěrbina, kruhový otvor v neprůhledném plechu apod. Tradičně se
optické difrakční jevy rozdělují na Fresnelovu a Fraunhoferovu difrakci. V případě
Fresnelovy difrakce se zajímáme o intenzitu (resp. amplitudu a fázi) jako funkci
polohy v nějaké rovině pozorování umístěné v konečné vzdálenosti za difrakčním
stínítkem. V případě Fraunhoferovy difrakce vyšetřujeme rozložení intenzity jako
funkci směru, tedy jako funkci polohy v rovině v nekonečnu. V tomto smyslu lze na
Fraunhoferovu difrakci pohlížet jako na speciální případ Fresnelovy difrakce. Tento
speciální případ je však velmi důležitý při studiu zobrazení optickými soustavami.
Roviny s obrazem nevlastní roviny (např. ohnisková rovina čočky) bývají totiž
významnými rovinami optické soustavy. Proto se také ve většině učebnic – včetně
naší – věnuje Fraunhoferovým difrakčním jevům více pozornosti. Jejich matematický
popis je naštěstí také výrazně jednodušší než popis Fresnelových difrakčních jevů.
V této kapitole se Fresnelovy difrakce týká pouze čl. 36-2; obr. 36-2 a 36-3 mohou
posloužit jako příklady zajímavých Fresnelových difrakčních jevů. Naproti tomu
čl. 36-3 až 36-9 se vztahují k Fraunhoferově difrakci a na obr. 36-10 a 36-16 jsou
typické Fraunhoferovy difrakční jevy.
Významným mezníkem v praktickém využívání difrakce je rok 1912. Tehdy byla
poprvé pozorována a interpretována difrakce rentgenového záření na krystalu a od té
doby se využívá difrakce rentgenového záření (a též elektronů a neutronů – čl. 38-6)
ke studiu struktur látek. Touto cestou difrakce velmi pozitivně ovlivnila rozvoj celé
přírodovědy, neboť jejím prostřednictvím byla nalezena struktura obrovského počtu
látek (řádově 105 ) a teorie difrakce také umožnila zrod celých vědních disciplín
(např. molekulární biologie). O difrakci rentgenového záření na krystalové mřížce
pojednává čl. 36-10. Jde vlastně opět o difrakci Fraunhoferova typu, neboť se měří
difraktovaná intenzita v závislosti na směru. Avšak objekt, na němž k difrakci dochází, je trojrozměrný krystal, a ne rovinné difrakční stínítko jako v případě optické
difrakce.
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36-3 Difrakce na štěrbině. Polohy minim
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OBR. 36-4 Vlny z horních bodů dvou
zón šířky a=2 interferují v bodě P1
roviny pozorování C destruktivně.

Uvažujme nyní o tom, jak rovinná světelná vlna o vlnové délce  difraktuje na
dlouhé štěrbině šířky a v jinak nepropustném stínítku M, jak je to v řezu naznačeno
na obr. 36-4. (Na tomto obrázku je délka štěrbiny ve směru kolmém ke stránce
a vlnoplochy dopadajícího světla jsou rovnoběžné se stínítkem M.) Vlny vycházející
z různých bodů štěrbiny dojdou do roviny pozorování C a tam interferují a vytvářejí
difrakční obrazec ze světlých a tmavých proužků (interferenční maxima a minima).
K určení polohy těchto proužků použijeme obdobné procedury jako v případě interferenčního obrazce od dvou štěrbin. Popis difrakce je však matematicky náročnější,
a proto budeme v první fázi hledat podmínky pouze pro polohy tmavých proužků.
Než to uděláme, zdůvodníme centrální jasný proužek patrný na obr. 36-1: Tento
proužek je způsoben tím, že vlny vycházející ze všech bodů štěrbiny urazí přibližně
stejnou dráhu do středu obrazce, takže jsou ve fázi. O ostatních světlých proužcích
můžeme pouze říci, že jsou přibližně uprostřed mezi sousedními tmavými proužky.
K nalezení tmavých proužků použijeme chytrou (a zjednodušující) strategii,
která rozdělí všechny paprsky procházející štěrbinou do dvojic a pak hledá, za

jakých podmínek se vlny odpovídající paprskům v každém páru vzájemně vyruší.
Obr. 36-4 ukazuje, jak používáme této strategie ke stanovení polohy prvního tmavého
proužku v bodě P1 . Nejprve si představíme, že je štěrbina rozdělena do dvou zón téže
šířky a=2. Potom vedeme do bodu P1 světelný paprsek r1 z horního bodu horní zóny
a světelný paprsek r2 z horního bodu spodní zóny. Centrální osa je vedena středem
štěrbiny kolmo ke stínítku C a paprsek r2 svírá úhel  s touto osou.
Vlny příslušející dvojici paprsků r1 a r2 jsou v bodech štěrbiny ve fázi, neboť
vycházejí z téže vlnoplochy procházející štěrbinou. Aby vytvořily první tmavý
proužek v bodě P1 , musí se jejich fáze v bodě P1 lišit o . Tento fázový rozdíl
vznikne jako důsledek dráhového rozdílu =2. Aby vlna r2 dosáhla bodu P1 , musí
urazit delší dráhu než vlna r1 . Abychom tento dráhový rozdíl vyjádřili, vyznačíme
na paprsku r2 takový bod B, že vzdálenost od B k P1 je táž jako délka paprsku r1 .
Pak dráhový rozdíl obou paprsků je roven vzdálenosti mezi středem štěrbiny S
a bodem B.
Je-li pozorovací stínítko C blízko štěrbiny (jako je tomu na obr. 36-4), je obtížné
difrakční obrazec na stínítku C matematicky popsat. Matematika se však výrazně
zjednoduší, je-li vzdálenost l mnohem větší než šířka štěrbiny a. Pak můžeme
přibližně považovat paprsky r1 a r2 za rovnoběžné; označme  úhel, který svírají
s centrální osou (obr. 36-5). Můžeme proto aproximovat trojúhelník určený bodem B,
horním bodem štěrbiny N a středem štěrbiny S pravoúhlým trojúhelníkem, jehož
jeden vnitřní úhel je . Dráhový rozdíl paprsků r1 a r2 (jenž je roven vzdálenosti
bodu B od středu štěrbiny S ) je pak roven .a=2/ sin .
Tuto analýzu můžeme opakovat pro kteroukoli jinou dvojici paprsků vycházejících z odpovídajících si bodů v obou zónách (např. ze středů zón) a došlých do
bodu P1 . Každá taková dvojice paprsků má týž dráhový rozdíl .a=2/ sin . Položíme-li tento společný dráhový rozdíl roven =2, dostaneme

r1

(36.1)

Je-li dána šířka štěrbiny a a vlnová délka , dává rov. (36.1) úhel  prvního tmavého
proužku nad (a vzhledem k symetrii) i pod centrální osou.
Všimněme si, že začneme-li s a > , a potom štěrbinu zužujeme ponechávajíce
vlnovou délku  konstantní, úhel prvního tmavého proužku roste. To znamená, že
difrakční obrazec od užší štěrbiny je širší. Pro a =  je úhel prvních tmavých proužků
90◦ . Poněvadž tyto tmavé proužky lemují centrální jasný proužek, musí tento jasný
proužek pokrývat celé pozorovací stínítko.
Obdobným způsobem najdeme druhé tmavé proužky nad a pod centrální osou.
Rozdíl je pouze v tom, že nyní rozdělíme štěrbinu do čtyř zón stejné šířky a=4, jak je
to vyznačeno na obr. 36-6a. Pak vedeme paprsky r1 , r2 , r3 a r4 z horních bodů těchto
zón do bodu P2 , jímž prochází druhý tmavý proužek nad centrální osou. Aby tento
tmavý proužek vznikl, musí být dráhový rozdíl paprsků r1 a r2 jakož i r2 a r3 a také
r3 a r4 roven =2.
Při l ≫ a můžeme přibližně považovat tyto čtyři paprsky za rovnoběžné;
úhel, který svírají s centrální osou, označíme  . Abychom vyjádřili dráhové rozdíly,
veďme horním bodem každé ze čtyř zón kolmice k paprskům, jak je to naznačeno
na obr. 36-6b. Vzniknou tak pravoúhlé trojúhelníky, jejichž jedna strana je vždy
hledaným dráhovým rozdílem. Z horního trojúhelníka je vidět, že dráhový rozdíl
paprsků r1 a r2 je .a=4/ sin . Podobně ze spodního trojúhelníka vyplývá, že dráhový
rozdíl paprsků r3 a r4 je rovněž .a=4/ sin . Dráhový rozdíl mezi každou dvojicí
paprsků vycházejících z odpovídajících si bodů sousedních zón je vždy .a=4/ sin .
Poněvadž v každém takovém případě je dráhový rozdíl roven =2, dostáváme

a
sin  = ;
4
2

r2

B

a=2 


dráhový rozdíl
S
OBR. 36-5 Poněvadž je l ≫ a,

můžeme považovat paprsky r1 a r2
za přibližně rovnoběžné a svírající
úhel  s centrální osou.
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OBR. 36-6 (a) Vlny z horních bodů

čtyř zón o šířce a=4 se v bodě P2
interferencí vyruší. (b) Je-li l ≫ a,
můžeme považovat paprsky r1 , r2 ,
r3 a r4 za rovnoběžné a svírající
s centrální osou úhel .
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Carbon monoxide man je
nezapomenutelná figurka
tvořená z molekul oxidu
uhelnatého. Figurka je
v podstatě umělecké dílo,
vytvořené posouváním
jednotlivých molekul po
povrchu platiny. Výsledek
je příliš malý na to, aby
byl zobrazen v jakémkoli
optickém mikroskopu.

Jak můžeme
posouvat
jednotlivé
molekuly
a pak je
zobrazit?
Odpověď je v této kapitole.

Fotony
a de Broglieho vlny

38-2

38-1 O CO JDE A JAK NA TO
Naše diskuse Einsteinovy teorie relativity nás zavedla do světa daleko od obvyklé
zkušenosti, do světa objektů pohybujících se rychlostí blízkou rychlosti světla. Einsteinova teorie překvapivě předpovídá, že rychlost chodu hodin záleží na tom, jak
rychle se hodiny pohybují vzhledem k pozorovateli: čím rychleji se pohybují, tím
pomalejší je jejich chod. Tato i další předpovědi teorie vydržely všechny možné testy,
které se dosud podařilo vymyslet, a teorie relativity vedla k hlubšímu a uspokojivějšímu pohledu na podstatu prostoru a času.
Nyní se chystáme prozkoumat jiný svět, který je mimo obvyklou zkušenost –
subatomový svět. Setkáme se s celou řadou překvapení, která, i když mohou často
vypadat neuvěřitelně, vedla fyziky krok za krokem k hlubšímu pohledu na podstatu
světa kolem nás.
Kvantová fyzika, jak se tento nový předmět nazývá, umí odpovědět na otázky
jako: Proč svítí hvězdy? Proč jsou prvky seřazeny tak, jak se objevují v periodické
tabulce prvků? Jak pracuje tranzistor a jiné mikroelektronické prvky? Proč měď vede
elektrický proud a sklo ne? Kvantová fyzika pokrývá celou chemii včetně biochemie.
Musíme jí tedy porozumět, pokud chceme pochopit samotný život.
Některé předpovědi kvantové fyziky se zdají podivné i fyzikům a filozofům, kteří
studují její základy. Nicméně i tato teorie obstála v každém experimentálním testu –
a bylo jich hodně – bez nejmenších problémů. Její předpovědi nikdy neselhaly.
Kvantový svět lze přirovnat k zábavnímu parku plnému báječných atrakcí, které
dozajista otřesou vaším, zkušeností i zdravým rozumem podloženým a od dětství
vytvářeným pohledem na svět. Naši procházku tímto kvantovým parkem začneme
u fotonu.

38-2 Foton, kvantum světla
Kvantová fyzika (také říkáme kvantová mechanika nebo kvantová teorie) je zhruba
řečeno studium mikroskopického světa. V tomto světě řada fyzikálních veličin může
nabývat jen jisté minimální (elementární) hodnoty, popřípadě celočíselných násobků
takové hodnoty; o těchto veličinách říkáme, že jsou kvantovány. Elementární množství spojené s danou kvantovanou veličinou se nazývá kvantum.
V jistém smyslu můžeme mluvit o tom, že jednotlivé měny jsou kvantovány,
v řadě zemí Evropy je nejmenším „kvantem“ cent, mince hodnoty 0,01 , ostatní
mince a bankovky mají hodnoty, které jsou celočíselným násobkem této nejmenší
hodnoty. Jiným slovy, kvantum je 0,01 a ostatní hodnoty jsou n.0;01 /, kde n je
vždy kladné celé číslo. Nemůžete někomu dát 0,755 , neboť to je 75;5.0;01 /.
V roce 1905 navrhl Einstein hypotézu, že elektromagnetické záření (nebo pro
stručnost světlo) je kvantováno a existuje v elementárních množstvích (kvantech),
kterým nyní říkáme fotony. Taková představa vám může připadat podivná, neboť jsme
nedáno věnovali několik kapitol diskusi klasické představy o světle jako harmonické
(sinusové) vlně, jejíž vlnová délku , frekvence f a rychlost c spolu souvisí vztahem
c
(38.1)
f = :

Navíc jsme v kapitole 33 popisovali klasickou světelnou vlnu jako kombinaci
elektrického a magnetického pole oscilujících s frekvencí f: Jak mohou tyto vlny
kmitajícího pole pozůstávat z jakýchsi elementárních kvant – kvant světla? Co je
foton?
Pojem světelného kvanta, tj. fotonu, se ukázal být daleko citlivějším a záhadnějším, než si Einstein představoval. I v dnešní době fotonu velmi málo rozumíme.
V této knize si všimneme pouze několika základních charakteristik fotonu, víceméně
v duchu Einsteinovy představy.
Podle Einsteinovy hypotézy má kvantum světelné vlny o frekvenci f energii
E = hf

1064

(energie fotonu):

(38.2)

Foton, kvantum světla
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* Tato konstanta vstoupila do fyziky
pět let před Einsteinovou hypotézou
o kvantování elektromagnetického pole.
Na sklonku roku 1900 německý fyzik
Max Planck vysvětlil spektrum záření
černého tělesa za předpokladu, že se
energie mezi tělesem a elektromagnetickým polem vyměňuje po kvantech o velikosti hf: Vztah, který odvodil a jenž se
nyní nazývá Planckův vyzařovací zákon,
nafitoval na experimentálně získaná data
a získal tak hodnotu konstanty h (jím
získaná hodnota 6;55·10−34 J·s velmi
dobře souhlasí s hodnotou dnešní). Proto
byla tato konstanta nazvána Planckova.
(O záření černého tělesa více v úloze 81.)
** V reformované soustavě SI je hodnota Planckovy konstanty stanovena
přesně, h = 6;626 070 15·10−34 J·s.

V tomto vztahu h je Planckova konstanta,* se kterou jsme se poprvé setkali
v rov. (32.43) a která má hodnotu (přijatou v roce 2014**)
h = 6;626 070 040 .81/·10−34 J·s = 4;135 667 662 .25/·10−15 eV·s: (38.3)
Vedle ní (a ještě častěji) se používá tzv. redukovaná Planckova konstanta, která má
hodnotu
h
ℏ=
= 1;054 517 800 .13/·10−34 J·s:
2
Planckova konstanta je základní konstanta kvantové fyziky, stejně jako rychlost
světla c je základní konstanta relativistické fyziky. Rychlost světla c je velká, ale konečná; kdyby byla nekonečná, nebyla by potřeba teorie relativity. Podobně Planckova
konstanta h je malá, ale nenulová; kdyby byla nulová, nebyla by potřeba kvantová
teorie.
Nejmenší množství energie nesené světelnou vlnou s frekvencí f je hf; energie
jednoho fotonu. Má-li vlna větší energii, musí tato celková energie být celočíselným
násobkem hf právě tak, jak musí být mince či bankovka z příkladu s penězi celočíselným násobkem centu, tj. násobkem 0,01 . Světlo naší monochromatické vlny
nemůže mít energii např. 0,6hf nebo 75,5hf:
Einstein dále předpokládal, že při absorpci nebo emisi světla látkou probíhá tento
jev v jednotlivých atomech látky. Je-li světlo frekvence f atomem absorbováno,
předává světlo atomu energii jednoho fotonu hf: Při této absorpční události foton
mizí, atom jej absorboval. Když naopak je světlo frekvence f atomem emitováno,
předává atom světlu energii jednoho fotonu hf: Při této emisní události se foton
zrodí, atom jej emitoval. Takže dochází jednak k absorpci fotonu atomy látky, jednak
k emisi fotonu atomy látky.
Objekt sestávající z mnoha atomů může tak absorbovat mnoho fotonů (třeba
sluneční brýle) nebo emitovat mnoho fotonů (nejrůznější svítidla). Vždy však jednotlivá událost absorpce nebo událost emise spočívá v přenosu energie jednoho fotonu
světla.
Když jsme v předchozích kapitolách probírali absorpci nebo emisi světla, měli
jsme na mysli tak velké intenzity, že nebylo potřeba použít kvantovou teorii a vystačili
jsme s klasickou fyzikou. Nicméně koncem dvacátého století pokročila technika tak
daleko, že je nyní možné provádět experimenty s jednotlivými fotony a nacházet
pozoruhodné praktické aplikace. Takže kvantová fyzika se stala součástí standardní
inženýrské praxe, zejména pak v optickém inženýrství.
KO N TRO LA 1 Seřaďte následující záření podle jemu příslušné energie fotonu od
nejvyšší po nejnižší: (a) žluté světlo sodíkové výbojky, (b) -částice emitovaná radioaktivním
jádrem, (c) rádiová vlna vyslaná anténou rozhlasové stanice, (d) mikrovlnný svazek vysílaný
radarem pro řízení letového provozu.

Příklad

38-1

100W sodíková výbojka je umístěna ve středu velké kulové plochy absorbující veškeré světlo, které na ni dopadá. Předpokládejte, že emise se děje jen na vlnové délce
590 nm. Kolik fotonů je absorbováno na kulové ploše za
jednu sekundu?
ROZVAHA

Světlo je emitováno a absorbováno po jednotlivých fotonech. Předpokládejme, že všechno výbojkou emitované světlo dojde ke kulové ploše a je tam absorbováno.
Takže počet fotonů R absorbovaných kulovou plochou za
sekundu je roven počtu fotonů emitovaných výbojkou za
sekundu.

Výpočet: Platí
rychlost výdeje energie
Pemise
:
=
energie na jeden foton
E
Energie E je dána rov. (38.2), což je Einsteinův vztah pro
energii kvanta světla (dnes toto kvantum nazýváme foton).
Pro sodíkové světlo
hc
=
E = hf =

.6;63·10−34 J·s/.3;00·108 m·s−1 /
=
=
590·10−9 m
= 3;37·10−19 J:
Remise =

Hledaný počet R je tedy rovna
R=

Pemise
100 W
=
=
E
3;37·10−19 J=foton
= 2;97·1020 fotonů=s: (Odpověď)

Fotoelektrický jev
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To je opravdu hodně! Pokud bychom mohli číst slova (jako
jakési „fotony“ informace) tímto tempem, pak přečteme
všechny knihy v knihovně Kongresu USA asi za nanosekundu.

38-3 Fotoelektrický jev
Ozařujeme-li svazkem světla s dostatečně krátkou vlnovou délkou čistý kovový
povrch, vyráží světlo z tohoto povrchu elektrony. Tento fotoelektrický jev, stručně
také fotoefekt, se využívá v mnoha zařízeních včetně televizních kamer, snímacích
elektronek a převaděčů obrazu pro noční vidění – noktovizorů. Einstein použil svou
hypotézu fotonu při vysvětlení tohoto jevu, který nemůže být jednoduše pochopen
pomocí klasické fyziky.
Rozebereme nyní dva fotoelektrické pokusy, z nichž každý používá zařízení
z obr. 38-1. V něm světlo o frekvenci f vyráží při dopadu na terč T elektrony.
Napětí U mezi terčem T a kolektorem K volíme tak, aby se tyto elektrony (kterým
říkáme fotoelektrony) odsály. Takto vytváříme fotoelektrický proud I (stručně též
fotoproud), který měříme ampérmetrem A.

První fotoelektrický pokus
Posuvným kontaktem z obr. 38-1 nastavíme napětí U tak, že kolektor K je záporný
vzhledem k terči T. Působením tohoto napětí zpomalujeme vyražené elektrony.
Napětí U pak měníme tak dlouho, dokud nedosáhne hodnoty, které říkáme brzdné
napětí Ub ; fotoproud I při něm právě klesne na nulu. Při U = Ub jsou i elektrony
emitované s nejvyšší energií zastaveny, a to těsně před dopadem na kolektor. Pak
kinetická energie Ek;max těchto elektronů s nejvyšší energií je
Ek;max = eUb ;

(38.4)

kde e je elementární náboj.
Měření ukazuje, že u světla dané frekvence nezávisí Ek;max na intenzitě zdroje
světla. Ať je zdroj oslnivě jasný nebo tak slabý, že jej stěží pozorujeme (nebo cokoli mezi tím), nejvyšší kinetická energie emitovaných elektronů má vždy stejnou
hodnotu.
Tento jev nedokážeme vysvětlit pomocí klasické fyziky. Považujeme-li dopadající
světlo za klasickou elektromagnetickou vlnu, budou elektrony terče kmitat pod
vlivem střídavého elektrického pole dopadající světelné vlny. Za jistých podmínek získá kmitající elektron dost energie k tomu, aby unikl z povrchu terče. Když
zvýšíme intenzitu dopadajícího svazku světla, zvýšíme tím amplitudu střídavého
elektrického pole a zdá se rozumné předpokládat, že toto silnější střídavé pole dodá
větší „kopanec“ emitovaným elektronům. To je ale v protikladu s tím, co pozorujeme.
Pro danou frekvenci dávají jak intenzivní, tak slabý světelný svazek stejně velký
maximální kopanec unikajícím elektronům.
Naproti tomu pozorovaný výsledek přirozeně vyplyne z představy světla jako
toku fotonů. Maximální energie, kterou elektron v terči T z obr. 38-1 může získat
od dopadajícího světla, je pak energie jednotlivého fotonu. Zvyšováním intenzity
světla se zvyšuje počet fotonů dopadajících na povrch terče, ale energie každého
fotonu daná rov. (38.2) zůstává stejná. Maximální kinetická energie dodaná elektronu
se tedy nemění.

Druhý fotoelektrický pokus
V tomto pokusu měníme frekvenci f dopadajícího světla a měříme s ním spojený
brzdný potenciál Ub . Obr. 38-2 ukazuje závislost Ub na f: Všimněme si, že foto-
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OBR. 38-1 Zařízení pro studium foto-

elektrického jevu. Dopadající světlo
osvětluje terč T a emituje elektrony,
které dopadají na kolektor K. Elektrony se pohybují v obvodu ve směru
opačném, než podle konvence ukazují
šipky pro proud. Baterií a potenciometrem se nastaví potřebné napětí
mezi terčem a kolektorem.

