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, 
U vod 

Při výběru bakalářské práce jsem měla jasno, že chci dělat něco využitelného, 

co by nezůstalo někde v knihovně zapadané prachem a při čem bych i já získala 

nové zkušenosti a informace. Tato bakalářská práce tyto moje požadavky 

splnila. 

Předmětem práce, jak už napovídá sám její název, byly fyzikální aplety. 

Konkrétněji překlad anglických apletů a vytvoření doprovodných textů, které 

obsahovali teorii, ovládání opletu a odkazy na jiné webové stránky. Autorem 
(' 

původních apletů je Fu-Kwun Hwang - profesor fyziky na National 

Taiwan Normal University v Taipei. Na jeho webové stránce 

(http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujav~ [1], je umístněno více než 100 apletů 

z různých oblastí fyziky. Tyto aplety již byli přeloženy do mnoha jazyků. 

Pomocí apletů je možné vytvořit simulace různých fyzikálních jevů či dějů. 

Aplety tak můžou učitelům pomoci lépe vysvětlit studentům i takové pokusy, 

které se ve třídě nedají předvést. A protože podle mého názoru ještě stále platí 

pravidlo, jednou vidět je víc než stokrát slyšet, mohou tak studenti danou 

problematiku lépe pochopit. Aplety mohou do hodin fyziky přinést zpestření, 

názornost i větší pozornost studentů. 

Ve své práci Jsem vycházela ze starší verze internetové stránky 

(http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava2D [2]. Zpracovávala jsem aplety 

zejména z oblasti optiky, termiky a molekulové fyziky. Překládala jsem 

původní doprovodné texty, které jsem následně doplnila o teorii a popis 

ovládání apletu Přidala jsem i odkazy najiné webové stránky. 

Spolu se mnou na překladµ apletů pracovaly ve svých bakalářských pracích 

i Martina Šedrlová a Lenka Vojtíšková. 
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1 Obecně o apletech 

1.1 Co je to aplet 

Protože náplní mé bakalářské práce jsou fyzikální aplety, musela jsem se hned 

na začátku obeznámit s tím, co vlastně aplet je. 

Aplet je program napsaný v jazyku Java. Není samostatně spustitelný, ale běží 

v rámci webové stránky a vyžaduje, aby tuto možnost prohlížeč podporoval. 

Je umístněn v html dokumentu tvořícího internetovou stránku pomocí speciální 

značky <APPLET>. Účelem apletu je vytvořit animaci, která může webové 

stránky zpestřit a udělat je zajímavější;-

A= ( 130, 32) 
B = ( 43, 11 O) 
c = ( 173, 142) 

C = A+B = B+A 
y 

Obrázek 3: Ukázka.fyzikálního apletu (Skládání vektorů) 
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1.2 Využití apletů ve výuce 

Informační technika se v dnešní době ze dne na den zlepšuje. Tento pokrok se 

začíná projevovat i ve vybavení škol. Mnohé z nich už využívají počítače, 

dataprojektory, či připojení na internet. Jednou z možností, která by se pomocí 

této techniky dala ve výuce využít, je i aplet. 

Aplet nikdy nenahradí skutečné pokusy. Ať už jsou předváděné jenom 

učitelem, nebo si ho zkusí studenti sami. Můžou být však přínosné v případech, 

kdy na škole nemají pro daný pokus dostatečné vybavení pomůcek. Mohou 

nastat i případy, kdy se fyzikální děj nedá v podmínkách třídy vůbec uskutečnit 

a studenti o něm poslouchají jenom teoretický výklad. Tento výklad pak může 

být zpestřen o aplet, který jim pomůže lépe si představit předkládaný problém. 

Aplety můžou ušetřit i čas. Protože, jak jsem si všimla z vlastních zkušeností, je 

pro učitele někdy velmi těžké stihnout za 45 minut vše, co by chtěl. Můžou se 

hodit například při opakovaní učiva, kdy už byl daný problém probírán a 

vyzkoušen pokusem. 

Využitelnost apletů vidím i mimo školu. Mnoho domácností má už připojení na 

internet. Ten nabízí množství informaci a možností. Je možné, že aplet zaujme 

studenty natolik, že se podaří odtrhnout je od počítačových her, nebo 

nesmyslného zabíjení času. 

Existuje šance, že ne jenom studenti narazí při surfovaní po internetu na nějaký 

ten aplet. Prostřednictvím něho se dozví o fyzice více a možná ho i začne 

zajímat. 

Je jisté, že jsem tady nezmínila i jiné možnosti využití, ale snažila jsem se 

přiblížit alespoň pár pro mě nejhlavnějších. Aplet by se mohl stát vděčným 

doplňkem při výuce fyziky tak proč to nezkusit. 
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1.3 Existující české sbírky apletů 

Pro přehled i inspiraci jsem procházela internet a hledala různé fyzikální aplety. 

Narazila jsem na mnoho webových stránek. Některé stránky obsahovaly 

i ucelené sbírky apletů z různých oblastí fyziky. Ve většině případů byli však 

v angličtině. Najít tyto aplety na internetu není problém. Stačí když 

do vyhledávače napíšete klíčová slova jako např.: physics, applet , a hned se 

vám zobrazí odkazy na různé stránky s aplety. 

Ku příkladu uvedu pár odkazů: 

Stránka Wolfganga Bauera (http://www.lon-capa.org/- mmp/applist/applets.htm), 

kde najdete aplety z kinematiky, dynamiky, optiky, elektrostatiky, kvantové a 

jaderné fyziky ajiných částí fyziky. Při každém apletuje stručný návod na jeho 

použití. 

Aplety, které vytvořil Chiu-king Ng, učitel fyziky na střední 

škole v Hong Kongu najdete na těchto stránkách 

(http:! /www .ngsir.netfirms.com/english Version.htm). Jsou tam ap lety 

z mechaniky, optiky, vlnění, elektřiny a magnetismu. Některé aplety obsahují 

kromě popisu i teoretické vysvětlení dané problematiky. 

Na stránka České školy (web pro základní a střední školy) 

(http://www.gbl.cz/pro fesor/ duh aj sk/j avapp le.htm) naj tlete užitečné odkazy 

na aplety z oblasti mechaniky, molekulové fyziky a termiky, kmitání a vlnění, 

elektřiny a magnetismu, optiky, atomové fyziky a astronomie, které byly 

sesbírané z jiných, převážně anglických internetových stránek. 

Pátrala jsem tedy dál po českých sbírkách apletů a zjistila jsem, že se jich na 

internetu mnoho nenachází. Podařilo se mi najít tyto stránky: 
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Sbírka apletů Waltera Fendta (http://www.walter-fendt.de/ph14cz/), učitele na 

Gymnáziu Paula-Kleeho v Gersthofenu. Do češtiny ji přeložil Miroslav Panoš, 

který je učitelem fyziky na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech. Sbírka 

obsahuje aplety z různých částí fyziky např.: mechaniky, kmitání a vlnění, 

elektřiny a magnetismu, optiky, atomové fyziky nebo jaderné fyziky. Každý 

aplet obsahuje stručný popis a teorii. 

Fyzikální aplety, které z angličtiny přeložila Jitka Houfková 

(http://kdf.mff.cuni.cz/~jitka/map/), se zabývají kinematikou, dynamikou, 

vlněním a optikou. Aplety jsou podrobně okomentovány. 

Aplety, které vytvořili studenti FEL ČVUT (http://aldebaran.cz0 slouží jako 

doplňky k výuce předmětů Fyzika a Astrofyzika . 

Aplety sloužící k demonstraci zobrazování odrazem a lomem 

(htm://www.gymkrom.cz/cabri/index.html), vytvořil RNDr. Tomáš Mikulenka 

z Gymnázia Kroměříž. 
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2 Překlad a zpracování apletů 

2.1 Výběr a překlad apletů profesora Hwanga 

Aplety profesora Fu-Kwun Hwanga (http ://www.phy.ntnu.edu.tw/utnujava/) 

[1] jsou rozděleny do sedmi skupin: kinematika, dynamika, vlnění, termika 

a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika a různé. 

Aplety z dynamiky, elektřiny a magnetismu jsou předmětem bakalářské práce 

Lenky Vojtíškové. Aplety z kinematiky a vlnění zpracovává ve své bakalářské 

práci Martina Šedrlová. Já jsem se zaměřila na z optiku, termiku a molekulovou 

fyziku a na aplety ze skupiny různé. 

Aplety spolu s původním doprovodním textem profesora Hwanga je možné po 

zaregistrování stáhnout ve formátu html dokumentů z jeho stránky. Stáhla jsem 

si je tedy a lépe jsem se s nimi obeznámila. Na základě funkčnosti apletu, jeho 

zajímavosti a využitelnosti ve školách, jsem si na překlad a další zpracování 

vybrala těchto šestnáct apletů: 

Z optiky: 

• Odraz a lom 

• Hra se zrcadlem 

• Zrcadlo a obraz 

• Vícenásobný odraz od dvou rovinných zrcadel 

• Fermatův princip 

• Najdi nejrychlejší cestu! 

• Kulová zrcadla a čočky 

• Duha 

• Barvy 

• Svět barev 
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Z termiky a molekulové fyziky: 

• Brownův pohyb 

• Molekulární model ideálního plynu 

• Carnotův cyklus 

Z různých: 

• Pythagorova věta 

• Skládání vektorů 

• Posuvné měřidlo 

Nejprve jsem přeložila původní doprovodný text k apletu. Ve většině případů 

chyběl podrobnější popis ovládání, který jsem následně doplnila. Aplet jsem 

pak ještě rozšířila o stručnou teorii a odkazy na webové stránky s podobnou 

tématikou. 

2.2 Technické zpracování 

Doprovodný text k apletům je psán jako html dokument. Musela jsem si tedy 

osvojit základy html kódu. Jako základ stránky apletu jsem použila původní 

html dokument profesora Hwanga, do něj jsem pak vkládala překlad a další 

doplňující texty. Psala jsem ho pomocí textového editoru PSPad, který se dá 

volně stáhnout z internetu. 

Pro psaní složitějších vzorců jsem použila mimeTeX. - program podobný 

TeXu, který umí převádět vzorce pomocí syntaxe TeXu do obrázků. Do html _, 

dokumentu se vkládá podobně jako obrázek pomocí značky <img 

src=''lmimetex.cgi? tady přijde vzoreček psaní pomocí TeXu>. Na stránce 

mimeTeXu (http://www.forkosh.com/mimetex.btmJ) [3] jsem si mohla tvorbu 

vzorců vyzkoušet a ověřit si tak jejich správnost. 
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First enter your own LaTeX expression, or Click any example •.. 
\Large Z=\!rac{yA,}{y}=-\!rac{a~,}{a}--\frac{a~,-f}{f}=-\frac{f}{a-f} 

Clear Expression I Submit Expression I 

Now click Submit to see it rendered below„. 

y' a' a'-f f 
Z= y =-a-=-1 =-a-f 

Obrázek 2: Ukázka tvorby vzorců pomocí mimeTeXu na stránce 

http:! /www .forkosh .com/mimetex.html 

2.3 Struktura stránek s apletem 

Při strukturování stránky jsem se snažila, aby stránka byla co nejvíce přehledná. 

Každá stránka je rozdělena na šest částí. 

Na začátku je název apletu, hned pod ním jeho zařazení. Následuje stručná 

teorie, samotný aplet, popis jak aplet používat a na konci stránky jsou přidány 

odkazy na jiné internetové stránky. 

2.3.1 Název apletu 

Názvy apletů jsou doslovně, nebo volně přeloženy do češtiny. U apletu 

s anglickým názvem vernier jsem kvůli lepší srozumitelnosti zvolila český 

název posuvné měřidlo. 
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Skládání vektorů 

Obrázek 3: Ukázka názvu apletu 

2.3.2 Zařazení apletu 

Zařazení je stručný přehled hesel, která zařazují dané téma apletu do určité 

části fyziky . Je psáno pomocí středoškolských učebnic [4] [5] [6]. Má pomoci 

učitelům i studentům lépe se orientovat v tématech apletů a usnadnit tak 

případný výběr apletu pro prezentaci dané problematiky. 

Zařazeni: Optika ~ Zobrazováni optickými soustavami ~ Kulové zrcadlo. Cočk}• 

Obrázek 4: Ukázka zařazení apletu (Kulová zrcadla a čočky) 

2.3.3 Teorie apletu 

Teorie obsahuje základní fyzikální pojmy, které jsou využity v apletu. Aplety 

se týkají zejména oblastí fyziky, které se probírají a učí na středních či 

základních školách. Snažila jsem se, aby teorie nebyla pokud možno příliš 

zdlouhavá. Má představovat zestručnění toho, co už studenti mohli ve škole 

slyšet a má sloužit k zopakování daného tématu. Pro ty, kdo zapomněli nebo by 

se chtěli dozvědět více, jsou k apletům přidány odkazy na stránky s podrobnější 

teorií. Názvy fyzikálních veličin a pojmů jsem se snažila sjednotit především 
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se středoškolskými učebnicemi, [ 4], [ 5], [ 6]. ze kterých jsem při psaní teorie 

vycházela. 

Použila jsem také zdroje, které jsou uvedeny v literatuře jako [7], [8], [9], [10]. 

Teorie: 

' ektoro,·é veličiny nebo také vektory jsou jednomačně určené svoji 
velikosti a smerein. 

· tištěném tc..'du se casto omacuji tncnou kurzivou A , v psaném textu se nad 

písmeno pise šipka A . 
ektorovými velicinami jsou napr.: sila F nebo 1' , rychlost v nebo~. 

zrychleni a nebo a ... 

\ ek.1:ory mázorňujeme jako orientované úsečky tj. usečky se šipkou. 

A > 
\ elik:ost úsečky určuje elikost vektoru, šipka určuje směr vektoru. 

Opača'\'111 Yektorem k vektoru A je vektor, který ma opačn . směr, ale 
stejnou velikost. 

Značime ho -A. 

Obrázek 5: Ukázka teorie apletu (Skládání vektorů) 

2.3.4 Vlastní aplet 

U apletu jsem překládala názvy jednotlivých tlačítek a zaškrtávacích políček. 

Jak už jsem dříve uváděla, aplet je v html dokumentu umístněn pomocí značky 
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<applet>. Samotný kód apletu je obsažen v souboru s příponou .class. Názvy 

tlačítek, nebo políček jsou v html zapsány takto:<param name= "trace" 

value="vykreslit trajektorii">. Trace je jméno parametru v kódu apletu, value 

je hodnota nebo název, které se pak v apletu zobrazí. Já jsem přepisovala jenom 

atribut value. Do samotného kódu apletujsem nezasahovala. 

<applet oode="idealGas.class" widtb=5 60 heighb=400> 
<param name,... "Resec" va.lue="Obnovit"> 

aram name="parci.cles" value:=rrN - počec molekul=" > 
<param name="pressure" val.ue="p - clak="> 
<param name="velocity" value:=rrv - rychlost:="> 
<param name="volume" value="V - objem="> 
<param name-"parcicleVal" va.lue-"200"> 
<param name="pressureVal" va.lue="50"> 
<param name="velocityVal" value="lOO . "> 
</applet> 

Obrázek 6: Ukázka umístění apletu v html dokumentu 

2.3.5 Jak aplet používat 

V této části jsem se snažila podrobně popsat, co všechno lze s apletem dělat. 

Například: jak aplet spustit či zastavit, co a jakým způsobem můžete měnit, 

s čím můžete pohybovat, co se stane když stiskněte dané tlačítko nebo když 

zaškrtněte dané políčko, co můžete pozorovat, jaké hodnoty zapletu odčítat. 

Každý aplet má specifické ovládání. Tlačítko nazvané v apletech stejným 

pojmem nemusí mít v jiném apletu stejnou funkci. Proto je dobré přečíst si 

ovládání při každém apletu. 
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Jak a plet použí at: 

\ · tomto apletu si můžete hrat a uvědomit si hlouběji podstatu zákona odrazu 
světla od rovinného zrcadla 

asi úlohou je dostat šedou tečku v pravém honům rohu do po·zice modré 
tečky. 

Kliknutím (pral"ým nebo levým) na šedý kroužek a táhnutim myši nim 
můžete pohybovat 

a levé straně je zrcadlový obraz cesty, po které mate s tečkou jít 

Na začátku je vaše skóre 100 bodů. 

Při pohybu sedou tečkou se ase skóre začne lineárně s casem 
zmenšovat 
Pokud se s tečkou dostanete ven z cesty, vase celkové skóre bude 
nuloi.é. 

Dvoji~'lll klilmutim levým nebo pravým tlačitkem se objevi no á cesta 

Dokázete získat vice než 90 bodů? Zkuste to! 

Obrázek 7: Ukázka popisu apletu a jeho použití (Hra se zrcadlem) 

2.3.6 Odkazy 

Ke každému apletu jsou přidány odkazy na jiné webové stránky. V těchto 

odkazech můžete najít podrobnější teorii, zajímavosti týkající se daného 

tématu, nebo odkazy najiné podobné aplety. Jsou,lo ve většině případů odkazy 

na stránky v češtině, ale najdete tam i stránky ve slovenštině či angličtině. Pro 

lepší orientaci je ke každému odkazu přidán stručný nebo heslovitý komentář 

k tomu, co na dané stránce můžete najít, případně v jakém jazyce a v jakém 

formátu. 
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Odkazy: 

·eco 1Íce z teorie najdete na následujicich stránkach: 
http:l/mfweb. wz.czlfyzjka/166.htm 
http:l/cs.wikipediaorglwiki/Zákon odrazu 
http:l/cs. wilcipediaorg/v.iiki/Zákoo lomu 

Další. fyzikáJni aplet http://www. walter-fendtdelphl 4czlrcti:action cz.htm 

Anglický aplet http://wwwJon-capa.org/:1nmp./kap25/Snelllapp.htm 

Obrázek 8: Ukázka odkazů na jiné www stránky (Odraz a lom) 

2.4 Hlavní stránka 

Hlavní stránku jsme vytvářeli ve spolupráci s Mgr. Janou Burešovou, která má 

v tomto směru větší zkušenosti. Aplety jsou rozděleny do sedmi skupin a to: 

mechanika I, mechanika II, mechanické kmitání a vlnění, termika a molekulová 

fyzika, elektřina a magnetismus, optika a různé. 

Při jednotlivých názvech apletů je přidané značení jejich náročnosti a to ZŠ, SŠ 

nebo SŠ+. Vysvětlení tohoto označení je popsáno v úvodu hlavní stránky a taky 

pod názvy apletů v jednotlivých skupinách. 

Náročnost apletů: 

ZŠ - aplet zvládnou i žáci základních škol (hravé úlohy). 

Touto náročností jsem označila pět apletů. Jsou to Tuavé aplety týkající 

se odrazu světla od rovinného zrcadla, Pythagorova věta a posuvné měřidlo. 

SŠ - aplet je zaměřen na problematiku probíranou na střední škole (zejména na 

gymnáziu). 
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Těchto apletů je nejvíce. A jak již bylo psáno, témata apletů se týkají látek 

středoškolské fyziky. 

SŠ+ - část apletu obsahuje obtížnější partie, vysvětlení jde nad rámec 

středoškolské fyziky. 

Takto jsem označila aplet týkající se Fermatova principu, Carnotova cyklu 

a duhy. Témata těchto apletů se na střední škole podrobně neprobírají, ale jsou 

studentem střední školy zvládnutelné. 

Fyzikální aplety 

!\lechanika I • fech l!Jlické Temůlgi a Elektiina a 
kmitání a viněni mog1rulová fyz:ikJ. magnetismus 

Tyto aplety byly do češtiny přelože:o.y studentkami Katarinou Suchou, Martinou Šedrlovou 
a Lenkou Vojtiškovou v rámci bakalářské práce na MFF UK v Praze v akademickem roce 

2006/07 ' rámci oboru Fyzika se zaméřenim na vzdělavéini. 

České verze apletů jsou doplneny o podrobnějši popis funkci a ovládáni jednotlivých apletů, každý 
aplet obsahuje také teoretickou část a odkazy na webově stránky s podobnou tematikou. 

N:iroěaost aplehi: 
ZŠ - aplet n>iádnou i žaci základnich škol (hravé úlohy) 
SŠ - aplet je zaměřen na problematiku probiranou na středni škole (zejména na gymruiziu) 
SŠ+ - část apletu obsahuje obtilnějši partie, vysvětleni jde nad rámec středoškolské fyziky 

Autorem apletů je Fu-Kwun Hwang - profesor fyziky na National Taiwan Nonnal nh•ersity 
v Taipei 

Originálni aplety najdete na stránce http://www.phy.ntnu.edu.tw/javalindex.html nebo na její novějši 
verzi http:/ ~vw.phy.ntxru..edu.tw/ntnu javal 

Obrázek 9: Ukázka úvodní webové stránky 

Konečný výsledek mé práce, spolu s aplety Martiny Šedrlové a Lenky 

Vojtíškové, je umístněn na stránkách FyzWebu v sekci dílna 

(http : //fyzweb.c~i.cz/dilna/aplety/) [11] a taky na přiloženém nosiči CD. 
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Závěr 

Předkládaná bakalářská práce je věnovaná překladu a dalšímu zpracování 

fyzikálních apletů, týkajících se oblastí optiky, termiky a molekulové fyziky. 

Aplety byly nejdříve přeloženy do češtiny, pak doplněny o podrobnější popis 

ovládání a byla k nim přidána stručná teorie a odkazy na jiné webové stránky. 

Aplety se většinou týkají témat probíraných na středních školách. Některá 

témata apletů zvládnou i žáci základních škol. Jsou umístněny na stránkách 

FyzWebu v sekci Dílna (http://fyzweb.cuni.cz/dilna/aplety/) a také na 

přiloženém nosiči CD, který je součástí přílohy. Příloha také obsahuje ukázky 

dvou apletů v tištěné podobě. 

Na začátku své práce jsem ve stručnosti představila pojem aplet, zamyslela se 

nad jejich možným využitím ve výuce fyziky a uvedla jsem několik anglických 

a českých webových stránek, na kterých je možné najít různé sbírky apletů. 

V další části jsem se věnovala popisu postupu při vytváření českých verzí a 

podrobně jsem rozepsala jednotlivé částí webové stránky s apletem. Zpracovala 

jsem šestnáct apletů, které se mohou stát vhodným doplňkem při výuce fyziky a 

pomoci tak učitelům při výkladu látky. 

Při psaní práce jsem získala nové poznatky o tom, jakým způsobem se dá 

technika využít ve školách, což mi může pomoci při mém budoucím povolání 

učitelky. Připomněla jsem si také některé zapomenuté části fyziky, naučila se 

lépe pracovat s počítačem a začala více využívat angličtinu. 
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Příloha A: Aplet na téma Carnotův cyklus 

Carnotův cyklus 

Zařazení: Molekulová fyzika a termika =} Kruhový děj s ideálním plynem =} 

Kruhový děj, Tepelné motory 

Teorie: 

Carnotův cyklus je vratný kruhový děj, který se skládá ze čtyř vratných procesů: 

1. adiabatické stlačování (na obrázku úsek DA) 

2. izotermické rozpínání při teplotě ohřívače T2 (AB) 

3. adiabatické rozpínání (BC) 

4. izotermické stlačování při teplotě chladiče T1 (CD) 

5. pak se opakuje bod 1. a děj pokračuje dál 

p li\ 

c 
.-
v 

Při izotermickém rozpínání je potřebné dodávat stroji teplo Qz (toto teplo se 

odebírá ohřívači) a při izotermickém stlačování se stroji odebírá teplo Q1 ( toto 

teplo se odevzdá chladiči). 
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Teplo dodané soustavě má podle dohody kladnou hodnotu a teplo odebrané 

soustavě má zápornou hodnotu. 

Při adiabatickém ději se teplo nedodává, ani neodebírá, tj nedochází k tepelné 

výměně. 

Vnitřní energie bude mít po skončení cyklu opět počáteční hodnotu, tedy celková 

změna vnitřní energie je během jednoho cyklu nulová. 

Proto podle 1.termodynamického zákona se práce vykonaná strojem během 

jednoho Carnotova cyklu rovná W' = Q2 + Q1 • 

Pro účinnost Carnotova cyklu platí: 

Účinnost se dá vyjádřit i pomocí teplot T1 a T2: 

m11 Cp/CV j 1.67 ._Obn __ ... . R=0.0831,n=? 

Obrázek 1: Ukázka základního stavu apletu 

jednotka tlaku= atm 
jednotka objemu= I 



11.89 Obnovtt 

p p=4.55 
V=6.56 

R=0.0831. n=? 

p"*V I (nR) =364.17 
1---:---------+------1 max. účinnost=32.24 % 

jednotka tlaku= atm 
jednotka objemu= I 

Q 

Obrázek 2: Ukázka apletu -proces izotermického rozpínaní 

j 1.67 Obnovit R=0.0831, n=? 

"'1'r-t--------------1 p=2.18 
V=5.91 
p"*V I (nR) =157.54 
max. účinnost=39.01 % 
jednotka tlaku= atm 
jednotka objemu= I 

Obrázek 3: Ukázka apletu - proces izotermického stlačování 
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1 m Cp/Cv 11.89 

p 

Obnovit - R=0.0831, n=? 

p=5.9 
V=6.28 
p"V I (nR) =452.32 

...,_--------~---i max. účinnost=38.95% 
Jednotka tlaku= atm 
jednotka objemu = I 

Obrázek 4: Ukázka apletu - adiabatické stlačování 

Jak aplet používat: 

Před prací s apletem je někdy nutné nejdřív kliknout na okno apletu pro jeho 

aktivaci. 

1. Kliknutím na modrou horizontální čáru v horní časti okna apletu a táhnutím 

myši můžete nastavit maximální tlak (Pmax). 

Kliknutím nastavte počáteční p-V hodnotu tlaku a objemu (p -tlak, V -objem) 

pro adiabatické stlačování. 

Aplet bude ukazovat pozici pístu a také informace související s pohybem myši 

uvnitř p-V diagramu. 
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Jednotkou tlaku je v tomto apletu atmosféra a objem je udáván v litrech. ( 1 

atm= 0,1 MPa). Pohybujte myší na tlak p=latm a objem V=22,4 1 a zjistěte 

hodnotu p V I (nR). 

Víte, kolik molů plynu je v daném objemu? 

2. Dalším kliknutím myši (dovnitř možné části diagramu) nastavíte počáteční 

bod pro izotermické stlačování. 

3. Stisknutím tlačítka Start se animace spustí. 

Stisknutím Obnovit se podmínky v apletu vynulují. 

Kliknutím na + se zvětší rychlost animace. 

Kliknutím na - se rychlost animace zmenší. 

Každým kliknutím se časový interval změní 1,25krát. 

Kliknutím na pravé tlačítko myši se animace zastaví, opětovným kliknutím se 

znovu spustí. 

Účinost tepelného stroje se ukáže vpravo v apletujako max. účinnost. 

Různé barvy plynu v nádobě s pístem reprezentují jeho teplotu. 

Červená značí vyšší teplotu, modrá nižší. 

Barvy pístu: -červená: kontakt s ohřívačem s teplotou T2 

-modrá: adiabatický proces 

-zelená: kontakt s chladičem s teplotou T1 

-obsah žlutého obdélníka uvnitř nádoby s plynem je úměrný dodanému teplu. 

-obsah žlutého obdélníka uvnitř pístu je úměrný vyměněnému teplu. 

(Maximální velikost žlutého obdelníku odpovídá maximu 

tepla dodávanému během procesu izotermického rozpínaní, 

část tepla se uvolní při izotermickém stlačování.) 
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4. Poměr měrných tepelných kapacit při konstantním tlaku Cp a při konstantním 

objemu Cv se nazývá Poissonova konstanta x=~ (čteme kapa) 

Cp > ev, a proto je K vždy větší než 1. 

Po zadání nové hodnoty poměru cpi ev se program automaticky obnoví. 

(Při zadávání hodnoty použijte místo desetinné čárky tečku a stlačte ENTER) 

5. Kliknutím na pravé tlačítko animaci pozastavíte a pohybem myši po p V

diagramu se ukážou hodnoty p, V v bodě, ve kterém máte právě nastavený 

kurzor. 

Odkazy: 

Podrobnější teorii najdete zde: http://cs .wikipedia . org/wiki/Camotův cyklus 

Něco více o cyklickém ději, tepelných motorech, principu činnosti chladicích 

strojů a tepelného čerpadla najdete tady: http://mfweb.wz.cz/fyzika/90.htm 

Něco o atmosféře jako o fyzikální jednotce: 

http://cs.w ikipedia.org/wiki/Atmosféra (jednotka) 

Anglický aplet o stavové rovnici idálního plynu: http://www.lon

capa.org/~mmp/applist/pvt/pvt.htm 
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Příloha B: Aplet na téma Odraz a lom 

Odraz a lom 

Zařazení: Optika::=} Základní pojmy::=} Odraz a lom světla, Úplný odraz světla 

Teorie: 

Když světlo dopadá na rozhraní dvou optických prostředí, 

tak se zpravidla část světla odrazí a část projde (láme se) do druhého prostředí. 

Světlo se při odrazu řídí zákonem odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu a' = 

a a odražený paprsek leží v rovině dopadu. 

Světlo, které projde rozhraním, splňuje zákon lomu (Snellův zákon) daný 

vztahem: n 1 sina = n2sin[J , 

kde a je úhel dopadu, /3 je úhel lomu, n1 a n2 indexy lomu prostředí a lomený 

paprsek leží v rovině dopadu. 

Při přechodu světla z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí (n1 <n2), 

nastává lom ke kolmici. 

Při přechodu světla z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí (n1>n2), 

nastává lom od kolmice. 
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Při lomu od kolmice, když roste úhel dopadu, roste i úhel lomu. Proto při určitém 

úhlu am, tzv. mezním úhlu, dosáhne úhel lomu největší možné hodnoty fJ=90° a 

lomený paprsek splývá s rozhraním. 

Paprsek, kterého úhel dopadu je větší než mezní úhel a > am, už do druhého 

prostředí nepronikne a jenom se od rozhraní odráží. Hovoříme o úplném odrazu 

světla. 

vzduch 

hladka plocha 

voda 

Obrázek 1: Ukázka základního stavu apletu 
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vzduch 

hladka plocha 

voda 

Obrázek 2: Ukázka apletu - úplný odraz světla 

voda 

78 

hladka plocha 

vzduch 

Obrázek 3: Ukázka apletu - použití laserového ukazovátka 
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voda 

drsna plocha 

vzduch 

Obrázek 4: Ukázka apletu - odraz a lom na drsné ploše 

Kliknutím můžete přepínat mezi rozhraními voda-vzduch a vzduch-voda . 

Jak aplet používat: 

Okno apletuje rozděleno na dvě části, spodní část (voda) a horní část (vzduch). 

Pod vodní hladinou najdete baterku. 

Kliknutím na modrou část baterky a pohybem myši můžete baterkou pohybovat. 

Kliknutím na zelenou část baterky a pohybem myši můžete měnit směr šíření 

světla. 

Některé paprsky se odrazí zpět do vody a některé proniknou rozhraním (lámou se) 

do vzduchu. 
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Když je úhel pravě takový, že lomený svazek paprsků zmizí, nastává úplný 

odraz. 

Dvojitým kliknutím na modrou část se změní baterka na laserové ukazovátko. 

Měnit polohu laseru a směr světla, které z něj vychází, můžete podobně jako u 

baterky. 

Když je nastavené laserové ukazovátko, můžete kliknutím na rozhraníměnit 

vlastnosti plochy rozhraní z hladké na drsnou a naopak. 

Když je plocha drsná, můžete pozorovat difúzní odraz. 

Při pohybu laseru se na rozhraní úkáže osový kříž, přičemž šedá osa kříže je tečna 

k rozhraní a červená osa je kolmice na ni. 

Když je hladká, tak se při změně polohy nebo otáčení laserového ukazovátka 

ukáže modrá kružnice podobně jako na tomto obrázku: 

vzduch 

hladka plocha 

voda 
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(Pokud nepohybujete laserem a chcete, aby se ukázal osový kříž nebo kružnice, 

pak klikněte pravým tlačítkem kdekoli v okně apletu.) 

"délka žluté úsečky= délka oranžové úsečky =>zákon odrazu" 

"délka červené úsečky I délka žluté úsečky= konstanta =>zákon lomu (Snellův 

zákon). 

Dvojitým kliknutím na modrou část laseru změníte laser opět na baterku. 

Odkazy: 

Něco více z teorie najdete na následujících stránkách: 

http://mfweb.wz.cz/fyzika/166.htm 

http ://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon odrazu 

htt p://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon lomu 

Další fyzikální aplet: http://www.walterfendt.de/phl4cz/refraction cz.htm 

Anglický ap let: http ://www.lon-capa.org/- mmp/kap25/Snell/app.htm 
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