
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikálńı fakulta
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dr. Zdeňce Koupilové za rychlou a obětavou pomoc a cenné rady, které
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k zaj́ımavým fyzikálńım úlohám.
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1 Elektronická sb́ırka řešených úloh z fyziky

1.1 Potřeba vytvořeńı sb́ırky

Velmi d̊uležitou dovednost́ı, které by se měli studenti během fyzikálńıho
vzděláváńı naučit, je umět správně řešit fyzikálńı úlohy. Bohužel jak na
středńıch, tak na vysokých školách nezbývá většinou při výuce čas na řešeńı
dostatečného množstv́ı úloh, bez kterého studenti neźıskaj́ı potřebné zkuše-
nosti k osvojeńı této komplexńı zkušenosti.

Běžné sb́ırky, které maj́ı studenti obvykle k dispozici obsahuj́ı sice poměrně
velké množstv́ı úloh, ale nejsou vhodné k domáćımu samostudiu, nebot’ k za-
dáńı úloh uváděj́ı pouze výsledky bez postupu řešeńı. Studenti jsou odkázáni
sami na sebe a muśı úlohy řešit samostatně bez pomoci učitele či supervi-
zora, což bývá problém zvláště pro méně nadané studenty či studenty s horš́ı
předchoźı fyzikálńı pr̊upravou. Stejně tak neefektivńı je i

”
pouhé“ proč́ıtáńı

řešených úloh.

Před pěti lety začala na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikálńı fa-
kulty Univerzity Karlovy vznikat nová elektronická sb́ırka řešených úloh z fy-
ziky [1]. Strukturovaná řešeńı úloh by měla zlepšit podmı́nky samostudia a
napomoci daľśımu rozvoji fyzikálńıch dovednost́ı. Tuto sb́ırku je možné nalézt
na adrese: http://www.fyzikalniulohy.cz.

1.2 Charakteristika sb́ırky

Elektronická sb́ırka momentálně obsahuje v́ıce než 300 úloh ze tř́ı r̊uzných
odvětv́ı fyziky – Mechaniky, Elektřiny a magnetismu a Termodynamiky a
molekulové fyziky. Tato témata jsou dále dělena do kapitol a podkapitol, do
nichž jsou jednotlivé úlohy začleňovány.

Strukturované řešeńı každé úlohy obsahuje r̊uzné odd́ıly, jako např. nápovědy,
poznámky k danému problému, fyzikálńı zákony a vzorce, slovně komento-
vaný rozbor úlohy, odpovědi, odkazy na podobné úlohy a v neposledńı řadě
samozřejmě také detailńı postup řešeńı. Při zobrazeńı úlohy jsou pod zadáńım
umı́stěny lǐsty s názvy odd́ıl̊u, jejich obsah je ale skrytý. Požadovaný odd́ıl
se zobraźı až při poklepáńı myš́ı na danou lǐstu. Zadáńı i řešeńı konkrétńıch
úloh jsou doplněny obrázky, které pomáhaj́ı uživatel̊um daný problém lépe
pochopit.
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Sb́ırka je určena hlavně žák̊um středńıch škol se zájmem o fyziku a student̊um
základńıho kurzu vysokoškolské fyziky, ale také pedagog̊um a zájemc̊um z řad
neodborné veřejnosti. Takto koncipovaná sb́ırka by měla čtenáře vést k ak-
tivńımu přemýšleńı nad problémem, k pochopeńı základńıch vztah̊u a sou-
vislost́ı a pomáhat rozv́ıjet kompetence k řešeńı problémů.

1.3 Rozvoj sb́ırky v rámci diplomové práce

V rámci své bakalářské práce [2] jsem měla možnost při vzniku elektronické
sb́ırky pomáhat, to jak po technické stránce (návrhy vzhledu uživatelského
rozhrańı), tak vytvořeńım deseti úloh z oblasti stejnosměrného elektrického
proudu.

V magisterském studiu jsem navázala na svou předchoźı práci a i nadále jsem
se na rozvoji sb́ırky pod́ılela. Tato činnost je podrobněji popsána v následu-
j́ıćıch kapitolách, zde jen stručně zmı́ńım, co bylo jej́ı náplńı.

Stejně jako v bakalářské práci, i tentokrát jsem se zaměřila na oblast Stej-
nosměrný elektrický proud. V kapitole 2 – Stejnosměrný elektrický proud
ve výuce jsem provedla rozbor tohoto tématu se zřetelem na výuku na
středńı škole a ve vysokoškolském základńım kurzu fyziky a následně jsem
oba zmı́něné př́ıstupy porovnala. Do sb́ırky bylo do kapitoly Stejnosměrný
elektrický proud doplněno daľśıch 26 úloh. Úroveň většiny těchto úloh je na
pomeźı učiva středńı školy a základńıho kurzu fyziky na vysoké škole. Je-
jich výčet a popis uvád́ı kapitola 3 – Tvorba úloh. Dále jsem se v kapitole
4 – Metodika řešeńı fyzikálńıch úloh zabývala otázkou struktury řešeńı
úloh a pomoćı dotazńıkového pr̊uzkumu jsem zjǐst’ovala, jak zvolené členěńı
vyhovuje uživatel̊um a jaký je jejich názor na sb́ırku a jej́ı užitečnost (viz
kapitola 5 – Dotazńıkový pr̊uzkum).
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2 Stejnosměrný elektrický proud ve výuce

Před samotným započet́ım práce na řešených úlohách bylo potřeba podrobně
zmapovat oblast fyziky, kterou jsem se rozhodla zabývat, tedy kapitolu Stej-
nosměrný elektrický proud. Vzhledem k tomu, že většina úloh ve sb́ırce se
svou obt́ıžnost́ı řad́ı mezi těžš́ı středoškolské či jednodušš́ı vysokoškolské
úlohy, zaměřila jsem se na rozbor daného učiva na gymnaziálńı a vysokoškolské
úrovni vzděláváńı. Následuj́ıćı odstavce přináš́ı stručný přehled náplně výuky
tématu Stejnosměrný elektrický proud z pohledu obou zmı́něných stupň̊u
vzděláváńı.

2.1 Výuka na středńı škole

Analyzovala jsem rozsah učebńı látky v kapitole Stejnosměrný elektrický
proud v rámci gymnaziálńı výuky. U tohoto typu škol se předpokládá, že
absolventi budou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole. Na některých
středńıch pr̊umyslových školách (např. elektrotechnika) je hodinová dotace
fyziky ńızká a téma Elektřina a magnetismus se v hodinách často v̊ubec
neprob́ırá, avšak ve školách jsou vyučovány odborné předměty, ve kterých
je látka prob́ırána podrobněji než na gymnázíıch. Na ostatńıch středńıch
školách je fyzika vyučována na stejné nebo nižš́ı úrovni s menš́ı hodinovou
dotaćı. Podle rámcových vzdělávaćıch programů pro obory středńıch škol
poskytuj́ıćıch středńı vzděláńı s maturitńı zkouškou je fyzikálńı vzděláváńı
vypracováno ve třech variantách – pro obory s vysokými, středńımi a nižš́ımi
nároky. Ve variantě s vysokými nároky na fyzikálńı vzděláváńı se očekávané
výstupy shoduj́ı s očekávanými výstupy žák̊u na gymnázíıch.

Jednou z hlavńıch publikaćı, ze které jsem při analýze středoškolského pojet́ı
výuky stejnosměrného elektrického proudu vycházela, byl Rámcový vzdělá-
vaćı program pro gymnázia [3]. Jedná se o kurikulárńı dokument vymezený
zákonem o předškolńım, základńım, středńım, vyšš́ım odborném a jiném
vzděláváńı (tzv.

”
školský zákon“). Tento dokument mimo jiné stanovuje

základńı vzdělávaćı úroveň pro všechny absolventy gymnázíı a určuje povinný
obsah vzděláváńı – očekávané výstupy a učivo. Daľśımi zdroji informaćı při
mé práci byla učebnice fyziky [4], která je na gymnázíıch hojně použ́ıvána,
přehled středoškolské fyziky [5] a multimediálńı encyklopedie fyziky [6], v ńıž
je středoškolská fyzika velmi přehledně zpracovaná.

Podle Rámcového vzdělávaćıho programu můžeme výuku v oblasti stejno-
směrného proudu rozdělit do čtyř blok̊u. Těmi jsou: elektrický proud v látkách,
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elektrický odpor, elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu a polo-
vodičová dioda. Pod́ıvejme se nyńı na tato témata zevrubněji.

2.1.1 Elektrický proud v látkách

V této části je vymezen pojem elektrický proud jako děj a jako veličinu. Je
zde tedy definován směr elektrického proudu v obvodu jako směr uspořáda-
ného pohybu kladně nabitých částic a velikost proudu je určena velikost́ı
celkového náboje, který projde pr̊uřezem vodiče za jednotku času. Daľśımi
částmi tohoto tématu jsou elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech.

Kapitola Elektrický proud v kovech žáky seznámı́ se zněńım Ohmova zákona
pro část obvodu. Učitel žák̊um definuje veličinu elektrický odpor, vysvětĺı,
co je ideálńı zdroj, vnitřńı odpor zdroje, elektromotorické napět́ı zdroje a
svorkové napět́ı zat́ıženého zdroje. Na základě těchto pojmů odvod́ı vztah
pro Ohmův zákon pro uzavřený obvod.

Elektrický proud v kapalinách, resp. v plynech jsou kapitoly, v nichž je stu-
dentovi přibĺıžen zp̊usob vedeńı elektrického proudu v těchto látkách. Během
výuky si žáci osvoj́ı pojmy jako elektrolýza, ionizace plynu, elektrický výboj
v plynu a katodové zářeńı. V rámci učiva o vedeńı proudu v kapalinách jsou
podrobněji rozebrány Faradayovy zákony elektrolýzy a je popsán galvanický
článek a akumulátor.

2.1.2 Elektrický odpor

Fyzikálńı veličina elektrický odpor byla zavedena již při formulaci Ohmova
zákona pro část obvodu. Jej́ı vlastnosti jsou však ve výuce dále rozv́ıjeny
a zkoumány. Učitel obeznámı́ žáky se závislost́ı odporu kovového vodiče na
teplotě, na geometrických rozměrech vodiče a materiálu, ze kterého je vodič
vyroben.

Velká pozornost je věnována rezistor̊um a jejich spojováńı. Žáci se nauč́ı
vypoč́ıtat celkový odpor sériově či paralelně zapojených rezistor̊u a jejich
kombinovaného spojeńı. Praktické užit́ı r̊uzně zapojených obvod̊u je předsta-
veno na př́ıkladech regulace proudu a napět́ı reostatem a potenciometrem,
stejně jako na konstrukci a změny rozsahu voltmetru a ampérmetru.
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V rámci výuky o stejnosměrném elektrickém proudu se žáci mohou seznámit
i s tzv. Kirchhoffovy zákony. Aplikaćı těchto zákon̊u se nauč́ı řešit složitěǰśı
elektrické śıtě obsahuj́ıćı zdroje a rezistory. Tato kapitola však neńı ve výuce
povinná a žáci se s ńı setkávaj́ı většinou jen ve speciálńıch fyzikálńıch se-
minář́ıch a kroužćıch.

2.1.3 Elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu

Tato kapitola je zaměřena na vysvětleńı pojmu elektrická práce v obvodu stej-
nosměrného proudu a jej́ı spojitost s elektrickou energíı a výkonem proudu. Je
zde poukázáno na to, že při přeneseńı náboje mezi svorkami zdroje ve vněǰśı
části jednoduchého obvodu je tato práce př́ımo úměrná svorkovému napět́ı
zdroje a přenesenému náboji. Dále d́ıky závislosti elektrického proudu na ve-
likosti přeneseného náboje (tato závislost byla zmı́něna na začátku kapitoly
Elektrický proud v látkách a studenti jsou s ńı tedy již obeznámeni) a za
využit́ı Ohmova zákona je odvozen vztah pro elektrickou práci v závislosti
na odporu vněǰśı části obvodu.

Žáci se zde seznámı́ také s pojmem Joulovo teplo a objasńı si jeho vzájemný
vztah s elektrickou energíı a praćı. Nauč́ı se z elektrické práce určit výkon
elektrického proudu ve spotřebiči a účinnost elektrického obvodu.

2.1.4 Polovodičová dioda

Aby byli žáci schopni vysvětlit princip a funkci polovodičové diody, jsou nej-
prve obeznámeni s pojmy čistý a př́ıměsový polovodič, vedeńım elektrického
proudu v polovodič́ıch a vlastnosti PN přechodu. Učitel žák̊um poṕı̌se děje
prob́ıhaj́ıćı v polovodičové diodě, ukáže a př́ıpadně i proměř́ı voltampérovou
charakteristiku diody a zavede pojem prahové a pr̊urazné napět́ı. Vše je
vysvětlováno pouze pomoćı pohybu elektron̊u uvolněných z vazeb a takto
vzniklých děr, nikoli pomoćı pokročileǰśıch model̊u, jako je např. pásový mo-
del.

Tato kapitola také objasńı princip vnitřńıho fotoelektrického jevu a prak-
tického použit́ı některých daľśıch polovodičových součástek, např́ıklad ter-
mistoru, fotorezistoru a tranzistoru.
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2.2 Základńı kurz fyziky na vysoké škole

Informace o výuce stejnosměrného elektrického proudu na úrovni vysoké
školy jsem čerpala z učebnice elektřiny a magnetismu pro posluchače fy-
zikálńıch obor̊u univerzitńıch fakult a fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT [7]. Látka prob́ıraná v této knize je v souladu se studijńımi pro-
gramy těchto typ̊u škol. Daľśı publikaćı, kterou jsem použila při vytvářeńı
přehledu daného tématu, je skriptum Matematicko-fyzikálńı fakulty Univer-
zity Karlovy [8]. Protože uvedené publikace přesahuj́ı rámec látky obvykle
požadované v základńıch kurzech elektřiny a magnetismu, ř́ıdila jsem se dále
sylabem přednášky Fyzika II (elektřina a magnetismus) na MFF UK.

Na vysoké škole lze téma Stejnosměrný elektrický proud rozdělit do tř́ı větš́ıch
celk̊u. Těmi jsou Elektrický proud a stacionárńı elektrické pole,Metody řešeńı
obvod̊u a Elektrické vlastnosti látek. Gymnaziálńı látka, která je výše popsána,
je již v těchto celćıch zahrnuta.

2.2.1 Elektrický proud a stacionárńı elektrické pole

Tato kapitola je pro výuku stejnosměrného elektrického proudu stěžejńı.
Zde se posluchači začnou zabývat jevy, které nastávaj́ı při přemist’ováńı
náboje, a to jak popisem samotného pohybu náboje, tak studiem jeho př́ıčin a
d̊usledk̊u. Studium těchto jev̊u je zde omezeno na stacionárńı přibĺıžeńı, tedy
na situaci, kdy př́ıslušné makroskopické veličiny nejsou explicitně závislé na
čase.

Nejprve si studenti osvoj́ı základńı vlastnosti elektrického proudu a zavedou
řadu veličin, které umožńı jeho kvantitativńı popis. Je definována veličina
pr̊uměrný proud a jej́ı limitńı hodnota okamžitý proud. Posluchači se seznámı́
s pojmy stacionárńı a nestacionárńı proud, proudové čáry a proudová trubice.
Dále je zavedena vektorová fyzikálńı veličina hustota proudu, která popisuje
rozložeńı proudu v objemu, kterým proud protéká.

V této části jsou také řešeny mechanismy vedeńı proudu, vysvětleny pojmy
kondukčńı a konvekčńı proud a ukázán vztah mezi hustotou proudu, husto-
tou náboje a rychlost́ı pohybu náboje. Na závěr je ještě formulována rovnice
kontinuity proudu (v integrálńım i diferenciálńım tvaru), která je d̊usledkem
zákona zachováńı náboje zmı́něného již na středńı škole.
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V daľśı části se v základńım kurzu fyziky studenti zabývaj́ı př́ıčinami vy-
volávaj́ıćımi vznik elektrického proudu a elektrickým obvodem jako takovým.
Stejně jako na středńı škole i zde je zavedena veličina elektrický odpor a elek-
trická vodivost a také formulován Ohmův zákon. T́ımto zákonem se ovšem
nyńı posluchači zabývaj́ı podrobněji, uvedou si jeho zněńı pro homogenńı i
nehomogenńı vodiče v diferenciálńım a integrálńım tvaru. V rámci odvozeńı
vztah̊u pro Ohmův zákon jsou zavedeny pojmy vtǐstěná intenzita, svorkové
napět́ı a elektromotorické napět́ı.

Podrobněji jsou rozebrány také práce a výkon v elektrickém obvodu a Joule̊uv
zákon. Studenti jsou seznámeni s diferenciálńım tvarem Jouleova zákona a je
zavedena veličina, která představuje hustotu výkonu, tedy výkon vztažený na
jednotkový objem. Jedńım z praktických problémů, který se v této kapitole
řeš́ı, je výkonové přizp̊usobeńı zátěže.

Dále je zkoumána podobnost elektrostatického a stacionárńıho elektrického
pole. Formálńı totožnost rovnic, které popisuj́ı elektrostatické a elektrické
stacionárńı pole, se často využ́ıvá při řešeńı konkrétńıch úloh.

2.2.2 Metody řešeńı obvod̊u

V rámci této kapitoly jsou formulována a podrobně rozebrána Kirchhoffova
pravidla pro stacionárńı obvod. Tato pravidla jsou z praktického hlediska
velmi d̊uležitá. Pomoćı nich a pomoćı Ohmova zákona je možné vyřešit libo-
volně složitý stacionárńı obvod. To znamená, že pro dané zapojeńı obvodu a
známé odpory spotřebič̊u a elektromotorická napět́ı zdroj̊u lze určit proudy
protékaj́ıćı všemi spotřebiči a potenciály všech uzl̊u.

Dále, opět pomoćı Ohmova zákona a Kirchhoffových pravidel, jsou odvozeny
vztahy pro výpočet výsledného odporu několika rezistor̊u zapojených sériově
či paralelně. Tyto vztahy jsou d̊uležité při řešeńı složitěǰśıch obvod̊u. Studenti
se také nauč́ı složitěǰśı obvody zjednodušovat pomoćı transformace hvězda –
– trojúhelńık.

Student̊um je představena metoda smyčkových proud̊u, která vycháźı z myš-
lenky, že každé nezávislé smyčce obvodu se přǐrad́ı jediný, tzv. smyčkový
proud. Skutečné proudy v jednotlivých větv́ıch jsou pak superpozićı smyč-
kových proud̊u. Tuto metodu je možné aplikovat d́ıky platnosti věty o super-
pozici, se kterou jsou posluchači také obeznámeni.
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Daľśımi metodami, které se pro řešeńı obvod̊u použ́ıvaj́ı a jsou v základńım
kurzu fyziky zmı́něny, jsou např́ıklad metoda uzlových proud̊u či Thévéniova
věta. V rámci řešeńı obvod̊u je nav́ıc student̊um objasněna funkce Wheasto-
neova můstku a Thomsonova dvojmostu.

2.2.3 Elektrické vlastnosti látek

V této části výuky je podrobněji vysvětleno vedeńı elektrického proudu v pev-
ných látkách, kapalinách a plynech. Nejprve se výklad zaměř́ı na obecné cha-
rakteristiky vedeńı proudu v pevných látkách. Zde se děleńım podle elektrické
vodivosti rozlǐsuj́ı tři typy látek – vodiče, polovodiče a nevodiče. Bĺıže jsou
posluchači seznámeni s pojmy iontová a elektronová vodivost.

Dále je prozkoumána vodivost kov̊u a polovodič̊u, což jsou typičt́ı představitelé
látek s elektronovou vodivost́ı, a zvýšená pozornost je věnována charakte-
ristikám jejich vodivosti. V učebńı látce o vodivosti kov̊u je představena
Drudeho teorie a Franz̊uv-Wiedermann̊uv vztah. U polovodič̊u se studenti
zabývaj́ı vlastnostmi PN přechod̊u a tranzistory. Vlastnosti polovodič̊u jsou
vysvětleny pomoćı pásového modelu. Jedna kapitola vedeńı elektrického prou-
du v látkách je věnována supravodivosti.

Při vedeńı proudu v kapalinách se posluchači potkávaj́ı s měrnou a molárńı
vodivost́ı roztok̊u. Připomenuta je elektrolýza a Faradayovy zákony. Nav́ıc
vyučuj́ıćı studenty seznámı́ s elektrochemickými procesy na elektrodách a
podrobněji vylož́ı děje uvnitř galvanických článk̊u. Při výuce týkaj́ıćı se ve-
deńı proudu v plynech jsou student̊um objasněny nesamostatná vodivost a
charakteristiky základńıch typ̊u samostatné vodivosti – doutnavý a oblou-
kový výboj.

2.3 Srovnáńı středoškolského a vysokoškolského
př́ıstupu

Po absolvováńı středoškolské výuky v oblasti stejnosměrného proudu umı́
žák použ́ıt Ohmův zákon při řešeńı praktických problémů a aplikovat po-
znatky o mechanismech vedeńı elektrického proudu v r̊uzných látkách. Dále
dokáže popsat rozd́ıl mezi vedeńım proudu v kovech a polovodič́ıch. V ne-
posledńı řadě umı́ č́ıst grafy – na základě voltampérové charakteristiky či
teplotńı závislosti elektrického odporu urč́ı, zda se jedná o vedeńı proudu
v polovodič́ıch či kovech. Středoškolská (gymnaziálńı) fyzika uvede všechny
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žáky do problému stejnosměrného elektrického proudu a zájemc̊um o daľśı
studium technicky zaměřených obor̊u

”
připrav́ı p̊udu“ pro hlubš́ı zkoumáńı

jeho podstaty.

Téma Stejnosměrný elektrický proud v základńım kurzu fyziky na vysoké
škole prohlubuje znalosti źıskané na nižš́ıch stupńıch vzděláváńı. Hlavńım
rozd́ılem oproti středoškolské fyzice je studium veškerých fyzikálńıch jev̊u a
princip̊u obecněji, nebot’ již lze použ́ıt pokročileǰśı matematiky, zejména dife-
renciálńıho a integrálńıho počtu, s kterými se na gymnáziu studenti seznámı́
většinou pouze ve speciálńıch matematických seminář́ıch. Středoškolská fy-
zika se věnuje jen určitým speciálńım př́ıpad̊um, které jsou řešitelné středo-
školskou matematikou. Daľśım rozš́ı̌reńım na vysoké škole je práce s vekto-
rovými veličinami (na SŠ jsou většinou pouze zmı́něny, ale pracuje se téměř
výhradně s jejich velikostmi). To je velice d̊uležité, nebot’ mnoho fyzikálńıch
vztah̊u a vzorc̊u obsahuje vektorové veličiny a operace s nimi, např. skalárńı
nebo vektorový součin. Obě výše zmı́něné diference úzce souviśı s matema-
tickým aparátem, který studenti na dané úrovni vzděláváńı znaj́ı a který je
možno při výkladu použ́ıt.

Pod́ıvejme se tedy, co je ćılem výuky fyziky na středńı a vysoké škole. S jis-
totou můžeme ř́ıci, že všichni absolventi gymnázíı prošli středoškolskou fy-
zikou, a to i ti, kteř́ı se ve svém daľśım studiu rozhodli fyzikou nadále
nezabývat. Výuka na středńı škole si tedy nemůže vytyčit za ćıl učinit ze
všech student̊u vynikaj́ıćı fyziky, ale snaž́ı se uspokojovat přirozenou lidskou
zvědavost, pomáhá odkrývat př́ırodńı zákonitosti a ukazuje svou praktickou
využitelnost. Naopak u posluchač̊u fyziky na vysoké škole se předpokládá, že
tento obor bude náplńı jejich práce i po ukončeńı studíı. Vysokoškolská fy-
zika tedy přisṕıvá k vytř́ıbeńı dovednost́ı ve fyzice, rozvoji logického myšleńı
jedince a připravuje jej na profesńı dráhu ve fyzikálńıch oborech.
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3 Tvorba úloh

Velkou část diplomové práce představovala vlastńı tvorba řešených úloh,
které jsem po jejich dokončeńı postupně přidávala do elektronické sb́ırky
řešených úloh z fyziky. Všechny úlohy jsou dostupné na adrese:
http://www.fyzikalniulohy.cz/ v sekci Elektřina a magnetismus – Stej-
nosměrný elektrický proud. V následuj́ıćıch odstavćıch uvád́ım přehled vy-
tvořených úloh a d̊uvody, proč jsem do sb́ırky vybrala řešeńı právě těchto
problémů.

3.1 Struktura kapitoly Stejnosměrný elektrický proud

Jak již bylo na začátku této práce řečeno, jedńım z ćıl̊u autor̊u elektronické
sb́ırky je, aby sb́ırka byla nápomocná hlavně student̊um středńıch škol se
zájmem o fyziku a student̊um základńıho kurzu vysokoškolské fyziky. Proto
i úroveň většiny úloh je zaměřena na tuto ćılovou skupinu uživatel̊u. Kapi-
tola Stejnosměrný elektrický proud je nav́ıc rozdělena do několika podkapitol.
Každá podkapitola se zabývá určitým fyzikálńım tématem obsaženým v této
kapitole. Dı́ky tomuto členěńı se čtenáři mohou ve sb́ırce snadněji orientovat a
při řešeńı úloh se zaměřit pouze na partie učiva, které jsou pro ně problémové.
Podkapitoly jsou navrženy tak, aby pokryly celý rozsah prob́ırané látky. Zde
uvád́ım jejich výčet a stručný popis:

Elektrický odpor a vodivost
Podkapitola obsahuje úlohy zaměřené na závislost elektrického odporu vodiče
na teplotě, na geometrických rozměrech vodiče a materiálu, ze kterého je
vodič vyroben. Dále jsou zde zařazeny úlohy zabývaj́ıćı se výpočtem cel-
kového odporu paralelně a sériově řazených rezistor̊u a úlohy zabývaj́ıćı se
elektrickou vodivost́ı materiál̊u.

Řešeńı elektrických obvod̊u
V této podkapitole jsou zařazeny úlohy, ve kterých jsou poč́ıtána napět́ı
a proudy v určitých částech elektrického obvodu. Do obvodu mohou být
zapojeny zdroje napět́ı (ideálńı i reálné), rezistory, potenciometry a daľśı
spotřebiče.

Řešeńı elektrických obvod̊u pomoćı Kirchhoffových zákon̊u
V této sekci jsou obvody řešeny Kirchhoffovými pravidly. Tato pravidla jsou
zde v rámci jedné úlohy i podrobněji rozebrána a vysvětlena.
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Měř́ıćı př́ıstroje
Část Měř́ıćı př́ıstroje obsahuje úlohy, jejichž úkolem je představit čtenáři
měř́ıćı př́ıstroje, např. ampérmetry, voltmetry, jejich funkci a zp̊usob zapo-
jeńı.

Elektrický výkon a př́ıkon
Úlohy v této podkapitole se týkaj́ı výpočtu a porovnáváńı elektrických výkon̊u
a př́ıkon̊u.

Elektrický proud v polovodič́ıch
V těchto úlohách se řeš́ı vedeńı elektrického proudu v polovodičových sou-
částkách (dioda, termistor, tranzistor).

Elektrický proud v elektrolytech a plynech
Tato podkapitola je zaměřena na Faradayovy zákony elektrolýzy a vedeńı
proudu v plynech.

3.2 Zobrazeńı úloh

Každá úloha ve sb́ırce má strukturované řešeńı. To obsahuje r̊uzné odd́ıly –
nápovědy, řešeńı nápověd, slovně popsaný rozbor úlohy, komentáře k danému
problému, fyzikálńı vzorce, detailńı postup řešeńı, odkazy na podobné úlohy,
odpovědi, obrázky a nákresy situace. Po poklepáńı na vybranou úlohu v ob-
sahu sb́ırky se zobraźı pouze jej́ı zadáńı. Pod zadáńım jsou umı́stěny lǐsty
s názvy odd́ıl̊u, které jsou součást́ı řešeńı úlohy. Každý odd́ıl je

”
zabalený“

a zobraźı se pod př́ıslušnou lǐstu až po poklepáńı na název. Daľśım po-
klepáńım je text daného odd́ılu opět zavřen. Tato možnost zobrazováńı jen
vybraných odd́ıl̊u by měla čtenář̊um pomáhat s pochopeńım problému a jeho
řešeńım. Čtenář může řešit úlohu samostatně, př́ıpadně si pomoci zobrazeńım
nápovědy a jej́ıho řešeńı, nebo může jen kontrolovat své řešeńı a správný
výsledek. Slovně komentovaný rozbor by měl čtenář̊um pomoci porozumět

”
strategii“ řešeńı úlohy.

Úlohy jsou rozděleny podle obt́ıžnosti do čtyř kategoríı: ZŠ – úloha vhodná
pro žáky základńı školy, SŠ – úloha vhodná pro studenty středńı školy,
SŠ+ – obt́ıžněǰśı středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha a
kategorie VŠ – vysokoškolská úloha. Úloha, která je řešena zvláštńım či ne-
obvyklým zp̊usobem, je zařazena do jedné z následuj́ıćıch kategoríı – úloha
řešená úvahou, úloha řešená graficky, úloha vyžaduj́ıćı neobvyklý trik nebo
nápad a komplexńı úloha. Náročnost i zařazeńı do speciálńıch kategoríı jsou
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u každé úlohy vyznačeny ikonami. Označeny jsou také úlohy, ve kterých je
vysvětlována teorie.

3.3 Popis vytvořených úloh

Při výběru vhodných úloh jsem se inspirovala několika středoškolskými a vy-
sokoškolskými učebnicemi a sb́ırkami (např. [9] a [10]). Zadáńı některých úloh
jsem s laskavým svoleńım autora převzala od doc. Hubeňáka z Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové [11]. Námět k několika úlohám mi poskytl
Mgr. Jaroslav Reichl, učitel na SPŠ sdělovaćı techniky v Praze [12]. Ukázku
několika úloh zpracovaných v této práci naleznete v Př́ıloze I. Jak již bylo
uvedeno výše, všechny vytvořené úlohy jsou dostupné v elektronické sb́ırce
na internetu [1] a také na přiloženém CD.

Úlohy přidávané do sb́ırky byly voleny tak, aby navázaly na úlohy vzniklé
v rámci mé bakalářské práce [2] a aby kapitola Stejnosměrný elektrický proud
vhodně pokrývala celou látku prob́ıranou na školách. Všechny úlohy ob-
sahuj́ı kromě zadáńı i strukturovaná řešeńı s podrobnými pokyny, jak lze
dosáhnout správného výsledku. Ned́ılnou součást́ı strukturovaného řešeńı
úloh jsou nápovědy, které čtenáři porad́ı, jakým směrem se při řešeńı ub́ırat.
Většina nápověd je formulována jako otázky nebo rady, jaký zákon či vztah
má čtenář při řešeńı úlohy použ́ıt. Řešeńı nápovědy je odd́ıl, který navazuje
na některé nápovědy a zodpov́ıdá otázky v nich položené. Pokud to bylo
vhodné, jsou úlohy doplněny návodnými obrázky. Dále úlohy obsahuj́ı roz-
bory, ve kterých je analyzována zadaná situace a uveden slovńı popis řešeńı.
Úlohy jsou také doplněny o r̊uzné komentáře, odpovědi a hypertextové od-
kazy, kterými jsou provázány souvisej́ıćı úlohy v celé sb́ırce.

V rámci diplomové práce bylo do sb́ırky zařazeno 26 úloh, které jsou ńıže
stručně popsány. Údaje v závorce za názvem úlohy znač́ı obt́ıžnost úlohy a
kód, pod kterým lze úlohu ve sb́ırce rychle dohledat.

1. Úlohy zařazené do podkapitoly Elektrický odpor a vodivost :

Odpor vodiče v závislosti na teplotě (SŠ, 92)
Za pomoci odeč́ıtáńı hodnot z grafu závislosti elektrického odporu vodiče
na teplotě je úkolem vypoč́ıtat teplotńı součinitel elektrického odporu
vodiče a určit materiál, ze kterého je vodič pravděpodobně vyroben.
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Netradičńı obvody 1 a Netradičńı obvody 2 (SŠ+, 276, 304)
V každé z těchto úloh jsou zakreslena tři

”
netradičńı“ zapojeńı rezistor̊u

a je třeba určit jejich celkový odpor. Úlohy byly do sb́ırky přidány,
protože studenti by měli umět překreslit elektrické schéma do obvyk-
leǰśı či přehledněǰśı podoby. Úlohy jsou netypické a neexistuje obecný
návod, který by bylo možné aplikovat při překreslováńı r̊uzných obvod̊u,
proto podrobně zpracované řešeńı úloh by mohlo student̊um pomoci.
V rozboru úloh je zmı́něno několik

”
trik̊u“, které lze často při převáděńı

obvod̊u do vhodněǰśı podoby aplikovat.

Úlohy jsou převzaty ze sb́ırky Mgr. Reichla [12].

Elektrický proud mezi válcovými elektrodami (VŠ, 320)
V této úloze je třeba vypoč́ıtat elektrický odpor mezi dvěma válcovými
elektrodami, které jsou od sebe odděleny homogenńım materiálem o
dané elektrické vodivosti. Úloha je řešena třemi zp̊usoby – př́ımou inte-
graćı odpor̊u jednotlivých část́ı vodiče, využit́ım Ohmova zákona v dife-
renciálńım tvaru a za pomoci formálńı analogie se zákony elektrostatiky.

Nehomogenńı prostřed́ı mezi válcovými elektrodami (VŠ, 308)
Tato úloha je podobná předešlé úloze, jen materiál mezi elektrodami
je nehomogenńı a tedy jeho vodivost se se vzdálenost́ı od středu válce
měńı. Úloha je řešena dvěma zp̊usoby.

Měřeńı vodivosti mořské vody (VŠ, 306)
Úloha navazuje na předchoźı dvě zmı́něné, zde se poč́ıtá odpor mezi
dvěma sférickými elektrodami. Tato úloha je řešena třemi zp̊usoby.

2. Úlohy zařazené do podkapitoly Řešeńı elektrických obvod̊u :

Řešeńı obvodu s rezistory (SŠ, 181)
V této úloze se zjǐst’uje úbytek napět́ı a proud, který protéká jednot-
livými rezistory v obvodu.

Potenciometr (SŠ, 182)
Do obvodu je zapojen potenciometr a je demonstrováno jeho použit́ı
k regulaci napět́ı.
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Změna proudu potenciometrem (SŠ, 184)
I v této úloze je do obvodu připojen potenciometr. Úloha ukazuje, že
přestože se potenciometr použ́ıvá zejména k regulaci napět́ı na spotře-
biči, měńı se j́ım zároveň i proud procházej́ıćı t́ımto spotřebičem.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

Parametry baterie (SŠ, 305)
Tato úloha poukazuje na rozd́ıl mezi pojmy svorkové a elektromotorické
napět́ı baterie, vnitřńı odpor baterie a zatěžovaćı odpor.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

Měděný drát (VŠ, 319)
V této úloze se poč́ıtá hustota volných elektron̊u v kusu mědi, drif-
tová rychlost elektron̊u v měděném drátu a śıly p̊usob́ıćı mezi dvěma
měděnými vodiči.

3. Úlohy zařazené do podkapitoly Měř́ıćı př́ıstroje:

Kruhový bočńık (SŠ+, 303)
V této úloze je představena funkce a použit́ı kruhového bočńıku.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

Vliv měř́ıćıch př́ıstroj̊u (SŠ+, 290)
Tato úloha řeš́ı, jaké chyby se dopoušt́ıme, zanedbáváme-li při měřeńı
vliv měř́ıćıch př́ıstroj̊u, tedy jejich vnitřńı odpory.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

Vyvážený můstek (SŠ+, 292)
Pomoćı můstkové metody se v této úloze poč́ıtá hodnota odporu jed-
noho z rezistor̊u zapojených do obvodu.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

4. Úlohy zařazené do podkapitoly Elektrický výkon a př́ıkon :

Výpočet proud̊u v obvodu při konstantńım výkonu (SŠ+, 79)
Zde je úkolem zjistit proudy procházej́ıćı obvody při sériovém a pa-
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ralelńım zapojeńı rezistor̊u, jestliže je v obou zapojeńıch výkon elek-
trického proudu v rezistorech stejný.

Výkon elektrického proudu (SŠ+, 42)
V této úloze se porovnáńım výkon̊u proud̊u ve dvou obvodech určuje
vnitřńı odpor zdroje.

Dvě žárovky (SŠ+, 236)
Úloha se zabývá jmenovitými hodnotami elektrických veličin. V pr̊uběhu
řešeńı je d̊uležité uvědomit si, jak lze do obvodu zapojit dva spotřebiče
a jaké zákonitosti plat́ı pro proudy, napět́ı a odpory v obvodu.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

Př́ıkon vařiče (SŠ, 289)
V této úloze se řeš́ı možná zapojeńı topných spirál elektrického vařiče
do obvodu. Je zde poč́ıtán př́ıkon elektrického proudu ve spotřebiči.
Elektrický vařič je sice zapojen ke zdroji stř́ıdavého napět́ı, v tomto
př́ıpadě se ovšem pracuje s efektivńımi hodnotami stř́ıdavého napět́ı a
proudu. Ty odpov́ıdaj́ı takovým hodnotám stejnosměrného proudu a
napět́ı, při kterých je výkon stejnosměrného proudu v obvodu s odpo-
rem stejný jako výkon stř́ıdavého proudu.

Úloha je převzata ze sb́ırky doc. Hubeňáka [11].

Zahradńı párty s rychlovarnou konvićı (SŠ+, 72)
Tato úloha pracuje se jmenovitými hodnotami uvedenými na št́ıtku
spotřebiče a poukazuje na fakt, že i vodiče maj́ı elektrický odpor, který
v některých př́ıpadech neńı radno zanedbat. K této úloze je připojen ex-
celovský soubor s daty a grafem závislosti př́ıkonu elektrického proudu
ve spotřebiči na délce kabelu, kterým je spotřebič připojen ke zdroji.
Opět zde poč́ıtáme s efektivńımi hodnotami stř́ıdavého proudu a napět́ı.

Výkonové přizp̊usobeńı zátěže (SŠ+, 309)
Dvěma metodami – za pomoci derivaćı a bez derivaćı, se v této úloze
určuje odpor spotřebiče tak, aby př́ıkon spotřebiče zapojeného do ob-
vodu byl maximálńı.
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5. Úlohy zařazené do podkapitoly Elektrický proud v polovodič́ıch :

Termistor (SŠ, 101)
Do obvodu je v této úloze zapojena polovodičová součástka termistor
a jsou diskutovány jej́ı vlastnosti a funkce.

Zesilovaćı činitel v tranzistoru (SŠ, 318)
V této úloze je tranzistor do obvodu zapojen se společným emitorem.
Ćılem je vypoč́ıtat emitorový proud tranzistoru v př́ıpadě, kdy známe
ostatńı proudy a zesilovaćı činitel tranzistoru.

Napět́ı v obvodech tranzistoru (SŠ, 368)
Zde se poč́ıtaj́ı výkony zdroj̊u v obvodu s tranzistorem zapojeným se
společným emitorem.

Obě úlohy zabývaj́ıćı se zapojeńım tranzistoru do obvodu jsou poměrně
jednoduché na výpočet. Studenti se však s podobnými úlohami většinou
nesetkávaj́ı a maj́ı zde tedy možnost v́ıce se seznámit s připojováńım
tranzistoru do obvodu.

6. Úlohy zařazené do podkapitoly Elektrický proud v elektroly-
tech a plynech :

Vylučováńı stř́ıbra (SŠ, 157)
Tato úloha se zabývá elektrolytickým rozkladem roztoku dusičnanu
stř́ıbrného.

Elektrolýza roztoku śıranu měd’natého (SŠ, 175)
Pomoćı grafu závislosti hmotnosti vyloučené mědi na čase se zde určuje
elektrický odpor roztoku při daném napět́ı na elektrodách.

Elektrolytický rozklad vody (SŠ, 161)
V této úloze se určuje poměr hmotnost́ı vod́ıku a kysĺıku, které se za
normálńıch podmı́nek vylouč́ı při elektrolýze vody.

Všechny tři úlohy zaměřeny na použit́ı Faradayových zákon̊u elekt-
rolýzy.
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V podkapitole Řešeńı elektrických obvod̊u pomoćı Kirchhoffových zákon̊u jsou
zařazeny tři úlohy týkaj́ıćı se tohoto problému. Tyto úlohy však vznikly již
v rámci mé bakalářské práce [2] a jiné úlohy prozat́ım k tomuto tématu vy-
tvořeny nebyly.

Úlohy, které vznikly v rámci této diplomové práce, tvoř́ı s p̊uvodńımi úlohami
zařazenými do kapitoly Stejnosměrný elektrický proud v rámci bakalářské
práce souvislý celek a jejich náplň odpov́ıdá výuce na školách. Sb́ırka se bude
i nadále vyv́ıjet a množstv́ı úloh v kapitole Stejnosměrný elektrický proud
se bude postupně rozšǐrovat a budou přibývat jednoduché středoškolské a
obt́ıžněǰśı vysokoškolské úlohy.
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4 Metodika řešeńı fyzikálńıch úloh

4.1 Strategie řešeńı fyzikálńıch úloh

Jak se můžeme doč́ıst v publikaci [13], fyzikálńı úlohy jsou d̊uležitým pro-
středkem k rozvoji fyzikálńıho myšleńı a tv̊urč́ıch schopnost́ı student̊u. Na-
pomáhaj́ı správnému chápáńı fyzikálńıch zákonitost́ı a objevováńı spojitost́ı
mezi nimi. Řešeńı fyzikálńıch úloh je aktivita, která studentovi umožňuje
procvičovat a upevňovat teoretické znalosti źıskané v předchoźım studiu a
využ́ıvat je v praxi. Při řešeńı úloh hledá student podstatu problému, uč́ı se
nad úlohou přemýšlet, zjǐst’uje hloubku svých znalost́ı a dovednost́ı.

Je tedy d̊uležité naučit studenty vhodný postup pro řešeńı kvantitativńıch
úloh. Podle Svobody a Kolářové [13] můžeme strategii řešeńı úloh rozdělit
do několika po sobě jdoućıch krok̊u. Následuj́ıćı text je zpracován na základě
strategie řešeńı fyzikálńıch úloh uvedené v této publikaci.

Strategii řešeńı úloh můžeme rozdělit na tyto části:

1. Pozorné čteńı textu

2. Zápis zadáńı úlohy

3. Náčrt situace

4. Fyzikálńı rozbor situace

5. Obecné řešeńı

6. Určeńı jednotky výsledku

7. Č́ıselný výpočet

8. Konstrukce grafu, provedeńı pokusu (pokud je to možné)

9. Diskuze řešeńı

10. Odpověd’

Pod́ıvejme se na jednotlivé části podrobněj́ı:

1. Pozorné čteńı textu
Tento krok napomáhá student̊um učit se soustředěnosti a lépe se zorientovat
a proniknout do daného problému. Studenti se snaž́ı porozumět pojmům
v textu, aby snadněji objevili úskaĺı dané úlohy. Zadáńı je vhodné psát
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v obecné řeči bez označeńı fyzikálńıch veličin smluvenými značkami. Studenti
tak při zápisu zadáńı nemohou jen bezmyšlenkovitě dané veličiny opsat a jsou
nuceni převodem textu do

”
fyzikálńıho jazyka“ nad úlohou v́ıce přemýšlet.

2. Zápis zadáńı úlohy
Zápis fyzikálńıch veličin zadaných v textu úlohy a otázky, která je v textu
formulována, se provád́ı smluvenými značkami. Důležité je dbát na zapsáńı
všech fyzikálńıch veličin s jejich jednotkami. Jednotky se většinou vyjadřuj́ı
v násobných, resp. d́ılč́ıch jednotkách soustavy SI. Zápis zadáńı úlohy pod-
poruje pozorné čteńı a student̊um stručně a jasně shrnuje, co se v textu úlohy
dozvěděli.

3. Náčrt situace
Často se náčrt situace vyskytuje již v zadáńı úlohy, pomáhá student̊um lépe
se zorientovat v textu a vhodně úlohu dokresluje. Umožňuje-li to úloha, je
užitečné, aby student fyzikálńı situaci pomoćı obrázku či náčtrtu znázornil,
a to i v př́ıpadě, že tento náčrt neńı k vlastńımu řešeńı úlohy potřeba. Stu-
denti jsou t́ımto krokem nuceni si situaci lépe představit a mohou tak daný
fyzikálńı problém snadněji pochopit.

4. Fyzikálńı rozbor situace
Tento krok je v celém procesu řešeńı nejd̊uležitěǰśı a současně nejobt́ıžněǰśı.
Přesto ve vyučováńı bývá tato část při řešeńı úloh pouze slovně komentována,
bez ṕısemného záznamu. V jednodušš́ıch úlohách rozbor problému př́ımo od-
haĺı, jakým zp̊usobem lze danou úlohu řešit. U složitěǰśıch úloh pomůže roz-
bor proniknout do problematiky, zjistit, jak je třeba při řešeńı postupovat, a
formulovat hypotézy, jak bude třeba postupovat při řešeńı.

Při fyzikálńım rozboru by si měl řešitel klást otázky jako např.: Jakou fy-
zikálńı situaci úloha popisuje? Jaké vzorce a zákony lze při řešeńı úlohy
použ́ıt? Jak spolu dané fyzikálńı veličiny souviśı? Využili jsme při řešeńı
všechny informace ze zadáńı úlohy? a daľśı. Rozbor úlohy by měl student
ṕısemně zaznamenat, at’ již pomoćı blokového schématu či zápisem posloup-
nosti jednotlivých krok̊u. Nauč́ı se tak postupovat po logických kroćıch a
rozv́ıj́ı své fyzikálńı myšleńı.

5. Obecné řešeńı úlohy
Touto etapou rozumı́me proces, kdy pomoćı matematických operaćı upra-
vujeme fyzikálńı vzorce tak, abychom jako konečný výsledek źıskali rovnici,
na jej́ıž levé straně je značka hledané fyzikálńı veličiny a pravá strana obsa-
huje algebraický výraz se zadanými či známými veličinami a konstantami.
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Obecné řešeńı úlohy může být velmi výhodné, nebot’ např. zjednodušuje
č́ıselný výpočet úlohy či umožňuje nalezeńı výsledku obt́ıžněǰśı, zdánlivě
neřešitelné úlohy s neúplným zadáńım. V některých př́ıpadech však striktńı
dodržováńı obecného postupu přesahuje rámec známých aritmetických ope-
raćı. Pak je již v pr̊uběhu hledáńı výsledného vztahu vhodné přej́ıt k č́ıselným
hodnotám, které řešeńı zjednoduš́ı a vedou k nalezeńı řešeńı.

6. Určeńı jednotky výsledku
Určeńı jednotky výsledku je d̊uležitou kontrolou správnosti obecného řešeńı.
Pro jej́ı źıskáńı dosad́ıme do obecného řešeńı na pravé straně rovnice jednotky
fyzikálńıch veličin a konstant, které se zde vyskytuj́ı. Ke konečné jednotce
hledané veličiny se dopracujeme pomoćı početńıch úkon̊u a známých vztah̊u
mezi jednotkami veličin. Výsledek následně porovnáme s jednotkou, která
podle soustavy SI k dané fyzikálńı veličině př́ısluš́ı.

7. Č́ıselný výpočet
Č́ıselný výpočet źıskáme dosazeńım hodnot veličin do obecného řešeńı. Stu-
denti se často spokoj́ı s t́ım, že źıskaj́ı č́ıselnou hodnotu hledané veličiny.
V takovém př́ıpadě je nutné jim připomı́nat a cht́ıt, aby si uvědomili, že
k výsledku patř́ı nejen č́ıselná hodnota, ale i jednotka hledané fyzikálńı
veličiny. Pro daľśı kontrolu správnosti výsledku je třeba dbát na odhad vý-
sledku ještě před provedeńım č́ıselného výpočtu.

Častá chyba, která se při řešeńı úloh vyskytuje je špatné zaokrouhlováńı
výsledných hodnot. Studenti se často domńıvaj́ı, že

”
č́ım v́ıc desetinných

mı́st výsledek má, t́ım je přesněǰśı“. Je d̊uležité si však uvědomit, že přesnost
výsledku je dána přesnost́ı výchoźıch hodnot. Konečný výsledek tedy muśı
být vždy zaokrouhlen na správný počet platných č́ıslic. To znamená, že
by neměl mı́t v́ıce platných mı́st než zadaná veličina s nejmenš́ım počtem
platných mı́st.

8. Konstrukce grafu, provedeńı pokusu
V zadáńı některých úloh autor př́ımo žádá, aby k danému problému byl
kromě provedeńı obecného řešeńı a č́ıselného dosazeńı sestrojen graf, zakres-
leno schéma či proveden pokus. Tato etapa rozv́ıj́ı jak logické myšleńı řešitel̊u,
tak jejich tv̊urč́ı schopnosti a napomáhá k celkovému porozuměńı dané pro-
blematiky.

9. Diskuze řešeńı
Tato část je daľśı kontrolou správnosti řešeńı. Je zde obvykle diskutován
źıskaný č́ıselný výsledek v porovnáńı se skutečnou situaćı či prax́ı, pozornost
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je zaměřena na reálnost či nereálnost vstupńıch dat, jsou zhodnoceny a ko-
mentovány možné daľśı zp̊usoby řešeńı dané úlohy.

10. Odpověd’

Odpověd’ je posledńım bodem řešeńı úlohy. Vypočtená č́ıselná hodnota neńı
odpověd́ı na otázku v zadáńı úlohy, ale poskytuje informaci d̊uležitou ke zfor-
mulováńı správné odpovědi. Před formulaćı odpovědi je tedy vhodné si znovu
pozorně přeč́ıst text zadáńı úlohy a ujistit se tak, na jakou otázku je třeba
odpovědět.

Při řešeńı úloh ve vyučováńı obsahuje záznam řešeńı (at’ již na tabuli nebo
v sešitech student̊u) většinou zápis zadáńı, náčrt situace, obecné řešeńı a
č́ıselný výpočet, popř́ıpadě s podtržeńım konečného výsledku a slovńı od-
pověd́ı. Studenti tak mohou źıskat zcela nesprávný dojem, že ostatńı kroky
nejsou pro řešeńı úloh d̊uležité. Avšak bez těchto krok̊u neńı proces řešeńı
úplný. Studenti se snadno nauč́ı dosazovat č́ıselné hodnoty veličin do vzorc̊u,
nepřemýšĺı ale nad svým poč́ınáńım a často tak nejsou schopni správné inter-
pretace fyzikálńıch jev̊u a unikaj́ı jim souvislosti mezi nimi. Proto je d̊uležité
ostatńı části postupu řešeńı se studenty rozebrat alespoň ústně.

4.2 Struktura řešeńı úloh ve sb́ırce

V elektronické sb́ırce úloh jsme se zmı́něnou strategíı řešeńı do jisté mı́ry
ř́ıdili, ale v některých bodech se odchylujeme. Výhodou elektronické sb́ırky
je, že kroky, které jsou ve výuce při poč́ıtáńı úloh podány pouze verbálně
(fyzikálńı rozbor situace, diskuze řešeńı, odpověd’), jsou zde zaznamenány
ṕısemně. Uživatel tak má možnost konfrontovat své úvahy, názory a postup
s texty uvedenými ve sb́ırce. Jak již bylo uvedeno dř́ıve, pod zadáńım každé
úlohy jsou umı́stěny lǐsty s názvy odd́ıl̊u řešeńı. Př́ıslušný odd́ıl se zobraźı až
po kliknut́ı na jeho název. Odd́ıly jsou většinou řazeny tak, jak je zde popisuji.

Odd́ıl Nápověda by měl čtenáři poradit, jakým směrem se při řešeńı úlohy
ub́ırat a které fyzikálńı zákony a vzorce budou potřeba. Nápovědy jsou
většinou formulovány jako návodné otázky či rady (např.

”
Uvědomte si,

že použ́ıváme reálný zdroj napět́ı, tedy zdroj napět́ı s vnitřńım odporem.“,

”
Vyhledejte si, co ř́ıká Ohmův zákon pro uzavřený obvod.“). Snaž́ı se tak
částečně nahradit učitele, který může student̊um poradit, či je při řešeńı
úlohy nasměrovat

”
správným směrem“. Nápovědy by měli čtenáři nejsilněji

pomáhat v aktivńım př́ıstupu k řešeńı. U jedné úlohy může být i v́ıce nápověd.
K nápovědám bývá přǐrazen odd́ıl Řešeńı nápovědy. Jak již název ř́ıká,
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obsahuje tento odd́ıl odpovědi na otázky a rady formulované v nápovědě.
Někdy je zde vysvětlena část teorie nebo odvozen vzorec potřebný při řešeńı
úlohy. Řešeńı nápovědy se zobraźı až po otevřeńı dané nápovědy.

Daľśım odd́ılem jeRozbor. Zde je slovně popsán a analyzován daný problém
a jeho řešeńı. V rozboru nejsou použ́ıvány žádné vzorce. Uživatel, který
proč́ıtá rozbor, je tak nucen nad textem v́ıce přemýšlet. Tento odd́ıl odpov́ıdá
podle strategie řešeńı kroku 4. Fyzikálńı rozbor situace. Ve sb́ırkách se tato
část řešeńı úlohy nevyskytuje. V tomto je naše sb́ırka unikátńı. Následuje
odd́ıl Řešeńı, který obsahuje obecné řešeńı úlohy se slovńımi komentáři, vy-
světleńım všech použitých značek a symbol̊u a podrobnými matematickými
úpravami, což u řešených úloh nebývá obvyklé.

Neńı-li úloha zadána jen obecně, je daľśım odd́ılem Č́ıselné dosazeńı. Tento
odd́ıl obsahuje zápis zadáńı pomoćı smluvených symbol̊u, č́ıselný výpočet a
určeńı fyzikálńı jednotky výsledku. Zde se odlǐsujeme od zmı́něné obecné
strategie řešeńı, kde zápis zadáńı následuje ihned po pozorném čteńı úlohy.
Studenti jsou tak podporováni v obecném řešeńı úlohy. U č́ıselného dosazeńı
je zápis zadáńı úlohy

”
při ruce“ a neńı třeba jej hledat na začátku řešeńı, což

je na obrazovce mnohem nepohodlněǰśı a nepřehledněǰśı než v tǐstěné knize.
V odd́ıle Odpověd’ jsou slovně zapsány odpovědi na otázky v zadáńı úlohy.

Daľśımi typy odd́ıl̊u jsou Odkaz, kterým jsou mezi sebou provázané úlohy
řeš́ıćı podobný problém, a Komentář, v němž je diskutováno řešeńı úlohy,
výsledek je porovnán s reálnou situaćı, bývá zde vysvětlena funkce a použit́ı
spotřebič̊u a prvk̊u, kterých se úloha týká, nebo je podrobněji rozebrán mate-
matický aparát potřebný k řešeńı úlohy. Tento odd́ıl se odlǐsuje jak od obecé
strategie řešeńı, tak od běžných sb́ırek.

Daľśı součást́ı úlohy jsou názorné obrázky a schémata. Ty mohou být samo-
statným odd́ılem řešeńı, častěji jsou ale zařazen do některých výše zmı́něných
odd́ıl̊u.

Pořad́ı ani počet odd́ıl̊u v řešeńı úlohy nejsou pevně dány a úloha nemuśı vždy
obsahovat všechny. Povinnými odd́ıly jsou jen Rozbor (neńı-li úloha př́ılǐs
jednoduchá, v takovém př́ıpadě může být rozbor součást́ı řešeńı), Řešeńı a
Odpověd’. Autor úlohy může přidávat i daľśı odd́ıly a pojmenovat je podle
svého uvážeńı.
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5 Dotazńıkový pr̊uzkum

V rámci této práce jsem se zabývala otázkou vhodnosti a užitečnosti struktu-
rovaného řešeńı úloh a prospěšnost́ı celé sb́ırky. Proto jsem vytvořila dotazńık
(viz Př́ıloha II), s jehož pomoćı zjǐst’uji, jak návštěvńıci sb́ırku využ́ıvaj́ı,
jak ji hodnot́ı a zda maj́ı nějaké náměty na jej́ı vylepšeńı. Názory uživatel̊u
sb́ırky jsou velmi d̊uležité pro zkvalitněńı sb́ırky, a to zejména pro vylepšeńı
členěńı strukturovaného řešeńı a budoućıho výběru témat úloh.

Dotazńık je umı́stěn na webových stránkách sb́ırky, konkrétně na adrese:
http://www.fyzikalniulohy.cz/dotaznik.php. Dotazńık nebyl zadáván
reprezentativńımu vzorku, nebot’ jej vyplnili jen čtenáři, kteř́ı se sb́ırkou pra-
covali a měli o vyplněńı dotazńıku zájem. Tuto skutečnost je třeba brát při
interpretaci źıskaných dat v úvahu.

K datu 1.4. 2010 bylo vyplněno a zpracováno 59 dotazńık̊u. Z velké části
se jedná o dotazńıky vyplněné posluchači prvńıho ročńıku bakalářského stu-
dia ve studijńım programu Fyzika na Matematicko-fyzikálńı fakultě Univer-
zity Karlovy. Těmto student̊um byla sb́ırka na začátku studia představena
a doporučena jako doplňkový studijńı materiál k základńımu kurzu fyziky.
Z výsledk̊u dotazńık̊u však vyplývá, že uživateli sb́ırky jsou i studenti jiných
vysokých škol, žáci středńıch škol a učitelé.

Pr̊uzkum ukazuje, že 54 dotázaných považuje elektronickou sb́ırku řešených
úloh za přehlednou a jednoduchou na ovládáńı. Sb́ırka je podle očekáváńı
uživateli využ́ıvána př́ıležitostně, ale někteř́ı v dotazńıku uváděj́ı, že se ke
sb́ırce vracej́ı. Z grafu 1 je vidět, že patnáct procent dotazovaných dokonce
uvedlo, že sb́ırku využ́ıvali ke studiu pravidelně. Pět procent čtenář̊u na-
psalo, že sb́ırka jimi byla využ́ıvána i jiným zp̊usobem, než jaký nab́ızely
položky v dotazńıku. Čtenáři pak měli možnost slovně okomentovat, jak
sb́ırku využ́ıvali.

Velmi optimisticky p̊usob́ı př́ıstup k řešeńı úloh, který uživatelé preferuj́ı.
Nahlédnut́ım do graf̊u 2 a 3 lze zjistit, jakým zp̊usobem čtenáři využ́ıvali
možnost rozklikáváńı jednotlivých část́ı řešeńı a jak ji hodnotili. Při řešeńı
úloh jsou hojně využ́ıvány odd́ıly nápověda a rozbor, což jsou části, které se
obvykle u řešených úloh v učebnićıch či sb́ırkách neobjevuj́ı.
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Graf 1: Graf prezentuje, jak čtenáři trávili nad sb́ırkou čas
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Graf 2: Graf ukazuje, jakým zp̊usobem umožňuje rozklikáváńı odd́ıl̊u
přistupovat k řešeńı úloh.
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Graf 3: V grafu je vyhodnocena užitečnost jednotlivých část́ı řešeńı úlohy

Ostatńı grafy týkaj́ıćı se užitečnosti a použitelnosti sb́ırky jsou umı́stěny
v Př́ıloze III. Nı́že uvád́ım několik daľśıch názor̊u, poznámek a připomı́nek,
které uživatelé napsali do dotazńıku. Tyto poznámky ukazuj́ı, co si čtenáři o
sb́ırce mysĺı, a jsou d̊uležité pro daľśı rozvoj sb́ırky.

Odpovědi čtenář̊u na otázku jak sb́ırku využ́ıvali či využ́ıvaj́ı:

• Ke studiu, k př́ıpravě do výuky.

• Uč́ım se podle ńı ke zkoušce.

• Jen tak pro zábavu.

• Jako podklady pro studenty SŠ.

Na otázku, jak rozklikáváńı jednotlivých část́ı řešeńı pomáhá či znepř́ıjemňuje
práci, čtenáři odpověděli:

• Když si nemůžu vzpomenout na některé formulace zákon̊u, nebo na
vzorečky tak si jednoduše otevřu nápovědu k tématu a kouknu na ni.
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Kdybych otevřel vše naráz, tak by to svádělo k přečteńı nápovědy pro
celé řešeńı.

• Chv́ıli jsem si musel zvykat na to, do jakých část́ı je sb́ırka rozdělena,
ale pak mi to celkem vyhovovalo.

• Hodnot́ım pozitivně, že mi tento fakt zabraňuje mimoděk nebo i z
”
ne-

dočkavosti“ shlédnout v́ıc nápovědy než bych sám chtěl.

• Možnost zjistit si postup může rozptylovat a bránit v samostatném
řešeńı úlohy.

Daľśı poznámky čtenář̊u ke sb́ırce:

• Sb́ırka se mi moc ĺıb́ı, hodně ji využ́ıvám a určitě patř́ı autor̊um a spo-
lutv̊urc̊um můj velký d́ık. Pomáhá to při výuce, doma při samostudiu
i ve škole.

• K této sb́ırce nemůže být žádná kritika. Názornost, podáńı je vynikaj́ıćı.
Žádné výtky. Vynikaj́ıćı práce.

• Tato sb́ırka je velice kvalitńı a mysĺım, že všechny, kdo si nev́ı rady
s př́ıklady, potěš́ı řešeńı př́ıklad̊u po kroćıch.

Sb́ırka je čtenáři kladně hodnocena, a to nejen v dotazńıku, ale i v osobńıch
sděleńıch a mailových ohlasech. Z výsledk̊u pr̊uzkumu vyplývá, že nacháźı
uplatněńı jak při výuce na školách tak při samostudiu doma. Je zřejmé, že
vytvářeńı sb́ırky a vkládáńı nových úloh hodnot́ı čtenáři jako užitečnou a
prospěšnou práci. Tyto výsledky motivuj́ı autory sb́ırky k jej́ımu daľśımu
rozvoji a vylepšováńı.
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6 Závěrem

V rámci diplomové práce byla kapitola Stejnosměrný elektrický proud rozdě-
lena do několika podkapitol. Do těchto podkapitol bylo vypracováno 26 středo-
školských a vysokoškolských úloh. Tyto úlohy společně s úlohami, které byly
do kapitoly Stejnosměrný elektrický proud přidány již dř́ıve, tvoř́ı souvislý
celek a pokrývaj́ı danou oblast učiva na školách.

Dále práce zjǐst’ovala, jak elektronickou sb́ırku řešených úloh a jej́ı použitelnost
hodnot́ı sami čtenáři. Z výsledk̊u pr̊uzkumu vyplývá, že sb́ırka je kladně hod-
nocena a nacháźı široké uplatněńı při domáćı př́ıpravě student̊u i ve výuce.
Práce na sb́ırce se tedy nezdaj́ı zbytečné a je vhodné, aby se sb́ırka dále
rozv́ıjela. V letošńım školńım roce jsem jako vyučuj́ıćı na vyšš́ım stupni
všeobecného gymnázia měla možnost sb́ırku

”
vyzkoušet v praxi“ a ze zvé

zkušenosti mohu ř́ıci, že se sb́ırka může stát dobrým pomocńıkem učitel̊um i
jejich student̊um.

Sb́ırka je každoročně prezentována na několika tuzemských konferenćıch, kde
se scházej́ı učitelé fyziky, zejména na Veletrhu nápad̊u učitel̊u fyziky. Od roku
2008 je prezentována i na mezinárodńıch konferenćıch, a protože o sb́ırku pro-
jevili zájem i zahraničńı učitelé, překládaj́ı se vybrané úlohy do angličtiny.
V srpnu 2010 bude sb́ırka prezentována ve Francii na mezinárodńı konferenci
GIREP.

Ráda bych i v budoucnu pomáhala s rozšǐrováńım a vylepšováńım elektro-
nické sb́ırky, at’ už tvorbou nových úloh nebo náměty a zkušenostmi, které
budu źıskávat ve své pedagogické profesi. I nadále chci monitorovat, jak
je sb́ırka využ́ıvána. Je velmi d̊uležité zjǐst’ovat názory uživatel̊u na sb́ırku,
na jej́ı použitelnost a př́ınos. Veškeré podněty a nápady pomáhaj́ı sb́ırku
uživatel̊um lépe přizp̊usobit.
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posledńı aktualizace 2010, [cit. 3.4.2010].
http://fyzika.jreichl.com/index.php
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středńı školy, Vybrané kapitoly. Karolinum, Praha.

32



Př́ıloha I – Ukázka úloh

Na následuj́ıćıch stránkách je ukázka pěti úloh vytvořených v rámci diplo-
mové práce. Úlohy jsou tǐstěny př́ımo z elektronické sb́ırky, proto nejsou
ideálně zobrazeny, nebot’ jsou optimalizovány pro čteńı z monitoru, nikoli
pro tisk. Všechny úlohy lze naj́ıt na internetu a přiloženém CD.
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Netradi�ní obvody 1

Jaký je výsledný elektrický odpor níže p�ekreslených obvod�, jestliže všechny
zapojené rezistory mají odpor R?

a)

b)

c)

Nápov�da 1

Základem úsp�chu p�i �ešení je p�ekreslit si obvod do „p�ehledn�jší“ �i obvyklejší
podoby. Tedy tak, aby bylo jasné, zda se jedná o sériové nebo paralelní zapojení
rezistor�.

Nápov�da 2

„Ohýbání“ vodi�� p�i p�ekreslování obvod� nijak nem�ní vlastnosti obvodu a tedy
ani celkový odpor.

Pokud je rezistor zkratován vodi�em, nete�e jím proud. Rezistory, kterými nete�e
proud, m�žeme z obvodu vynechat.

Rozbor

P�i výpo�tu celkových odpor� daných zapojení je d�ležité, si je správn� p�ekreslit
do „názorn�jší“ podoby. Na to neexistuje obecný návod, který by bylo možné

http://www.fyzikalniulohy.cz/uloha_276
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použít pro r�zné obvody. Proto zde uvedeme dva triky, které lze �asto využít.

1. Pokud vodi� propojuje dva uzly a není na n�m umíst�n žádný spot�ebi�
(rezistor), m�žeme oba uzly slou�it do jediného. Tedy nap�. pro schéma a
následující dva obrázky znázor�ují stejné zapojení:

2. V druhém obrázku nyní �ešíme následující problém: máme zde �ást obvodu
spojenou paraleln� a jedna z paralelních v�tví není zatížená žádným spot�ebi�em, a
tudíž nemá žádný odpor (�ást obvodu je tímto vodi�em zkratována). Touto v�tví
bude protékat všechen proud, který vstupuje do uzlu A. Dalšími dv�ma v�tvemi
tedy neprotéká žádný proud a nebudou tak mít vliv na celkový odpor paralelní
�ásti – odpor paralelní �ásti je proto nulový (Pozn.: ke stejné úvaze bychom došli i
kdybychom se �ídili p�edchozím pravidlem a uzly A a B jsme sjednotili).

Podobnými úvahami budeme �ešit i zbývající zapojení.

P�i výpo�tu celkového odporu zapojení využijeme tato pravidla:

1. Pro sériov� zapojené rezistory (zapojení za sebou) je celkový odpor roven
sou�tu odpor� jednotlivých rezistor�.

2. Pro paraleln� spojené rezistory platí, že p�evrácenou hodnotu celkového
odporu získáme jako sou�et p�evrácených hodnot jednotlivých rezistor�.

�ešení �ásti a)

Obvod si díky následujícím poznatk�m p�ekreslíme do vhodn�jší podoby:

Uzly vodi�e, který v paralelní �ásti obvodu Rx tvo�í úhlop�í�ku, m�žeme ztotožnit s
uzly A, B paralelní �ásti obvodu (uzly leží na stejném vodi�i a není mezi nimi
p�ipojen žádný spot�ebi�).

Nyní se blíže podíváme na paralelní �ást obvodu ozna�enou Rx. Z obrázku je
patrné, že tuto �ást tvo�í t�i paralelní v�tve. Jedna z t�chto v�tví není zatížena
žádným rezistorem. Má tedy nulový odpor a protéká jí celý proud, který vstupuje

http://www.fyzikalniulohy.cz/uloha_276
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(horní v�tev)

(dolní v�tev)

do uzlu A. Dalšími dv�ma v�tvemi neprotéká žádný proud (jsou vodi�em
„vyzkratované“) a nemají tedy vliv na celkový odpor paralelní �ásti Rx.

Protože �ást Rx má nulový odpor, bude celkový odpor schématu stejný jako pro
dv� paralelní v�tve, kde na každé v�tvi jsou sériov� zapojeny dva rezistory. Pro
tyto paralelní v�tve tedy platí:

A pro celkový odpor schématu:

�ešení �ásti b)

Stejn� jako v minulém oddíle, m�žeme i u tohoto zapojení slou�it n�které uzly
(v obrázku jsou vyzna�eny barevn�). Dále si do obrázku dopíšeme proudy
vstupující a vystupující z jednotlivých uzl�.

Nyní si schéma ješt� jednou p�ekreslíme. Na obrázku vidíme, že v modrém uzlu se
proud I d�lí na t�i �ásti I1, I2, I3. Ty se pak op�t slou�í v zeleném uzlu. Tedy:

Nyní již m�žeme vypo�ítat celkový odpor zapojení jako sou�et odporu rezistoru R
a odporu paralelní �ásti.

Pro odpor paralelní �ásti Rp platí:

http://www.fyzikalniulohy.cz/uloha_276

36



Celkový odpor zapojení:

�ešení �ásti c)

I v tomto zapojení do obrázku barevn� ozna�íme jednotlivé uzly a dopíšeme
proudy. Uzly, z kterých vychází v�tev bez p�ipojeného rezistoru (na obrázku
ozna�ena mod�e), ozna�íme jednou barvou. Jedná se totiž o „stejné“ uzly a oba
bychom mohli spojit do jediného.

Nyní si toto zapojení ješt� jednou p�ekreslíme. Na obrázku vidíme, že v modrém
uzlu se proud I d�lí na proudy I1 a I2. Proud I2 se dále ve fialovém uzlu d�lí na
proud I3 a I4.

Nyní vypo�ítáme celkový odpor zapojení. P�ipome�me, že všechny rezistory
v zapojení mají odpor R.

V horní v�tvi schématu jsou t�i rezistory. Dva jsou zapojeny paraleln� a t�etí je
k nim p�ipojen do série. Pro celkový odpor Rp dvou paraleln� zapojených rezistor�
platí:

Celkový odpor Rh horní v�tve zapojení se rovná sou�tu odporu jednoho rezistoru a
odporu paralelní �ásti:
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(dolní v�tev)

Dolní v�tev zapojení je tvo�ena jediným rezistorem. Její odpor se tedy rovná
odporu tohoto rezistoru.

Celkový odpor schématu:

Odpov��

Celkové odpory jednotlivých zapojení jsou: a)  , b) , c) .

Odkaz na podobnou úlohu

V úloze Netradi�ní obvody 2 zkuste vypo�ítat celkový odpor dalších t�í obvod�.
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Elektrický proud mezi válcovými elektrodami

Dv� válcové elektrody o délce L a o polom�rech a a b, kde b > a,
jsou odd�leny homogenním materiálem o vodivosti �. Mezi
elektrodami je nap�tí U. Jaký je elektrický odpor mezi elektrodami?
Jaký proud prochází v prostoru mezi elektrodami?

Poznámka: Tuto úlohu zde �ešíme t�emi zp�soby:

I. p�ímou integrací odpor� jednotlivých �ástí vodi�e,
II. s využitím Ohmova zákona (v diferenciálním tvaru),
III. pomocí formální podobnosti se zákony elektrostatiky.

I. Nápov�dy

� Nápov�da 1

Celý vodi� si rozd�lte na tenké válcové proužky o polom�ru r, kde a < r < b.

Celý vodi� je sériovým zapojením t�chto slupek. Celkový odpor vodi�e tedy bude
roven sou�tu odpor� jednotlivých slupek.

� Nápov�da 2

Uv�domte si nebo vyhledejte, jak závisí elektrický odpor na rozm�rech a vodivosti
materiálu.

� �ešení nápov�dy 2

Elektrický odpor homogenního vodi�e R je nep�ímo úm�rný vodivosti materiálu �.
Velikost elektrického odporu vypo�ítáme podle vztahu:
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kde l je délka vodi�e a S jeho obsah jeho pr��ezu („tlouš�ka“).

Celý vodi� jsme si rozd�lili na tenké válcové slupky o polom�ru r. „Plocha“ každé
válcové slupky je rovna 2�rL a její „délku“ ozna�íme dr. Každá válcová slupka má
tedy odpor:

 

I. Rozbor

Vodi� si rozd�líme na tenké válcové slupky o polom�ru r, kde a < r < b.

Celý vodi� nyní m�žeme brát jako sériové zapojení t�chto slupek. Celkový odpor
vodi�e tedy získáme sou�tem (integrací) odpor� jednotlivých slupek.

Elektrický odpor válcové slupky je p�ímo úm�rný její „délce“ a nep�ímo úm�rný
„ploše“ slupky a vodivosti materiálu.

Proud procházející mezi elektrodami se rovná podílu nap�tí a elektrického odporu
mezi elektrodami.

I. �ešení

Válcový prostor mezi elektrodami si rozd�líme na tenké válcové slupky
o polom�ru r, kde a < r < b.
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Celý vodi� m�žeme nyní považovat za sériové zapojení válcových slupek.

Elektrický odpor vodi�e vypo�ítáme ze vztahu:

kde � je vodivost materiálu, l délka vodi�e a S plocha jeho pr��ezu.

V našem p�ípad� se „plocha“ jedné slupky rovná 2�rL a délku slupky ozna�íme dr.
Odpor Rr válcové slupky pak vyjád�íme vztahem:

Protože jsou válcové slupky zapojeny sériov�, bude celkový odpor mezi válcovými
elektrodami roven sou�tu (integraci) všech slupek Rr od polom�ru a do polom�ru
b:

Celkový elektrický odpor mezi válcovými elektrodami tedy m�žeme vypo�ítat
pomocí vzorce:

Proud I procházející mezi elektrodami se rovná podílu nap�tí U a elektrického
odporu R mezi elektrodami:
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II. Nápov�dy

� Nápov�da 1

Uv�domte si nebo vyhledejte, jak vypadá Ohm�v zákon v diferenciálním tvaru.

� �ešení nápov�dy 1

Ohm�v zákon pro homogenní vodi�e v diferenciálním tvaru je dán vztahem:

kde  je hustota elektrického proudu, � m�rná elektrická vodivost a  zna�í
intenzitu elektrického pole.

� Nápov�da 2

Uv�domte si, jak pomocí intenzity elektrického pole m�žeme ur�it velikost nap�tí
mezi elektrodami.

Celkový odpor potom bude podíl nap�tí mezi elektrodami a celkového proudu.

� �ešení nápov�dy 2

Elektrické pole vodi�e o intenzit�  vytvá�í mezi konci vodi�e elektrické nap�tí
U. Elektrické nap�tí U mezi dv�ma místy je rovno rozdílu elektrických potenciál�
t�chto dvou míst.

Mezi elektrickou intenzitou  a potenciálem  v bod� P platí:

kde integrujeme z místa, kde jsme zvolili nulový potenciál, do místa P (integrál
nezávisí na zvolené integra�ní cest�).

Odtud pro nap�tí mezi souosými válcovými elektrodami o polom�rech a, b (a < b)
plyne:

 

II. Rozbor
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(1)

Prostor mezi válcovými elektrodami si rozd�líme na tenké válcové proužky
o polom�ru r, kde a < r < b.

Z válcové symetrie situace vyplývá, že ve všech místech takové slupky, je stejná
hustota proudu, kterou m�žeme vyjád�it pomocí celkového proudu a plochy
slupky. Celkový proud mezi elektrodami je stálý, nezávislý na polom�ru r.

Ohm�v zákon pro homogenní vodi�e v diferenciálním tvaru �íká, že hustota proud
procházejícího vodi�em se rovná sou�inu m�rné elektrické vodivosti a intenzity
elektrického pole vodi�e. Z tohoto zákona si vyjád�íme intenzitu elektrického pole.

Nap�tí mezi elektrodami získáme integrací intenzity elektrického pole. Celkový
odpor materiálu pak ur�íme jako podíl nap�tí mezi elektrodami a proudu, který
mezi elektrodami prochází.

II. �ešení

Prostor mezi elektrodami si rozd�líme na tenké válcové slupky o polom�ru r, kde
a < r < b. Z válcové symetrie situace vyplývá, že ve všech místech takové slupky,
je stejná hustota proudu j. Pro celkový proud procházející slupkou tedy platí:

Celkový proud mezi elektrodami je stálý a není tedy závislý na polom�ru r.

Z diferenciálního tvaru Ohmova zákona pro homogenní vodi�

kde  je hustota elektrického proudu,  je m�rná elektrická vodivost a 
intenzita elektrického pole, ur�íme velikost intenzity elektrického pole v dané
válcové slupce o polom�ru r:
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Hustotu proudu j(r) ve válcovém vodi�i o polom�ru r získáme ze vztahu (1) a
dosadíme:

Nap�tí mezi elektrodami získáme integrací intenzity elektrického pole:

Protože vektory  a  jsou rovnob�žné, je jejich skalární sou�in roven
sou�inu jejich velikostí. Tedy:

Do této rovnice dosadíme za intenzitu a zintegrujeme:

Pro nap�tí mezi válcovými elektrodami tedy platí:

Elektrický odpor mezi elektrodami vypo�ítáme jako podíl nap�tí U mezi
elektrodami a celkového proudu I, který mezi elektrodami prochází:

Celkový proud procházející mezi elektrodami:

III. Nápov�dy

http://www.fyzikalniulohy.cz/uloha_320

44



� Nápov�da 1

Elektrické pole vytvo�ené mezi válcovými elektrodami je stacionární (�asov�
neprom�nné). Ve stacionární situaci m�žeme použít formální podobnost se zákony
elektrostatiky.

� Vysv�tlení formální podobnosti se zákony elektrostatiky

Ve stacionárním p�ípad� nezávisí žádná makroskopická veli�ina na �ase. M�že
tedy existovat jen �asov� neprom�nné rozložení náboj� v prostoru. N�které náboje
jsou v klidu, jiné však konají makroskopický pohyb, a tak vytvá�ejí stacionární
elektrický proud (jeho celková velikost i hustota je ale �asov� neprom�nná).

Makroskopická rychlost náboj� realizujících proud je tém�� vždy ve srovnání
s rychlostí sv�tla ve vakuu malá. Elektrické pole náboje, který se pohybuje takto
pomalu, je popsáno vztahem, který je shodný s výrazem pro elektrické pole
stojícího bodového náboje. Makroskopické stacionární elektrické pole, které
p�edstavuje st�ední hodnotu pole pohybujících se náboj�, bude tedy �asov�
neprom�nné a bude vyhovovat všem základním rovnicím platným pro pole
elektrostatické – pro v naší úloze využijeme nap�. platnost Gaussovy v�ty i pro
stacionární p�ípad.

Velký rozdíl mezi statickým a stacionárním elektrickým polem je v tom, že
stacionární elektrické pole m�že být trvale nenulové i uvnit� vodi�� (ve kterých
te�e proud). Úlohy o elektrostatickém a stacionárním elektrickém poli jsou tedy
popsány formáln� shodnými rovnicemi, liší se pouze v okrajových podmínkách.

� Nápov�da 2

Vyhledejte si formulaci Gaussovy v�ty elektrostatiky v integrálním tvaru.

� �ešení nápov�dy 2

Gaussovu v�tu vyjád�íme v integrálním tvaru jako:

kde zna�ka  vyjad�uje, že plošný integrál je brán p�es uzav�enou plochu,  je
intenzita elektrického pole, Q celkový náboj uzav�ený uvnit� plochy S a � je
permitivita dané látky.

Gaussova v�ta nám dává vztah mezi intenzitou elektrického pole a nábojem.

� Nápov�da 3

Pokud by mezi elektrodami nebyl vodi� ale dielektrikum, jednalo by se vlastn� o
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kondenzátor. Ale díky formální podobnosti se zákony elektrostatiky popsané
v Nápov�d� 1 bude pr�b�h intenzity elektrického pole úpln� stejný. Elektrickou
intenzitu v Gaussov� v�t� tedy sice vyjád�íme ve stacionárním p�ípad�, ale pro
náboj Q si „p�j�íme“ vztah ze statického p�ípadu.

Velikost náboje tedy vyjád�íme pomocí kapacity válcových elektrod. Takto
vyjád�enou velikost náboje dosadíme do Gaussovy v�ty elektrostatiky.

� �ešení nápov�dy 3

Protože p�i výpo�tu této úlohy lze využít formální podobnosti se zákony
elektrostatiky, „vyp�j�íme“ si velikost náboje ze statického p�ípadu:

Vztah mezi velikostí náboje Q a rozdílem potenciál� U lze vyjád�it pomocí
kapacity C válcových elektrod:

Kapacita C válcového kondenzátoru je dána vztahem:

kde � je permitivita prost�edí, L je dálka válcového kondenzátoru a a, b jsou
polom�ry válc�, které tvo�í kondenzátor (a < b).

� Nápov�da 4

Uv�domte si nebo vyhledejte, jak vypadá Ohm�v zákon v diferenciálním tvaru.

� �ešení nápov�dy 4

Ohm�v zákon pro homogenní vodi�e v diferenciálním tvaru je dán vztahem:

kde  je hustota elektrického proudu, � m�rná elektrická vodivost a  zna�í
intenzitu elektrického pole.

Pomocí takto zapsaného Ohmova zákona vyjád�íme intenzitu el. pole do Gaussovy
v�ty elektrostatiky.

 

III. Rozbor

Odpor mezi elektrodami vypo�ítáme pomocí formální analogie s elektrostatickým
polem.

Uvažujme, že elektrody jsou vno�eny do dielektrika o ur�ité permitivit� a jsou na
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(*)

n� p�ivedeny náboje stejné velikosti, ale opa�ného znamení tak, že udržují p�vodní
hodnoty potenciál�. V takovém p�ípad� bude mezi elektrodami stejný pr�b�h
elektrické intenzity. Náboj vyjád�íme z Gaussovy v�ty elektrostatiky v integrálním
tvaru. Vztah mezi velikostí náboje a rozdílem potenciál� vyjád�íme pomocí
kapacity válcových elektrod.

Proud procházející mezi elektrodami vyjád�íme pomocí proudové hustoty a
Ohmova zákona v diferenciálním tvaru, tj. pomocí intenzity elektrického pole.

Takto získanou rovnici pro proud procházející mezi elektrodami spojíme
s vyjád�ením elektrického náboje. A pomocí Ohmova zákona vypo�ítáme odpor
mezi válcovými elektrodami jako podíl nap�tí mezi elektrodami a celkovým
procházejícím proudem.

III. �ešení

Uvažujme, že mezi elektrodami je místo vodi�e dielektrikum o permitivit� � a jsou
na n� p�ivedeny náboje stejné velikosti Q, ale opa�ného znamení tak, že udržují
p�vodní hodnoty potenciál�. V �ešení využijeme toho, že pr�b�h elektrické
intenzity je jak v tomto statickém p�ípad�, tak ve stacionárním p�ípad�, kdy mezi
elektrodami protéká ustálený proud, stejný.

Vztah mezi velikostí náboje Q a rozdílem potenciál� = nap�tím U vyjád�íme
pomocí kapacity C válcových elektrod:

Gaussova v�ta elektrostatiky v integrálním tvaru �íká:

Zna�ka  vyjad�uje, že plošný integrál je brán p�es uzav�enou plochu,  je
intenzita elektrického pole, Q náboj p�ivedený na válcové elektrody povrchu S a �
je permitivita dané látky.

Ohm�v zákon pro homogenní vodi�e v diferenciálním tvaru je dán vztahem:

kde  je hustota elektrického proudu, � m�rná elektrická vodivost a  zna�í
intenzitu elektrického pole.

Proud I procházející mezi elektrodami si vyjád�íme pomocí hustoty proudu :
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Hustotu proudu ur�íme z Ohmova zákona a Gaussovy v�ty:

Za náboj Q do této rovnice dosadíme vztah (*):

Kapacita válcového kondenzátoru je dána vztahem:

kde � je permitivita prost�edí, L je výška válcového kondenzátoru a a, b jsou
polom�ry válc�, které tvo�í kondenzátor – polom�ry válcových elektrod, p�i�emž
a < b.

Dosazením kapacity získáme rovnici pro výpo�et proudu procházející mezi
válcovými elektrodami:

Odpor mezi válcovými elektrodami vypo�ítáme jako podíl nap�tí U mezi
elektrodami a proudu I, který mezi elektrodami prochází:

Odpov��

Celkový elektrický odpor mezi válcovými elektrodami o polom�rech a a b
vypo�ítáme ze vztahu:

pro proud procházející mezi t�mito elektrodami o polom�rech a a b platí:
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kde � je vodivost materiálu mezi elektrodami, L je délka elektrod a U zna�í nap�tí
mezi elektrodami.

Poznámka: Všemi t�emi zp�soby �ešení jsme získali stejný výsledek.

Odkaz na podobnou úlohu

Podobnou t�žší úlohou je úloha Nehomogenní prost�edí mezi válcovými
elektrodami.
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Vyvážený m�stek

M�stek s rezistory R1, R2, R3 a s rezistorem, jehož odpor R4 závisí na teplot�, je
vyvážen. Ur�ete teplotu t rezistoru R4.

P�i teplot� 0 °C (tzv. vztažná teplota) má odpor rezistoru R4 hodnotu 4,5 k�,
teplotní sou�initel odporu se rovná 0,004 °C-1 a hodnoty ostatních rezistor� jsou
R1 = 2,0 k�; R2 = 2,3 k�; R3 = 4,0 k�.

Nápov�da 1

Uv�domte si nebo vyhledejte, co znamená, že je m�stek vyvážen?

� �ešení nápov�dy 1

Jestliže je m�stek vyvážen, znamená to, že galvanometrem G neprotéká žádný
proud.

 

Nápov�da 2

Uv�domte si, jak vypo�ítáme odpor teplotn� závislého rezistoru.

� �ešení nápov�dy 2

Odpor teplotn� závislého rezistoru R vypo�ítáme ze vztahu:

kde R je odpor rezistoru p�i teplot� t, R0 odpor rezistoru p�i po�áte�ní (tzv. vztažné)
teplot� t0, � je teplotní sou�initel elektrického odporu a 	t je rozdíl teplot 	t = t0.

 

Nápov�da 3

Uv�domte si, jaké je nap�tí mezi body A a B, pokud galvanometrem neprotéká
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proud. Co to znamená pro elektrický potenciál t�chto bod�?

� �ešení nápov�dy 3

Jestliže mezi body A a B neprotéká proud, pak mezi nimi musí být nulové nap�tí.
Pokud by nap�tí nulové nebylo, potom by mezi t�mito body tekl proud.

Protože nap�tí mezi dv�ma body se rovná rozdílu jejich elektrického potenciálu,
musí mít body A a B stejný elektrický potenciál. Odtud plyne, že hodnoty nap�tí na
rezistorech R1 a R3 jsou si rovny (stejn� tak i hodnoty nap�tí na rezistorech R2 a
R4).

 

Rozbor

Jestliže je m�stek vyvážen, znamená to, že galvanometrem G neprotéká žádný
proud. Platí tedy:

Proud protékající rezistorem R1 se bude rovnat proudu, který protéká
rezistorem R2 (to samé platí i pro rezistory R3 a R4).

1.

Nap�tí mezi body A a B je nulové. Nap�tí mezi dv�ma body je rovno
rozdílu jejich potenciálu, uzly A a B mají tedy stejný elektrický potenciál.
Z toho plyne, že hodnoty nap�tí na rezistorech R1 a R3 jsou si rovny
(obdobn� i pro rezistory R2 a R4).

2.

Z t�chto dvou úvah a použitím Ohmova zákona pro �ást obvodu (úbytek nap�tí na
spot�ebi�i se rovná sou�inu odporu spot�ebi�e a proudu, který spot�ebi�em
protéká) získáme pravidlo, které platí pro vyvážený m�stek: podíl odpor�
rezistor� R1 a R2 je stejný jako podíl odpor� rezistor� R3 a R4.
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Odpor rezistoru R4 je závislý na teplot�. Odpor teplotn� závislého rezistoru
vypo�ítáme pomocí vztahu:

kde R4 je odpor rezistoru p�i teplot� t, R0 odpor rezistoru p�i po�áte�ní (tzv.
vztažné) teplot� t0, � je teplotní sou�initel elektrického odporu a 	t je rozdíl teplot
	t = t 
 t0.

�ešení

Pokud je m�stek vyvážen, znamená to, že galvanometrem G neprotéká žádný
proud. Uzly A a B proto budou mít stejný elektrický potenciál a platí:

1. Proud protékající rezistorem R1 se rovná proudu, který protéká rezistorem R2. A
proud protékající rezistorem R3 se rovná proudu protékajícímu rezistorem R4.
Tedy:

2. Protože uzly A a B mají stejný elektrický potenciál, jsou hodnoty nap�tí na
rezistorech R1 a R3 stejné. To samé platí i pro rezistory R2 a R4.

Ohm�v zákon pro �ást obvodu �íká, že:

kde Ux je úbytek nap�tí na spot�ebi�i, Rx odpor spot�ebi�e a Ix je proud, který
spot�ebi�em protéká.

Nyní si pomocí tohoto vztahu vyjád�íme rovnosti nap�tí na rezistorech:
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(*)

Ob� rovnice pod�líme:

Proudy I1 a I3 se ve zlomcích zkrátí a my tak získáme podmínku pro vyvážený
m�stek:

Nyní si z ní vyjád�íme odpor R4:

Odpor rezistoru R4 je závislý na teplot�. Tuto závislost udává vztah

kde R4 je odpor rezistoru p�i teplot� t, R0 odpor rezistoru p�i vztažné teplot� t0, � je
teplotní sou�initel elektrického odporu a 	t je rozdíl teplot 	t = t 
 t0.

Z této rovnice si vyjád�íme teplotní rozdíl 	t:

Pro teplotu t tedy platí:

Nyní do tohoto vzorce dosadíme za R4 vztah (*):

Tím získáme výsledný vztah pro výpo�et teploty t rezistoru R4:

�íselné dosazení
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Ze zadání úlohy víme:

R1 = 2,0 k� odpory rezistor� R1, R2, R3 m�stku
R2 = 2,3 k�
R3 = 4,0 k�
R0 = 4,5 k � odpor rezistoru R4 p�i teplot� 0 °C

� = 0,004 °C-1 teplotní sou�initel elektrického odporu rezistoru R4

V p�edchozím oddíle jsme získali vzorec pro výpo�et teploty rezistoru R4.

Protože všechny odpory jsou vyjád�eny v kiloohmech a ve vzorci se nám jednotka
ohm zkrátí, nemusíme odpory rezistor� p�evád�t na základní jednotky.

Pro teplotu t tedy platí:

Odpov��

Jestliže je m�stek vyvážen, pak teplota rezistoru R4 je 5,5 °C.

Jiný zp�sob �ešení úlohy

Tuto úlohu také m�žeme �ešit pomocí Kirchhoffových zákon�. Vyjád�íme si proud
procházející galvanometrem za obecných podmínek a potom hledáme, kdy bude
nulový.

Zn�ní Kirchhoffových zákon� a „kucha�ku“ k jejich použití naleznete v úloze
Použití Kirchhoffových zákon� pro �ešení obvodu se dv�ma zdroji

Komentá�

M��ící m�stky se používají k m��ení elektrických veli�in – kapacity, odporu nebo
induk�nosti. M��ení m�stkovými metodami se zakládá na dosažení rovnováhy mezi
v�tvemi m�stk�. Tuto rovnováhu zjiš�ujeme galvanometrem, který je p�ipojen
k jedné úhlop�í�ce m�stku. Ke druhé úhlop�í�ce je p�ipojen zdroj nap�tí
– stejnosm�rný nebo st�ídavý, podle m��ené veli�iny (st�ídavé napájení pro
kapacitu a induk�nost, pro odpory stejnosm�rné i st�ídavé, lepší je však
stejnosm�rné).

M��ení pomocí m�stkové metody je velmi p�esné, ale vyhovuje jen úzkému

http://www.fyzikalniulohy.cz/uloha_292

54



rozsahu hodnot (záleží na parametrech m�stku).

Na principu m�stkové metody jsou založeny p�ístroje speciáln� konstruované pro
p�ímé m��ení elektrických odpor� v technické praxi. Nazývají se ohmmetry.
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Zahradní párty s rychlovarnou konvicí

V dom� je v zásuvce elektrické sít� nap�tí 230�V. Pomocí kabelu o délce 60�m a
odporu 1,2�� je k této zásuvce na zahrad� p�ipojena varná konvice. Na konvici je
tento štítek:

a) Jaké je skute�né nap�tí na topné spirále konvice a její skute�ný p�íkon p�i
uvedeném zapojení?

b) Sestrojte pro danou varnou konvici a daný pr��ez kabelu graf závislosti p�íkonu
na délce kabelu od 0 do 2000 m.

Komentá�

Protože v této úloze pracujeme s efektivními hodnotami nap�tí a proudu, m�žeme
úlohu �ešit, jakoby konvice byla zapojena do obvodu se zdrojem stejnosm�rného
nap�tí.

Efektivní hodnoty st�ídavého proudu a nap�tí odpovídají takovým hodnotám
stejnosm�rného proudu a nap�tí, p�i kterých je výkon stejnosm�rného proudu
v obvodu s odporem stejný jako výkon st�ídavého proudu.

Nápov�da

Údaje na štítku konvice �íkají, jaká je hodnota p�íkonu konvice p�i daném nap�tí a
dané frekvenci. Jsou to hodnoty, které charakterizují vlastnosti konvice.

Vzhledem k tomu, že pracujeme s efektivními hodnotami a uvažujeme jen odpor
konvice, frekvenci nap�tí k výpo�t�m nepot�ebujeme.

Rozbor

a) Skute�né nap�tí konvice a její skute�ný p�íkon

P�íkon elektrického proudu je roven sou�inu nap�tí na spot�ebi�i a proudu, který
spot�ebi�em protéká. Tento proud se rovná podílu nap�tí na spot�ebi�i a odporu
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spot�ebi�e. Protože hodnoty napsané na štítku konvice ur�ují její parametry,
m�žeme z nap�tí a p�íkonu, které jsou na tomto štítku uvedeny, vypo�ítat odpor
konvice.

Kabel a varnou konvici m�žeme pokládat za dva sériov� spojené spot�ebi�e, proto
ob�ma protéká stejný proud. Tento porud ur�íme z Ohmova zákona, do kterého
dosadíme nap�tí zdroje (tj. nap�tí v zásuvce) a celkový odpor obvodu. Skute�né
nap�tí na konvici bude úm�rné protékajícímu proudu a odporu konvice.

Nyní již známe proud protékající konvicí i nap�tí na ní, a proto m�žeme ur�it její
skute�ný p�íkon.

b) Závislost p�íkonu konvice na délce kabelu

Odpor kovového vodi�e je p�ímo úm�rný jeho délce a nep�ímo úm�rný jeho
pr��ezu. Dále zavisí na m�rném odporu vodi�e (tj. na materiálu vodi�e).

P�i zm�n� délky kabelu z�stává m�rný odpor i pr��ez vodi�e konstantní. Protože
známe odpor kabelu p�i zadané délce, vyjád�íme si pomocí t�chto dvou veli�in
neznámý podíl m�rného odporu a pr��ezu. Ten dosadíme do vyjád�ení odporu
kabelu v závislosti na jeho délce.

Abychom zjistily závislost p�íkonu konvice na délce kabelu, nahradíme v rovnici
pro p�íkon (kterou jsme získali �ešením �ásti a) odpor kabelu vztahem, který
vyjad�uje odpor kabelu v závislosti na jeho délce.

�ešení �ásti a): Skute�né nap�tí na topné spirále konvice

Kabel a varnou konvici m�žeme pokládat za dva sériov� spojené spot�ebi�e.
Odpor kabelu ozna�íme R0, odpor varné konvice (topné spirály) R.

Z Ohmova zákona víme, že obvodem protéká proud I, pro který platí:

kde U0 je nap�tí na zdroji.

Protože kabel a konvici považujeme za sériov� zapojené spot�ebi�e, pak celkový
proud obvodem se rovná proudu protékajícímu spot�ebi�em:
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(*)

Tyto dv� rovnice porovnáme:

A vyjád�íme si skute�né nap�tí na spirále konvice U:

Údaje 230 V a 2�000 W, které jsou na štítku konvice, �íkají, že pokud konvici
zapojíme ke zdroji o nap�tí Us = 230 V, bude její p�íkon Ps = 2�000 W. Z t�chto
hodnot vypo�ítáme odpor varné konvice R.

Pro p�íkon konvice platí:

kde Us je nap�tí na konvici a R je odpor konvice.

Z této rovnice ur�íme odpor R a za nap�tí a p�íkon dosadíme hodnoty ze štítku
konvice. Tím zjistíme odpor topné spirály:

Takto vyjád�ený odpor R dosadíme do rovnice (*):

A získáme tak skute�né nap�tí na topné spirále konvice:

Nyní již do této rovnice dosadíme �íselné hodnoty veli�in ze zadání úlohy:
U0 = 230 V, R0 = 1,2 �, Ps = 2�000 W, Us = 230 V

�ešení �ásti a): skute�ný p�íkon topné spirály konvice

Skute�ný p�íkon topné spirály konvice vypo�ítáme ze vztahu:
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(*)

kde R je odpor topné spirály a U je skute�né nap�tí na spirále. Tyto veli�iny jsme
ur�ili v minulém oddíle:

Ob� rovnice dosadíme do vztahu pro skute�ný p�íkon topné spirály:

Pro skute�ný p�íkon topné spirály konvice tedy platí:

Nyní vypo�ítáme �íselnou hodnotu skute�ného p�íkonu P:

U0 = 230 V, Ps = 2�000 W, Us = 230 V, R0 = 1,2 �

�ešení �ásti b): závislost p�íkonu na délce kabelu

V minulém oddíle jsme odvodili vztah pro skute�ný p�íkon varné konvice:

P�i zm�n� délky kabelu se m�ní i jeho odpor - odpor kovového vodi�e je p�ímo
úm�rný jeho délce:

� je m�rný odpor vodi�e (závisí na materiálu), l délka a S pr��ez vodi�e.

Protože m�rný odpor vodi�e i jeho pr��ez jsou konstantní, platí pro odpor kabelu
p�i délce l0:
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Odpor kovového vodi�e tedy vypo�ítáme ze vztahu:

Pokud chceme zkoumat závislost p�íkonu konvice na délce kabelu, musíme ve
vzorci (*) nahradit odpor R0 odporem R, který je na délce kabelu závislý.

Tento vztah ješt� upravíme tak, abychom se zbavili složeného zlomku:

A získáme tak p�íkon konvice jako funkci délky kabelu. Tato funkce je zadána
p�edpisem:

Jedná se o mocninnou funkci se záporným celo�íselným exponentem -2.
Argumentem funkce je délka kabelu l. Ta je v rovnici tu�n� zvýrazn�na.

Ze zadádí úlohy víme, že

U0 = 230 V, Ps = 2�000�W, Us = 230 V, l0 = 60�m, R0 = 1,2��

Nyní si pro l od 0 do 2�000 m sestavíme tabulku hodnot a nakreslíme graf
závislosti p�íkonu konvice na délce kabelu:

l [m] 0 400 800 1�200 1�600 2�000
P [W] 2�000 1�179 776 550 410 317
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Zde se kliknutím otev�e excelovský soubor s daty.

Odpov�� k �ásti a)

Skute�né nap�tí na topné spirále konvice je 220 V a její skute�ný p�íkon je
1 830 W.
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Termistor

Ke zdroji o nap�tí 20�V je do série zapojen termistor a rezistor o odporu 1�k�. P�i
teplot� 20�°C jsme ampérmetrem nam��ili v obvodu hodnotu proudu 5�mA. Po
pono�ení termistoru do teplé vody se proud v obvodu zv�tšil na 10�mA.

Jaká je teplota vody, jestliže p�i vztažné teplot� 20 °C je st�ední hodnota teplotního
sou�initele odporu -0,04�K-1?

Nápov�da

Vyhledejte si, co je termistor a jaké má vlastnosti.

Rozbor

Termistor je teplotn� závislý rezistor. Jedná se o polovodi�ovou sou�ástku, jejíž
odpor se s rostoucí teplotou zmenšuje. Tato zm�na je daleko rychlejší než u kov�.

M�ní-li se teplota termistoru pouze v malém rozmezí, m�žeme �íci, že závislost
odporu na teplot� je prakticky lineární:
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Zm�na odporu závisí na materiálu, z n�hož je termistor vyroben (termistory se
vyráb�jí z oxid� kov� Mn, Fe, Co, Ni, ...). Tuto závislost charakterizuje tzv.
teplotní sou�initel elektrického odporu �. Jeho jednotkou je K-1. Jeho hodnota �
je závislá i na volb� vztažné teploty.

Pro n�které látky jsou hodnoty � uvedeny v tabulkách.

Obecný výpo�et

Závislost elektrického odporu termistoru na teplot� udává vztah

kde Rt je odpor termistoru p�i teplot� t, Rt0 odpor termistoru p�i vztažné teplot� t0,
� je teplotní sou�initel elektrického odporu a 	t je rozdíl teplot 	t = t - t0.

Protože je ve vzorci teplotní rozdíl a protože pro termodynamickou a Celsiovu
teplotu platí 	T = 	t, nezáleží na tom, zda budeme teplotu dosazovat ve stupních
Celsia nebo v kelvinech. V zadání úlohy máme teplotu vyjád�enou ve stupních
Celsia, a proto i v dalších výpo�tech budeme používat tyto jednotky.

Termistor je do obvodu p�ipojen sériov�, proto celkový odpor soustavy bude roven
sou�tu odporu rezistoru a termistoru. Z Ohmova zákona víme, že pro náš obvod
tedy platí:

kde R je odpor rezistoru, Rt odpor termistoru, I je proud procházející obvodem a U
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je nap�tí na zdroji.

Pro po�áte�ní teplotu 20 °C platí:

Po pono�ení termistoru do teplé vody stoupne teplota a pro odpor termistoru
m�žeme psát vztah:

Nyní si ze závislosti elektrického odporu termistoru na teplot� vyjád�íme rozdíl
teplot 	t:

Dosadíme vyjád�ení obou odpor� pomocí Ohmova zákona:

Pro teplotu termistoru získáme vztah:

�íselné dosazení

V p�edchozím oddíle jsme odvodili vztah pro teplotu termistoru:

Tato teplota je stejná jako teplota vody, v které je termistor pono�en.

Ze zadání úlohy známe:

U = 20 V
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R = 1 k� = 103 �

� = -0,04 K-1 = -4·10-2 K-1

po�áte�ní teplota t0 = 20 °C  . . . I0 = 5 mA = 5·10-3 A

teplota vody t = ? °C  . . . I = 10 mA = 10·10-3 A = 10-2 A

Do vzorce dosadíme �íselné hodnoty a vypo�ítáme teplotu vody, která zah�ívá
termistor:

Odpov��

Voda, do které jsme pono�ili termistor, má teplotu 37 °C.

Odkaz na podobnou úlohu

Zkuste vy�ešit také úlohu Odpor vodi�e v závislosti na teplot�.
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Př́ıloha II – Elektronický dotazńık

V této části je přiložen dotazńık zjǐst’uj́ıćı názory uživatel̊u sb́ırky. Dotazńık
je vytǐstěn př́ımo z elektronické sb́ırky, a proto vzhled následuj́ıćıch stránek
neńı tak kvalitńı.

66



Dotazník zjiš	ující názory uživatel� sbírky

Vážení studenti, vážené studentky,

v rámci n�kolika studentských prací na Kated�e didaktiky fyziky MFF UK vzniká již t�etím rokem
tato Elektronická sbírka �ešených úloh z fyziky, na jejíž existenci jsem Vás upozor�ovala jednak
za�átkem zimního semestru, jednak jsem Vám ji pomocí e-mailu p�ipomínala na za�átku
zkouškového období a zárove� Vás upozornila na následující dotazník.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda tato sbírka je �i m�že být pomocníkem student�m, kte�í se
o fyziku zajímají a cht�jí se jí v budoucnu i nadále v�novat. Vypln�ním dotazníku nám sbírku
pom�žete zlepšovat. Proto Vás prosím, v�nujte jednotlivým otázkám dostatek pozornosti a
odpovídejte podle pravdy. Vypln�ní dotazníku by vám nem�lo zabrat více než pár minut.

 

P�edem d�kuji za vypln�ní.

Marie Sn�tinová
studentka u�itelství fyziky MFF UK

 

 

Jsem   u�itel fyziky

student VŠ obor/škola: 

student SŠ obor/škola: 

n�kdo jiný / up�esn�ní:

 

�as strávený nad sbírkou:

Zak�ížkujte prosím ta tvrzení, která nejlépe odpovídají zp�sobu Vaší práce se sbírkou (lze
zak�ížkovat více tvrzení nebo p�idat svoje vlastní vyjád�ení):

Do sbírky jsem se ani nepodíval(a).
Do sbírky jsem nahlédl(a) jen jednou, když jsem se o ní dozv�d�l(a).
Sbírku jsem n�kolikrát navštívil(a) a pro�etl(a) si n�kolik úloh.
Sbírku jsem využíval(a) �i využívám pravideln�ji ke studiu úloh.
Sbírku jsem využíval(a) �i využívám pravideln�ji, úlohy se snažím �ešit samostatn�.

Sbírku jsem využíval(a) �i využívám jinak:   
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Zajímal(a) jsem se spíše o úlohy z:

 mechaniky

 elekt�iny a magnetismu

 

O sbírce ...

V následujících tabulkách ozna�te u každého tvrzení práv� jedno polí�ko podle toho, jak moc s
daným tvrzením souhlasíte nebo nesouhlasíte.

 

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

Sbírka je vytvo�ena p�ehledn�.
Sbírka je jednoduchá na ovládání.
�len�ní úloh do kapitol a jejich výb�r mi vyhovuje.

Pokud je vaše odpov� záporná, napište prosím, jak by podle vás m�ly být úlohy roz�len�ny:

 

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

Úlohy jsou �asto jednodušší, než uvádí vyzna�ená obtížnost.
Úlohy jsou �asto složit�jší, než uvádí vyzna�ená obtížnost.

 

Díky tomu, že mohu rozklikávat jednotlivé �ásti �ešení:

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

�eším známé �i jednoduché úlohy samostatn� a kontroluji si jen
�ešení.
�eším úlohy samostatn� a pr�b�žn� si kontroluji postup.
Když úloze nerozumím, p�e�tu si nápov�du nebo rozbor a dál se
snažím �ešit úlohu samostatn�.
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Podívám se na (skoro) celé �ešení úlohy, potom ji zkouším �ešit
samostatn�.
Podívám se na celé �ešení úlohy, jestli bych v�d�l(a), jak ji
�ešit, a úlohu už ne�eším.

Zkuste sami formulovat, jak vám pomáhá �i naopak znep�ijem�uje práci fakt, že �ešení úlohy je
rozd�leno na n�kolik �ástí a je nutné si je postupn� rozklikávat.

 

Ozna�ení následujících kategorií mi p�ijde výhodné.

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

Úloha �ešená úvahou
Úloha �ešená graficky
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
Komplexní úloha
Úloha s vysv�tlením teorie

Do sbírky bych za�adil(a) ješt� kategorii/kategorie: 

K za�azování úloh do kategorií bych ješt� cht�l(a) poznamenat

 

Následující sou�asti �ešení úlohy mi p�ijdou užite�né.

N�které �ásti jsou jen u úloh z mechaniky, n�které pouze u úloh z elekt�iny a magnetismu. Pokud
jste pracovali pouze s úlohami z jednoho p�edm�tu, vyjád�ete se pouze k t�m �ástem, které znáte.

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

Nápov�da
�ešení nápov�dy
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Rozbor
Celkové �ešení / �ešení
�íselný výpo�et
Obrázky
Odpov�
Odkaz na podobnou úlohu
Komentá�

Do sbírky bych ješt� doporu�il(a) za�adit oddíl: 

K �len�ní úloh na oddíly bych ješt� cht�l(a) poznamenat:

 

Jak hodnotíte celkovou prosp�šnost sbírky?

Sbírku považuji za vhodnou pro vysokoškoláky:

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

Jako dopln�k k u�ivu b�hem semestru
Jako dopln�k ke cvi�ením
K p�íprav� na zkoušku

 

Sbírku považuji za vhodnou pro st�edoškoláky:

Rozhodn�
ano

Spíše
ano

Spíše
ne

Rozhodn�
ne

Jako dopln�k k u�ivu b�hem školního roku
K p�íprav� na maturit�
K p�íprav� na p�ijímací zkoušky na VŠ

 

Zak�ížkujte ta tvrzení, která odpovídají tomu, jak jste sbírku využil(a):

Jako dopln�k k p�ednášce v pr�b�hu semestru

http://www.fyzikalniulohy.cz/dotaznik.php
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Jako dopln�k ke cvi�ení v pr�b�hu semestru
K p�íprav� na zkoušku

Sbírku jsem využíval(a) �i využívám jinak:   

 

Pokud máte ke sbírce jakoukoli další poznámku, prosím napište ji zde:

 

 

Ješt� jednou d�kuji za vypln�ní dotazníku.

Marie Sn�tinová
studentka u�itelství MFF UK
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Př́ıloha III – Grafy

Na následuj́ıćıch stránkách jsou umı́stěny grafy nezařazené do textu, které se
týkaj́ı užitečnosti a použitelnosti elektronické sb́ırky řešených úloh z fyziky.
Grafy jsou výsledkem vyhodnoceńı dotazńıku, který k datu 1.4.2010 vyplnilo
59 čtenář̊u.

Sbírka je vytvořena

přehledně

Sbírka je jednoduchá

na ovládání

Členění úloh do kapitol

a jejich výběr mi vyhovuje

Úlohy jsou často jednodušší

než uvádí

vyznačená obtížnost

Úlohy jsou často složitější

než uvádí

vyznačená obtížnost

Kladné hodnocení Negativní hodnocení Bez odpovědi

relativní četnost

%

0 40 60 80 10020

Graf 4: Graf prezentuje globálńı názory čtenář̊u na sb́ırku. Bylo zde
zjǐst’ováno, jak uživatel̊um vyhovuje rozhrańı sb́ırky a zda náročnost úloh
odpov́ıdá vyznačené obt́ıžnosti. Graf zpracovává otázky z části dotazńıku
nazvané

”
O sb́ırce“.
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Kladné hodnocení Negativní hodnocení

re
la

ti
v
n
í

č
e
tn

o
s
t

%

Úloha řešená

úvahou

Úloha řešená

graficky

Úloha vyžadující

neobvyklý trik

nebo nápad

Komplexní

úloha

Úloha

s vysvětlením

teorie

20

40

60

80

100

0

Bez odpovědi

Graf 5: Graf ukazuje, jak čtenáři hodnotili užitečnost členěńı úloh do
speciálńıch kategoríı podle zp̊usobu řešeńı úloh. Graf zpracovává otázky
z části dotazńıku, která se zabývá vhodnost́ı označeńı kategoríı, do nichž
jsou úlohy zařazeny. Tato část dotazńıku je nazvána

”
Označeńı následuj́ıćıch

kategoríı mi přijde výhodné.“.
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Jako doplněk

k učivu během

semestru

Jako doplněk

ke cvičením

K přípravě

na zkoušku

Jako doplněk

k učivu během

školního roku

K přípravě

na maturitu

K přípravě

na přijímací

zkoušky na VŠ

Kladné hodnocení Negativní hodnocení

20

40

60

80

100

0

Bez odpovědi

Graf 6: Graf znázorňuje výsledky pr̊uzkumu, ve kterém čtenáři odpov́ıdali
na otázky týkaj́ıćı se vhodnosti sb́ırky pro studenty středńıch a vysokých
škol. Otázky zpracované v tomto grafu jsou z části dotazńıku nazvané

”
Jak

hodnot́ıte celkovou prospěšnost sb́ırky?“.
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jako doplněk

k přednášce

v průběhu semestru

jako doplněk

ke cvičení

v průběhu semestru

k přípravě

na zkoušku

jinak

Sbírku jsem využíval(a) či využívám...

10

20

30

40

50

0

Graf 7: Graf vyhodnocuje otázky z posledńı části dotazńıku a ukazuje, jakým
zp̊usobem čtenáři sb́ırku využ́ıvali. Pokud byla sb́ırka využ́ıvána jinak než
nab́ızely položky dotazńıku, měli čtenáři možnost napsat jakým zp̊usobem.
Nejčastěǰśı odpovědi jsou pak součást́ı textu diplomové práce.
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