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nenapadne zamyslet se nad jejich činností, přestože tyto přístroje pracují na fyzikálních
principech, které jsou velmi zajímavé. Učitel fyziky se však může od svých zvídavých žáků
dočkat otázky, jak to či ono funguje. V této diplomové práci jsem se pokusila vysvětlit fyzikální
základy činnosti několika běžně používaných přístrojů; fotoaparátu, varné konvice, vysavače,
zámků, žárovky a zářivky a žehličky. Práce by měla být srozumitelná nejen učitelům fyziky, ale i
středoškolákům, kteří mají zájem se něco nového dozvědět. Pro snažší pochopení činnosti
těchto přístrojů jsem tento text doplnila velkým množství fotografií a obrázků s podrobným
popisem. Kromě vysvětlení principu činnosti jednotlivých zařízení, jsem se pokusila najit i
jejich využití při výuce fyziky. U většiny přístrojů proto najdete návod na nějaký pokus, který by
měl nějak objasnit princip vlastní činnosti přístroje, nebo se v něm přístroj použije pro
vysvětlení nějakého jiného fyzikálního děje. K některým tématům jsem vytvořila i pracovní listy.
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Abstract: Each of us uses various home equipment and devices. But mostly we don’t think how
these things work, although these instruments work on very interesting physical principles.
But every teacher of physics may be asked by his or her pupils how this or that works. I’m trying
to explore, make clear and illustrate physical base of functionality of several commonly used
home equipment like cameras, electric kettles, vacuum cleaners, locks, light bulbs, fluorescent
lamp and electric iron in my graduation theses. This thesis would be understandable not only to
teachers of physics, but even to high school students, who want to learn something new. I
supply the thesis with lot of photos and pictures with detailed descriptions for easier
understanding. I try to find the usage of these principles in physical classes, not only describe,
how some of these simple machines to operate. That is why you can find instructions, how to
make an experiment, by major part of the machines. These instructions would make clear
principles of working of this equipment or this equipment can be used for explaining some
other physical effect. I set up work sheets for some of the themes.
Keywords: home equipment, lighting, photography, physical experiments

Úvod

1 Úvod
Fyzika dnes bohužel není pro žáky a studenty mnohdy příliš populární předmět.
Hodinová dotace se snižuje, ale požadováno je stále stejné množství učiva. Tím má vyučující
stále méně času udělat fyziku zajímavou. Také se, právě pro nedostatek času, fyzika zaměřuje
na teoretické znalosti. A tak se vlastně nemůžeme ani divit, že žáci a studenti většinou k fyzice
kladnývztah nemají.
Přitom kolem nás je spousta jevů, procesů a předmětů, které denně vidíme a používáme.
Mnohdy ale ani netušíme, jak věci fungují, a už vůbec za jejich funkci nevidíme mnohdy
základní fyzikální vztahy. Přitom právě spojení školního předmětu s každodenní praxí může
učinit fyziku zajímavou doslova pro každého.
Ve své budoucí pedagogické praxi bych moc ráda alespoň občas přinesla do hodin nějaký
pokus nebo zajímavost, která by, jak doufám, třídu zaujala. Věřím, že zdaleka nejsem sama.
Proto se v této práci popisuji některé přístroje, které běžně používáme ve svých domácnostech.
Mým cílem je popsat a vyzkoušet fyzikální pokusy, které by mohly žáky a studenty zaujmout a
které se dají provést i v běžné třídě. Zároveň chci doplnit tyto pokusy nezbytnou teorií tak, aby
učitel fyziky na základě této práce dokázal danou problematiku vysvětlit a odpovědět i na
zvídavé dotazy. Jako pomůcku v hodinách jsem také vytvořila pracovní listy pro žáky a
studenty. Ráda bych, aby tato práce byla srozumitelná žákům středních škol.
První části se zabývám fotoaparáty a fotografováním. Objasňuji principy funkce
optických soustav objektivů, způsoby záznamu obrazu na nosná média, a zachycení barev. To
vše ukazuji v kontextu historického vývoje, tedy od prvních pokusů s dírkovou komorou, až po
dnešní digitální fotoaparáty. V této části jsem se také pokusila naznačit vnímáni barev lidským
okem.
Druhou část věnuji varné konvici, a to nejen principům jejího fungováni, ale především
srovnání účinnosti s jinými způsoby ohřevu vody. Prakticky chci ukázat, jaký vliv má účinnost
vaření nejen na naše peněženky, ale i na životni prostředí.
V další kapitole vysvětluji principy práce vysavače, jeho motoru, odrušení a i ostatních
zajímavých částí. Na pokusech jsem chtěla prakticky ukázat srovnání vysavače a lidských
schopnosti.
Dále se zabývám zámky, jejich různými typy. Vysvětluji, proč může existovat mnoho
různých kombinací klíčů, ale i velice zajímavý tzv. univerzální klíč.
V další části volně navazuji na kapitolu o fotoaparátech (světle) a vysvětlím principy práce
žárovky a zářivky, objasním, proč je rozdíl v jejich produkovaném světle, provedu některá
měření a poukazuji na jejich praktické dopady. Žákům a studentům bych chtěla pokusy
demonstrovat srovnání účinnosti zářivky a žárovky.
V poslední kapitole se věnuji žehličce, a to nejen technické stránce přístroje (regulaci
teploty), ale i vysvětlením změn v žehlených látkách.

i
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2 Fotoaparáty
Odedávna se člověk snažil zachytit obraz skutečnosti. Z počátku ho musel kreslit. My
dnes vezmeme fotoaparát a zmáčkneme spoušť, film doneseme vyvolat a máme požadovaný
obraz reality. Pokud používáme digitální fotoaparát, film už ani nepotřebujeme a obraz
uchováváme v počítači. Ale jak je to možné? Jak takový fotoaparát vlastně funguje?

2.1 Dírková komora
Nejstarším předkem dnešních fotoaparátů je tzv. dírková komora (Camera obscura).
První zmínky o ní jsou z Číny asi z 5. století př.n.l. Dírková komora je velmi jednoduché optické
zařízení. Skládá se z temné krabičky, která má v jedné stěně malou dírku, kterou prochází
světlo odražené od předmětů před krabicí. Na protější stěně (na stínítku) se potom objevuje
jejich obraz. Obraz vzniká díky přímočarému šíření světla. Od každého bodu předmětu se
odráží světlo všemi směry. Jen část však prochází dírkou a šíří se dále, až narazí na stínítko.
Obraz, který vzniká je převrácený (viz obr. 1. 1). Jedná se vlastně o stejnolehlost, jejímž středem
je právě dírka. Je také jasné, že se bod nezobrazí jako bod, ale jako kroužek, což nám způsobuje
neostrost (viz obr. 1. 2). Velikost tohoto kroužku bude záviset na rozměrech otvoru. Tedy čím
menší dírka, tím ostřejší. Ale díky vlnové povaze světla narazíme na další omezení. Když je
velikost dírky srovnatelná s velikostí vlnové délky světla, vznikají na obraze interferenční
kroužky.

Obr.1.1

Zobrazení dírkovou komorou

Obr.1.2

Neostrost daná velikostí dírky

Z počátku lidé neznali materiály citlivé na světlo jako dnes, a tak byla dírková komora
používána jen na promítání na průhledný papír a obraz předmětu museli obkreslit.
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Dírkovou komoru si můžeme snadno vyrobit i doma. Stačí nám k tomu jen krabice ze
silnějšího papíru. Zevnitř ji natřeme černě, aby světlo dovnitř neprosvítalo a neodráželo se na
stěnách. V přední části vystříhneme menší obdélník, na který potom nalepíme alobal, či plíšek
z plechovky, nebo diskety. Do něho uděláme jehlou dírku. Neděláme ji do papíru, protože do
plíšku se udělá snáze a není roztřepená. Lepší je, když ji ještě zabrousíme brusným papírem.
Jako stínítko použijeme průsvitný papír (já jsem používala papír na pečení, ten je dost tenký).
Aby přes něj bylo lépe vidět, můžeme ho ještě namastit. Stínítko umístíme do krabice naproti
dírce. Papír můžeme uchytit například mezi dvě špejle spojené gumičkou, které zaklesnete na
šířku krabice. Protože dírkou pronikne jen málo světla, nesmí na stínítko dopadat světlo
odjinud, abychom obraz nepřesvítili a zřetelně ho viděli. Musíme si proto přes hlavu
přetáhnout deku a dobře ji utěsnit. Obraz neuvidíme hned, naše oči si musí nejdříve přivyknout
šeru.
Obraz můžeme samozřejmě zachytit na citlivou vrstvu a udělat si tak fotografii. Stačí
zalepit dírku černou páskou a v temné komoře vložit do krabice místo obyčejného papíru
fotografický papír a zadní část krabice zalepit, aby dovnitř neproniklo světlo. Dírková komora
je připravena k fotografování. Když strhnete pásku z dírky osvítíme fotografický papír. Dírku
pak musíme pečlivě zalepit a jít s krabicí do temné komory a zde papír vyvolat. Na vyvolání
potřebujeme vývojku a ustalovač, kterou si můžeme pořídit ve specializované fotografické
prodejně. Při vyvolávání se musíme řídit návodem na těchto chemikáliích. Takto získaný
obrázek bude negativní. To znamená, že to co je ve skutečnosti světlé, je na fotce tmavé a
naopak. Snímek je navíc stranově převrácený (to díky stejnolehlosti). Chceme-li získat
nepřevrácený obrázek, který bude pozitivní, tj. světlý tam, kde je více světla, musíme negativní
snímek položit na fotografický papír a prosvítit ho. Papír pak musíme opět vyvolat. Pokud se
chceme vyhnout prosvěcování a dalšímu vyvolávání, můžeme negativní snímek naskenrovat a
v počítači ho upravit (převrátit a provést inverzi barev) (viz obr. 1. 3) .

•

A
Obr.1. 3

B

c

A - negativní snímek; B - pozitivní snímek, získaný prosvícením
negativního snímku na fotografický papír (při prosvícení původního
snímku se zobrazilo i číslo snímku, které bylo na rubové straně); C pozitivní snímek získaný z naskenovaného negativního provedením
inverze a převrácením

Kamenem úrazu je zvolit čas, po který vystavíme fotografický papír světlu. Tento čas
závisí na rozměru dírky, vzdálenosti papíru od otvoru a na citlivosti papíru. Pokud máme
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po ruce fotoaparát, můžeme si změřit clonu a potřebný čas. Přibližná doba pro osvícení
fotopapíru můžeme získat ze vztahu:

fo=

O)'· t·

100.

(1.1)
l . . . . . . . . . vzdálenost papíru od dírky
d. . ......

„

průměr

dírky

c. . . . . . . . . . clonové číslo
t. ..... . . . ..

čas fotoaparátú

td. . . . . . . . . .

čas

dírkové komory

Parametr 100 je zde, protože citlivost papíru je asi stokrát menší než citlivost filmu.
Nejlepší je si vyzkoušet vyfotografovat totéž pro různé časy.
Pro pozorování pouhým okem je dobré použít dírky s větším průměrem asi 1až5 mm. Při
menších rozměrech dopadá do našeho oka málo světla a už dobře nevnímáme barvy. Pro
fotografování je samozřejmě lepší použít menší dírky a nechat světlo dopadat na citlivou vrstvu
déle.
Já jsem si vyrobila dírkovou komoru (viz obr. 1. 4, 1. 5), na které se může nastavit několik
různých velikostí dírek. Můžete si vyrobit také takovou. Konkrétní rozměry mé dírkové komory
jsou 40 cm x 25 cm x 25 cm, to ale není pro samotnou funkci důležité. Doprostřed přední stěny
jsem vystřihla čtverec 2 cm x 2 cm. Z plechovky jsem si vystřihla kotouč o průměru 11,8 cm,
do kterého jsem udělala několik dírek, jejichž průměry byly 0,4; 0,7; 0,8; 1,2; 2; 3; 4 mm a dále
pak několik dvojitých dírek pokaždé v jiné poloze. Otáčením kotouče lze nastavit dírku různé
velikosti. Kotouč jsem přichytila šroubkem na krabici tak, aby dírky vyšly přesně na vystřižený
čtverec. Protože byl kotouč příliš tenký a prohýbal se, musela jsem vystřihnout kus kruhu a
přilepila jsem ho na krabici tak, aby přichytil kotouč a nedostávalo se světlo dovnitř jinudy než
dírkou. Dovnitř krabice jsem na stěny přilepila špejle do výšky 20 cm, po kterých jsem mohla
posouvat další špejle, mezi kterými byl uchycený papír. Na zadní stranu krabice jsem mohla
nasadit víko a jeho okraje jsem ještě přetáhla gumou, abych ho dobře utěsnila, a pak jsem
krabici mohla použít i pro fotografování na papír.

A
Obr.1.4

B

c

Dírková komora: A - celkový pohled s rozměry, B - otáčivý kotouč s dírkami, C pohled dovnitř dírkové komory na papír uchycený pomocí špejlí
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Obr.1. 5

Nákres přední strany dírkové komory

Na takovéto dírkové komoře si můžete prověřit, jaký má vliv velikost dírky (viz obr. 1. 6)
nebo vzdálenost papíru od dírky (viz obr. 1. 7, 1. 8). Také se můžete přesvědčit o vlivu vnějších
světelných podmínek (viz obr. 9). Lze si také vyzkoušet, co se stane, když budeme mít více
dírek, třeba i ve více polohách (viz obr. 1. 10).

Obr.1. 6

Vliv velikosti dírky: A - negativní snímek, průměr dírky 0,4 mm,
vzdálenost papíru od dírky 15 cm, expozice 15 s; B - negativní snímek,
průměr dírky 1,2 mm, vzdálenost papíru od dírky 15 cm, expozice 15 s,
snímek je znatelně přesvícen. Při zvětšení průměru dírky musíme snížit
expoziční čas. C - negativní snímek, průměr dírky 1,2 mm, vzdálenost
papíru od dírky 15 cm, expozice 5 s (aby byly snímky A, C stejně jasné
měl být expoziční čas ještě kratší, asi 1,6 s); Na snímcích je zřetelné, že
při použití větší dírky se zvýší jejich neostrost.
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D
Obr.1. 7

c

B

A

E

Vliv vzdálenosti: A - negativní snímek, průměr dírky 0,4 mm,
vzdálenost papíru od dírky 15 cm, expozice 35 s; B - negativní snímek,
průměr dírky 0,4 mm, vzdálenost papíru od dírky 1O cm, expozice 35 s;
C - negativní snímek, průměr dírky 0,4 mm, vzdálenost papíru od dírky
20 cm, expozice 35 s,· Při menší vzdálenosti papíru od dírky, dopadá na
papír více světla, proto musíme použít kratší expoziční časy, aby nebyl
snímek přesvícen. Pro větší vzdálenost musíme, čas naopak prodloužit,
aby nebyl snímek příliš světlý. D - negativní snímek, průměr dírky 0,4
mm, vzdálenost papíru od dírky 20 cm, expozice 50 s; E - negativní
snímek, průměr dírky 0,4 mm, vzdálenost papíru od dírky 10 cm,
expozice 20 s; (snímky A, D, E nejsou stejně jasné, neboť expozice závisí
na druhé mocnině vzdálenosti~· v případě snímku D měl být čas ještě o
trochu kratší, u snímku E naopak delší.). Velikost obrazu je přímo
úměrná vzdálenosti od dírky ljedná se o stejnolehlost).
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Obr.1. 8

Negativní snímek na dírku o průměru 0,4 mm, vzdálenost papíru od
dírky byla 4 cm a expoziční čas byl 15s. Na snímku jsou vidět
nedosvětlené okraje.

A
Obr.1. 9

B

Závislost expozice na světelných podmínkách: A - negativní snímek,
mm, vzdálenost papíru od dírky 17 cm, expozice 35 s;
B - negativní snímek, průměr dírky 0,4 mm, vzdálenost papíru od dírky
15 cm, expozice 1,5 min; Přestože je u snímku A vzdálenost papíru od
dírky o trochu větší než u snímku B, je použitý expoziční čas pro snímek
A mnohem kratší. První snímek byl totiž fotografován na sněhu, který
odráží hodně světla, zatímco druhý za poměrně pošmourného dne.
průměr dírky 0,4
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A
Obr.1.10

B

c

Použití dvojitých dírek: A - dírky nad sebou; B - dírky vedle sebe; C šikmo vedle sebe. Je vidět, že obrazy jsou dvojité (je to dobře patrné na
autu a věži vodárny), neboť každý vzniká středovým promítnutím přes
jednu dírku.

Obraz nemusíte zachytit na fotografický papír, ale můžete samozřejmě fotografovat také
na film. Jeho citlivost je však větší, tak budete muset používat menší časy. Na internetu můžete
nalézt i různé návody,jak si vytvořit vlastní dírkovou komoru na film [1]

Obr.1.11

Dírkon - dírková komora na film

Při výrobě svého dírkonu (viz obr. 1. 11) jsem se inspirovala tímto návodem, ale použila
jsem jen hlavní části, které neslouží jen ke vzhledu fotoaparátu. Další změnu, kterou jsem
provedla je, že jsem udělala převíjecí mechanismus na obě strany. Na těchto snímcích (viz
obr. 1. 12) je jasně vidět, že obraz je barevný. Fotografie nejsou příliš ostré, nejspíše je to
způsobeno tím, že se mi nepodařilo při exponování filmu aparát udržet bez pohnutí, navíc se
při zvětšování obrazu zvětšuje i neostrost.
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Obr.1.12

Fotografie z dírkové komory fotografované na barevný film

2.2 Fotoaparáty
Teprve později byla dírková komora zdokonalena čočkou. I dnešní fotoaparáty pracují na
stejném principu jako dírková komora. Jsou to temné krabičky, objektivem vstupuje dovnitř
světlo a vytváří obraz na světlocitlivé vrstvě. Existuje několik základních typů fotoaparátů.
Můžeme je rozdělit na zrcadlovky a kompakty. Liší se tím, že u zrcadlovek na rozdíl od
kompaktů pozorujeme v hledáčku přímo to, co budeme fotografovat (viz obr. 1. 13, 1. 14,
1. 15).

Obr.1.13

Kompakt

Zrcadlovky jsou dvojího typu, jednooké a dvouoké. Dvouoké zrcadlovky mají dva
objektivy. Světlo prošlé horním objektivem se odráží na zrcátku, které my ze shora pozorujeme.
Pozorovaný obraz je převrácený jen stranově. Tento typ se dnes už nevyrábí. (viz obr. 1.14)
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Obr.1.14

Dvouoká zrcadlovka

U jednookých zrcadlovek světlo prošlé objektivem dopadá na zrcátko pod úhlem 45° a
odráží se. Než dopadne do našeho oka, prochází ještě pětibokým hranolem. U tohoto hranolu
jeho boční stěny svírají úhel 45° a musí být postříbřeny, neboť světlo na ně dopadá pod menším
úhlem, než je úhel mezní, a nedochází tedy k totálnímu odrazu. Paprsek přichází do hranolu
kolmo na stěnu, proto se neláme. Dále se odráží od dvou dalších stěn a vychází kolmo na
původní paprsek (viz obr. 1. 15). Obraz, který teď pozorujeme, již není stranově převrácen.
Zrcátko nám při fotografování nepřekáží, neboť jakmile zmáčkneme spoušť, zrcátko se sklopí a
paprsky mohou dopadat na světlocitlivou vrstvu (viz obr. 1. 16).

Obr.1.15

Nákres zrcadlovky
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Odklopené zrcátko

Závěrka

B

A
Obr.1.16

Pohled do zrcadlovky se zrcátkem: A - sklopeným, B - odklopeným

Páčka

na nat hování

Nastavení expozičního
H edáček

Natažení pr
automatickou spoušť

času

Kroužek na zaostřování
Kroužek
na nastavení clony

Obr.1.17

Jednooká zrcadlovka s popisem částí

Jednotlivé fotoaparáty mohou mít různou konstrukci, ale vždy uvnitř temné krabičky
najdeme objektiv, clonu a závěrku. Objektiv tvoří spojnou optickou soustavu. Je tvořen
soustavou různých čoček. Nemůžeme použít jedinou spojnou čočku, protože žádné zobrazení
čočkou není ideální. Existují tzv. vady neboli aberace zobrazení. Ideální zobrazení čočkou by
mělo zobrazit bod jako bod a obraz předmětu by měl být geometricky podobný vzoru. Při
ideálním zobrazování čočkou používáme monochromatické světlo (světlo pouze jedné vlnové
délky) a tzv. paraxiální paprsky (paprsky blízko optické ose). Reálně však paprsky nejsou
paraxiální, z toho vznikají tzv. monochromatické vady. Při použití bílého světla pak čočka
vytváří ještě další, tzv. chromatické vady.

2.3 Chromatické vady
2.3.1 Chromatická vada polohy
Index lomu závisí na vlnové délce světla. Červené světlo má index lomu nejmenší a modré
největší, a proto se paprsek červené barvy odchýlí od původního směru méně než modré.
U spojky bude tedy ohnisko pro červenou barvu nejdáie od čočky a pro modrou čočce nejblíže
(viz obr. 1. 18 a).
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Obr.1.18

b
chromatická vada: a - u spojky, b - u rozptylky

Jak budou ohniska od sebe vzdálena, závisí na druhu skla. Ten se většinou udává pomocí
tzv. Abbeho čísla v daného vztahem:

nv- 1
v= n p- n

(1. 2)
nD. . . . . . . . . index lomu pro žlutou barvu
(žlutá

čára

ze spektra sodíku

J.=589,3nm)
nF. . . . . . . . . index lomu pro modrou barvu
(modrá

čára

ze spektra vodíku

J.=486, 1nm)
ne. . . . . . . . . index lomu pro
(červená čára

červenou

barvu

ze spektra vodíku

J.=656,3nm)

Vzdálenost ohnisek pro modrou a červenou barvu je potom přibližně rovna:

(1. 3)

f ... .. .. ...

ohnisková vzdálenost pro
žlutou barvu

Je zřejmé, že u rozptylky bude pořadí ohnisek opačné než u spojky (viz obr. 1. 18 b ). To
nám umožňuje jejich spojením vadu odstranit. Používá se kombinace spojky ze skla
korunového a rozptylky ze skla flintového. Korunové sklo je draselnovápenaté, zatímco flintové
sklo je draselnoolovnaté, díky jiným příměsím maJ1 skla jiné vlastnosti, především indexy lomu
a Abbeho čísla (sklo korunové v= 63, sklo flintové v= 35). Tím však nedosáhneme úplného
odstranění této vady, ale spojíme ohniska pouze dvou barev. Většinou se spojují právě ohniska
pro červenou a modrou barvu, což je korekce často postačující. Čočky, které mají odstraněnu
chromatickou vadu, se nazývají achromatické či achromáty. [4]
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2.3.2 Barevná vada zvětšení
Odstraněním barevné vady polohy spojíme pouze ohniskové roviny, ale obrazy předmětů
v různých barvách nemusí být stejně velké. Nesplývají hlavní roviny (tj. roviny, kam se předmět
zobrazí se zvětšením rovným jedné), tedy nejsou stejné ani ohniskové vzdálenosti, protože
ohnisková vzdálenost je definována jako vzdálenost ohniska od hlavní roviny. Zvětšení závisí
právě na ohniskové vzdálenosti:

Z = /ý = fΎ- = fi

(1.4)
Z ................... zvětšení

y . ................... velikost předmětu
y ’. ................... velikost obrazu
X.................... vzdálenost předmětu od
ohniska

Tuto vadu můžeme odstranit dvojím způsobem. Prvním je soustava achromatických
čoček vzniklých kombinací spojky z korunového skla a rozptylky ze skla flintového. Vadu
odstraníme, bude-li pro jejich střední ohniskové vzdálenosti (ohnisková vzdálenost pro žlutou
barvu) f i, f í a pro Abbeho čísla vi, v2platit vztah:

Díky tomu, že v2je přibližně dvakrát větší než vh dostaneme soustavu, která je spojná a
máme u ní odstraněné obě chromatické vady.
Druhou možností je umístit dvě čočky z téhož skla o ohniskových vzdálenostech f u f 2 tak,
aby jejich vzdálenost byla rovna aritmetickému průměru jejich vzdáleností:
d = í^

L.

(1.6)

2.4 Monochromatické vady
2.4.1 Otvorová vada
Paprsky, které jsou dále od optické osy, se lámou více a protínají optickou osu blíže čočce
než paprsky paraxiální. To platí u spojky (viz obr. 1. 19 a). U rozptylky je tomu naopak (viz
obr. 1.19 b).
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Obr. 1.19

Otvorová vada: a -u spojky, b -u rozptylky

To nám poskytuje možnost tuto vadu odstranit kombinací spojky (z korunového skla) a
rozptylky (ze skla flintového). Tím ovšem zase neodstraníme tuto vadu úplně, ale jen pro dvě
hodnoty vzdálenosti od osy. Běžně se odstraňuje otvorová vada tak, aby ohnisko okrajových
paprsků splynulo s ohniskem paprsků paraxiáních, tj. paprsků blízkých ose. Paprsky v jiných
vzdálenostech se neprotínají v témže bodě, bod se nám tedy zobrazí jako kroužek určitého
průměru & Proto se stanoví výpočtem krajní hodnota průměru rozptylového kroužku ε.

2.4.2 Koma
Koma vzniká při zobrazení mimoosého bodu. Místo bodového obrazu vzniká skvrna
svým tvarem podobná kometě, odtud její název. U objektivů, které mají odstraněnu otvorovou
vadu, je zároveň odstraněna i koma.

2.4.3 Astigmatismus a zklenutí
Astigmatismus vzniká při zobrazování mimoosého bodu. Paprsky vycházející z bodu
podél vodorovné osy čočky se protínají v tzv. sagitálním ohnisku, zatímco paprsky procházející
podél svislé osy čočky se protínají v jiném tzv. tangenciálním ohnisku. Svazek paprsků za
čočkou má eliptický průřez, jen v místech ohnisek se zužuje do úseček kolmých k ose (viz obr.
1. 20). Jejich vzdálenost se nazývá astigmatický rozdíl. Korekce se provádí kombinací dvou
složených čočkových systémů, které mají stejně velký astigmatický rozdíl, ale opačného
znaménka.

Obr. 1.20

astigmatismus[5]
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Spolu s astigmatismem se objevuje a odstraňuje i zklenutí. Považujeme-li za obraz
mimoosého bodu nejmenší kroužek, pak obraz roviny kolmé na osu je rotační plocha.
Abychom vykorigovali tuto vadu u soustavy čoček, musí pro ohniskové vzdálenosti f a indexy
lomu n, platit vztah:

2.4.4 Zkreslení
Zkreslení se projevuje u přímek mimoběžných s optickou osou tím, že se nezobrazí jako
přímka, ale jako křivka. Podle tvaru křivky mluvíme o soudkovitém a poduškovitém zkreslení
(viz obr. 1. 21, 1. 23). Příčinou je, že boční zvětšení závisí na vzdálenostech od osy.
U soudkovitého se zvětšení se vzrůstající vzdáleností zvětšuje, u poduškovitého se naopak
zmenšuje. Zkreslení se odstraňuje pomocí clony. Když dáme clonu před objektiv dopadají
paprsky na čočku velmi šikmo a vzniká soudkovité zkreslení (viz obr. 1. 22 A). Když dáme
clonu za čočku, zobrazení se účastní jpn paprsky dopadající méně šikmo a vzniká poduškovité
zkreslení (viz obr. 1. 22 B). Na odstraněni této vady se tedy používají symetrické systémy s
clonou uprostřed, tím se zkresleni navzájem kompenzují (viz obr. 1.22 C).

Obr. 1.21

Obr. 1.22

Zkreslení: A - soudkovitost, B - poduškovitost, C - reálný obraz

Závislost zkreslení na poloze clony: A - paprsky dopadají šikmo, vzniká
soudkovitost; B - paprsky dopadají méně šikmo vzniká poduškovitost; C
- symetrické uspořádání, zkreslení se vykompenzuje. [6]
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Obr.1.23
Je

vidět,

že

odstranění

vad není

Soudkovitost

příliš

jednoduché. Existuje spousta

druhů objektivů

s

různě odstraněnými vadami.

Příkladem může

být achromat (viz obr.1. 24A).

Aplanát je příkladem objektivu, který má odstraněny všechny základní optické vady
(chromatickou a otvorovou vadu, komu i zkreslení). Astigmatismus se odstraňuje cloněním.
Tento objektiv je kombinací dvou achromatů (viz obr. 1. 24 B).
Anastigmáty jsou objektivy, které mají odstraněny všechny optické vady včetně
astigmatismu. Např. Tessar nebo Dagor jsou objektivy tohoto typu. (viz obr. 1. 24 Ca 1. 24 O).
Apochromáty jsou objektivy, které mají vykorigovánu barevnou vadu pro více než
barvy. Příkladem je třeba Apotessar, kterýje složen z osmi čoček.
Objektivy, které jsem uvedla,
složeny i z deseti a více čoček.

B

Obr.1.24

patří

k jednodušším

c

typům. Složitější

dvě

objektivy jsou

D

Objektivy: A -Achromat, B -Aplanát, C - Tessar, D - Dagor
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2.5 Typy objektivů
Objektivy rozdělujeme do tří základních typů podle ohniskové vzdálenosti. Ohnisková
vzdálenost je vzdálenost hlavní a ohniskové roviny. (Hlavní rovina je rovina, do které se zobrazí
předmět se zvětšením 1, tj. stejně velký. Ohnisková rovina je rovina, která obsahuje ohnisko aje
kolmá k optické ose. Zobrazují se do ní tedy předměty ležící v nekonečnu.) S ohniskovou
vzdáleností je spojen zorný úhel. Je to úhel, který svírají krajní paprsky dopadající na citlivou
vrstvu. Je-li ohnisková vzdálenost menší, je menší i zvětšení (viz vzorec (1. 3)) a zorný úhel je
větší (viz obr. 1. 25).

1200mm
6DOmm

~OOmm

3C•:Jmm

200mrn/

I

I

12
l 00

Obr. 1. 25

74''

8

6

4

2'

62

Zorný úhel v závislosti na ohniskové vzdálenosti [8]

Objektivy s malou ohniskovou vzdáleností se nazývají širokoúhlé. Pro běžný formát,
kinofilm, jsou to objektivy s ohniskovou vzdáleností menší než 28 mm. Zorný úhel bývá velký,
například tzv. rybí oko má zorný úhel 220°. Nevýhodou těchto objektivů je velké okrajové
zkreslení.
Normální objektivy mají ohniskovou vzdálenost přibližně rovnu úhlopříčce filmu. Pro
kinofilm je to asi 50 mm. Zorný úhel je asi 50°, což přibližně odpovídá lidskému vidění (pokud
uvažujeme úhel, který vidí člověk ostře bez toho, aby pohnul očima).
Objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností se nazývají teleobjektivy. Pro kinofilm jsou to
objektivy s ohniskovou vzdáleností větší než 80 mm. Jestliže se zvětší ohnisková vzdálenost,
zmenší se zorný úhel. Ten je menší než asi 30°. Tyto objektivy zvětšují, proto se používají pro
fotografování vzdálených objektů. Nevýhodou je, že se zvětšující se ohniskovou vzdáleností
klesá světelnost objektivu (viz kap. 2. 7 Clona str. 20). Na citlivou vrstvu dopadá méně světla,
musíme tedy prodloužit dobu expozice, a proto je nutné použít stativ.
Existují i objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností, nazývají se zoomové objektivy.
Ohnisková vzdálenost se u nich mění vzájemným posouváním čoček objektivu.
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B

A
Obr.1.26

c

Objektivy s různou ohniskovou vzdáleností A - 80 mm, B - 50 mm, C -12,5 mm

Ohniskovou vzdálenost může na první pohled odhadnout podle délky objektivu, ale
je uvedená přímo na objektivu. Při pohledu do objektivu, nalezneme např. čísla
2/58 nebo naopak 58/2, přičemž větší číslo znamená ohniskovou vzdálenost objektivu v
milimetrech, druhé udává nejmenší clonové číslo objektivu (viz kap. 2. 7 clona str. 20).
samozřejmě

Ohnisková vzdálenost je definována jako vzdálenost ohniskové a hlavní roviny. Ale kde
tato rovina je? Když si přečtu na objektivu ohniskovou vzdálenost, odkud mám měřit? Od
poslední čočky, nebo od jejího středu? Můžeme si zkusit tento údaj proměřit, neboť víme, že do
ohniska se zobrazí předměty z nekonečna. Stačí tedy posvítit do objektivu zdrojem, který není
příliš bodový. Potřebujeme totiž mít v rozumné vzdálenosti od zdroje paprsky, které lze
považovat za rovnoběžné. Potom už stačí posouvat stínítkem a najít vzdálenost, ve které se
zobrazí tyto paprsky do jednoho bodu. Vyzkoušela jsem takto dva objektivy. Na prvním
objektivu byla uvedena ohnisková vzdálenost 80 mm a ohnisko jsem naměřila 5,5 cm od konce
objektivu. Tloušťka objektivu je asi 4 cm. Hlavní rovina je tedy uvnitř objektivu. Druhý objektiv
měl ohniskovou vzdálenost 25 mm a tloušťku 2,5 cm. Ohnisko jsem naměřila 1 cm od konce
objektivu, to znamená, že hlavní rovina leží opět uvnitř soustavy čoček objektivu.

2.6

Zaostřování

Předmět, který je dostatečně daleko a považujeme ho tedy za nekonečně vzdálený, se
zobrazí do ohniskové roviny. Tam se u fotoaparátů s pevným zaostřením nachází citlivá vrstva.
Tyto objektivy však nedokáží zobrazit ostře blízké předměty. Jejich obraz se nachází za citlivou
vrstvou, a proto na ní vytvoří místo každého bodu kroužek a obraz je neostrý (viz obr. 1. 27).
Zaostřením nastavíme citlivou vrstvu do obrazové roviny. Zaostřování se provádí většinou
posunem objektivu nebo jen skupiny čoček objektivu, většinou té přední. Posun bývá zajištěn
závitem. Při otáčení zaostřovacího kroužku, na kterém se nachází zaostřovací stupnice, se
objektiv posouvá (viz obr. 1. 28, 1. 29).
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Zaostřování

Zaostřovací

kroužek

Obr.1.28

Zaostřovací kroužek

Obr.1.29

Zaostřovací závit

Dnes již na většině fotoaparátů máme automatické ostření. Na některých dokonce jen
tento způsob zaostřování. Automatické zaostřovací systémy se rozdělují na dva základní typy,
aktivní autofokus a pasivní autofokus.
Aktivní autofokus je založen na tom, že sám vysílá signál. Některé systémy vysílají
ultrazvukový signál, který se odrazí od předmětu a vrací se zpět k fotoaparátu, kde se nachází
čidlo, které vrácený signál opět přijme. Protože je známá rychlost šíření signálu a čas, za který
signál dorazil k předmětu a zase zpět, můžeme určit vzdálenost tohoto předmětu.
Mikroprocesor, který tyto informace zpracuje, dá pokyn motorkům, aby posunuly čočky do
správné polohy. Většina moderních fotoaparátů nepoužívá zvukový signál, ale vysílá
infračervené světlo. Výhodou aktivního autofokusu je, že pracuje i za horších světelných
podmínek. Jeho nevýhodou zase je, že se dá použít jen na kratší vzdálenosti, asi do 10m,
protože potom signál slábne. Problémem mohou být předměty, které signál málo odráží a
pohlcují jej (např. černé předměty pro infračervený signál). Tento způsob zaostřování
nemůžeme požít např. při fotografování přes sklo nebo mříž, neboť signál se odráží od
překážky a ne od fotografovaného předmětu.
Druhým typem je pasivní autofokus. Jak už název vypovídá, tento systém nevysílá žádné
signály. Pracuje se světlem, které do fotoaparátu přichází a dopadá na senzor CCD (viz str. 28).
U některých digitálních fotoaparátů je to přímo hlavní senzor. U jiných, například u
zrcadlovek, světlo prochází objektivem, dopadá na polopropustné zrcátko, odražené světlo jde
do hledáčku a prošlé se odráží na dalším zrcátku a dopadá na senzor (viz obr. 1. 30). Důležité
je, aby byla stejná vzdálenost, kterou urazí světlo do hledáčku, na hlavní i na zaostřovací
senzor. Mikroprocesor vyhodnotí informace ze senzoru na základě kontrastu hran. Výhodou
tohoto způsobu je, že můžeme fotografovat i přes sklo a není omezen vzdáleností. Hůře ale
pracuje ve slabším osvětlení nebo pokud je obraz málo kontrastní.
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Obr.1.30

Automatické zaostřování u digitální zrcadlovky

2.7 Clona
Jednou z funkcí clony je omezit množství světla, které dopadá na fotografický film. Clona
určuje tzv. světelnost objektivu. Tok světla clonou závisí na ploše otvoru, a tedy na druhé
mocnině průměru otvoru d. Čím bude otvor větší, tím projde více světla. S rostoucí ohniskovou
vzdáleností světelnost E naopak klesá a to opět úměrně druhé mocnině (Zdvojnásobíme-li
vzdálenost světla od zdroje, poklesne jeho množství čtyřikrát, neboť se rozptyluje na plochu a ta
roste s druhou mocninou):

(1. 8)

Velikost clony, tj. velikost otvoru, nastavujeme otáčením kroužku na objektivu. Nachází
se tam čísla 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16. Tvoří geometrickou řadu s koeficientem .fi. Jsou to
tzv. clonová čísla a určují poměr ohniskové vzdálenosti a průměru otvoru clony.

(1. 9.)

Posloupnost clonových
na polovinu.

čísel

je volená

právě

tak, aby

zvětšením

clonového

čísla

klesla

světelnost

Clona určuje také hloubku ostrosti. Ta udává, jak vzdálené předměty lze ještě považovat
za ostré. Fotografujeme-li trojrozměrné předměty, nepodaří se je zobrazit naprosto ostře. Je to
vidět na obr. 1. 32, zobrazujeme tři body A, B a E. Bod B leží v rovině, která se zobrazuje
do roviny filmu. Bod A leží před touto rovinou a bod Eza ní. Tyto body se zobrazí jako kroužky.
Protože lidské oko není dokonalé, vnímáme kroužky, které pozorujeme pod úhlem menším než
jedna minuta, jako body. Pozorovací vzdálenost snímku je ohnisková vzdálenost a snímky se
zvětšují, proto se volí průměr kroužku jako zlomek ohniskové vzdálenosti většinou jsou to
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jedna až dvě tisíciny ohniskové vzdálenosti. Pro normální fotoaparát to bývá asi 1/30 mm.
Požadujeme-li větší hloubku ostrosti, musíme nastavit větší clonu, tedy menší otvor (viz
obr. 1. 31).

Film

A'
Obr.1.31

Závislost ostrosti obrazu bodu na velikosti clony.
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Závislost ostrosti bodu na jeho vzdálenosti

Máme-li zaostřeno do nějaké vzdálenosti a požadujeme, aby neostrost byla maximálně
rovna p, můžeme vypočítat minimální a maximální vzdálenost, kde je obraz ještě ostrý.
Odvození provedeme jen pro jednoduší případ, objektiv přiblížíme jen tenkou spojnou čočkou.
Při výpočtu budeme vycházet z obr. 1. 32. Máme zaostřeno přesně na bod B, který je ve
vzdálenosti b od objektivu. Jeho obraz B' leží v rovině filmu ve vzdálenosti b' od objektivu.
Body A a E se zobrazují do roviny filmu jako kroužky o průměru p. Bod A je ve vzdálenosti a od
objektivu a bod E je ve vzdálenosti e od objektivu. Jejich obrazy A' a E' leží ve vzdálenostech a'
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a e \ Ohnisková vzdálenost je / a průměr otvoru clony je d. Vzdálenost bodu A ’ od roviny, ve
které leží bod B ’, označíme x a vzdálenost E ’ od téže roviny označíme;/. Z obrázku je vidět, že

a '= b '- x ,

(1.10)

e' = b' +y.

(1.11)

Z podobnosti trojúhelníků dostaneme vztahy:

^
^
d ~ P’

(1.13)

Dále použijeme zobrazovací rovnici pro body B, A, C:
1
i * b'

1
/ ’
1

(1.14)
(1.15)

ď

X
1
(1.16)
i + e'
" /·
K výpočtu minimální vzdálenosti a, ve které se bod zobrazuje ještě jako ostrý, použijeme
vztahy (1.10), (1.12), (1.14), (1.15). Vyřešením této soustavy dostaneme vztah:
a=

^ ------- .
f i + jjpQf-f)

(1.17)

Pro výpočet maximální vzdálenosti e, ve které se bod zobrazuje ještě jako ostrý,
použijeme vztahy (1.11), (1.13), (1.14), (1.16). Vyřešením této soustavy dostaneme vztah:

a = ----------

.

(1.18)

ß -fa b -f)

Použijeme-li definici clonového čísla c (1.9.), vztahy budou mít tvar:

a = ť+cp(b-f)'

(1' 19)

ß -cp(b-/)'

( 1. 20)

Nemůžeme dosáhnout toho, aby byly všechny body ostré tím, že budeme mít otvor velmi
malý, protože ze zdola omezuje ostrost ohyb světla. Existuje ale vzdálenost, na kterou, když
zaostříme, zobrazí se všechny body až do nekonečna s požadovanou ostrostí. Této vzdálenosti
se říká hyperfokální vzdálenost. Maximální vzdálenost, ve které jsou body zobrazeny ostře, jde
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do nekonečna. Tedy vztah (1. 20) musí růst také do nekonečna. To nastane jen, když bude
jmenovatel blízký nule, tedy:
f - c p ( b H- f ) = 0.

(1-21)
bH.

hyperfokální vzdálenost.

Pro hyperfokální vzdálenost tedy platí:
=

(1-22)

Většinou se však/vůči mnohem většímu zlomku zanedbává a používá se jen vztah:
bH = ^ p .

(1-23)

Dosadíme-li vztah (1. 22) do vztahu (1 .1 9 ), zjistíme, že když zaostříme na hyperfokální
vzdálenost, je vše ostré již od poloviny této vzdálenosti. [10]
Nejčastěji používaná clona je clona irisová (viz obr. 1.33). Je složena z tenkých kovových
lamel půlměsíčitého tvaru. Jedním koncem jsou uchyceny čepem k základní desce. Druhý
konec je pohyblivý a je veden otočným kruhem. Takto se lamely pohybují směrem ke
společnému středu a uzavírají otvor. Tvar otvoru je tím bližší kruhovému, čím je použito více
lamel.

Obr. 1.3 3

Irisová clona

2.8 Expozice
Expozicí rozumíme vpuštění světla na světlocitlivý materiál nebo množství světla, které
dopadá na tuto citlivou vrstvu.
Expozice závisí na světelnosti objektivu, kterou vyjadřujeme clonovým číslem (viz výše).
Množství světla, které dopadá na citlivou vrstvu, závisí samozřejmě i na době, po kterou
je materiál vystaven světelnému záření. Této době se říká expoziční doba. Udává se ve zlomcích
sekundy (..., ls , 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1 /5 0 0 ,...). Na fotoaparátech často
najdeme místo celých zlomků jen jejich jmenovatele. Sousední expoziční doby jsou přibližně
poloviční ( hodnota není vždy přesně poloviční, je někdy zaokrouhlena, jen aby byla uváděna
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„hezčí čísla”). Změníme-li dobu expozice na sousední, tedy poloviční hodnotu, znamená to
poloviční expozici.
Je zřejmé, že expozice závisí také na vlastnostech oné citlivé vrstvy, čím je citlivější, tím
měně světla samozřejmě potřebujeme. Citlivost materiálu uvádí výrobce. Existuje několik
stupnic citlivosti např. americká ASA, německá DIN, dnes se nejčastěji používaná ISO.
Stupnice ISO je stanovena tak, aby se citlivost při změně na sousední hodnotu změnila dvakrát.
Zvětšíme-Ii citlivost dvakrát, postačí nám, aby na citlivou vrstvu dopadlo poloviční množství
světla. Typická čísla stupnice ISO jsou ..., 50, 100, 200, 400,800,1600,.... Běžná citlivost je
100. (Ve starší stupnici DIN se citlivost změní dvakrát při zvýšení čísla o tři.)
Expozice je tedy určena clonovým číslem, expoziční dobou a citlivostí vrstvy. Místo
těchto tří údajů se používá pouze jedna veličina a to expoziční číslo a značí se EV. Udává
množství světla ve fotografovaném prostoru. Je to absolutní veličina, nezávisí tedy na
fotoaparátu, či na způsobu měření. Expoziční číslo má, stejně jako clonové číslo, expoziční čas i
citlivost, logaritmický charakter (se základem dvě). Například zvýšení expozičního čísla o jedna
znamená, že na citlivou vrstvu dopadá dvakrát více světla. Různé hodnoty clonového čísla,
expoziční doby a citlivosti vrstvy mohou odpovídat stejnému expozičnímu číslu. Vždyť při
stejném množství světla, zvýšíme-li citlivost na dvojnásobnou, můžeme zmenšit expoziční
dobu na polovinu a zachovat clonové číslo, nebo expoziční dobu zachovat a změnit clonové
číslo na dvojnásobné.
Expoziční číslo můžeme vypočítat ze vztahu:

2EV= — .
M5

(1.24.)

S ................. citlivost ISO

Zlogaritmováním tedy dostaneme:

EV = log2-jr —log2 200 = ^

—

^ °§ 2

\ oo'

Budeme-li mít např. film s citlivostí 200 ISO, clonové číslo 8 a expoziční dobu 1/125 s,
dostaneme expoziční číslo EV = 6 + 8 - 1 = 1 3 . Stejné expoziční číslo nám vyjde také při
hodnotách citlivosti 100 ISO, clonového čísla 16 a expoziční doby 1/30 s (EV = 8 + 5 -0 = 13).
Předpokládali jsme, že světlocitlivý materiál reaguje (černá nebo produkuje náboj) přímo
úměrně době expozice. Platí to však jen v určitém rozmezí. Pokud je světlo příliš slabé,
projevuje se šum. Při příliš silném osvětlení dochází zase k nasycení. Není tedy již pravda, že
světlo s menší intenzitou musíme nechat působit déle než světlo s intenzitou větší tak, aby
součin intenzity světla a času byl stejný. Ve skutečnosti musíme dobu expozice při slabším
osvětlení ještě více prodloužit. (Tento jev se nazývá Schwarzschildův.)

2.9 Závěrka
Závěrka slouží k natavení doby expozice. Většina fotoaparátů má závěrku štěrbinovou.
Její hlavní součástí jsou dvě plachetky, jedna odkrývá přístup světla a druhá opět zavře. Doba
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expozice závisí na rychlosti první plachetky a stejnoměrnost na rovnoměrnosti pohybu obou
plachetek. U starších typů se pohybují horizontálně, tedy ve směru delší strany filmu, ale dnes
jsou již používány spíše vertikální závěrky, díky lepší synchronizaci s bleskem při kratších
časech. Plachetky bývaly plátěné, ale dnes se dělají především kovové. Je nutno říci, že závěrka
je sice důležitou součástí běžných fotoaparátů, ale u většiny digitální fotoaparátů mechanickou
závěrku nenajdeme. Doba expozice se nastaví snadno, čip citlivý na světlo se zapne vždy jen na
potřebnou dobu. Tento způsob je velmi výhodný pro dosažení velmi malých časů, avšak
nevýhodou je, že se čip nezapne okamžitě na plný výkon. Některé digitální fotoaparáty
používají kombinaci mechanické i elektronické závěrky.
Budeme-li fotografovat rychle se pohybující předmět, může díky pohybu štěrbinové
závěrky dojít k deformaci obrazu. Jestliže se fotografovaný předmět pohybuje ve stejném směru
jako závěrka, dochází k jeho protažení. Pohybuje-Ii se ve směru opačném, dochází naopak ke
zkrácení (viz obr. 1.34 a 1.35).
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Na zpětné převinutí filmu Hledáček spoušť
Páčka na natažení
Uchycení filmu

N Váleček, na který
Plachetka závěrky
λ
a
r r a ** a se odvíjí
J film
Ozubený valeček
na posunování filmu
Obr. 1 .3 6

Pohled dovnitř fotoaparátu

Popíši, jak takový mechanizmus závěrky vlastně může vypadat (viz obr. 1.36 a 1.37). Při
natahování se otáčí ozubený váleček, který posouvá film na další políčko a navíjí ho na jiný
váleček. Pomocí ozubeného kola se otáčení z ozubeného válečku přenáší na další váleček, na
který se navíjí plachetka závěrky. Na válečky (4), které jsou na společné ose (13), se navíjí
pásky (3), které přitahují další plachetku (1). Při stisknutí spouštěje ozubené kolo odtaženo od
ozubeného válečku a tím jsou uvolněny válečky (4), na kterých jsou navinuty pásky přitahující
plachetku (1). Ta se teď může navíjet na další válec (2). Současně s válečky se otáčí také
časovači kroužek (9), na kterém je pomocí kolíku (10) nastavena expoziční doba. Na časovém
kroužku (9) je ještě jeden kolík (11), který se otáčením dostane do polohy, kdy odtlačí západku
(12). Ta zabraňuje otáčení válečku (6), na kterém je druhá plachetka (5). Ta se teď uvolní a
navíjí se na jinýváleček (7), kam je tažena pomocí pásků (8).

Obr. 1 .3 7

Mechanická závěrka [11]
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2.10 Fotografické materiály
2.10.1 Černobílé materiály
Záznam obrazu vznikne dopadem světla na světlocitlivé látky. Většinou jsou to
halogenidy stříbra (nejčastěji bromid stříbrnými?/'). Tvoří krystaly, v jejichž krystalové mřížce
se pravidelně střídají atomy halogenidu a atomy stříbra. Účinkem světla vzniká v halogenidech
stříbra oku neviditelný tzv. latentní obraz. Když halogenid stříbra absorbuje foton, halogenový
iont ztrácí elektron, který se dostává až k centrům citlivosti krystalu halogenidu stříbra (ta tvoří
poruchová místa krystalové mřížky, která jsou složena z sulfidu stříbrného nebo z částic
stříbra). Tato místa se nabíjí záporně a přitahují kladné ionty stříbra, které se přijetím
elektronu mění na neutrální atomy. Kondenzací těchto atomů vzniká částečka kovového
stříbra, ze které by se po dalším působení světla mohly stát i okem viditelné částice stříbra.
Halogenidy stříbra jsou ale citlivé jen na krátkovlnné oblasti záření. Aby se jejich citlivost
rozšířila na celou viditelnou oblast záření, je nutné je ještě dále upravovat tzv. optickou
senzibilací. Základním principem je přidání látky, která se buď pohlcením fotonu excituje a
potom předává svou energii halogenovému iontu a vrací se do původního stavu, nebo sama
uvolňuje elektron, který potom přijímá kationt stříbra.
Tyto citlivé látky jsou rozptýleny v želatině, která zabraňuje spojování částic halogenidů
stříbra, a tak zaručuje jejich rovnoměrné rozptýleni. Nebrání také přístupu aktivních látek k
halogenidům stříbra při následném zpracování. Tato emulze je nanesena na nejrůznější
umělohmotné materiály nebo papír.
Máme-li na fotografickém materiálu zachycen latentní obraz, musíme ho vyvolat, aby se
stal viditelným. Vyvolávací látka proniká k zárodku latentního obrazu, předá mu své elektrony,
a tím se stříbro vyredukuje. Setkáním s dalšími ionty stříbra dochází k jejich redukci a děj se
posouvá dále do krystalu halogenidu. Krystaly halogenidu jsou obklopeny zápornou vrstvičkou
z halogenidových aniontů a želatiny, která brání, aby se stejně nabitá vyvolávací látka dostala
dovnitř krystalu. Ale zárodky latentního obrazu jsou tvořené neutrálními stříbrem, tím vytváří
mezeru v záporné elektrické vrstvě a umožňuje další pronikání vyvolávací látky do krystalu.
Může být použito i jiného způsobu vyvolání. Ve vývojce je pak obsaženo kovové stříbro ve formě
rozpustné sloučeniny. Toto stříbro se redukuje a usazuje na zárodcích latentního obrazu. V
místech, kde byla látka osvícena, je stříbro a obraz je černý, na neosvícených místech je bílý.
Obraz je nyní viditelný, ale nemůžeme ho stále vystavit světlu, proto se musí ještě ustálit
Na ustalování obrazu se používají látky, které vytvoří s nevyvolanými halogenidy stříbra ve
vodě rozpustnou sloučeninu, kterou můžeme snadno vymýt. Potom přestává být materiál citlivý
na světlo.
Teď máme obraz, ale ten je negativní, tmavý v místech, kde byl předmět světlý a naopak.
Abychom dostali pozitivní snímky, musíme negativ prosvítit a nechat světlo dopadat na další
fotografický materiál. Ten potom také vyvoláme, ustálíme a fotografie je hotová.

2.10.2 Barevná fotografie
Barevná fotografie je mnohem složitější. Světlo každé barvy můžeme získat složením tří
barev červené, zelené a modré. Proto materiál obsahuje tři na světlo citlivé vrstvy. Jejich
základem jsou také halogenidy stříbra. Barevný záznam je tvořen barvivý, která jsou v
nezpracovaném stavu bezbarvá. Nejsvrchnější vrstva je citlivá na modré světlo, ta obsahuje
komponentu tvořící žluté barvivo. Dále je vrstva citlivá na želené světlo, která obsahuje
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komponentu tvořící purpurové barvivo. Poslední vrstva je citlivá na červené světlo a obsahuje
komponentu tvořící modrozelené barvivo. Tyto materiály reagují na světlo podle základních
barev, ale barevný záznam je v barvách doplňkových. Složíme-li světlo ze všech tří barev,
získáme světlo bílé barvy (viz obr. 1. 38 a, podrobněji viz dále), ale při smíchání všech barviv
získáme barvu černou (viz obr. 1. 38 b). Jednotlivé na světlo citlivé vrstvy jsou odděleny mezi
vrstvou, aby nedocházelo k jejich promísení. Modrocitlivá a zelenocitlivá vrstva je oddělena
žlutou filtrační vrstvou, která zachycuje modré světlo nepohlcené v modrocitlivé vrstvě (viz obr.
1.39).

▼
b
Obr. 1 .3 8

a - skládání barev světla, b - míchání barviv
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Uspořádání vrstev barevného materiálu

Vyvolávání těchto materiálů je složitější, proto není běžné, aby si někdo barevné
fotografie vyvolával doma. Vyvolávací látka redukuje osvětlený halogenid stříbra a vzniklá látka
reaguje s barvivém a tím vzniká barva. Při ustalování se pak musí vrstvy zbavit zbytku
halogenidů stříbra. Dále se pak ještě upravuje bělením atd.

2.11 Digitální fotoaparáty
Dnes už si asi nový běžný fotoaparát pořídí málokdo, raději si koupí digitální, a proto
bych se o nich také měla zmínit. I když vypadají velmi složitě a dokáží mnoho věcí, pracují na
stejném principu. Světlo prochází do temné komory přes objektiv, který má také clonu, nakonec
dopadne na světlocitlivou vrstvu, kterou v tomto případě netvoří film, ale na světlocitlivý čip.
Dalším rozdílem může být, že některé digitální fotoaparáty nemají mechanickou závěrku, ale
dobu expozice řídí vypnutím a zapnutím čipu.
Čip je tvořen polovodičovými buňkami, kterým se říká pixely (slovo pixel se používá také
ve významu „bodu, puntíku” na obrázku.) Pro vaši představu, pokud si chcete snímek prohlížet
na monitoru, nebo budete chtít udělat fotografii 10 * 15 cm bohatě vám postačí čip s 2 Mpx, na
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dvakrát větší fotografii stačí asi 3 - 4 Mpx, čip s 5 - 6 Mpx postačí pro kvalitní fotografii formátu
A4.
A teď, jak čip vlastně funguje. Při dopadu fotonu na buňku, vyrazí každý foton jeden
elektron. Podle toho jaký tedy bude v každé takové buňce náboj, můžeme určit kolik světla na ni
dopadlo. Potřebujeme ale určit také barvu obrazu. Různě barevné světlo můžeme složit ze tří
barev červené, zelené a modré ( RGB, R - red, G - green, B - b lu e ) (viz obr. 1.38 a, podrobněji
viz dále). Abychom mohli zaznamenat barvu, je před každou buňku umístěn barevný filtr.
Červeným filtrem projde jen červené světlo a ostatní odrazí, zeleným projde pouze zelené a
modrým modré. Na každou buňku nám tedy dopadá jen světlo jedné barvy a podle velikosti
náboje máme informace o jeho množství. Z praktických důvodů jsou buňky srovnány do
čtveřic, tudíž musí být buněk jedné barvy více. Dvakrát je v každé čtveřici vždy zelená, protože i
lidské oko je nejcitlivější právě na zelenou barvu. Z každé čtveřice se potom vyhodnotí barva.
Používá se nejčastěji 24 bitová barevná hloubka, tedy na každou ze tří barev připadá 8 bitová
informace, to znamená 28 tedy 256 odstínů každé barvy. Celkem pak získáme 2563, což je
16 777 216 odstínů barev a to je pro reálný obraz postačující. Každé barvě je přiřazeno číslo od
0 do 255. Pokud dostaneme od všech barev 0, získáme bílý puntík, pokud bude naopak
hodnota každé barvy 255, vznikne barva červená. Každý barevný element je vyhodnocován jako
součást několika čtveřic. Takto vznikne mnoho barevných bodů, ale procesor provádí ještě
interpolaci, to znamená, že mezi každými dvěma body dopočítává barvy ještě dalších bodů.
Například pokud jsou dva bílé body vedle sebe, procesor přiřadí mezi ně také bílý bod, pokud je
jeden bílý a druhý zelený, přiřadí budu uprostřed nějakou hodnotu mezi.

Obr. 1.40

Filtry nad buňkami čipu. Červený propustí jen červené světlo a zbytek
odrazí, modrý jen modré a zelený zelené.

Existuje několik druhů čipů, dělí se především na dva typy, CCD a CMOS.
CCD čipy potřebují pro buňku každé barvy různá napětí. Rozdělují se ještě dále podle
způsobu, jakým náboj sbírají na progresivní a prokládané. Jak vypadá progresivní čip, je
znázorněno na obrázku 1. 41. V poslední řadě je načítací registr, kde se náboj z jednotlivých
elementů řadí a postupně odchází přes zesilovač do analogově-digitálního převodníku, odkud
jde do procesoru, kde jsou již zpracovávány informace ze sousedních buněk.
Mezi progresivní čipy se řádí čipy s plošným sbíráním náboje (FTD). Tady přecházejí
všechny náboje najednou do přenosového registru náboje. Z něho pak náboje odcházejí do
zesilovače a analogově-digitálního převodníku a potom do procesoru. Čipy s plošným
sbíráním, tedy sbírají náboj z elementů najednou, a proto tyto čipy nepotřebují mechanickou
závěrku. Prokládaný čip je na obrázku 1.42. Z elementů přechází náboj nejdříve do pomocných
registrů a teprve potom se řadí do hlavního registru a dále přichází opět přes zesilovač do
analogově-digitálního převodníku a potom do procesoru.
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Obr. 1 .4 2 - Prokládaný čip

CMOS čipy jsou polovodičové součástky řízené elektrickým polem. Narozdíl od čipů
CCD potřebují jen jedno napájecí napětí. CMOS čipy jsou konstruovány tak, že každý
jednotlivý pixel má vlastí připojení. Dělí se na dva typy, pasivní a aktivní.
Pasivní čipy produkují náboj úměrný energii dopadajícího světla, kterýjde přes zesilovač
do analogově-digitálního převodníku stejnějako u čipu CCD. Tento typ má problémy s šumem.
Aktivní čipy jsou vybaveny analytickým obvodem, který šum odstraňuje.
Nově se objevuje ještě další typ čipu CMOS Foveon X3. Tento čip nepoužívá filtry. Je
třívrstvý. Využívá vlastností křemíku, který pohlcuje různě barevné složky světla v různé
hloubce. Protože nejdříve je pohlcováno modré světlo, pak žluté a nejméně červené, jsou takto
řazeny i vrstvy čipu (viz obr. 1.43). Tímto způsobem vznikne mnohem lepší rozlišení, než když
jsou buňky citlivé na různé barvy vedle sebe.

2.12 Skládání barev
Světlo je elektromagnetické záření, které je člověk schopen vnímat zrakem. Jeho vlnové
délky jsou 390 nm až 760 nm. Každé vlnové délce světla odpovídá jiná barva. Světlo, které je
složené ze všech vlnových délek, vnímáme jako bílé. Můžeme se o tom přesvědčit tím, že
rozložíme bíle světlo zpět na složky pomocí hranolu nebo mřížky. Vnímání barev není vůbec
jednoduchou záležitostí, neboť závisí na lidském oku. Lidské oko je velmi složitý orgán a
všechny mechanizmy vidění nejsou dosud dokonale prozkoumány. Podívejme se tedy trochu
na to, jak oko funguje.
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2.12.1 L id ské oko
Z biologie víme, že oko má několik částí (viz obr. 1. 44 A). Světlo nejdříve prochází
rohovkou, kde se světlo nejvíce láme, potom pokračuje přes komorovou vodu a čočku do sklivce
a pak dopadá na sítnici. Tato stavba je podobná konstrukci objektivu fotoaparátu. Před čočkou
je i duhovka, která má úplně stejnou funkci jako clona. Vnímání obrazu umožňuje sítnice, která
je vlastí světlocitlivou vrstvou oka. Zajímavé je, že světlocitlivé receptory nejsou na přední
straně, ale než na ně světlo dopadne, musí nejdříve projít přes několik vrstev buněk (viz obr.
1. 44 B). V sítnici jsou dva druhy na světlo citlivých receptorů, tyčinky a čípky. Tyčinky jsou
využívány k vidění za šera, kdy nerozlišujeme barvy, zatímco čípky jsou receptory zodpovědné
za barevné vidění. Zastoupení těchto receptorů v sítnici není rovnoměrné. Tyčinek je asi 120
milionů, čípků asi 7 milionů. Místem nejostřejšího vidění je žlutá skvrna, kde se vyskytují jen
čípky. Dále od této skvrny čípků ubývá a převažují zde naopak tyčinky. Čípky tady vidíme ve
středu zorného pole a tyčinkami na jeho okraji. Naopak existuje i místo, kde se nenachází
žádné světločivné buňky, tím je tzv. slepá skvrna, zde vychází z oka zrakový nerv. Receptory
nejsou připojeny přímo ke zrakovému nervu, ale některé jsou vzájemně propojeny. Už zde tedy
dochází k částečnému zpracování obrazu.

čočka

sklivec
cévnatka

komorová voda
bélima

skvrna

rohovka

zrakový

nerv

duhovka
slepá skvrna
sítnice
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A - průřez lidským okem, B - průřez sítnicí [15]

Tyčinky jsou mnohem citlivější než čípky. To znamená, že jim stačí mnohem méně světla
na jejich podráždění. Proto při nedostatečném osvětlení vnímáme barvy špatně a nebo vidíme
jen černobíle. Jak se můžete přesvědčit pokusem s dírkovou komorou nebo pokud přejdete ze
světla do tmavé místnosti, nejdříve neuvidíte nic a až po chvíli se rozkoukáte a už vidíte dobře
ale ne barevně. Pokud jste delší dobu v šeru, oko si dokáže zvýšit množství pigmentu v
tyčinkách, a tak zvýšit jejich citlivost. Tyčinky jsou navíc citlivější na kratší vlnové délky,
zatímco čípky na delší vlnové délky (viz graf 1.1). Tyčinky nejsou schopné reagovat na červené
světlo, takže se nám červený předmět při špatném osvětlení jeví jako černý. Pokud vezmeme
dva předměty, jeden bude modrý a druhý červený, bude se nám za šera zdát modrý předmět
jasnější než červený, ale když vyjdeme na světlo, může to být naopak. Tento jev se nazývá
Purkyňův efekt.
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G rafl. 1

Spektrální citlivost oka. Maximum citlivosti pro černobílé viděníje asi500 nm,
zatímco pro barevnéje to asi560nm. [16]

Světločivné buňky obsahují pigmenty, což jsou chemické látky, které jsou schopné
reagovat na světlo. Předpokládá se, že existují tři druhy čípků, z nichž každý obsahuje jiný
pigment. Každý pigment má maximální citlivost pro jinou barvu světla, jeden pro červenou,
druhý pro zelenou a třetí pro modrou. O existenci těchto třech druhů pigmentu svědčí to, že
existují tři druhy barvosleposti, každému druhu chybí jeden pigment. Díky vnímání těchto lidi
se podařilo určit spektrální citlivost jednotlivých receptorů (viz graf 1. 2). Zajímavé je, že se
citlivosti jednotlivých receptorů překrývají. Když tyto čípky osvítíme libovolným světlem, dojde
k jejich různému podráždění a tato informace je přenesena do mozku, kde je zpracována na
výsledný barevný vjem. Když posvítíme modrým světlem, podráždí se receptor citlivý na modré
světlo. Když posvítíme světlem o vlnové délce 570 nm, což odpovídá žluté barvě podráždí se
čípky červené a zelené. Jestliže podráždíme stejně všechny čípky, vnímáme světlo jako bílé.

2.12.2 Jak měřit zrakový vjem
Bílé světlo můžeme rozložit hranolem nebo pomocí CD disku na celé spektrum vlnových
délek, které vnímáme jako různé barvy. Otázka ale je, jestli bychom nemohli získat ten samý
barevný vjem více způsoby. Například žluté barvě bude odpovídat světlo o vlnové délce asi
570 nm, ale můžeme ho získat složením červeného a zeleného světla. Podle toho jaké množství
(poměr) červeného a zeleného světla použijeme mění se odstín žluté. Přidáme-li ještě modré
světlo můžeme vytvořit světlo bílé. Míchání barev lze zapsat také symbolicky, matematicky. Pro
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skládá ní barev platí, že jestliže máme nějaké barevné světlo X a jiné světlo Y, které ale
vnímáme jako stejné
(1.26.)

X=Y,

pak jestliže k oběma přidáme stejné světlo Z, výsledná světla od sebe opět nerozeznáme

X+Z=Y+Z.

(1.27.)

Jestliže tedy vezmeme světlo žluté barvy a vyrobíme stejně barevné světlo ze světla
červené a zelené barvy a pokud obě světla osvítíme stejnou barvou, musí být výsledná barva
opět stejná. Další princip skládání barev říká, že každou barvu X můžeme vytvořit, smícháme-li
určité množství r barvy R a množství g barvy G a množství b barvy B.
(1.26.)

X = rR + gG + bB.

Nabízí se otázka, zda můžeme vzít jakékoliv tři barvy (které samy nejsou závislé) za
základní a jejích skládáním dostat všechny ostatní. Odpověďzní, ano, ale jen teoreticky, museli
bychom totiž vzít záporné koeficienty. Ani pomocí červené, zelené a modré a jejích kladných
příspěvků nevytvoříme všechny barvy (viz graf 1. 3), ale získáme takto největší spektrum.
Kdybychom vzali například červené, modrá a žluté světlo, vytvoříme mnoho barev, ale
nepodaří se nám jejich míšením (tj. za pomoci kladných příspěvků) získat zelené světlo.

n
t.o

V

/

/

)
t
J \

02
0

B

\

>- 0,8
go*
o
f c 0·4
*

G
r

'v

r

-

v

1
f v

720 880 640 600 580 520 480 440 400
VLNOVÁ DÉLKA [nm]

Grafl. 3

Koeficienty, které musíte použít pro vytvoření všech barev [16]

Barvy se často zobrazuji do diagramu. Při pohledu na vztah (1. 27) je ale vidět, že na
vyjádření každé barvy bychom potřebovali tři souřadnice. Jenže smícháme nějaká množství
těchto barev a pak jejich dvojnásobky, dostaneme tu samou barvu jen jasnější. Proto, jestliže
nebudeme brát v úvahu jas, můžeme vytvořit dvourozměrný diagram (viz graf 1.4). Normování
na stejnýjas vyjadřuje podmínka:

r+ g + b = 1.

(1.29.)
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Grafl. 4

Diagram barevnosti [16]

Uvnitř zakřivené čáry se nachází všechny barvy, které je člověk schopen vnímat. Barva,
která vznikne smísením dvou barev v nějakém poměru, leží na spojnici těchto dvou bodů.
Jestliže mísíme červenou barvu s zelenou ve stejném poměru, bude se výsledná barva nacházet
uprostřed úsečky RG. Když smísíme zelenou a modrou barvu v poměru 1: 3, bude se tento bod
nacházet v jedné čtvrtině od bodu G a ve třech čtvrtinách od bodu B. Uprostřed trojúhelníku
RGB jsou všechny barvy, které můžeme získat jejich míšením. [16]

2.12.3 Vyvážení na bílou
Jak je vidět, situace není vůbec jednoduchá, ale ukazuje se, že skutečnost je ještě
složitější. Barvu všech věcí kolem nás určujeme jako barvu světla, které se od nich odrazí.
Předmět, který je modrý, odráží nejvíce modrou barvu. Bílý papír odrazí všechny barvy, neboli
nemění spektrum, které na něj dopadá. Když na něj posvítíme bílým světlem, papír odrazí bílé
světlo a je bílý. Jestliže ale posvítíme světlem, ve kterém převládá červená barva, v odraženém
světle také převládá červená a papír by měl být červený. Problém je však v tom, že spektrální
složení slunečního světla se během dne mění. Při zamračeném dni je trochu do modra v
porovnání s poledním sluncem, ranní nebo večerní sluneční světlo je do červena. Přesto však
stále vnímáme bílý papír jako bílý. Stejně tak světlo žárovky, bychom neměli vnímat jako bílé. V
jejím spektru nejsou zastoupeny všechny složky stejně. Když se podíváte na její vyzařovací
charakteristiku, uvidíte, že nejméně je zastoupena modrá barva a nejvíce červená. Přesto, když
přejdeme že slunečního světla do místnosti osvětlené žárovkou, světla považujeme obě světla za
bílá a budeme vnímat stejně jako předtím i barvy všech předmětů.
Prostě lidský mozek nevnímá jako bílé světlo, které je objektivně bílé, ale to, co se za bílé
rozhodne pokládat. Děje se to změnou citlivosti v sítnici a také činností mozkových center, kde
je obraz zpracováván. Informace z čípků je zkrátka upravena podle okolních podmínek a na
základě zkušeností. Pro člověka není důležité vnímat přesně barvu, ale bezpečně rozpoznat
předmět. Nebylo by praktické, kdyby byl pokaždé jinak barevný.
O tom, že lidský zrak není objektivní a upravuje si, co bude požadovat za bílou barvu, se
můžeme přesvědčit pokusem. Jestliže vezmeme dva zdroje světla, jeden červeného (můžeme ho
získat z bílého použitím červeného filtru) a druhý bílého. Na bílou plochu namíříme světla tak,
aby se z části překrývala. Na promítací ploše by tedy měla být červená plocha tam, kam dopadá
jen červené světlo, bílá plocha, kam dopadá jen bílé světlo a v místě, kde se světla překryjí, by
s t r a n a 34

Fotoaparáty
měla být barva růžová. Skutečnost však bude jiná. Neuvidíme růžovou barvu, naše oko ji
prohlásí za bílou a skutečnou bílou pak uvidíme jako modrozelenou.
Dalším důkazem neobjektivity lidského zraku jsou optické klamy. Stejnou barvu
nevnímáme vždy stejně, záleží na barvách, které jsou okolo. Jestliže je okolí tmavší myslíme si,
že i tato barva je tmavší a naopak (viz obr. 1.45).

A
Obr. 1 .4 5

B

C

Všechny tyto optické klamy, ukazují, že výsledný barevný vjem je
ovlivněn okolními barvami. Díky tmavšímu okolí se zdá být obrazec
tmavší. A - oba obdélníky mají naprosto stejnou barvu a jas, B - všechny
zelené čtvercejsou stejné, C - oba modré čtvercejsou také stejné [17]

Lidský zrak se tedy přizpůsobuje okolnímu osvětlení, ale jak se s tím vypořádá
fotoaparát? Když něco vyfotografujeme, například při světle žárovky, bylo by dobré, abychom
vnímali barvy stejně i pokud si snímek prohlížíme zrovna na denním světle. Fotoaparátu
musíme nějak dát vědět, v jakém světle budeme fotografovat a co tedy má považovat za bílou.
Když budeme fotografovat na film, musíme si prostě koupit film, který je určený buď pro denní
světlo nebo pro světlo umělé (žárovkové). Další korekci barev můžeme provést pomocí filtru,
který nasadíme na objektiv. Filtr musí mít barvu doplňkovou k barvě světla. Propustí pak více
světla v doplňkové barvě a převažující barvu světla potlačí. U červeného světla žárovky tedy
musíme použít modrozelený (azurový) filtr. Pořízené snímky pak mohou ještě vylepšit při
vyvolávání ve fotolabu. Dnes už se ale většinou používají digitální fotoaparáty. Zde je situace
jednodušší. Při červeném světle žárovky stačí snížit citlivost červeného senzoru a při
namodralém světle zářivky zase modrého. Většina fotoaparátů má automatické vyvážení bílé,
které bývá pro většinu běžných situací postačující. Senzor fotoaparátu zjistí, že ve světle
převažuje červená a automaticky upraví citlivost čipu. U mnoha fotoaparátů najdeme
přednastavené režimy. Před fotografováním přístroji přímo řekneme, teď jsm e na světle
žárovky, nebo je pod mrakem atd. (viz obr. 1. 46). U lepších přístrojů pak můžeme přímo
sejmout předmět svojí barvou blízký bílé a říci fotoaparátu, toto považuj za bílou a on si nastaví
senzory (viz obr. 1. 47). Pokud zjistíme až později, že se nám výsledek nelíbí, máme ještě
možnost snímky upravit v počítači. Zde postupujeme stejně, klikneme na něco bílého a
řekneme toto je bílé a počítač přepočítá všechny barvy a zobrazí vyvážený obrázek.
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Obr. 1 .4 6

Vyvážení na bílou: A - snímek ve světle žárovky fotografovaný v režimu
žárovky; B - snímek ve světle žárovky režimu na denní světlo; C - snímek
ve světle zářivky fotografovaný v režimu žárovky; D - snímek ve světle
zářivky fotografovaný v režimu na denní světlo.

Obr. 1 .4 7

Vyvážení na bílou: A - barva, kterou jsm e nastavili jako bílou; B fotografie s tímto nastavením v žárovkovém světle.

2.12.4 Demonstrace skládání barev
Aditivní skládání barev si můžete vyzkoušet v programu Skládání barev (viz Příloha). Při
jeho otevření se objeví tři barevné kruhy, červený, zelený a modrý. Stejně jako je tomu
u digitálního fotoaparátu, i zde můžete každé ze tří barev přiřadit hodnotu od 0 do 255, podle
intenzity světla dané barvy. Tyto hodnoty můžete zadávat napsáním do příslušného pole nebo
posunem táhla.
Můžete si také stejně jako já, vyrobit malou pomůcku [18], kterou můžete skládání barev
světla demonstrovat. Budete k tomu potřebovat bílý ping - pongový míček, led diody tří barev
(červenou, zelenou a modrou), proměnné odpory, ochranné rezistory, vypínače, vodiče,
plochou baterii a kousek dřevěné desky na podstavec. Červenou a zelenou diodu použijte
obyčejnou, protože mají užší spektrum než vysoce svítivé diody (zvláště zelená vysoce svítivá
dioda je spíše do žlutá). Modrá dioda se vyrábí jen vysoce svítivá, proto se musí omezit
mnohem větším odporem než ostatní diody, aby svítila srovnatelně intenzivně. Čepička diody
působí jako čočka a soustředí světlo jen do úzkého kužele. Pro tento pokus je ale naopak
potřeba, aby se světlo co nejvíce rozptylovalo. Proto musíte diodám nejdříve odříznout vršek
čepičky a brusným papírem řez zabrousit do hladka (zbruste je asi na 1 mm od kontaktů). Do
dřevěné desky si vyvrtejte otvory na vodiče, proměnné odpory a vypínače. Obvod potom zapojte
podle schématu (viz obr. 1. 48). U každé diody musí být ochranný rezistor. U zelené jsem
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použila 43 Ω, u červené 50 Ω a největší u modré 1 490 Ω. Proměnné odpory jsem použila pro
všechny diody stejné a to v rozsahu 0 Ω až 500 Ω. Do ping - pongového míčku vyvrtejte tři
otvory tak, aby se tam daly přesně zasunout led diody.

z led diod a z ping - pongového míčku
Změnou odporu můžete regulovat svit diod. Pokud zapnete všechny diody, podaří se vám
nastavit diody tak, že míček bude svítit bíle. Pokud vypnete modrou diodu, skládáním
červeného a zeleného světla pak získáte různé odstíny žluté. Pokud necháte zapnutou modrou a
zelenou, získáte modrozelenou (azurovou) barvu a při skládání červené a modré můžete
nastavit různé odstíny fialové (viz obr. 1.50)

A

D

Obr. 1.50

B

E

C

F

G

A - modrá, B - zelená, C - červená, D - modrá + zelená = azurová, E zelená + červená = žlutá, F - modrá + červená = fialová, G - červená +
zelená + modrá = bílá.

Můžete se také pokusit ukázat, že stejnou žlutou barvu můžete získat jako
monochromatickou a složenou z červené a zelené barvy. Budete k tomu potřebovat ještě jeden
ping - pongový míček, do kterého uděláte jeden otvor na Iedku, dále pak žlutou led diodu,
kterou zbrousíte stejným způsobem jako ostatní diody. K diodě musíte ještě připojit ochranný
rezistor (použila jsem 100 Ω). Rozsviťte žlutou diodu a pokuste se na mixéru barev nastavit
pomocí regulace svitu červené a zelené diody stejnou barvu (viz obr. 1.51)
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Obr. 1.51

Vpravo je monochromatická žlutá, vlevo žlutá složená z červené a zelené.

Pokud do míčku uděláte ještě jeden otvor, aby se do něj dal zasunout proužek papíru.
Papír vždy do určitého směru zastíní světlo od určité diody. Na míčku pak můžete pozorovat
barevné proužky. V místě, kde je zastíněna jen zelená uvidíte fialový proužek. Tam, kde
zastíníte i červenou, je samozřejmě jen modrá barva. Kde se zastíní všechny, bude tmavý stín.
Při zastínění modré a červené, uvidíte jen zelenou a pokud zastíníte jen červenou, vznikne žlutý
proužek. Pokud přehodíte pořadí ledek, můžete získat i červený proužek a při zastínění jen
červené proužek azurový (viz obr. 1.52).

A
Obr. 1 .5 2

B

c

D

A - barevné pruhy vzniklé při vložení papíru při pořadí diod zleva
modrá, červená zelená; B - schéma vzniku barevných proužků při
pořadí diod zleva modrá, červená, zelená ;C - barevné pruhy vzniklé při
vložení papíru při pořadí diod zleva červená, zelená, modrá; D - schéma
vzniku barevných proužků při pořadí diod zleva červená, zelená,
modrá.

s t r a n a 38

Fotoaparáty

Pracovní list - Zobrazování dírkovou komorou
Nejdříve otočte kotoučem

na dírkové komoře tak, aby na otvoru byla nastavena nějaká
jednoduchá dírka. Mezi špejle uchyťte papír a vložte ho na drážky uvnitř dírkové
komory, potom si přetáhněte přes hlavu deku a podívejte se díkovou komorou na hořící
svíčku.

Pokud nic nevidíte, pokuste se deku utěsnit tak, aby nešlo
dírkou a chvíli počkejte než si oči přivyknou na šero.

světlo dovnitř

jinudy než

Zapište, co pozorujete?
Obraz je:

Změní

Vzpřímený

převrácený

Barevný

černobílý

Zvětšený

zmenšený

se obraz pokud krabici otočíte?

ano

Posuňte

stínítko dále od dírky. Co pozorujete?

Posuňte

stínítko zase naopak blíže k dírce. Co pozorujete?

ne

Nastavte dírku o průměru 1,2 mm.
Postupně zvětšujte průměr dírky a

sledujte, jak se obraz mění.

Vyzkoušejte dvojici dírek.
Nejdříve

nastavte kotouč na dvě dírky vodorovně vedle sebe.

Zakreslete, co vidíte.
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Nastavte kotouč na dvě dírky šikmo vedle sebe.

Nastavte kotouč na dvě dírky nad sebou.

Zakryjte horní dírku. Který obraz zmizí?
Nastavte kotouč na dvě dírky vodorovně vedle sebe.

Zakryjte dírku vlevo. Který obraz zmizí?

Zakryjte dírku vpravo. Který obraz zmizí?
Nyní již máte spoustu informací o tom, jak se obraz chová. Pokuste se tedy na základě
těchto poznatků, vysvětlit vznik obrazu v dírkové komoře

í
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Do nákresu dokreslete, jaký obraz vznikne, a naznačte i jak ho získáte.

Zakreslete, co by jste uviděli, jestliže by jste se podívali na tuto květinu přes dírkovou
komoru.

Vzor

Obraz

s t r a n a 41

Var ná ko n vi c e

3 Varná konvice
Když si chceme udělat čaj, či kávu, většina z nás sáhne po varné konvici, aby v ní uvařila
vodu. Proč? Je to nejsnazší, nejrychlejší a nejúspomější. Tento fakt si můžeme velmi snadno
ověřit. Zkusíme porovnat čtyři nejběžnějši způsoby vaření vody, ve varné konvici, v mikrovlnné
troubě a na elektrické plotýnce v hrnci s pokličkou i bez ni. Stačí jen odměřit čtyřikrát stejné
množství vody, třeba půl litru a změřit její teplotu. Potom si už jen změříme, jak dlouho trvá něž
se voda začne vařit. Na spotřebiči si musíme ještě najít údaj příkonu spotřebiče. Pak už musíme
trochu počítat.

3.1.1 Výpočet účinnosti
Energii potřebnou na ohřátí půl litru vody lze vyjádřit vztahem:

Q = mc{t„ - 1) .

(2.1.)

ty.............. teplota varu, tedy 100 °C
t ................ počáteční teplota
C .............. je měrná tepelná kapacita vody,
c=4,18 kJ.kg1.K l (Vyjadřuje
kolik energieje potřeba k ohřátí
1 kgvodyolK.)
m ................je hmotnost vody
Hmotnost si můžeme vyjádřit pomoci hustoty a objemu:

m= Vq .

(2.2.)

V ................objem vody, v našem případě
tedy V =0,51=0,5 dm3
p . ................hustota vody, p =1000 kg.m 3
Celkovou energii potřebnou k ohřátí vody na bod varu potom vyjadřuje vztah:

Q = Vec(tr- t ) .

(2.3.)

Dále spočítáme výkon spotřebiče:
/>=£.

(2.4.)

τ. .............. čas, po který byla voda
zahřívána než se začala vařit.
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Při pohledu na vypočítaný výkon a příkon spotřebiče je jasné, že všechna energie nebyla
použita jen na ohřívání vody. Jaká část dodané energie byla použita na zahřívání vody,
vyjadřuje veličina účinnost, dostaneme ji ze vztahu:

η = jr -

(2.5.)

Pt

příkon spotřebiče.

Pro srovnání uvedu výsledek svého pokusu.
Voda měla teplotu ti =22 °C
Voda vařila při řv=99 °C
Energie potřebná k zahřátí vody na 99°C Q = 160,9 kJ

Hodnoty naměřené pro varnou konvici:
Voda se začala vařit po τ= 125 s
Výkon j eP = 1287W
Příkon je P0= l 760 W
Účinnost 77=0,Z3 = 7 3 %

Hodnoty naměřené pro hrnec s pokličkou:
Voda se začala vařit po τ =330s
Výkon je P = 4 8 8 W
Příkon je P0= 1500 W
Účinnost η =0,33 =33 %

Hodnoty naměřené pro hrnec bez pokličky:
Voda se začala vařit po t =370 s

Výkon je P = 435 W
Příkon je P0= 1500 W
Účinnost η =0,29=29%
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Je dobré si zjistit i účinnost mikrovlnné trouby, protože pro mnoho lidi je to nejběžnější
způsob vaření. Je ovšem trochu problém změřit čas potřebný k přivedení vody do varu, neboť
dovnitř nevidíme a ani neuslyšíme, že voda vaří. Proto jsem provedla jen orientační měření tak,
že jsem měřila několikrát, zjistila jsem, že po 7 minutách voda ještě nevařila a po 8 minutách už
ano. Jako dobu potřebnou k uvaření jsem pak vzala střední hodnotu.
Hodnoty naměřené pro mikrovlnnou troubu:
Voda se začala vařit po τ=450 s
Výkon je P = 3 5 8 W
Příkon je Po= 1000 W
Účinnost η =0,36=36%
Je vidět, že doba vaření nemusí být vždy vhodným kritériem pro srovnání.
Hodnoty příkonů uváděné výrobcem na spotřebiče doporučuji raději přeměřit, neboť se
mohou od skutečné hodnoty velmi lišit. Například na mé varné konvici byla uvedena hodnota
příkonu 2200 W, čemuž by odpovídala účinnost pouhých 58 % oproti naměřeným 73 %.

3.1.2 Finanční stránka
Jestliže ušetříme energii, ušetříme i peníze. Můžeme si tedy spočítat, v čem se nám
vyplatí vařit. Za 1 kWh zaplatíme asi 3,60 Kč [19]. Jak se to podepíše na naši peněžence, když
budeme vařit jeden rok 0,51 vody denně.
Budeme-li vařit ve varné konvici zaplatíme:

(3,6.1,76.365.125/3600) K č=80 Kč
Budeme-li vařit v hrnci s pokličkou zaplatíme:

(3,6.1,5.365.330/3600) K č=181 Kč
Budeme-li vařit v hrnci bez pokličky zaplatíme:

(3,6.1,5.365.370/3600) K č=203 Kč
Budeme-li vařit v mikrovlnné troubě zaplatíme:

(3,6.1.365.450/3600) K č=164 Kč
Je zřejmé, že vaření ve varné konvici je nejlevnější a naopak nejdražší je vařit v hrnci bez
pokličky.

3.1.3 Ekologická stránka
Na šetrnost konvice se nemusíme dívat jen přes naši peněženku. Významné je i
ekologické hledisko. Můžeme se pokusit odhadnout, kolik oxidu uhličitého se díky vaření,
KNIHOVNA MAT.-FYZ. FAKULTY
KnihovnaFr. Závišhy iiyz odd.)
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uvolni do ovzduší. Většina elektrické energie u nás se vyrábí v tepelných elektrárnách, kde se
spaluje hnědé uhlí. Jeho výhřevnost je asi 15 000 kJ/kg. To znamená, že se z jednoho kilogramu
uhlí uvolní 15 000 kJ energie. Z toho se ale využije jen 30 % na výrobu elektřiny. Než se dostane
elektřina do zásuvky, ztratíme dalších 5 % energie. To znamená, že se až k nám dostane asi
4 000 kJ. 1 kWh je 3 600 kJ. Z jednoho kilogramu uhlí získáme tedy 1 kWh elektrické energie.
Vaříme-li ve varné konvici, musí být za rok spáleno 22 kg uhlí.
Vaříme-li v hrnci s pokličkou, musí být spáleno 50 kg uhlí.
Vaříme-li v hrnci bez pokličky, musí být spáleno 56 kg uhlí.
Vaříme-li v mikrovlnné troubě, musí být spáleno 4 6 kg uhlí.
Budeme-li používat varnou konvici místo hrnce bez pokličky, nemusí být spáleno 28 kg
uhlí. Zdá se vám to málo? Představte si, že se začne chovat šetrně celá Praha, tj. 1 200 000
obyvatel. Roční úspora na celou Prahu je už 33 6 0 0 1 uhlí. Budeme-li počítat, že se z každého
kilogramu uhlí uvolní 3,6 kg oxidu uhličitého [20], zabráníme vypuštění 121 000 t CO2 do
ovzduší. Jak jste už určitě slyšeli, C02je skleníkový plyn, to znamená, že přispívá ke globálnímu
oteplováni Země. Varná konvice je tedy i ekologická.

3.1.4 Důvod úspornosti
Viděli jsme, že varná konvice je opravdu úsporná. Ale proč? Energie, kterou dodáváme
vodě se může spotřebovat na její zahřátí nebo také na její vypařování. Jestliže je voda uzavřena v
nádobě, jako v případě varné konvice a hrnce s pokličkou, dochází také k jejímu odpařování, ale
voda se odpařuje jen do té doby než se vzduch nad vodou nasytí a vznikne sytá pára. Energie
spotřebovaná na výpar vody je tedy menší, a tak je více energie použito na její ohřátí. Varná
konvice je ale výrazně lepší i než hrnec s pokličkou. Vamá konvice má topnou spirálu přímo ve
vodě, a tak ji přímo zahřívá a nemusí nejdříve zahřívat hrnec, od kterého se navíc zahřívá ještě
okolní vzduch. Rozdíl mezi varnou konvicí a hrncem na plotně bude ještě výraznější, pokud
budeme používat hrnec, který nevyužije celou plochu plotýnky.
Porovnání s mikrovlnnou troubou není tak jednoduché, protože mikrovlná trouba,
používá úplně jiného mechanizmu zahříváni než varná konvice. Zahřívání v mikrovlnné
troubě, jak už název napovídá, je založeno na elektromagnetickém vlnění, jehož frekvenci je
4,25 GHz, což odpovídá frekvenci, na které kmitají molekuly vody. Molekuly vody jsou totiž
polární, takže je na ně působí elektromagnetické pole a rozkmitá je. Voda v mikrovlně troubě je
tedy zahřívána v celém objemu, zatímco ve varné konvici a v hrnci, je zahřívána voda u dna.
Teplejší voda má menší hustotu, proto stoupá vzhůru a ta studenější se dostává ke dnu. V
mikrovlně troubě dochází k největším ztrátám vypařováním vody.
Měřili jsme účinnost varné konvice, když jsme zahřívali 0,5 1 vody a zjistili jsme, že je
73 %. Budeme vařit se stejnou účinností, i větší množství vody? Zkusme uvařit maximální
množství vody, které nám naše konvice povoluje a opět změřit potřebný čas a vypočítat
účinnost. Uvařila jsem 1,5 1za 315s, což odpovídá účinnosti 87 %. Účinnost vaření se výrazně
zlepšila. Neměl by si tedy každý z rodiny vařit sám, ale vyplatí se uvařit čaj pro všechny
nejednou. Výsledek není zase tak překvapivý, když si uvědomíme, že jedním ze zdrojů ztrát je
vypařování vody. Pokud vaříme malé množství vody ve velké nádobě, může se vypařit mnohem
více vody, než v nádobě, ve které je jen malý prostor na vypařování.
Podívejme se ještě na druhý důvod ztrát, kterým je zahřívání okolí. Varná konvice je sice
oproti hrnci dobře izolovaná, určitě se o ni nespálíme, ale přece jen cítíme, že se zahřála.
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Pokusme se tedy tyto ztráty snížit tím, že ji zabalíme například do deky či svetru izolujeme ještě
víc. Můžeme opět změřit čas potřebný k přivedení vody do varu. Když jsem použila stejné
množství vody o stejné teplotě jako v předešlém případě (V = 1,5 1, t = 22°C), voda se začala
vařit po 305 s. Rozdíl není velký, spočítáme-li účinnost, zvýší se o dvě procenta, na 90 %. Úniky
tepla do okolí asi nebudou velké.
O tom, že nějaké množství energie je vždy spotřebujeme také na zahřátí samotné varné
konvice, se můžeme snadno přesvědčit, tím že se pokusíme změřit tepelnou kapacitu. Uděláme
to jednoduše, ihned po uvaření vody konvici naplníme vodou známé teploty a konvici zabalíme.
Po několika minutách potom můžeme změřit o kolik se voda ohřála. Při měření, které jsem
provedla se ohřálo 1,61vody z 20 °C na 25 °C. Kapacita varné konvice je tedy 452 J/K.
Pokud bychom započítali i kapacitu varné konvice, dostaneme stejně jen na 96%. Ale co
ten zbytek? Tím, že jsme do konvice nalili větší množství vody, jsme sice snížili ztráty výparem,
ale úplně jsme mu nezamezili. Stejně tak zabalením konvice do deky snížíme úniky tepla do
okolí, ale úplně jsme jim nezamezili. Svou roli bude také hrát nepřesné určení tepelné kapacity
konvice. Při měření jsme předpokládali, že teplota vody a konvice se vyrovná jen tím, že varná
konvice předá teplo vodě a ta se ohřeje. I při tomto měření však docházelo jistě k tepelné
výměně s okolím, ale především se jistě část vody také vypařila.
Nespornou výhodou varné konvice je také to, že ji nemusíme hlídat a po uvaření vody se
vypne sama. Ale jak pozná, kdy se má vypnout, když v ní vaříme pokaždé jiné množství vody?

3.1.5 Jak rychlovarná konvice funguje
Základem varné konvice je spirála. Uvnitř je vodič, kterým prochází elektrický proud, a
tak se zahřívá a předává energii (Joulovo teplo) vodě. Tato energie je dána vztahem:

Q = RPt.

(2.6.)

R .............. odpor spirály
1................ elektrickýproud protékající
spirálou
t ................ čas, po který protéká proud
Proud, který protéká vodičem spirály a přívodními vodiči, je stejný, ale odpor spirály musí
být větší než odpor přívodních vodičů, aby se zahřívala především spirála a ne přívodní vodiče.
Vodič je od spirály z důvodů bezpečnosti vodivě (ne však tepelně) izolován. Samotná spirála je
vodivě propojena s ochranným vodičem, to pro případ, že by došlo k poškození izolace a
dostala by se fáze na spirálu.
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Bimetaloyý plíšek

sp·rála

I

Signalizační

dioda

Obr.2.1

Spirála s vypínačem

---

Dutina s plovákem

Obr.2.2

Pohled dovnitř konvice

Když se začne voda vařit, konvice se vypne. Toto je zařízeno pomocí termostatu.
Termostat je plíšek tvořený ze dvou různých kovů (tzv. bimetalový plíšek), každý z nich je po
jedné straně. Kovy mají různou teplotní roztažnost, a proto se při zahřátí začne plíšek prohýbat.
Zapneme-li konvici, páka vypínače prohne pásek, který se teď téměř dotýká bimetalového
plíšku (viz obr. 2. 3), a zároveň uvolní kolíček, který odtlačuje kontakty. Ty se tak sepnou a
spirálou začne procházet proud.

strana 47

Varná konvice

Plíšek, který se při zapnutí
tém ěř dotýká termostatu

Obr. 2 .3

Vypínač konvice (kontakty jsou pojmenovány, ja k uvádí výrobce, ale
výměnou fá ze středního vodiče se funkce konvice nezmění)

Bimetalový plíšek
ínače

Bimetalový plíšek
na spirále potřený
silikonovou pastou
Obr. 2 .4

Kolíček, který kontroluje
upevnění spirály

Bimetalové plišky

Nad vodou vzniká pára, která proniká do dutiny, kde je bimetalový plíšek (viz obr. 2. 2)
Voda se vypařuje i při nižších teplotách, ale až při varu má sytá pára nad vodou dostatek
energie, kterou může předat pásku. Pára se ochladí a zkondenzuje, bimetelový pásek se
zahřeje, prohne se a odtlačí vypínač, který pak pomocí páky zatlačí na kolíček, který rozpojí
kontakty. Bimetalový plíšek musí mít speciální tvar, nestačí, aby se postupně prohýbal, plíšek
se při zahřívání napíná a pak dojde k rychlému přeskočení do opačné polohy.
Bimetalový plíšek si můžeme snadno vyzkoušet. Pokud máte starou varnou konvici,
můžete ho z ní vyndat a položit na horkou plotýnku. Plíšek musíte položit tak, že zobáček
uprostřed nedoléhá na plotnu. Po zahřátí se prohne, přeskočí do opačné polohy a vyskočí jako
žabka. Pokud ho dáme mimo plotnu opět tak, aby byl zobáček ve vzduchu, po chvíli se plíšek
ochladí a přeskočí do původní polohy, a tím se opět odrazí do vzduchu (viz obr. 2. 5). Zpětné
přecvaknutí po vychladnutí můžeme slyšet i u vypnuté konvice.
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Obr. 2 .5

Po vychladnutí se bimetal prohne zpět do původní polohy a přitom
vyskočí do vzduchu

Když bychom zapomněli nalít do konvice vodu nebo ji nalili málo a zapnuli ji, nemohla by
se vypnout a my bychom mohli vyhořet, proto je za spirálou umístěn ještě jeden termostat (viz
obr. 2. 4), který při příliš velkém zahřátí spirály rozpojí obvod. Plíšek je potřen silikonovou
pastou, aby se teplo mezi spirálou a plíškem lépe přenášelo. Konvice má ještě další jištění pro
případ, že by spirála byla uvolněna. Spirála tlačí na kolíček, který drží pružinu, při uvolnění
spirály není pružina stlačena a drží kontakty rozpojeny (viz obr. 2 .4 a 2.6).

8
4

Obr. 2 .6

Pohled do vypínače: 1- kontakt středního vodiče (nuly); 2 - připojení
středního vodiče na spirálu; 3 - kontakt fáze; 4 - připojení fá ze na
spirálu; 5 - kontakt ochranného vodiče; 6 - připojení ochranného vodiče
k povrchu spirály; 7 - tyto kontakty pňtlačuje bimetalový plíšek pod
spirálou, pokud není příliš zahřát; 8 - pružina, která je stlačena, pokud
je spirála dobře přišroubována; 9 - kolíček, který přerušuje kontakt,
když je konvice vypnuta

s t r a n a 49

Varná konvice
Abychom viděli, kolik vody jsme nalili do konvice, je na ni stupnice, na které nám plovák
ukazuje výšku vodní hladiny. Na stupnici je vyznačeno minimum vody, které smíme do konvice
nalít. Je v takové výšce, aby byla spirála celá ponořena a aby nedošlo k vypaření veškeré vody
(viz obr. 2. 7).

Vy pínač

J
x_

Obr.2. 7

Zakryté

'ťt

- -

kpnťak~

Varná konvice ze stojanem

Varná konvice je připojena do zásuvky, tedy na 230V. Na podstavci, do kterého pak
nasedá samotná konvice, jsou kontakty zakryty umělohmotným krytem, který je při nasazení
konvice odsunut a při jejím sundání se pomocí pružného drátku vrací zpět (viz obr. 2. 8).

Obr.2.8
Na konvici najdeme
(viz obr. 2.1a2.7.)

ještě

Stojan konvice se zásuvkou
diodu, která nám signalizuje, že je konvice zapnuta.
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Pracovní list - vaření
Jaké spotřebiče doma používáte, chcete-li si ohřát vodu na čaj?___________

Vyzkoušejte čtyři asi nejběžnější způsoby, kterými si můžete vodu na čaj ohřát. Můžete vodu
ohřívat ve varné konvici, nebo na elektrickém vařiči v hrnci s pokličkou a na stejném vařiči ale
v hrnci bez pokličky, nebo také v mikrovlnné troubě.

Odhadněte, kterýže způsobů vaření vodyje: Nejrychlejší

Nej pomalejší

Nejúspornější

Nejméně úsporný ^

Několik důležitých údajů:
Objem vody (tolik natočte...)

V =0,51

Hustota vody

p= 1 0 0 0 ^

Měrná tepelná kapacita vody

kJ
c = 4,18
’ k g -K

Energie, kterou musíme dodat, aby se voda začala vařit
Q=

KJ
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Rychlovarná konvice:
Čas,

po který jste vodu zahřívali, než se začala vařit

Vypočtený výkon varné

T=[...________..Js

konvice potřebný k tomu, aby se voda začala vařit

P=[

JA

Výkon uvedený na spotřebiči

Po=[

)=(
]w

]w

Hrnec na vařiči bez pokličky:
Čas,

než se voda začala vařit:

Vypočtený výkon vařiče

s hrncem s poličkou

P=[..._________..JA...________..J=[..______,]w
Výkon uvedený na spotřebiči

Po=[

]w

Hrnec na vařiči s pokličkou:
Čas, než se voda začala vařit.
Vypočtený výkon vařiče

s hrncem s poličkou

P=[..._________..JA..._______.J=[...__________..] w
Výkon uvedený na spotřebiči

Po=[

]w
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Mikrovlnná trouba:
Protože není vidět, kdy začne voda vařit, proveďte několik měření. Nejdříve nechte ohřívat
vodu 7 min. Zjistěte zda voda vařila. Pokud ano zkuste ohřívat o 1 min déle, pokud ne, naopak
nechte vodu ohřívat po dobu o 1 min kratší. Takto pokračujte tak dlouho dokud nenajdete čas,
po kterém voda ještě nevařila a po kterém už vařila. Za čas potřebný k přivedení vody do varu
vezměte aritmetický průměr těchto dvou hodnot.

T=

Čas, než se voda začala vařit.
Vypočtený výkon mikrovlnné trouby

W

Který způsob vyšel nejrychlejší? ------------------------------------------------------------Seřaďte podle rychlosti, vzestupně.

r'

2.<
3.1
r

4.
Proč se liší hodnota výkonu vypočítaného a hodnota uvedená na přístroji?

Na co dalšího, kromě zahřívání vody, je při vaření výkon spotřebováván:
Ve varné konvici

^

___

__

____

___
\

Na vařiči v hrnci bez poličky

,
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Je rychlost vaření jediné kritérium, která varianta vaření je nejlepší? Napadá vás jiné kritérium?
Pokuste se ho zformulovat.

Různé odpovědi na otázku, který způsob vaření vody na čaj je nejlepší, mohou být spojené
s pohodlností dané způsobu, univerzálností (v hrnci a na vařiči lze vařit vodu na čaj, polévku i
guláš, v konvici těžko) a také například hospodárností.
Vyjadřovat hospodárnost rozdílem spotřebovaného výkonu a užitečného výkonu není příliš
vhodné, protože nemůžeme hodnoty porovnávat. Je přece úplně něco jiného 100 W jako
200 W -100 W a jako 1100 W - 1000W. V prvním případě je to polovina a v druhém jen malá
část. Abychom mohli lépe srovnávat, zavádí se veličina zvaná účinnost (značí se h), která
vyjadřuje poměr výkonu užitečného (zde na ohřívání vody) a výkonu spotřebovávaného (zde
příkon spotřebiče).
Účinnost = užitečný výkon/ spotřebovávaný výkon

P
η = -k10

Užitečný výkon je vždycky menší než spotřebovávaný, proto vyjde účinnost vždy menší než
jedna. Velmi názorné je udávat ji v procentech.
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Spočtěte účinnost pro všechny varianty vařeni, které jsm e studovali:
Účinnost varné konvice
-

r~

=

=

/

T> =

Účinnost vařiče s hrncem bez pokličky

Účinnost vařiče s hrncem s pokličkou
f ■
T]spok

f

r
=

=

/

_

Účinnost mikrovlnné trouby
r

mt

/

C

=

.........

-

'

v

Kterýže způsobů vaření je nejúčinnější?

Ušetřete!
Kolik litrů vody denně uvaříte?
Za 1 kWh zaplatíte...........................

V=

litrů

3 ,6 Kč

Kolik zaplatíte za vaření čaje během celého roku, vaříme-li vodu
ve varné konvici

k č =1

Kč

v hrnci s pokličkou

Kč =

Kč

v hrnci bez pokličky

Kč =

Kč

v mikrovlnné troubě

Kč =

Kč
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Nešetřetejen vlastní kapsu, ale i přírodu
Na výrobu elektřiny v tepelné elektrárně spotřebujeme
na 1 kW h
Kolik litrů vody denně uvaříte

1 kg uhlí
litrů

V=

Kolik uhlí musí být za rok spáleno, vaříte-li vodu
ve varné konvici

kg =

kg

v hrnci s pokličkou

kg =

kg

v hrnci bez pokličky

kg =

kg

v mikrovlnné troubě

kg =

kg

Kolik uhlí ušetříte, budete-li místo hrnce bez pokličky používat varnou konvici
kg

kg

Zdá se vám to málo? Ale co když začne takto šetřit celá Praha?
Praha m á

1 200 000 obyvatel

Roční úspora uhlí na celou Prahu je
Spálením 1 Arguhlí se do ovzduší uvolní 3^2 kgCO i

Kolik CChse díky našemu šetření nemusí uvolnit do ovzduší?
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Poznámka k pracovnímu listu pro učitele.

Tento pracovní list má sloužit k tomu, aby žáci viděli, že fyzika je všude kolem nás a může
nám být i prospěšná. Žáci by si měli provést srovnání mezi různými způsoby měřeni a to podle
různých kritérií. Pracovní list ukazuje, že čas není jediným kritériem. Zavádím v něm účinnost,
a proto se dá požít pro její výklad. To je také jeden z důvodů, proč jsem zařadila i vaření v
mikrovlnné troubě, přestože je trochu problematické. Mikrovlná trouba je právě ukázkou toho,
že ačkoli vaření trvá poměrně dlouho, má zase malý příkon a svou účinností se řadí hned za
varnou konvici.
Vaření v mikrovlnné troubě má tu nevýhodu, že nelze snadno zjistit, kdy začne voda vařit
a musí se provádět několik měření. Navíc než voda začne vařit trvá poměrně dlouho. Toto
měření tak trvá výrazně déle než ta ostatní, a proto může být trochu problematické rozdělení do
skupin. Na druhou stranu zase můžeme čas výrazně zkrátit, pokud si provedeme měření
předem a řekneme žákům po jakou dobu mají nechat vodu zahřívat. Pak už budou měřit jen
dvakrát. Další možností je nechat, žáky proměřit vařeni v mikrovlnné troubě za domácí úkol.
Navíc žáci si tak udělají srovnáni skutečně všech nejužívanějších způsobů vaření a mikrovlnná
trouba je dnes velmi častý způsob vaření a někteří lidé ani jinak nevaří.

s t r a n a 57

Varná konvice

Pracovní list - Rychlovarná konvice
Určitě jste někdy vařili vodu

v rychlovarné konvici. Odhadněte, s jakou účinností si uvaříte vodu

na čaj (asi 0,5 l)

~ =(

1%

Co si myslite, že je příčinnou ztrát:

(

J

Nyní váš odhad ověříme.

Důležité

údaje na začátek:
kg

Hustota vody

p = 1000-3
m

Měrná

kJ
c=4, 18 kg·K

tepelná kapacita vody

Teplota vody před začátkem vaření

to=[~____,] °C

Teplota varu vody

tv=(

Příkon

rychlovarné konvice

0

]w

Po=[
Vaření

Do konvice natočte

]c

0,51 vody:

V= O, 51

Hmotnost ohřívané vody
Energie, kterou musíme dodat, aby se voda začala vařit

Čas, po který jste vodu zahřívali, než se začala vařit
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Vypočtený výkon varné konvice potřebný k tomu, aby se voda začala vařit
>4

c
P=

f

=v

/

w
/

0

Účinnost vaření 0,5 1vody

/o

Vaření 1,51vody:
Jak dlouho by mělo trvat zahřátí 1,5 1vody do varu:
Do konvice natočte

Hmotnost ohřívané vody

V = 1,5/

m=

kg

Energie, kterou musíme dodat, aby se voda začala vařit

Vypočtený výkon varné konvice potřebný k tomu, aby se voda začala vařit

/

Účinnost vaření 1,5 Ivody

W

%

η=

Účinnost rychlovarné konvice při vaření 0,51 je
než účinnost při vaření 1,5 1vody.

menší

stejná

větší

Tento výsledek zdůvodníte:
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Další drobná měření:
Do konvice nalijte 1,5 1vody a konvici zabalte do deky.

Změřte čas potřebný k přivedení do varu.

T=[

Vypočtený výkon takto izolované rychlovarné konvice
f

P=

Λ

f

f

/

W

v

%

Účinnost zabalené varné konvice s 1,5 1vody

Po uvaření vody hned nalijte 1,5 1vody do varné konvice a zabalte ji. Počkejte asi 5 minut a
změřte teplotu vody.

°C

Teplota vody

Vypočítejte tepelnou kapacitu konvice: C=

J /K

Vypočítejte, jakou energii musíme konvici dodat, aby se zahřála na bod varu vody:
Q=

J=

Jaké příčiny energetických ztrát rychlovarné konvice jste nalezli:

Jak si vy světlíte, že ani při započítání ztrát, které jste naměřili, se nedostanete na 100 %?
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Dalším pomocníkem, se kterým se v domácnosti běžně setkáváme, je vysavač. Dnes již
nevidíme, že by lidé jako dříve vynesli koberce ven a tam do nich tloukli, aby je vyprášili.
Vysavač prostě nasaje nečistoty a my pak už jen vyhodíme jimi naplněný sáček. Jak ale vysavač
funguje, proč je vzduch nasáván dovnitř?

Připoje

í hadice

Sáček

na prach
Obr. 3.1

Pohled do vysavače

Vysavač se skládá se z několika základních částí: z hadice s koncovkou, kterou je nasáván
vzduch spolu s prachem, v hlavní části vysavače je potom ukryt ventilátor poháněný
elektromotorem a sběrný sáček na nečistoty (viz obr. 3.1). Pro funkci vysavače je nejdůležitější
ventilátor. Skládá se ze tří částí. Ze dvou kotoučů, které se otáčejí a prostředního, kterýje pevný
(viz obr. 3. 2). Do ventilátoru vstupuje vzduch úzkým otvorem. Díky otáčejícímu se kotouči se
roztočí i vzduch. V systému spojeném s kotoučem působí na vzduch odstředivá síla, která tlačí
vzduch do stran. Takto vzniká ve středu kotouče nižší tlak než na jeho stranách. Dále je vzduch
sveden drážkami uvnitř neotáčivého kotouče tak, aby vstupoval do dalšího otáčejícího se
kotouče malým otvorem v jeho středu. Proces se ještě jednou opakuje. Tlak vzduchu vevnitř
ventjlátoru je menší než vně, a proto se okolní vzduch tlačí dovnitř vysavače. Je to stejné, jako
když brčkem pijeme limonádu. V ústech vytvoříme podtlak. Okolní vzduch působí tlakovou
silou na limonádu a vhání námji do úst (viz obr. 3. 3).
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Pohyblivé kotouče

ventilátoru
Nepohyblivý kotouč
Obr. 3 .2

Obr. 3 .3

Ventilátor vysavače

Vznik podtlaku

Hadice vysavače bývají zakončeny různými nástavci, které jsou někdy vybaveny kartáči,
aby uvolnily prach z koberce. Vzduch potom proudí hadicí dovnitř vysavače, do papírového či
látkového sáčku, kde se většina prachu usadí a pak je vzduch hnán přes ventilátor zase ven
z vysavače.

4.1 Motor
Jak již tedy víme, že zásadní součástkou vysavače je ventilátor, který však musí být poháněn
motorem.
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Kabel vedoucí
k regulaci

Obr. 3.4

Motor uvnitř vysavače

Vysavač připojujeme do zásuvky na 230 V a tedy na jednu fázi. Uvnitř vysavače stejně
jako ve většině domácích spotřebičů najdeme jednofázový komutátorový sériový motor. Někdy
se mu také říká univerzální, protože funguje, i když ho budeme napájet stejnosměrným
napětím. Jeho konstrukce je také téměř stejná jako u stejnosměrného motoru. Pro
jednoduchost se tedy budeme nejdříve zabývat motorem stejnosměrným.

Obr. 3. 5

nepohyblivý stator a otáčející se rotor. Stator je
proudu cívkou vzniká magnetické pole,
skládá z hřídele, na níž jsou rotorové
plechy, ve kterých je v drážkách uloženo vinutí (cívky) rotoru. Vinutí statoru a rotoru je
zapojeno do série (viz obr. 3. 5). Protože se ale rotor otáčí, nemohou být propojeny drátem,
k tomu slouží zařízení zvané komutátor (proto sériový komutátorový motor). Komutátor je
váleček tvořený lamelami z vodivé slitiny mědi, které jsou odděleny slídou (viz obr. 3. 8). Na
tyto lamely jsou naletovány vývody rotorového vinutí. Na statoru jsou upevněny takzvané
kartáče. Ty jsou tvořeny uhlíky, které jsou upevněny v drážkách a přitlačovány pružinou ke
komutátoru (viz obr. 3. 9).
Jako každý motor má

dvě

Schéma zapojení sériového motoru
hlavní

části

tvořen dvěma cívkami s jádrem. Protože při průchodu
působí tyto cívky jako dva elektromagnety. Rotor se
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Rotor
Vinutí statoru
Hřídel

Ložisko
Obr. 3. 6

Pohled do vnitřku motoru

Kondenzátor
Komutátor
Rotorové plechy

y ftjž.

Statorové plechy
Cívky statoru

Rotorové vinutí^’

,
, f
Hřídel I*

Pružina
přitlačující uhlík

1

Stator
Rotor
Obr. 3. 7

Popis rotoru a statoru motoru

Ložisko
*

Hřídel
Komutátor

Vinutí rotoru
Rotorové plechy
Obr. 3 .8

Detail komutátoru
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Propojení statoru
a unii

Přívodní vodiče

Uchycení uhlíků

fjd *

Uchycení uhlíků

Komutátor
Propojení statoru
a uhlíku

R o to c ^

Cívka
Obr. 3 .9

Pohled na motor vysavače a na uchycení uhlíků

A nyní již k tomu, jak motor funguje. Proud, který protéká vinutím statoru, vytváří
magnetické pole (viz obr. 3 .1 0 A). Jeho orientaci určíme podle Ampérova pravidla pravé ruky,
tj. prsty pravé ruky musí ukazovat dohodnutý směr proudu tekoucího cívkou a palec nám pak
ukáže směr indukčních čar (od severního pólu k jižnímu). Vinutím rotoru však také prochází
proud a také vytváří magnetické pole (viz obr. 3. 10 B). Rotor je však navinut tak, že jeho
orientace je taková, že výsledná síla na něj působí není nulová a stejně jako magnetku v
magnetickém poli ho natočí tak, aby jeho jižní pól směřoval k severnímu pólu a naopak jeho
severní pól k jižnímu. Směr působící síly můžeme také určit podle Flemingova pravidla levé
ruky, tj. levou ruku natočíme tak, aby její prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu ve vodivé
smyčce v rotoru a indukční čáry magnetického pole vytvořeného statorem vstupovaly do dlaně.
Palec nám pak ukáže směr působící síly (viz obr. 3. 11 B). Takto by se rotor jen natočil do
polohy, kde by byl výsledný moment sil na něj působících nulový. Na to, aby se rotor roztočil
potřebujeme změnit směr proudu ve vinutí rotoru. K tomu slouží komutátor (viz obr. 3. 11).
Aby otáčení rotoru bylo stejnoměrné, je na rotoru více vinutí (cívek), které jsou rozloženy po
obvodu kotvy.

Obr. 3 .1 0

A - směr magnetické indukce budícího pole statoru; B - zeleně - směr
magnetické indukce vodivé smyčky, červeně - směr síly působící na vodič
s proudem, vzniká moment síly, který smyčku otočí (směr otáčení
fialově)
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Obr. 3.11

Princip kom utátoru, červeně - směr síly, modře - magnetická indukce pole statoru

Díky tomu, že má univerzální motor zapojeno vynutí statoru a rotoru do série, můžeme
ho připojit na stejnosměrný i na střídavý proud. Při napájení střídavým proudem pracuje stejně
jako stejnosměrný motor, neboť, i když protéká vinutím rotoru a statoru proud pokaždé jiné
polarity, na vodiče působí vždy síla stejného směru, protože vinutí jsou v sérii, a tak se v nich
polarita proudu mění současně (viz obr. 3 .1 2 ). Tyto motory mají přece jen několik odlišností
od stejnosměrných motorů. Protože vinutím protéká střídavý proud, musí být stator i rotor
složen z elektroplechů, aby se snížily ztráty způsobené vířivými proudu (podobně jako u
transformátoru se nepoužívá plné jádro, ale listové).

Obr. 3 .1 2

V sériovém zapojení statoru a rotoru se směry působících sil, a tedy i směr otáčení,
při změně polarity nezmění.

Protože vinutí motoru klade střídavému proudu odpor (daný impedancí). Dochází k
fázovému posunu proud a napětí, a proto není jalový výkon motoru nulový. Kvůli jeho
zmenšení jsou tyto motory vyráběny s menším počtem závitů budícího vinutí. (Jalový výkon viz
kap. 6 .3 .2 str. 101)
Otáčky těchto motorů jsou velmi závislé na jeho zátěži. Pokud by takovýto motor běžel
naprázdno, bez zátěže, roztočil by se tak rychle, že by mohlo dojít i k jeho poškození. Proto jsou
tyto motory pevně spojovány s nějakou zátěží. V případě vysavače je to ventilátor. Otáčky
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motoru jdou snadno regulovat změnou efektivního napětí. Moment síly působící na cívku v
magnetickém polije dán vztahem:

M~BL

(3.1)

B

indukce magnetického pole
vytvořeného statorem

I . ............. proud protékající cívkou
rotoru
Diky tomu, že vinutí statoru a rotoru jsou zapojena v sérii, je navíc i magnetická indukce
B také závislá na proudu, který vinutím protéká (s rostoucím proudem roste). Proto když
omezíme napětí, snížíme samozřejmě i proud, a tak se zmenší moment síly působící na rotor a
snížíme tím otáčky motoru. Snížit napětí na motoru můžeme sériovým zařazením proměnného
rezistoru. Dnes se však používá spíše polovodičových součástek, nejčastěji tyristorů nebo
triaků.

4.1.1 Odrušení
Proud do vinutí rotoru je přiváděn přes uhlíkové kartáče na lamely komutátoru. Jak se
rotor otáčí, komutátor přerušuje a zase uzavírá obvod. Protože v obvodu jsou cívky, indukuje se
na nich napětí. Lamel na komutátoru je více, a tak frekvence tohoto napětí a tedy i proudu, je
mnohem větší než síťová frekvence. Tyto vysokofrekvenčí proudy se dále šíří sítí a vedení
zároveň působí jako antény a signály se šíří prostorem. Pokud bychom měli u takového motoru
rádio nebo televizi, slyšeli bychom praskání a na obrazovce by se objevily pruhy. Aby
nedocházelo k rušení rádiového a televizního signálu nebo jiných přístrojů, najdeme na motoru
kondenzátor, který slouží právě k odrušení těchto vysokofrekvenčních signálů (viz obr. 3.13).
Aby se omezilo šíření signálů prostorem, je nutné zapojit odrušovací zařízení co nejblíže ke
zdroji rušení. Připojíme-li k motoru paralelně kondenzátor (to je mezi fázi a střední vodič), je
pro vysoké frekvence jeho kapacitance dost malá, neboťje dána vztahem:

<3· 2»

Xc.

kapacitance

f . ............... frekvence proudu

C. ............. kapacita kondenzátoru
Dochází tak vlastně ke „zkratování” obvodu pro tyto vysoké frekvence, zatímco pro malé
frekvence jako je ta síťová (50 Hz) je kapacitance tak vysoká, že tudy prochází jen zanedbatelný
proud ve srovnáni s tím, který odebírá motor. Chování kondenzátoru si můžeme představit tak,
že pokud je napětí velké, kondenzátor se nabíjí a naopak pokud napětí klesne, zase se vybije a
uhradí tak pokles napětí, tímto se rušivé signály omezí.
Kondenzátor, který je na motoru, je označován jako pětipólový kondenzátor [23]. Jeho
vnitřní zapojení ukazuje obr. 3.14.
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Vodiče vedoucí k vypínači
jeden je připojen na fázi, Kon enzátor ·druhý na střední vodič
Vod1c vedoucl
k regulaci

-~~·

Obr. 3.13

_Propojeni cívky
statoru s uhlíkem

Pětipólový kondenzátor na

motoru vysavače

L

N

Obr. 3.14

Schéma zapojení pětipólového kondenzátoru, L je fáze, N střední vodič

Něco bližšího o funkci tohoto kondenzátoru se dozvíte spíše při pohledu na jeho
náhradní zapojení. Jedná se v podstatě o tři kondenzátory. Jeden je zapojen mezi fázi a střední
vodič, další mezi fázi a kostru motoru a poslední mezi střední vodič a kostru motoru (statorové
plechy) (viz obr. 3. 15). Pokud budete hledat informace o odrušení v literatuře či na internetu
[23, 24], najdete nejspíš nákresy, kde je kryt motoru vodivě připojen k ochrannému vodiči sítě,
který je spojen se zemí. V případě vysavače tomu tak není, což můžete poznat na přívodním
kabelu, která se nepřipojuje na kolík zásuvky. Bezpečnost vysavače totiž musí být zabezpečena
jinak a to dvojitou izolací.

L

N

Obr. 3.15

_ c_vCv

-8
otor

Náhradní schéma pětipólového kondenzátoru, Ljefáze, N střední vodič

Protože statorové plechy jsou vodivé, vytvoří spolu s komutátorem náhodný kondenzátor.
Pokud je přístroj připojen na ochranný vodič, poteče kondenzátorem vysokofrekvenční proud,
který se uzavře právě přes ochranný vodič. Aby se tento rušivý signál nešířil dál, je „zkratován"
kondenzátory připojenými mezi ochranný vodič a fázi a ochranný a střední vodič.
Jenže náš přistroj není uzemněn, obvod se však může uzavřít prostřednictvím jiných
a to díky kapacitní vazbě. Vodivá část motoru vysavače spolu s jiným vodičem vytvoří
kondenzát<;>r, který propustí vysokofrekvenční proud. Pokud do obvodu zařadíme
kondenzátory, jejichž kapacita bude jistě menší než kapacita náhodně vytvořených
kondenzátorů, většina proudu pak poteče přes ně a obvod bude opět „zkratován" (viz obr.

zařízení

3.16).
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červeně - cesta proudu, pokud není připojen kondenzátor; modře - cesta proudu, kdyžje přítomen
kondenzátor
Všechny tři kondenzátory nejsou stejné. Jsou dvojího typu, kondenzátory třídy X a třídy
Y. Kondenzátory třídy X se používají tam, kde jejich průraz nemůže být pro člověka
nebezpečný. Zapojují se mezi fázový a střední vodič. Jejich kapacita není nijak bezpečnostně
omezena a volí se tedy tak, aby co nejlépe odrušovaly potřebné frekvence. Kondenzátory třídy Y
jsou zapojovány mezi fázový nebo střední vodič a kostru spotřebiče, proto musí splňovat
bezpečnostní normy, neboť, kdyby došlo k selhání bezpečnostního opatření, což je v případě
vysavače dvojí izolace, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. V mém případě měly
kondenzátory kapacity: Cx = 0,15 μΡ a CY= 0,0025 μΡ.
Rozdíl mezi pětipólovým kondenzátorem a třemi samostatnými kondenzátory, které jsou
v náhradním zapojení, je v jejich konstrukci. Přívodní vodiče kondenzátoru mají totiž nějakou
indukčnost, která spolu s kondenzátorem tvoří rezonanční obvod. Při frekvenci vyšší než je
rezonanční frekvence tohoto obvodu, by se pak kondenzátor choval jako indukčnost a
nedocházelo by k tlumení vysokých frekvencí. Proto se výrobci snaží vhodnou konstrukcí
kondenzátoru délku přívodních vodičů zkrátit. Kondenzátor, který najdeme na motoru
vysavače je určen pro odrušení v pásmu do 2 MHz.
Rušení se také snižuje vhodným zapojením vinutí statoru. Vinutí je rozděleno na dvě části
kolem komutátoru, který je zdrojem vysokofrekvenčního rušení (viz obr. 3. 17). Cívka totiž
narozdíl od kondenzátoru naopak špatně propouští vysoké frekvence, protože induktance cívky
s frekvencí roste, neboťje dána vztahem:

X L = 2πβ..

(3.3)

X i.

induktance cívky

L................. indukčnost cívky
Cívka tedy potlačí šíření vysokofrekvenčního signálu vodičem, proto je vhodné, aby byla
cívka na obou vodičích, a signál se tak nemohl šířit ani po jednom z nich.
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Obr. 3 .1 7

Připojeni statoru: A - nesymetrické; B - symetrické, v hodné pro odrušení

4.2 Navíjení kabelu
Zajímavé je také zařízení, které navíjí kabel vysavače. Stačí podržet tlačítko a kabel se
navíjí. Když tlačítko pustíme, přestane se navíjet. Protože vysavač není napájen, nemůže být
použit motorek. Toto zařízení je velmi jednoduché. Když odvíjíme kabel z válce, zároveň
natahujeme péro. Pokud přestaneme kabel odvíjet, nic se nestane, protože zarážka, která je
pevně přidržována pružinou, zabrání, aby se válec nazpět roztočil a kabel se zase navinul. Když
potom zmáčkneme tlačítko, prostě jen uvolníme zarážku a kapel se zase navine na válec (viz
obr. 3.18).

Brzda

Válec
s kabelem

Kabel vedoucí
do vypínače a
motoru

s kabelem

Obr. 3 .1 8

Navíjení kabelu

Existuje i jiný systém navíjení kabelu. Pokud táhnem e pomalu, kabel se odvíjí. Když
přestaneme, nic se nestane. Pokud ale zatáhneme za kabel prudce a pak ho pustíte, začne se
zpět navíjet. Toto zařízení je stejné jako v roletě. Pří vytahování kabelu či stahování rolety se
svinuje pružina. Západka pak brání tomu, aby se kabel nebo roleta zase navinuly zpět. Když
kabelem prudce trhneme a pustíme, kotouč se pootočí. Na západku v soustavě spojené s
kotoučem, na kterém je přichycena, působí odstředivá síla. Ta udrží západku tak, že nezaskočí
a kabel se zase může díky pružině navinout (viz obr. 3.19).[25]
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Obr. 3 .1 9

A - při vytahování kabelu se západka m ůže otáčet; B - při uvolnění se
otočí kotouč o trochu zpět a západka zaskočí; C - při trhnutí kabelem se
západka uvolní; D - odstředivá síla drží západku uvolněnou

4.3 Některé druhy vysavačů
Většinou vysavačů nemůžeme vysávat kapaliny, neboť papírový či látkový sáček by se
rozmočil a voda by prosákla a mohla by se dostat do motoru a způsobit zkrat. Existují však
vysavače, které jsou určeny i k vysávání vody (viz obr. 3. 20). Proudí-li vzduch úzkou trubicí,
pohybuje se rychleji než v širší. Toho je využíváno u těchto vysavačů, vzduch z úzké trubice je
vyveden do široké nádrže na vodu. Vzduch spolu s kapkami vody a částečkami prachu zpomalí
a protože je voda a prach těžší, padají dolů do nádrže. Vzduch pak pokračuje dále k ventilátoru
a ven.
ψ
Výfuk vzduchu

Motor
Ventilátor

Obr. 3 .2 0

Vysavač, kterým můžeme vysávat i kapaliny[26]

Velmi populární se stávají vysavače, které fungují trochu jinak. Vymyslel je Dysen (viz
obr. 3. 21). Vadilo mu, že u běžných vysavačů, proudí vzduch přes sáček, a tak čím je sáček
plnější, tím se zhoršuje proudění vzduchu a výkon vysavače klesá. Proto vymyslel vysavač
vlastní, který nepoužívá sáčky. Vzduch zbavuje nečistot podobně, jako ždímačka zbavuje
prádlo vody. Nasátý vzduch je roztočen velkou rychlostí. V soustavě spojené s otáčejícím se
vzduchem na každou částici působí odstředivá síla. Částečky prachu jsou těžší, a tak se
KNIHOVNA MAT.-FYZ. FAKULTY
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pohybují na vnější straně a spadnou do zásobníku. Vzduch pak pokračuje ještě dál do další
části, kde je znovu odstřeďován a zbaven i jemnějších nečistot. Údajně je vzduch urychlen na
rychlost větší než je rychlost zvuku a je takto schopen odstranit i částečky pylu. [26]

Obr. 3 .2 1

Vysavač Dyson [26]

4.4 Inspirace historií
První vysavač vymyslel Brit Herbert C. Booth. Na nádraží pozoroval, jak uklízí vagóny.
Používali k tomu dmychadlo, které obsluhovali dva lidi, jeden pumpoval a druhý stlačeným
vzduchem odfukoval prach. Potom Bootha napadlo, že by bylo rozumnější vzduch spolu s
prachem nasávat a hned si to i vyzkoušel. Vzal si kapesník a skrz něj ústy nasával vzduch.
Zjistil, že se na něm usadil prach. O rok později už měl vysavač hotový. Tento vysavač však měl
menší vadu. Tehdy v domech nebyla elektřina, a tak byl poháněn benzínovým spalovacím
motorem. Vysavač byl tak velký, že musel být venku na voze taženém koňmi a hadice se tahaly
okny do bytu. Není divu, že se tento vynález příliš neujal. Přenosný vysavač byl potom
vynalezen zanedlouho v roce 1905 jednou americkou firmou. Ale Booth měl nápad nasávat
vzduch jako první.
Jak již bylo řečeno, vzduch je nasáván díky tomu, že vytvoříme podtlak a okolní vzduch je
přitom natlačen dovnitř. Můžeme si však položit otázku, jak velký podtlak vysavač vytváří?
A Booth zkoušel nasávat vzduch ústy, jsm e schopni takto vyvinout srovnatelný podtlak?
Jak tedy tlak změřit. Tlak je síla, která působí na jednotkovou plochu. Můžeme se tedy
pokusit vysavačem nadzdvihnout závaží. Tíhová síla působící na závaží musí být stejně velká
jako síla, kterou je závaží tlačeno do trubice vysavače. Sílu určíme tedy tak, že zjistíme, jakou
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maximální hmotnost jsme schopni pomocí vysavače udržet ve vzduchu. Musíme ještě zjistit
plochu, na kterou síla působí, což je plocha průřezu hadice.
p=

Fa

mg

S= nr2.

(3.4)
p .......... tlak
Fa .. . ... . . . tíhová síla

S. . „

......

plocha

m. ......... hmotnost závaží
g. . . . . . . . . . tíhové zrychlení
r. . . . . . . . . .

poloměr

trubice

Abychom mohli závaží nadzdvihnout musíme trubici dobře přisát, proto je dobré hadici
utěsnit například modelínou (viz obr. 3. 22). Potom si ale musíme změřit, jakou hmotnost udrží
sama modelína a příslušnou sílu odečíst od síly, kterou působí závaží udržené sajícím
vysavačem.

Obr.3.22

Vysavačem

se mi podařilo nadzdvihnout dvě 1,5 I láhve vody.

Vysavačem se mi podařilo nadzdvihnout 3 kg, ale modelína sama udrží také poměrně
dost. Jen za pomoci modelíny jsem nadzvihla 1 kg. Sám vysavač udrží tedy 2 kg. Průměr trubice
byl 3,2 cm. Obsah průřezu tedy byl 8 cm 2 a podtlak, který vysavač vyvinul byl asi 25 kPa. Pokud
si chcete, co nejrychleji vyzkoušet sílu vašeho vysavače, postačí vám k tomu dát závaží do
igelitové tašky. Taška bude nasáta dovnitř a dobře utěsní hadici (pro demonstraci, to však není
příliš vhodné, protože není vidět, s jakou plochou musíme počítat). (viz. obr. 3. 23)

Obr.3.23

Vysavačem jsem nasála a nadzdvihla igelitovou tašku,

ve které byly 2 kg mouky.
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Pokud si uvědomíme, že tlak je síla působící na jednotkovou plochu, a předpokládáme-li,
že vysavač vytváří stále stejný podtlak, můžeme zvětšit plochu, kterou se vysavač přisává a
působící síla pak bude větší. Pokud zvětšíme plochu dostatečně a přisajeme se pomocí vysavače
například ke stolu, nebudeme mít ani dostatečnou sílu na to, abychom se odtrhli (viz obr. 3.
24). Na vytvoření takového nástavce na hadici vysavače, potřebujeme dřevěnou desku, do které
vyřízneme uprostřed kruhový otvor. Na něj umístíme plastovou trubku, na kterou můžeme
nasadit trubici od vysavače. Trubku musíme v otvoru utěsnit tak, aby nemohl proudit vzduch
kolem trubky. Po obvodu trubky musíme také nalepit těsnění (můžeme použít těsnící pásku na
okna), aby se mohla deska dobře přisát.

Obr. 3 .2 4

Nástavec na hadici vysavače: A - pohled shora; B - pohled zespodu, C - vysavač
přisátý na skříň [27]

Jak bychom mohli změřit podtlak, kterýjsme schopni vyvinout ústy?
Můžeme si vzít brčko a změřit tlak stejně jako v případě vysavače. Jestliže ale máme
brčko, nabízí se otázka, jak dlouhé brčko bychom mohli mít, abychom se ještě byli schopni
napít? Jinými slovy musíme určit výšku vodního sloupce, do které voda v brčku vystoupí. Je
zřejmé, že brčko nám pro toto měření nestačí, musíme použít hadičku. Z výšky sloupce pak už
snadno vypočítáme tlak. Tlak uvnitř hadičky je nižší, a tak okolní vzduch vytlačí vodu do
hadičky. Rozdíl tlaků je stejnýjako je tlak vodního sloupce (tj. hydrostatický tlak).
P = hpg.

(3.5)
h............... výška sloupce vody
p . ..............hustota vody
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Obr. 3.25

Podtlak vytvořený ústyje roven hydrostatickému tlaku vodního sloupce v hadičce

Tímto způsobem tedy můžeme zjisti, jaký podtlak jsem schopni ústy vyvinout. Nejdříve
zkusíme zjistit, do jaké výšky dokážeme vysát vodu na jeden nádech. Mě se podařilo dostat
vodu do výšky 1 m, zatímco mému příteli se podařilo dosáhnout dvojnásobku. Voda vystoupala
do výšky 205 cm. Tlak, který takto vytvořil, byl 20 kPa. Je tedy vidět, že síly člověka jsou s
vysavačem srovnatelné, i když každý z nás není tak úspěšný.
Ale pokud připustíme, že se můžeme nadechovat jak chceme, podaří se nám, aby voda
vystoupila mnohem výše. Podařilo se nám takto dosáhnout výšky až 6 m, což odpovídá tlaku
59 kPa. Je to tedy podstatně více než kolik se podařilo vysavači.
Je zřejmé, že vytvořený podtlak není postačujícím měřítkem pro sání vysavače, důležitýje
také objem nasátého vzduchu. Potřebovali bychom nějaké srovnání se spotřebovanou energii.
Příkon vysavače najdeme udaný od výrobce přímo na přístroji. Spotřebovaný výkon potom
můžeme vyjádřit vztahem:
P = Δρ · 0 = Δρ · y .

(3.6)
P.

výkon

Δρ

podtlak v trubici

Ο

objemový tok

ν.

objem vzduchu

t..

čas

Vysavač můžeme použít také k jednoduchým pokusům.
S pomocí vysavače si můžeme postavit malou vývěvu a vyzkoušet si pokus, který
demonstruje přetlak.
Můžeme využít nástavce, který jsme si vytvořili pro zvětšení síly (víz výše, obr. 3. 24).
Dále už potřebujeme jen velkou zavařovací sklenici, skleněnou kouli nebo recipient a máme
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malou vývěvu. Pokud se sklenice dobře nepřisaje k dřevěné desce, použijeme na utěsnění
gumovou podložku, do které opět vyřízneme uprostřed otvor, nebo znovu modelínu. Můžeme
se takto vyzkoušet pokus, který se běžně provádí z vývěvou. Budeme k němu potřebovat
balónek, který nejdříve několikrát nafoukneme, aby změknul. V balónku necháme trochu
vzduchu a zavážeme ho. Potom ho vložíme pod sklenici a začneme vysávat vzduch. Balónek se
trochu nafoukne (viz obr. 3.26), ale efekt není příliš velký, a proto musíme tento pokus trochu
vylepšit. Budeme k tomu potřebovat sklenici s užším hrdlem, na kterou balónek navlékneme.
Pak ji vložíme pod velkou sklenici a začneme vysávat vzduch. Můžeme potom pozorovat, jak se
balónek nafoukne (viz obr. 3.27). Když vysavač vypneme balónek se opět vyfoukne. Vysvětlení
je snadné. Uvnitř láhve a balónku je vzduch. Nejdříve je tlak vzduchu uvnitř láhve stejný jako
vně. Pak ale začneme vzduch vysávat a tlak mimo láhev se zmenší. Vně láhve tedy tlak klesne,
zatímco tlak uvnitř je stále stejný, proto se začne vzduch uvnitř rozpínat a tlačit a napínat tak
balónek. Balónek se přestane nafukovat, až když se tlaky opět vyrovnají.
Tento pokus se běžně dělá s vývěvou, ale používá se jen samotný balónek, s kterým se nám
tento pokus příliš nevydaří. Není divu, vývěva je totiž schopná vytvořit mnohem větší rozdíl
tlaků než vysavač. Vysavač dokáže snížit tlak jen asi o 25 kPa, ale zvětšení balónku je dobře
patrné až asi od 30 kPa. Je to jasné, tlak uvnitř balónku se mění s druhou mocninou poloměru
(jako jeho plocha). Tím, že navlíkneme balónek na láhev, celý jev bude výraznější, neboť láhev
svůj objem nezmění, a tak se všechen vzduch rozpíná do balónku.

Obr. 3 .2 6

A - ΉαΙ< vzduch uvnitř balónku a sklenice je stejný, proto je balónek
vyfouknutý; B - vysavačem odsajeme vzduch ze sklenice, tlak uvnitř
balónku je větší než vně a balónek se trochu nafoukne.

Obr. 3 .2 7

A - Tlak vzduch uvnitř balónku a sklenice je stejný, proto je balónek
vyfouknutý; B - vysavačem odsajeme vzduch ze sklenice, tlak uvnitř
láhve a balónku je větší než vně a balónek se nafoukne.
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Pracovní list - Měření podtlaku
Vysavač nasává vzduch díky tomu, že vytváří podtlak. Nyní se ho pokusíme změřit.
Nejdříve důkladně utěsněte hadici s nástavcem pomocí modelíny. Zapněte vysavač a na
háček postupně zavěšujte závaží. Sledujte jakou hm otnost vysavač ještě udrží.
Hmotnost závaží, kterou jste vysavačem nadzdvihli:
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A nyní si porovnejte vlastní síly. Myslíte si, že jste schopni vytvořit ústy stejný podtlak
jako vysavač?

Ano

Ne

Do sklenice s vodou ponořte hadičku. Nasajte vodu a označte fixem do jaké výšky voda
vystoupila. Potom výšku změřte.
Nejdříve vyzkoušejte jaký podtlak vytvoříte jen najeden nádech.
Do jaké výšky od hladiny ve sklenici jste vodu nasáli:

Podtlak, kterýjste vytvořili je:
Podtlak, kterýjste vytvořili, byl
než byl podtlak vysavače.

větší

zhruba stejný

menší

Nyní zkuste totéž znovu s tím, že se můžete nadechnout vícekrát.
Do jaké výšky od hladiny ve sklenici jste vodu n a sá li:

Podtlak, kterýjste vytvořili je:
Podtlak, kterýjste vytvořili, byl
než byl podtlak vysavače.

větší

zhruba stejný

menší,
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Každý z nás běžně používá klíče. Několikrát denně otáčíme klíčem v zámku a věříme, že
máme věci v bezpečí, aniž bychom si uvědomovali, jak zámky fungují. Zamykáme dveře od
domova, auto, různé skříňky, používáme zámek na kolo. U mnoho druhů zámku nemusíme mít
klasicky klíč, například auto si zamykáme a odemykáme na dálku, pro některé zámky je zase
klíčem nastavení správné číselné kombinace.

5.1 Vložkový zámek

Obr.4.1

Vložka zámku

Asi nejpoužívanějším druhem zámku je tak zvaný zámek vložkový, který najdeme ve
vchodových dveřích. Hlavní součástí tohoto zámku je vložka (viz obr. 4. 1). Je to dutý
nepohyblivý válec, který je pevně ukotven k zámku dveří. V tomto dutém válci je ještě jeden
váleček, kterým můžeme otáčet, když do něj vložíme správný klíč. Otáčivý válec je pevně spojen
s vačkou, která při otočení vytahuje a zasouvá zástrčku (petlici) zámku do zárubní (futer).
(viz obr. 4. 2)
většině

•

n
v:

zásuvka

/ \ J \vlož"k-a

Obr.4.2

-klí-če_ _ __,__.

Vložkový zámek

Aby měl zámek smysl, musí být nějak zařízeno, aby se válec mohl otáčet jen po vložení
správného klíče. Je to uděláno takto: ve vložce v obou válcích jsou vyvrtány jakési šachty, do
nichž je vloženo vždy po jednom páru čepů. Horní čepy, jsou každý jinak dlouhý, to proto, aby
byly až zuby správného kliče zatlačeny tak, že končí přesně na úrovni otáčivého válce. Spodní
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čepy,

které jsou všechny stejně dlouhé, jsou potom zatlačeny do nepohyblivé části zámku
(viz obr. 4. 3). Pod spodními čepy jsou ještě pružiny, které zajišťují, aby se vše mohlo vrátit
do původní polohy jako před vložením klíče. V poloze zamčeno se nesetkávají čepy přesně na
okraji válce, ale jsou do něj zasunuty jen zčásti a brání tak jeho otočení (viz obr. 4. 4). Pokud
tedy nemáme klíč, na kterém jsou zuby odpovídající délkám spodních čepů, nemůžeme zámek
odemknout. Abychom mohli klíč do vložky zámku vsunout a zase vysunout, nemohou na něm
být kolmé výstupky, ale musí být po obou stranách dostatečně zkoseny. Po stranách klíče jsou
vodorovné rýhy, které přesně zapadají do drážek uvnitř zámku. Je to další ochrana, aby do
zámku nešel vsunout jiný klíč.

Obr.4.3

Zámek při zasunutí správného klíče

Obr.4.5

Obr.4.4

Zámek bez klíče

Klíč a čepy vložkového zámku

5.2 Dozický zámek
dveří

Dalším běžně používaným druhem zámku je zámek dozický, který najdeme u
nebo skříní (viz obr. 4. 6).

některých
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čep zásuvky
vraceč

Obr. 4 .6

Dózický zám ek bez planžetek

Na obr. 4. 6 je vidět mechanizmus jakým se dveře otvírají. Do palce je zasazena klika.
Když ji zmáčkneme, palec se pootočí a zatlačí na šipku, a tím ji vytáhne ze zárubní a dveře
můžeme otevřít. Když kliku pustíme, pérko zatlačí na šipku a zase ji vysune. Je také vidět, že
když máme odemčeno o budeme otáčet klíčem, jako při odemykání, zatlačíme na vraceč a ten
nám šipku opět zasune. Po uvolnění nám pérko, zase vše vrátí do původní polohy. U vložkových
zámků je mechanizmus stejný, jen na vraceč netlačíme přímo klíčem, ale vačkou.
Hlavní součástí vlastního zamykacího mechanizmu jsou planžetky s pérky a zástrčka.
Když jsou dveře odemčeny, perka tlačí planžetky dolů a čep, který je spojený se zástrčkou, je
tlačen nahoru do zářezu (viz obr. 4.7). Jestliže zasuneme správný klíč a začneme jím otáčet,
nadzdvihujeme planžetky do správné pozice, ve které se čep západky nachází uprostřed výřezu,
a může se tedy pohybovat vpřed (viz obr. 4. 8). Při otáčení klíč tlačí na západku a vysouvá ji.
Zároveň se čep prostředkem posouvá dopředu (viz obr. 4. 8). Po vysunutí zástrčky jsou
planžetky pérky opět přitlačeny dolů a čep zástrčky je vsunut do dalšího zářezu nahoře (na
obrázku je to prostřední zářez. Zámek je dělaný na zamykání na dva západy, obr. 4. 9). Při
odemykání je to podobné. Tento typ zámků není tak bezpečný jako předešlý, protože velký
otvor umožňuje zlodějům lepší přístup k vnitřním součástem, a tedy i snažší manipulaci s nimi.

Obr. 4. 7

Poloha odemčeno
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čep

zásuvky

planžetky s pérky
Obr.4. 8

Při zamykání nadzdvihujeme planžetky a čep

Obr.4.9

zásuvky se nachází uprostřed

Poloha zamčeno

5.3 Visací zámky
Každý již někdy použil visací zámek. Může být opět na klíč, nebo také kódový.
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pohyblivá
planžetka

Obr.4.10

Nákres visacího zámku

Obr.4.11

Součástky visacího zámku

Běžný visací

zámek (viz obr. 4. 10) má uvnitř na podkově zářez, do kterého je vložen malý
váleček. Další součástí jsou dva typy planžetek (viz obr. 4. 11). Otáčivé planžetky jsou
proloženy planžetkami pevnými. Neotáčivé planžetky mají výřez na straně válečku. Slouží jen
na oddělení pohyblivých planžetek, aby každý zub klíče tlačil jen na jedinou otáčivou planžetku.
Otáčivé planžetky mají v sobě zářezy, abychom do nich mohli vložit jen správný klíč. Na okraji
mají také výřez. Když vložíme správný klíč a otočíme jim, nastaví se tento výřez na planžetkách
k malému válečku, který teď může podkova posunout, a tak se uvolnit. Zámekje odemčen.

Obr.4.12

Kódový zámek
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Podobně vypadá také jeden z mnoha druhů kódových zámků, (viz obr. 4.12). Má také
podkovu se zářezem, ve kterém je malý váleček, nebo má zářez na druhé části podkovy a v něm
jakýsi háček, (viz obr. 4. 13) Planžetky mají opět výřezy, které při nastavení správné číselné
kombinace umožní posunutí válečku, nebo háčku. Planžetky jsou odděleny jen malými
neotáčivými podložkami. Nejvrchnější planžetka je pevně spojena s otáčivým číselným
kotoučem, pomocí kterého nastavujeme číselnou kombinaci. Každá planžetka má na sobě
výstupky tak, aby do sebe planžetky mohly zapadnout a pohybovat se společně, (viz obr. 4.14).
Požadovanou kombinaci na zámku nastavujeme tak, že nejdříve otočíme kotoučem dvakrát po
směru hodinových ručiček a nastavíme první z čísel dané kombinace (planžetky se nachází v
poloze jako na obrázku 4. 13. a pohybují se společně). Potom otáčíme opačným směrem a
nastavíme další číslo (nejspodnější planžetka zůstala na místě, společně se otáčely jen zbylé
planžetky). Pak otáčíme opět po směru hodinových ručiček (další planžeta zůstává stát a
pohybují se jen zbylé planžetky). Takto postupujeme, dokud nenastavíme celou řadu čísel.
Nyní jsou planžetky ve správné poloze, zářez je u válečku či háčku, a tak lze podkovu vytáhnout
a zámek je odemčen. [28]

Obr. 4.14

Uspořádání planžetek

Jiný druh kódového visacího zámku je velice jednoduchý (viz obr. 4.15)
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Obr. 4 .1 5

Kódové zámky

V dolní části podkovy visacího zámku, která se zasouvá dovnitř, jsou zářezy. V nich se
otáčejí kotoučky, které nastavujeme do správné polohy. Tyto kotoučky mají zevnitř výřezy.
Když nastavíme na zámku správnou kombinaci čísel, všechny zářezy jsou pod sebou v místě,
kde je podkova, a tak ji můžeme vytáhnout (viz obr. 4.16).
Zjistit správnou kombinaci čísel není tak snadné, pokud máme jen tři kotoučky existuje
1000 možností jak je nastavit.

Obr. 4 .1 6

Vlevo horizontální průřez zámkem v poloze odemčeno; vpravo podkova
visacího zámku

5.4 Univerzální klíč
Někdy je třeba mít klíče od více dveří. Například může být nutné, aby každý zaměstnanec
měl klíč od dveří svého pracoviště, ale nedostal se do jiné místnosti. Jeho vedoucí se, ale
potřebuje odemknout všechny dveře. Proto, aby nemusel nosit velký svazek klíčů, má tak zvaný
univerzální klíč, kterým všechny dveře odemkne. Jak je to možné? Řešení je poměrně snadné.
Jedná se o speciální vložkové zámky. U vložkového zámku potřebujeme, aby se čepy po vložení
klíče setkávaly přesně na rozhranní válců, abychom mohli vnitřním válcem otočit. Když do
jedné ze šachet dáme místo dvou čepů čepy tři, potom můžeme čepy srovnat dvěma způsoby,
aby se válec mohl otáčet. Jednou se váleček otáčí mezi prvním a druhým čepem a podruhé mezi
druhým a třetím. V jednotlivých zámcích je délka spodního čepu různá, ale druhý čep je právě
tak dlouhý, aby součet jejich délek byl stále stejný. Tedy jednotliví zaměstnanci mají takové
klíče, které zarovnávají čepy podle prvního způsobu a vedoucí má klíč, který čepy vyrovná na
druhé úrovni (viz obr. 4.17).
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Obr. 4 .1 7

Vlevo zámek při vložení univerzálního klíče; v právo zámek při vložení
běžného klíče (pro zaměstnance)

Tři čepy nemusíme mít jen v jedné šachtě, potom můžeme vytvořit mnohem složitější
hierarchii klíčů.

Žárovka a zářivka

6 Žárovka a zářivka
Jestliže se venku setmí, automaticky sáhneme po vypínači a rozsvítíme. Ve světlech a
lampách najdeme žárovky nebo zářivky. Než se dostaneme k tomu, jak fungují a jaký je mezi
nimi rozdíl, zmíním se ještě krátce o světle, neboť svícení znamená produkci světla.

6.1

Světlo

Světlo je
druhy vlnění

elektromagnetické vlnění, které jsme schopni vnímat zrakem. Podobně jako jiné
charakterizujeme i elektromagnetické vlnění vlnovou délkou, či frekvencí.
Viditelné světlo má vlnovou délku 390 nm až 760 nm (tomu odpovídají frekvence 7,68.10 14 až
3,95.10 14 Hz). Větší vlnové délky odpovídají infračervenému záření, které jsme schopni vnímat
jen jako sálající teplo. Elektromagnetické záření o kratší vlnové délce je UV (ultrafialové)
záření (viz obr. 5.1.).
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Přehled elektromagnetického záření.

Viditelné světlo má různé barvy. Každá barva odpovídá jiné vlnové délce světla. Světlo
složené ze všech vlnových délek vnímáme jako bílé. Naše oko ale obsahuje jen tři receptory,
z nichž každý je citlivý na jinou barvu. Jeden vnímá červenou, druhý zelenou a třetí modrou
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barvu. Ostatni barvy pak vnímáme jako směs těchto tří barev v různých poměrech. Stačí nám
tedy smíchat jen červené, zelené a modré světlo a výsledek vnímáme také jako světlo bílé.
Podrobněji je skládání světla rozebráno v kapitole Fotoaparáty str. 30.

6.2 Žárovka
Žárovka je skleněná baňka, ve které můžeme vidět stočené tenké vlákno. Toto vlákno je z
wolframu a tvoří nejdůležitější součást žárovky. Vlákno se průchodem elektrického proudu
zahřívá. Zahřáté těleso vyzařuje elektromagnetické záření. Jistě jste viděli do červena rozpálené
topné tělísko nebo jak kovář ková železo rozžhavené do běla. Barva vyzařovaného světla závisí
na teplotě tělesa. Při zahřívání tělesa nejprve nepozorujeme žádné vyzařované světlo, cítíme jen
teplo. Těleso vyzařuje elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra. Při teplotě asi
600°C se nám začne zdát těleso červené. Při dalším zahřívání, asi na 1 300°C, bude již
vyzařované světlo bílé.
Jak již bylo řečeno, zahřáté těleso vyzařuje elektromagnetické záření. Složeni tohoto
záření závisí na teplotě tělesa. Vyzařuje do okolí světlo různých vlnových délek, ale jednotlivé
vlnové délky nejsou stejně zastoupeny (mají jinou intenzitu). Vyzařování popisuje Planckův
zákon:

Η = :ψ

—

ά — ·
e kXT - 1

£ ·»

H . ..............spektrální hustota intenzity
vyzařování
h............... Planckova konstanta,
h = 6,626.1O'3*J.s
c . .............. rychlost světla, c = 3.10s m.s'1
λ

vlnová délka

k .............. Bolzmanova konstanta,
k= 1,38. W 23J.K-‘
T . ..............termodynamická teplota
Spektrální hustota vyzařování vyjadřuje, kolik energie je vyzářeno v podobě zářeni o
dané vlnové délce. Závislost spektrální hustoty na vlnové délce pro několik teplot je znázorněna
na grafu 5.1.
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vlnové délce a teplotě. Růžová křivka pak ukazuje posouvání maximálně
vyzařované vlnové délky s měnící se teplotou.

S rostoucí teplotou je celková vyzářená energie větší, což je vidět z toho, že roste plocha
pod křivkou. Při zvyšování teploty se také posouvá maximum křivky směrem ke kratším
vlnovým délkám. Tato maxima se pohybují po hyperbole. Posouvání maxima vyzařování
popisuje tzv. W ienův posunovací zákon:

Λ max

rj* ·

b ................. posunovací konstanta,
b = 2,8978.1 (Τ3 m.K
T . ............... termodynamická teplota
L·ax..............vlnová délka s největší
intenzitou

Vraťme se zpět k žárovce. Uvnitř žárovky je rozžhavené wolframové vlákno, které má
teplotu okolo 2 500°C. Sice pozorujeme bílé světlo, protože je vyzařováno světlo všech barev,
maximum vyzařování však neleží ve viditelné části spektra, ale nachází se v oblasti
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infračervené. Toto záření vnímáme jako teplo. Většina energie tedy není vyzářena jako světlo,
ale jako teplo (viz graf 5 .2). Na světlo je přeměněno jen asi 5 % energie.

Záření černého tělesa
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Vyzařovaní žárovky, jejíž vlákno m á teplotu 3000 K. Na grafu je
vyznačena oblast viditelného světa.

Na to, jak vypadá záření absolutně černého tělesa, se můžete podívat v programu
Planckův zákon (viz příloha). Zde si můžete zadat teplotu v kelvinech a do grafu se vykreslí
závislost spektrální hustoty vyzařování na vlnové délce. Na dolní liště najdete maximálně
vyzařovanou vlnovou délku. V grafu je vyznačena i oblast, kde je vyzařováno viditelné světlo.
Do grafu můžete nechat zakreslit průběh pro jednu teplotu a potom křivku příslušným
tlačítkem smazat a zadat novou teplotu tělesa. Můžete také pomocí tlačítka přidat, nechat
vykreslit více křivek do jednoho grafu.
Původně bylo v žárovkách používáno uhlíkové vlákno, ale uhlík nevydrží tak vysoké
teploty jako wolfram (přestože se to může zdát divné, protože je teplota tání uhlíku asi o 350 °C
vyšší než wolframu, wolfram vydrží vyšší teplotu, neboť je rychlost jeho sublimace menší).
Protože s rostoucí teplotou se maximum posouvá blíže k viditelné oblasti spektra, je
samozřejmě výhodné zahřát vlákno na vyšší teplotu. Aby se zabránilo shoření vlákna žárovky,
není uvnitř baňky přítomen kyslík, který je k hoření nutný. Baňka žárovky je plněna směsí
dusíku a argonu nebo jiným inertním plynem, a tak se dosahuje ještě vyšších teplot.
Kdybychom dále zvyšovali teplotu, pak bychom snížili životnost žárovky, protože by její vlákno
sublimovalo rychleji, až by se přerušilo. Vyrábějí se i žárovky, které vydrží ještě o něco větší
teplotu, a tím dosahují větší účinnosti. Jsou to halogenové žárovky. Jak už název napoví dá, jsou
plněny sloučeninami obsahujícími halogen, nejčastěji to bývají bromovodík (HBr) nebo
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halogenové uhlovodíky (např. CH3Br, CH3J, CH2Br2, CHBr3). Tyto sloučeniny se v horké části
žárovky rozkládají a uvolni se z nich halogen. Atomy wolframu, které se uvolní z vlákna, se
dostávají ke stěně baňky, kde je nižší teplota. U obyčejné žárovky by se wolfram usadil na skle,
ale v halogenové žárovce se naváže na halogen. Vznikne halogenid wolframu, který se diky
difúzi dostává zase zpět k vláknu, kde se opět rozloží. Atom wolframu se usadí zpátky na vlákno
a halogen difunduje ke stěně baňky a může opět reagovat. Nepoužívají se samotné halogeny,
protože v tomto případě by se wolfram neusazoval přímo na horká místa, odkud byl odpařen,
ale na trochu chladnější místa na konci vlákna a v blízkosti podpěrek. V místě přichycení
vlákna pak může být teplota tak příznivá, že se wolfram začne opět slučovat s halogenem z
vlákna, a tím ho ještě víc narušuje. 1 kdyby se zamezilo porušení konců vlákna, pokud se
wolfram neusazuje na teplejší místa, odkud byl uvolněn, životnost žárovky se neprodlouží.
Pokud se však použijí sloučeniny halogenů, pak je přítomen potřebný halogen na halogenový
cyklus, uvolněný vodík cyklu nijak neškodí a uhlík se navíc slučuje se zbytkovým kyslíkem a
především nedochází k narušování chladnějších částí vlákna. Při nižších teplotách se totiž tato
sloučenina nerozkládá a wolfram se vrací na teplejší místa vlákna odkud byl uvolněn.
Halogenové žárovky dosahují teploty až 3 200 °C, více už teplota vlákna příliš zvýšit nejde,
protože teplota tání wolframu je 3 653 °C.[22,31]
Když se podíváte na vlákno žárovky, uvidíte, že vlákno je tvořeno jednou nebo dvěma
šroubovicemi. To samozřejmě má svůj důvod. Jedná se o opatření ke snížení tepelných ztrát.
Plyn, který je v baňce, vlákno ochlazuje, a tak způsobuje ztráty. Na povrchu žhavého vlákna je
rychlost plynu nulová, a tak i teplota plynu je shodná s teplotou vlákna a snižuje se se
vzdáleností. Viskozita plynu se zvyšuje s teplotou, proto je v blízkosti vlákna velká a rychlost
plynu je zase naopak malá. Protože se ale s teplotou zvětšuje součinitel vedeni tepla, bude
přenos energie v blízkosti vlákna uskutečňován vedením a ne prouděním plynu. Protože
prostor mezi jednotlivými závity je zanedbatelný, zjistilo se, že se vlákno, co do vedeni tepla,
chová jako válec o průměru svinuté šroubovice. Ukazuje se také, že tepelné ztráty vedením tepla
se jen nepatrně zvýší zvětšením průměru vlákna, zatímco závisí výrazně na jeho délce. Ta se
však svinutím zmenší, a tím se zmenši i tepelné ztráty. [31]
Pokud zapneme žárovku připojenou na stejnosměrný proud, odpor jejího vlákna se ustálí
a nemění se ani teplota vlákna, a tak i jeho vyzařování. Jas žárovky je tedy stále stejný. Zajímavý
je ale okamžik zapnuti. Odpor vlákna žárovky totiž velmi závisí na teplotě, s rostoucí teplotou
roste. Jestliže si vezmeme například 40 W žárovku a změříme její odpor, nebude velký (já
naměřila R = 112Q ). Jestliže ale spočítáme odpor žárovky z jejího výkonu

P.

výkon

R............... elektrický odpor vlákna
U

napětí

vyjde nám R = 1 322,5 Ω. Naměřený odpor je totiž odpor studeného vlákna, zatímco
vypočítaná hodnota je odpor vlákna svíticího, a tedy zahřáté žárovky. V okamžiku zapnutí je
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vlákno studené, a má tak malý odpor a protéká jím velký proud. Dojde tak k uvolnění velkého
množství tepla, které je dáno výkonem proudu:
P =R-P.

(5.4)
/ . .............. proud

Wolfram z vlákna může více sublimovat, a právě proto při zapnutí dochází nejčastěji
k přepálení vlákna žárovky.
Pokud žárovku připojíme na střídavé napětí, mění se teplo uvolňované vláknem, a tedy i
jeho teplota. Jas žárovky také kolísá. Jak vypadá svit žárovky lze proměřit, pokud máte možnost
dostat se k systému ISES. Kromě žárovky, budete potřebovat fotometer z modulu optická
závora a modul voltmetr, který slouží k zesílení signálu. Fotometr potom umístíte asi 1 cm od
žárovky. Do programu nastavte čas měření 0,1 s a maximální vzorkovací frekvenci. Střídavý
proud má frekvenci 50 Hz. Za jednu periodu ale projde nulou dvakrát, což odpovídá
minimálnímu jasu žárovky a dvakrát má proud maximální hodnotu, i když opačné polarity, a to
odpovídá zase maximům jasu. Frekvence osvětlení tedy musí být dvojnásobná, tj. 100 Hz (viz
graf 5. 3). Přestože je patrné, že jas kolísá, nestačí vlákno vychladnout tak, že by to člověk
pozoroval zrakem, jako v případě zářivky (viz dále Stroboskopický efekt).
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Intenzita světla žárovky připojené na síťové napětí. Na grafu je vidět
deset maxim, což odpovídá frekvenci 100 Hz. [33]

6.3 Zářivka
Zářivka je tvořena především dlouhou trubicí, která je naplněna směsí rtuťových par a
argonu. Na koncích trubice jsou elektrody, které jsou pokryty bariem. Z katody, která je
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rozžhavena asi na 900°C emitují elektrony a směřují k opačně nabité anod ě. Elektrické pole je
urychluje. Díky tomu, že je trubice vakuovaná (tlak uvnitř je asi 400 Pa), je dráha elektronů,
než narazí do nějakého atomu, dostatečně dlouhá, aby elektron získal dostatečnou energii
k vyražení dalšího elektronu z atomu. Takto dochází k lavinovité ionizaci a vzniká tzv. doutnavý
výboj. Na ionizaci se samozřejmě mohou podilet i takto vzniklé kladné ionty, které se pohybují
opačným směrem. Jejich hmotnost je ale větší, a tak je jejich střední volná dráha menší. Navíc
podle zákonů zachováni hybnosti a energie, předá iont při srážce jen polovinu své energii,
zatímco elektron téměř celou. Převládá tedy ionizace elektrony.
Někdy energie elektronu nestačí na ionizaci. Elektrony v obalech atomů se mohou
nacházet jen na určitých energetických hladinách. Pokud situaci trochu zjednodušíme,
můžeme si to představit tak, že se elektrony pohybují po orbitalech kolem jádra. Každému
orbitalu odpovídá jistá hodnota energie. Jinde než na některém z orbitalů se elektron nacházet
nemůže. Elektronu, který je vzdálenější od jádra, odpovídá vyšší energie než tomu, který je
jádru blíže. Když dodáme elektronu energii, která odpovídá rozdílu energií dvou hladin,
například nárazem jiného elektronu o dané energii, elektron může přeskočit na vyšší
energetickou hladinu (na vzdálenější orbital). O takovém atomu se říká, že je excitován. Atomy
ale raději mají nejnižší možnou energii. Proto se elektron zase vrátí na hladinu s nižší energií
(viz obr. 5. 2). Přebytečnou energii vyzáří v podobě elektromagnetického záření, jehož vlnová
délka odpovídá dané energii:

E = hv =

1·

(5. 5)

E. ........ energie
rv

,

v. . . . . . . . . fire kvence zarem

•• •• • • r• '. •' '• •
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E --+---· ~ . . . .... " .

o

o

...

.·

... ········· ...
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Obr.5.2

... .··

...

B

Vlevo - elektron, který přijal energii, se přesunul na vyšší energetickou
hladinu;
Vpravo - elektron se vrací na nižší hladinu a vyzáří přebytečnou energii.

Při doutnavém výboji v zářivce vzniká elektromagnetické vlnění o vlnové délce 25 3 nm,
což je ultrafialové záření, které my nevidíme. Na stěnách trubice je ale nanesena luminiscenční
vrstva, která toto záření přemění na viditelné světlo. Elektron atomu z luminiscenční vrstvy
získá energii z ultrafialového záření, a tak se dostane na vyšší energetickou hladinu. Této
energie se ale nemůže zbavit jejím vyzářením a vrátit se zpět, a proto to udělá jinak. Nejdříve
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přejde jiným nezářivým přechodem na nižší hladinu, ze které se už může vrátit na hladinu
základní tím, že energii vyzáří, tentokrát už ve formě viditelného světla.

E 'i, nezářivým přechodem přejde na hladinu s energií E \ potom už se
může vrátit na hladinu Ε Ί a vyzáří energii E 2 = E ' 3 - E ' j

Všechny části trubice zářivky nesvítí stejně. V trubici s doutnavým výbojem se střídají
tmavé a světlé části. Pouhým okem je však nepozorujeme, protože nevidíme zářit výboj, ale
světlo z luminoforu. Většina částí výboje je navíc velmi krátká a téměř celou trubici vyplňuje
svítící tzv. kladný sloupec. První částí výboje je tzv. Astonův temný prostor, který je těsně u
katody. Směrem k anodě následuje svítící katodová vrstva. Potom je opět tmavá část výboje tzv.
Crookesův temný prostor a za ním následuje doutnavé katodové světlo a Faradayův temný
prostor. Ten odděluje katodové světlo od další svítící části, a to od kladného světelného sloupce
(někdy je též nazýván kladný anodový sloupec). Následuje temný anodový prostor a anodové
doutnavé světlo (viz obr. 5.4)

12 3 4 5

Obr. 5 .4

6

78

Nahoře - Schéma částí v trubici s doutnavým výbojem, dole - průběh
napětí v této trubici. 1 -Astonův temný prostor, 2 - katodová vrstva, 3 Crookesův temný prostor, 4 - doutnavé katodové světlo, 5 - Faradayův
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temný prostor, 6 - kladný světelný sloupec, 7 - temný anodový prostor, 8
- anodové doutnavé světlo. Tento obrázek je jen schematický, ve
skutečnosti jsou části kolem elektrod velmi úzké a většinu trubice
vyplňuje kladný sloupec. [34]

Graf5 .4

Rozložení prostorového náboje v trubici s doutnavým výbojem: 1 Astonův temný prostor, 2 - katodová vrstva, 3 - Crookesův temný
prostor, 4 - doutnavé katodové světlo, 5 - Faradayův temný prostor, 6 kladný světelný sloupec, 7 - temný anodový prostor, 8 - anodové
doutnavé světlo. [31]

Při vysvětlení vzniku těchto části výboje, se musíme podívat podrobněji na děje uvnitř
trubice. Při výboji jsou v trubici přítomny jak elektrony a ionty tak neutrální atomy. Napětí mezi
elektrodami nabité částice urychluje a kladné ionty se tak pohybuji směrem ke katodě a záporné
elektrony směrem k anodě. Elektrony nemají takovou hmotnost jako ionty, a tak jsou
elektrickým polem urychleny více. Ionty tedy zůstávají v prostoru mezi elektrodami déle a
potenciál v trubici neklesá rovnoměrně (viz obr. 5 .4 a graf 5.4). Kladné ionty jsou urychlovány
především v Crooksově tmavém prostoru. Při dopadu na katodu z ni vyrazí elektrony.. Ty
zpočátku nemají dostatek energie na excitaci atomů, a tak katodový temný prostor nezáří.
V této oblasti jsou ale velmi rychle urychleny tak, že jejich energie je dostatečná, aby při jejich
srážkách s atomy mohlo dojít k jejich excitaci, a tak vzniká svítící katodová vrstva. Elektrony
jsou i v této oblasti urychlovány, až na jejím konci mají takovou energii, že dokáží ionizovat
atomy. Excitaci nedochází, a tak vznikne Crooksův tmavý prostor. V této oblasti ztratí elektrony
část energie, takže v další oblasti již k excitaci částic dochází, což se projeví jako doutnavé
katodové světlo. Srážkami se však elektrony přibrzdí, nemají dostatek energie na další excitaci,
a tak zaniknou i světelné jevy. Tato oblast odpovídá Faradayově temnému prostoru. Díky
nárůstu potenciálu v této oblasti se opět zvyšuje tychlost elektronů a tedy i jejich energie tak, že
jsou schopny zase excitovat atomy a některé dokonce i ionizovat a vyvolat silné záření v
kladném sloupci.
Kladný sloupec je nejdůležitější částí výboje a jak již bylo řečeno, zaujímá největší část
trubice. Všechny ostatní části výboje jsou velmi krátké, ale jsou důležité pro vytvoření
dostatečného množství volných nabitých částic. V kladném sloupci plyn tvoří plazmu. Nachází
se tu elektrony, ionty a neutrální částice, přičemž elektrony a ionty jsou zde v přibližně stejném
počtu. V této části se pohybují částice nejen k elektrodám ale i ke stěnám trubice, kde
rekombinují (slučují se) na neutrální atomy. Tento pohyb je způsoben elektrickým polem a
difúzí. Lehké elektrony dosahují mnohem větší rychlosti při tepelném pohybu než ionty, proto
se dostanou snadněji ke stěně trubice a vytvoří tam záporný náboj, který potom přitahuje
kladné ionty. Ty potom s elektrony rekombinují, což ovšem způsobí, že je u stěny méně
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nabitých částic, a tak se tam přesouvají nabité částice ze středu, aby se koncentrace vyrovnaly.
Tomuto přesouvání částic se říká ambipolární difúze. Aby se udržel výboj stabilní, musí být
úbytek nabitých částic ve středu trubice kompenzován vznikem nových částic v důsledku
ionizace. Takto vzniká rovnovážný stav se stále stejným zastoupením nabitých částic. Při
rekombinaci nabitých částic na stěnách se uvolňuje energie, která však není většinou využita na
excitaci luminoforu, ale způsobuje zahřátí stěn, což vede k energetickém ztrátám.
Po kladném sloupci následuje ještě jedna tmavá oblast, kde nedochází k ionizaci a záření
a kolem anody je další zářívá oblast. Obě tyto oblasti jsou jen velmi úzké.

6.3.1 Startovací obvod
V zářivkovém světle není ale jen trubice, kterou bychom připojili přímo na síťové napětí.
Síťové napětí je příliš malé na to, aby v ní zapálilo doutnavý výboj v trubici. Lineární zářivky
mají do obvodu připojen startér a tlumivku (viz obr. 5. 5). Tlumivka je cívka s velkou
indukčnosti a startér je tvořen doutnavkou a kondenzátorem (viz obr. 5 .7 ). Síťové napětí sice
nezapálí výboj v zářivce, ale doutnavka má elektrody blíže k sobě, a tak v ní výboj vznikne.
Jedna z elektrod doutnavky je z bimetalu. Při výboji se elektrody zahřívají, proto se začne
bimetalová elektroda přibližovat k té druhé, až se elektrody dotknou a výboj zanikne. Proud
procházející obvodem jde i přes elektrody zářivky a žhaví je. Kolem elektrod se vytvoří oblak
elektronů, ale stále ještě nedojde k výboji. Elektrody doutnavky se ochladí a zase se oddálí.
Obvod se přeruší, a proto se na tlumivce indukuje napětí. Na krátkou dobu vzroste na více než
500 V, což stačí na zapálení výboje v zářivce. Potom napětí poklesne, tak že už nestačí k
zapálení výboje v doutnavce, ale postačuje na udržení výboje v zářivce. Pokud by nedošlo k
zapálení výboje, nacházíme se ve stejné situaci jako na počátku, dochází znovu k zažehnutí
výboje v doutnavce a proces se opakuje, dokud se výboj v zářivce nezapálí.

Obr. 5 .5

Schéma zapojení zářivky
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Odrušovací kondenzátor

Startér

Obr.S. 6

Pracovní
Startér

vodiče

Tlumivka

Měřící

Obr.S. 7

sonda

Zapojení zářivky

Jak vypadá průběh napětí při zápalu výboje v zářivce, můžeme proměřit, ale nestačí k
tomu obyčejný osciloskop. Musíme použít paměťový osciloskop, který dokáže zaznamenat i
jednorázový neperiodický děj. Na tomto osciloskopu si můžeme nastavit hodnotu napětí,
kterou musíme překročit, aby se vykreslil průběh napětí. Protože toto napětí zvolíme tak, že k
překročení této hodnoty dojde jen jednou, obrázek se už nepřekreslí. Navíc záznam je digitální,
osciloskop měří stále, a proto může zobrazit i to, jak vypadalo napětí, před překročením
nastavené hodnoty. Na grafech můžete vidět šipky, pomocí kterých se nastavuje, kde a při
jakém napětí se má začít graf vykreslovat. Podívejme se tedy znovu a trochu podrobněji na to,
co se děje s napětím při zapnutí zářivky i po něm.
Připojíme-li cívku na střídavé napětí, dochází sice k fázovému posunu napětí a proudu,
ale jeho průběh je stále sinusový. Jestliže obvod přerušíme (v případě startovacího obvodu
zářivky to zařizuje doutnavka), cívka se snaží zabránit změně a indukuje se na ní napětí, pro
jehož okamžitou bodnutu platí:

(5. 6)

u.........

napětí

L. . . . . . . . .

indukčnost

cívky

L1i/L1t. ..... změna proudu za čas
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Protože vypnutí je rychlé, je velká i časová změna proudu. Navíc tlumivka má také velkou
indukčnost, a proto je indukované napětí na cívce dost velké (viz Graf. 5. 5.). (Když náhodou
dojde k přerušení obvodu zrovna při nulové hodnotě proudu, nenaindukuje se napětí potřebné
na zapálení zářivky a nacházíme se ve stejné situaci jako na počátku.).
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M Pos: 20,20ms

TRIGGER
Type

Source
HSil
Slope

Mode

Coupling
ós
M 5.00ms
16-Feb-07 00:38
G raf 5 .5

Průběh napětí na tlumivce při zapnutí zářivky: nejdříve je průběh
sinusový, pak dojde k indukci a napětí prudce vzroste, dále už došlo k
zapálení výboje v zářivce a průběh napětí je periodický. Jeden dílek na
osey j e 200 V, na ose x 5 ms.

Zářivka je zapojena s tlumivkou do série, a tak se napětí indukované na tlumivce dostane
na elektrody zářivky. Toto napětí je dost velké na to, aby došlo k zapálení výboje v plynu uvnitř
trubice. Potom napětí na zářivce prudce poklesne a ustálí se na hodnotě asi 50 V. Protože je
však obvod připojen na střídavé napětí, dojde v každé půlperiodě k zaniknutí výboje. Uvnitř
trubice ale zůstane dostatečně ionizovaný plyn, a proto není potřeba k opětnému zapálení
výboje tak velké napětí jako na počátku. Jak je vidět na grafu 5 .6 , při každém překročení napětí
125 V se zapálí výboj a napětí na trubici se opět rychle ustálí asi na 50 V.
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Graf 5. 6

Průběh napětí

na

zářivce při

C:H1 f 1ti4V
<10Hz

zapálení výboje:

Při

prudkém nárllstu

napětí se zapálí výboj, trubicí začne procházet proud a napětí poklesne
a ustálí se na hodnotě asi 50 V. Další pruběh napětí je periodický. Jeden

dílekje 200 V a 5 ms.
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15-Feb-07 23:32
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Pruběh napětí

na zářivce při ustáleném chodu: při překročení velikosti
se výboj zapálí, napětí se ustálí asi na 50 V, potom napětí
klesá k nule a dojde k vyhasnutí výboje, který se opět zapaluje, ale vše je
při opačné orientaci. Jeden dílek je 50 V a 5 ms.
napětí 125 V
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Jak je vidět na grafu 5. 5, je průběh napětí na tlumivce při ustáleném chodu periodický,
ale už není sinusový. Není divu, napětí na zdroji má harmonický (sinusový průběh) a toto
napětí se rozdělí mezi tlumivku a zářivku. Součet okamžitých hodnot napětí na tlumivce a
zářivce dá síťové napětí, proto můžeme na napětí na cívce rozpoznat, kdy dojde k zapálení
výboje na zářivce (viz graf 5.8).

400
300

200
100

0
KL) -100
Ω.
03 -200

-300
-400
-500
-21,42

-13,42

-5,42

Čas
G raf 5 .8

2,58

10,58

18,58

[ms]

Průběh napětí na tlumivce - zeleně, na zářivce - červeně, modře součet
okamžitých hodnot těchto napětí, tedy síťové napětí - modře

Průběh síťového napětí nevyšel úplně sinusový. Odchylky jsou způsobeny tím, že průběhy
napětí na tlumivce a zářivce nebyly měřeny současně. Jak se ukazuje, síťová frekvence není
úplně stálá. Stačí malá změna frekvence a křivky se posunou tak, že se prudký pokles napětí na
tlumivce a nárůst napětí na zářivce nevyruší.
K přerušení obvodu nedojde okamžitě, elektrody doutnavky se neoddálí ihned. Přestože
je paralelně k startéru připojen kondenzátor, který má odrušit tyto rychlé změny napětí vzniklé
při rozpojování elektrod, můžeme na cívce pozorovat, že opravdu nedochází jen k jednomu
přerušení obvodu, neboť se na ní neobjeví jen jedna napěťová špička, ale je jich několik velmi
rychle za sebou. (viz graf 5.9)

s t r a n a 100

Žárovka a zářivka

Tek

TRIGGER

M Pos: 6.000JJS

J lu

Type

Source

aai
Slope

Mode
N orm al

Coupling
M SO.Ojus
15—Feb—07 23:44
G raf 5.9

Napětí na zářivce v okamžiku indukce. Protože přerušení obvodu není
okamžité, napětí na zářivce prudce naroste během 50 ms několikrát za
sebou. Jeden dílek je 200 V a 50 /js

6.3.2 K o m p e n z a c e j a l o v é h o výkonu
Druhý kondenzátor, který můžeme vidět na nákresu (viz obr. 5. 5, 5. 7), není pro
samotnou činnost zářivky důležitý. Slouží ke kompenzaci tzv. jalového výkonu. Jestliže budeme
mít v obvodu se střídavým proudem zapojen jen rezistor, budeme muset dodávat výkon:

P = U'í=UfIf.

(5.7)
P . ............... výkon
u................. okamžité napětí
i ................... okamžitý proud
U f . ..............

efektivní hodnota napětí

I f . ...............

efektivní hodnota proudu

Nezapojíme-li do obvodu jen rezistor, ale i cívku a změříme-li výkon pomocí wattmetru a
vypočítáme ho z efektivních hodnot napětí a proudu, které odečteme z voltmetru a
ampérmetru, nedostaneme stejný výsledek (viz obr. 5 .8 ).
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Obr. 5 .8

Schéma zapojenípro měření zdánlivého a činného výkonu

Wattmetr udává výkon, který je střední hodnotou okamžitých výkonů, a ten je menší.
Tento výkon odpovídá energii dodané zdrojem, která se mění v užitečnou práci nebo teplo,
proto se mu také říká činný výkon. Vypočítáme ho ze vztahu

P= U/· 1/cos φ.

(5.8)
φ ............... fázový posuv napětí a proudu
cosq>.

účiník

Vypočtenému výkonu se říká zdánlivý výkon a odpovídá činnému výkonu jen pokud je
účiník roven jedné, což nastane jen pro nulový fázový posuv napětí a proudu. To je právě případ
zapojení samotného rezistoru, zatímco cívka má fázový posuv nenulový (napětí předchází
proud). Pokud zapojíme do obvodu cívku, přeměňuje se v jedné části periody střídavého
proudu elektrická energie na energii magnetického pole a ta se v další části zase mění zpět na
energii proudu a vrací se ke zdroji. Pokud by byla v obvodu jen ideální cívka, byl by posuv mezi
napětím a proudem 90° a jak je vidět ze vzorce (5.7), byl by účiník a tedy i činný výkon nulový a
veškerá energie by se jen přesouvala mezi cívkou a zdrojem tam a zase zpět. Výkon, který udává
tuto vyměňovanou energii za jednu sekundu, se nazývá jalový. Pro zdánlivý, činný a jalový
výkon platí:

S 2=P2 + Q2.

(5.9)
S . .............. zdánlivý výkon

P ............... činný výkon
Q ............... jalový výkon
Pokud budeme předpokládat, že je průběh proudu a napětí na zářivkovém svítidle
harmonický, lze použít fázorový diagram a z něj tento vztah snadno odvodit (viz obr. 5.9).
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Obr. 5 .9

A -fázorový diagram pro napětí a proudy (UL je napětí na ideální
cívce, UR je na pěti na rezistoru, U je celkové napětí); B - fázorový
diagram pro výkony

Z téhož diagramu snadno zjistíme, jakýje vztah mezi účiníkem a těmito výkony:
c o s^ = ^ .

(5.10)

Jestliže je fázový posuv velký, je účiník malý, a tak je malý i činný výkon. Požadovaný
výkon potom můžeme dosáhnout jen zvětšením proudu, ale tím se zase zvýší i ztráty na
přívodních vodičích. Je samozřejmě snaha tyto ztráty minimalizovat. Slouží k tomu
kompenzační kondenzátor. Stejně jako cívka způsobuje i kondenzátor fázový posuv mezi
napětím a proudem, ale naopak, napětí se zpožďuje za proudem (φ < 0). Kondenzátor
přeměňuje v jedné části periody elektrickou energii na energii elektrického pole a v jiné ji vrací
zase zpět. Připojený kondenzátor tak kompenzuje jalový výkon cívky tak, že dodává energii do
obvodu ve chvíli, kdy ji cívka odebírá a naopak. Povinnost kompenzovat jalový výkon u
zařízení, která mají účiník menší než 0,95, je u nás dána dokonce zákonem.
Podívejme se tedy, jak to vypadá v praxi. Jak se změní účiník a jalový výkon pro zářivkové
svítidlo přidáním kondenzátoru? Nejdříve jsem proměřila zářivkové svítidlo, bez
kondenzátoru. Do obvodu se zapojí měřící přístroje podle schématu na obr. 5.8.
Hodnota činného výkonu, kterou jsem odečtla z wattmetru P = 60 W.
Napětí U = 225 V
Proud / = 475 mA
Zdánlivý výkon S = 225. 475 m W =107 W
Účiník cos φ = 6 0 / 1 0 7 = 0,56
Fázový posuv φ = 55°53'
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Jalovývýkon Q = J l0 7 2 - 6 0 2 W = 89 W
Potom jsem do obvodu vrátila kondenzátor, který výrobce určil (C = 4 μΡ) a měřila
znovu.
Činnývýkon P = 60 W
Napětí U = 225 V
Proud I - 318 mA
Zdánlivý výkon S = 225. 318 m W = 72W
Účiník cos φ = 60/ 72 = 0,83
Fázový posuv φ = 33°33 '
Jalovývýkon Q - J l2 2 - 6 0 2 W - 40 W
Zvětšením kapacity kondenzátoru na 7 μΡ se mi podařilo, účiník ještě zvýšit.
Napětí U = 225 V
Proud I - 280 mA
Zdánlivý výkon 5 = 225 . 280 mW - 63 W
Účiník cos φ = 60/63 = 0,95
Fázový posuv φ = 17°45 ’
Jalovývýkon Q - J632—6D2 W = 19W
Jak je vidět z naměřených hodnot, připojením kondenzátoru o vhodné kapacitě lze
opravdu zvětšit účiník a výrazně tak snížit jalový výkon.
Paralelně ke kondenzátoru můžeme vidět i rezistor, který slouží k tomu, aby při přerušení
obvodu nezůstal kondenzátor nabitý a nemohlo tak dojít k úrazu. Kondenzátor se přes něj
vybíjí.

6.3.3 Stroboskopický efekt
Kompaktní zářivky jsou mnohem složitější. V patici mají komplikovanější obvod, který
slouží k nastartování výboje, navíc obvod se liší podle druhu zářivky. Některé modernější
kompaktní zářivky mají ve své patici elektronický měnič napájecího napětí, který běží na
frekvenci řádově desítky kilohertz. Tyto kompaktní zářivky pak na rozdíl od běžné lineární
zářivky neblikají. Běžná zářivka bliká s frekvencí, kterou udává síťové napětí, na které je
připojena. Frekvence střídavého napětí v síti je 50 Hz, ale výboj v zářivce se zháší každou
půlperiodu, a tak je frekvence blikání dvojnásobná. Při pohledu na zářivku si blikání
neuvědomujeme, ale jestliže se budeme dívat na něco co se pohybuje s nějakou periodou,
uvidíme předmět jen v určitých polohách. Pokud se pohybuje se stejnou frekvencí, jako bliká
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zářivka, zdá se nám, že předmět stojí. Pokud má frekvenci blízkou, zdá se nám, že se pohybuje
jen pomalu. V tom spočívá nebezpečí. V provozech, kde se stroje točí, se zářivka nesmí
používat, aby se předešlo úrazům. Tomuto jevu se říká stroboskopický efekt.

Stroboskopický efekt můžeme snadno předvést. Stačí z papíru vystřihnout kruh, který
rozdělíme na bílé a černé části. Tento kruh potom můžeme upevnit například na brusný kotouč
vrtačky (viz obr. 5. 10 A). Hodí se samozřejmě, má-li vrtačka nastavitelné otáčky, může se nám
je potom podařit nastavit tak, že se obraz při osvětlení zářivkou zastaví (viz obr. 5. 10 B). Při
osvětlení žárovkou se nám toto nepodaří. Žárovka nebliká, neboť vlákno nestihne natolik
vychladnout, abychom zpozorovali pokles intenzity světla. Při ozáření kompaktní zářivkou
jsem oproti obyčejné lineární zářivce nezaznamenala žádný rozdíl, což ovšem může znamenat,
že je frekvence stejná, nebo je jejím násobkem.

A
Obr. 5. 1O

B
A - netočící se kotouč, B - točící se kotouč ve světle zářivky

Jak vypadá svit zářivky, lze opět proměřit pomocí systému ISES. Kromě zářivkového
světla, které budete proměřovat, budete znovu potřebovat fotometr z modulu optická závora a
modul voltmetr, který slouží k zesílení signálu. Fotometr potom umístíte asi 1 cm od zářivky
zhruba do jejího středu. Do programu nastavte čas měření 0,1 s a maximální vzorkovací
frekvence. Výsledek měření můžete vidět na grafu 5. 10. Je na něm 10 jasně zřetelných vrcholů
za O, 1 s, což tedy odpovídá frekvenci 100 Hz, což je dvojnásobek síťové frekvence.
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Zajímavé je provést ještě jedno měření, ale tentokrát umístit fotometr k jednom u z konců
zářivky. Tentokrát bude průběh jasu jiný (viz graf 5. 11). Můžete vidět zase 10 vrcholů, ale
nejsou stejně velké. Důvodem je, že se elektroda jednou slouží jako katoda (záporná elektroda)
a potom zas jako anoda (kladná elektroda). V okamžiku, kdy elektroda funguje jako katoda, je v
její blízkosti několik tmavých oblastí a celková intenzita osvětlení je tedy výrazně menší (viz
výše).
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6.4 Porovnání žárovky a zářivky
Můžeme si posvítit jak žárovkou tak zářivkou. Nabízí se však otázka, který způsob je
úspornější a výhodnější. Zajímá nás tedy, kolik elektrické energie spotřebujeme, abychom
osvětlili místnost žárovkou nebo zářivkou. Při takovémto porovnání zjistíme, že zářivka
dosahuje mnohem větší účinnosti než žárovka, a to až pětkrát. V obchodě můžeme koupit
kompaktní zářivky s různou účinností. Taková běžná 18 W kompaktní zářivka nám poskytne
stejně intenzívní světlo jako žárovka, která má příkon 100 W. Je to tím, že žárovka nevyzařuje
maximum energie ve viditelné oblasti, ale ve formě infračerveného záření, které vnímáme jako
teplo.
Jak je vidět, tak při výměně žárovky za zářivku ušetříme elektrickou energii a za tu se
samozřejmě platí, a proto to jistě poznáme na účtu za elektřinu.
Zářivka má ještě další výhodu. Tou je její větší životnost. Jak výrobci udávají je střední
doba života žárovky jen 1 000 hodin, zatímco zářivka vydrží až 8 000 hodin. Střední dobou
života se rozumí doba, po kterou svítí minimálně polovina zářivek či žárovek.
Zářivka má větší účinnost a delší střední dobu života, ale zase je dražší. Vyplatí se nám
tedy používat zářivky místo žárovek? Pokusíme se to tedy spočítat. Jak už jsme říkali, střední
doba života žárovky je jen 1 000 hodin, zatímco zářivka vydrží až 8 000 hodin. Nahradíme-li
tedy 100 W žárovku 18 W zářivkou ušetříme, za dobu života zářivky 656 kWh energie. Při ceně
elektrické energie 3,60 Kč za 1 kWh ušetříme 2361 Kč. Počítejme, že zářivka stojí 400 Kč
(spíše však méně) a žárovka 10 Kč. Protože za tu dobu bychom museli koupit 8 žárovek, které
by nás stály 80 Kč, ušetříme celkem 2361 - (400-80) Kč = 2041 Kč.
Ušetřit 2 000 Kč na jedné žárovce, to není málo. Můžeme se však na výhody zářivky
podívat ještě z jiné stránky. Stejně jako v případě varné konvice, můžeme se také pokusit
odhadnout, kolik CO2 by nemuselo uniknout do ovzduší výměnou pouhé jedné 100 W žárovky
za zářivku.
Z jednoho kilogramu uhlí získáme 1 kWh elektrické energie. Pokud vyměníme jednu
100 W žárovku za 18 W zářivku, ušetříme za rok, při průměrné době svícení 4 hodiny denně,
120 kWh. Na výrobu takového množství elektrické energie bychom museli spálit 120 kg uhlí.
Při spálení 1 kg uhlí se uvolní 3,2 kg CO2 . Budeme-li tedy používat zářivku místo žárovky,
snížíme emise CO2 o 380 kg za rok. Abychom měli nějaké srovnání, je produkce CO2 spojená
s energetickou spotřebou na jednoho Čecha za rok 12 t [36]. Může se vám zdát tato úspora
malá, ale uvědomte si, že jde jen o jednu žárovku. Při nahrazeni všech žárovek v domácnosti už
nebude tato úspora zanedbatelná.
Jakým způsobem můžeme ale žárovku a zářivky porovnat, jak najdeme žárovku a zářivku,
které svítí stejně intenzívně? Tento údaj najdeme jistě na obalu zářivky, ale pokud se nechceme
spolehnout na výrobce, můžeme si to snadno ověřit. Ke srovnání lze použít Bunsenův fotometr
[37]. Není to žádné složité zařízení. Stačí nám pouze mastný papír, který je umístěn mezi dva
zdroje světla, které srovnáváme. Mastná skvrna propouští více světla než čistý papír, proto se
skvrna ze strany jednoho zdroje zdá světlejší než okolní papír a z druhé naopak tmavší. Je-li
skvrna stejně světlá jako okolní papír, je osvětlení z obou stran stejné. Zmizí-li skvrna
uprostřed mezi zářivkou a žárovkou, mají obě stejnou svítivost. Pokud však například bude
vzdálenost od zářivky poloviční než od žárovky, neznamená to, že zářivka svítí s dvakrát, ale
čtyřikrát větší svítivostí. Osvětleni totiž závisí na síle zdroje tj. na jeho svítivosti a na
vzdálenosti. Zmenšuje se s druhou mocninou vzdálenosti. Vysvětlení je jednoduché. Představte
si, že se z bodového zdroje šíří světlo všemi směiy. V každé vzdálenosti tedy dopadá na plochu
koule a ta je závislá na druhé mocnině poloměru. Ve větší vzdálenosti tedy na stejně velkou
s t r a n a 107

Žárovka a zářivka
plochu dopadá méně světla. Jestliže budeme znát svítivost jednoho zdroje a vzdálenosti od
stínítka, můžeme zjistit i svítivost zdroje druhého, neboť platí vztah:
(5. 11)
li, 12 .. . •... svítivosti zdrojů

r1, r1 . . .... vzdálenosti zdrojů od
fotometru.

Z tohoto vztahu můžeme určit, kolikrát je jeden zdroj silnější než druhý, ale nemusí to
samozřejmě platit přesně pro jejich příkony, účinnost totiž nemusí být stejná. Můžeme takto
učinit jen první odhad. Abychom našli zářivku a žárovku se stejnou svítivostí, budeme muset
mít více žárovek a toto měření provádět tak dlouho, dokud nenajdeme takovou žárovku, pro
kterou skvrna zmizí uprostřed.

Obr. 5.11

Měření Bunsenovým fotometrem

Za účelem srovnání osvětlení můžeme použít také fotoaparát. Při fotografování
potřebujeme, aby nám na film (či čip) dopadalo potřebné množství světla. Dá se to zařídit
dvojím způsobem, buď můžeme omezit množství dopadajícího světla pomocí otvoru, nebo
můžeme měnit čas, po který necháme světlo dopadat. K velikosti otvoru se vztahuje veličina
zvaná clonové číslo (viz fotoaparáty kap. 2. 7 str. 20). Je definováno jako poměr ohniskové
vzdálenosti objektivu a velikosti otvoru. Jestliže nastavíme na fotoaparátu větší clonu, to
znamená, že zmenšíme otvor, musíme nechat dopadat světlo na film (čip) déle. Můžeme tedy
nastavit pevně clonu a změřit expoziční čas pro zářivku a potom, aniž bychom měnili clonu,
změříme čas pro žárovku. Abychom našli žárovku se stejnou svítivostí, musíme najít žárovku,
pro kterou naměříme stejný expoziční čas. Podobně jako u předešlého pokusu, budeme
vyměňovat a proměřovat žárovky tak, dlouho dokud takovouto žárovku nenajdeme. Je třeba,
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abychom při měření dodrželi stejnou vzdálenost od obou zdrojů světla, neboť jak již bylo výše
zmíněno, osvětlení závisí na vzdálenosti. Fotoaparáty jsou hodně citlivé, proto musíme pokus
provádět proti bílé zdi nebo dát za žárovku a zářivku bílý papír, aby se nám světlo v obou
případech odráželo od okolí stejně. Oba pokusy samozřejmě může také ovlivnit světlo z vnější,
proto je lepší je provádět v zatemněné místnosti.
Nejjednodušším způsobem jak proměřit osvětlení je použít přístroj přímo na taková
měření určený, nazývá se luxmetr. Ukazuje přímo osvětlení v luxech. Tento přístroj pro měření
využívá fotočlánku, kterýje jeho hlavní součástí.
Kromě úspornosti můžeme také porovnávat kvalitu světla žárovky a zářivky. Světlo
žárovky je velmi podobné slunečnímu světlu, a proto lidské oko nijak neunavuje. Zářivka má
světlo trochu jiné, i když dnešní nové zářivky už svítí tak, že je pouhým okem nerozeznáme od
žárovky. Barevná jakost zdroje se charakterizuje veličinou, která se nazývá index barevného
podání (Ra). Nejlepší je světlo žárovky, které má index 100 Ra a nejhorší je sodíková výbojka
s indexem 0 Ra. Jak již bylo řečeno světlo dnešní zářivky nerozeznáme pouhým okem od
žárovky, ale tato světla nejsou stejná. Přesvědčíme se o tom, rozložíme-li je na spektrum
například pomocí hranolu, nebo se podíváme do světla skrz oloupaný CD disk.

Obr. 5 .1 1

Spektrum žárovky
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Obr. 5.1 2

Spektrum zářivky

A co pozorujeme? Žárovka vyzařuje spojité spektrum, tj. obsahuje všechny barvy, ale
zářivka nemá spektrum spojité. Podíváme-li se na spektrum zářivky, uvidíme jen jasně
ohraničené barevné čáry, ne duhu jako u žárovky. Je to dáno způsobem vzniku světla. V žárovce
vzniká světlo díky teplotě a je tedy spojité. U zářivky je to jiné. Jak již bylo řečeno, zářivka
vyzařuje světlo při přeskoku elektronu z hladiny s vyšší energii na základní hladinu s nižší
energií. Elektron může ztratit jen určité množství energie, které odpovídá rozdílu energií
daných hladinami ani víc ani míň. Dané energii odpovídá jedna vlnová délka světla.
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Pracovní list - Žárovka a zářivka
Než začnete měřit, nejděte důležité údaje na žárovce a zářivce

Zářivka
Napětí:

Příkon:

Žárovka
Napětí:

Příkon:

Odhadněte, které osvětlení je energeticky výhodnější:
Toto si můžeme ověřit pouhým pohledem. Rozsviťte žárovku, zhasněte a rozsviťte
zářivku.
Žárovka svítila

než zářivka.

Těžší však bude zjistit, jaký příkon má žárovka, která odpovídá svým výkonem zářivce.
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Porovnání žárovky azářivky pomocí fotoaparátu
Pokusme se najít k zářivce žárovku, která svítí srovnatelně intenzívně. Použijeme k
tomu fotoaparát.
Při fotografování potřebujeme, aby nám na film (či čip) dopadalo potřebné množství
světla. Dá se to zařídit dvojím způsobem, buď můžeme omezit množství dopadajícího
světla pomocí otvoru, nebo můžeme měnit čas, po který necháme světlo dopadat.
Dnešní fotoaparáty dokáží tyto parametry nastavit. Můžeme si nastavit jednu z hodnot
a druhou nám fotoaparát ukáže.
Jestliže při stejné velikosti otvoru (clonovém čísle) dopadá na film méně světla, potom
abychom dosáhli stejného výsledku, musíme nechat světlo dopadat na film

po

dobu

Měření bude samozřejmě mnohem přesnější, pokud budete pokus provádět v dobře
zatemněné místnosti, kde nebude pokus ovlivněn okolním světlem.

Měření:

Připravte si zářivku o příkonu ______________ W . Na fotoaparátu nastavte pevně
clonu (tj. velikost otvoru). Potom změřte, jaký čas je potřebnýk vyfotografování zářivky.
Výsledek zaznamenejte.

T=
Na místo zářivky potom postupně umísťujte žárovky a měřte časy potřebné k jejich
vyfotografování (vzdálenost fotoaparátu od zdroje světla musí být stále stejná!!).
Žárovka o příkonu:

P = 40 W

P = 60W

P=100W
Porovnejte časy naměřené pro žárovky a porovnejte s časem naměřeným pro zářivku.
Najděte žárovku, která je zářivce nejbližší.

Žárovka, která svítí stejně intenzívně, má příkon

P=

W
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Pokuste se najít stejným způsobem i jiné kombinace, třeba i s použitím více žárovek.

Zářivka má příkon

Žárovky mají příkon

Výsledek m ěření:

Zářivka má příkon

W

Žárovky, které svítí stejně intenzívně, mají příkon:
\

P = 1_______________)+

)W
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Porovnání zářivky a žárovky pomocí Bunsenova
fotometru
Existuje ještě jednodušší způsob, jak žárovku a zářivku porovnat. V našem případě to
bude znamenat nalézt k dané zářivce stejně svítící žárovku a postačí nám k tomu jen
mastný papír.
Papír s mastnou skvrnou vložte mezi zdroje světla. Při pohybu mezi zdroji světla se
bude skvrna zdát někde tmavší někde světlejší než okolí. My potřebujeme nalézt místo,
kde skvrna zmizí.
Jestliže jsou zdroje světla stejně silné, mastná skvrna zmizí, když bude papír

Tento pokus může být samozřejmě ovlivněn vnějším světlem, a proto je ho lepší
provádět v zatemněné místnosti.

Vezměte zářivku o příkonu P = ______________ W a do vzdálenosti 2 m umístěte
lampičku s žárovkou. Podél natáhněte metr. Najděte místo mezi žárovkou a zářivkou,
kde skvrna zmizí. Údaj zaznamenejte a vezměte další žárovku a proveďte totéž.
Žárovka má příkon

Vzdálenost stínítka od žárovky
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Vezměte druhou zářivku a pokuste se najít stejným způsobem i jinou kombinaci
žárovky a zářivky, třeba i s použitím více žárovek.

Zářivka má příkon

W

Žárovka má příkon

Vzdálenost stínítka od žárovky

P = 25 W

P = 40W

P = 60 W

P=100W

P = 25 + 60 W

P = 60+ 60W

P = 100 + 4 0 W

P = 100+ 60W

Žárovky, které svítí stejně intenzívně jako zářivka, mají příkon:

PH

+

W
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Žárovka a zářivka

Ušetřete!
Vyberte jednu z kompaktních zářivek z předešlých měření a spočítejte, kolik ušetříte,
když budete používat tuto zářivku místo žárovky.

Příkon kompaktní zářivky

Příkon žárovky
Denně svítíme 4 hodiny

T=4h
1 kWh = 1000 W h

stojí 3,6 Kč

Jestliže použijeme místo žárovky zářivku, ušetříme za den:

Za jak dlouho se nám rozdíl cen vrátí?

dní =
Žárovka má životnost

1000 h (to je asi 8 měsíců)

Zářivka má životnost

8 000 h (to je asi 5,5 roku)

dní

Kolik ušetříme za dobu životnosti zářivky

Kč =

Kč
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Žár ovk a a zářivka

Nešetřetejen vlastní kapsu, ale i přírodu
Počítejte se stejnou zářivkou jako v předešlém příkladě

Na výrobu elektřiny v tepelné elektrárně spotřebujeme
na lkW h =1 000W ........... 1 kg uhlí
Denně svítíme 4 hodiny

T=4 h

Spotřeba uhlí svítíme-li jeden rok žárovkou je:
r

'

'
kg =

kg

Spotřeba uhlí svítíme-li jeden rok zářivkou:
c

r

kg =

kg

Spálením 1 kg uhlí se do ovzduší uvolní 3,2 kg CO 2
Používáme-li jeden rok zářivku místo žárovky, vyprodukujeme o
c
kg =

-N

kg méně C 0 2
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7 Žehlička
Běžným pomocníkem v domácnosti je žehlička. Je to poměrně jednoduchý přistroj.
Na to, abychom látku hezky vyhladili, potřebujeme, aby žehlička byla těžká a měla
hladkou žehlící plochu. Důležité je, že žehlička hřeje. Bez zahřátí bychom toho mnoho
nevyžehlili. Žehlení se také velmi usnadní, když je prádlo vlhké. Některé materiály bez
navlhčení ani pořádně vyžehlit nejdou, proto se také používají napařovací žehličky.

7.1 Co se děje s látkou
Žehlením se snažíme zafixovat vlákna do dané polohy. Při nošení oblečení jsou vlákna
namáhána a vytvořená rovnováha se porušuje, a proto se látka mačká. Co se s látkou při žehlení
děje, není příliš jednoduché.
Vlákna tvořena polymery. Příkladem může být celulóza (viz obr. 6.1 ), která je základem
všech rostlinných vláken, tedy například i bavlny. Vlákna jsou většinou tvořena jak z krystalické
části, která je pravidelně uspořádána, tak zčásti neuspořádané, amorfní. Jednotlivé
makromolekuly jsou mezi sebou spojeny vazbami, které jsou o něco slabší než vazby uvnitř
molekul. Jedná se např. o vodíkovou vazbu. Tyto vazby pak samozřejmě ovlivňuji vlastnosti
látky.

Polymery se chovají jinak než běžné krystalické látky, jako je například led. Když budeme
zahřívat led, poroste teplota až na teplotu tání, pak se led přestane zahřívat a začne tát. Voda se
nezačne ohřívat dokud všechen led neroztaje. U polymerů je to jiné, tam dochází k postupným
změnám struktury. Při nižších teplotách mohou atomy polymerů kmitat jen kolem
rovnovážných poloh. Při těchto teplotách dochází k pružným (elastickým) deformacím, to
znamená, že pokud na ně přestaneme působit silou, vrátí se zase do původního stavu.
Zvýšíme-li teplotu, dodáme dostatek tepla, aby začalo docházet k uvolňování vazeb a části
řetězce se tak mohly otáčet ( viz. obr. 6. 2). K tomu však dochází postupně na nějakém
teplotním intervalu. Je to dáno tím, že řetězce polymerů jsou jinak dlouhé. U kratších při
vzrůstající teplotě stačí energie dříve na přerušení mezimolekulámích sil. Tento přechod se
charakterizuje střední hodnotou intervalu, která se nazývá teplota zeskelnění. Díky tomu, že se
mohou segmenty vůči sobě přetáčet, lze materiál snadno deformovat. Deformace, která při
něm nastává, je jen částečně vratná, nazývá se viskoelastická. Jsou to tedy teploty vhodné pro
žehlení. Snadno se mění tvar materiálu a nevrací se úplně do původního stavu. Látka má teď
vlastnosti typické pro kaučuk, a proto se tomuto stavu říká kaučukový. Dalším zahříváním by
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došlo k takovému rozrušeni vazeb, že by se vlákna mohla vůči sobě pohnout, a to tak, že jejich
posuv byl již nevratný. Nastala by tzv. plastická deformace. Při dalším zahřívání se už bude
materiál vyskytovat jen jako kapalina.

Λ jakou roli hraje při žehlení voda? Především snižuje teplotu zeskelnění. Některé příčné
vazby mezi molekulami se přeruší a naváže se místo nich voda. V tomto stavu lze látku lépe
tvarovat. Při vysoušení se naopak voda uvolní, a umožní tak vznik příčných vazeb mezi
molekulami. Díky tomu si látka zachová tento tvar. K navázání vody jsou třeba skupiny
molekul, na které se voda snadno váže. U celulózy je to hydroxilová skupina (OH skupina).
Voda se váže na celulózu opět vodíkovými můstky (viz obr. 6.3). [40]

Celulóza

/

H
H

\
H/

0--H

Obr. 6.3

V

\

p — Celulóza

H

Vázání vody na celulózu

7.2 Zahřívání žehličky
Dříve byly žehličky z masivního železa a nahřívaly se na plotně. Dnes je zahříváme
elektrickým proudem. Hlavní součástí žehličky je topná spirála. Je to vodič, kterým prochází
proud a tím se zahřívá a uvolňuje teplo (Joulovo teplo). Stejně jako je tomu u varné konvice
(viz str. 46), závisí na odporu vodiče.
Q = UIt = R P t .

(6 . 1)
E .................Joulovo teplo
U .............. napětí
I ................ proud
t. ................ čas
R . .............. odpor vodiče

Protože chceme, aby byly ztráty na přívodních vodičích malé a zahřívalo se především
topné těleso, musí být jeho odpor mnohem větší než odpor přívodních vodičů (viz vzorec 6.1,
Protékající elektrický proud je stejný, ale odpor je větší, a je tedy větší i uvolněné teplo.). Teplo z
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topného tělesa je přenášeno na žehlící desku. Ta bývá obyčejně kovová kvůli lepší tepelné
vodivosti, aby se teplo převedlo na celou plochu desky. Povrch desky musí být dobře uhlazen,
případně je pokryt keramickou, či teflonovou vrstvou, aby se nemohla žehlená látka k desce
přilepit a aby žehlička po látce hezky klouzala. Je jasné, že topná spirála musí být izolována, aby
proud neprocházel i žehlící deskou, a žehlička tak pro nás nebyla nebezpečná.

7.3 Regulaceteploty
Potřebujeme regulovat teplotu žehličky, neboť pro každý materiál je vhodná jiná.
Můžeme ji nastavit otočením kroužku. Regulaci řeší jednoduché zařízení zvané termostat. Jeho
hlavní součástí je bimetalový pásek. Ten, jak název napovídá, je složen ze dvou různých kovů.
Každýje z jedné strany pásku (viz obr. 6 .5 ) a má jinou teplotní roztažnost. Díky tomu, že se kov
na jedné straně pásku prodlužuje více než kov na druhé straně, začne se pásek prohýbat. Při
zapnutí žehličky tedy musí být pásek v poloze, ve které uzavírá obvod, aby jím mohl procházet
elektrický proud. To znamená, že pásek netlačí na kolíček, který kontakty oddaluje a ty jsou tak
díky pružnému plíšku drženy u sebe. Po zahřátí desky se od ní zahřeje i pásek, který se prohne a
zatlačí na kolíček. Ten odtlačí kontakty a obvod se tak přeruší. Při chladnutí se pásek vrací do
původní polohy a obvod se zase uzavírá. Takto se udržuje přibližně stálá teplota.

Obr. 6 .5

Bimetalový pásek - kov na spodní straně pásku má větší teplotní
roztažnost než kov na straně vnitřní, proto se při zvýšení teploty pásek
takto prohne.
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Bimetalový pásek je možné si vyrobit i doma. Stačí použít dva pásky z různých kovů a
spojit je, např. snýtováním. Aby byla citlivost pásku větší, je dobré použít pásky co nejtenčí,
protože pak se snáze ohýbají. Je také výhodné, aby byl pásek co nejdelší, neboť potom je jeho
prohnutí větší. Pásek stačí upevnit například do svěráku a označit, kam míří jeho konec. Po
zahřátí plíšku plamenem kahanu se bimetal znatelně vychýlí z původního směru (viz obr. 6. 6).

B

A
Obr. 6. 6

A - bimetalový pásek před zahřátím; B - ohřátý bimetalový pásek. Plíšky jsou z
mědi a oceli.

Aby bimetalový pásek v žehličce přerušoval obvod při různých teplotách, jsou k sobě
kontakty tlačeny pomocí plíšku. Podle toho, jak otočíme vypínačem, šroub prohne plíšek, který
pak přidržuje kontakty různou silou (viz obr. 6. 7). Teplota žehlící desky tedy kolísá kolem
nastavené teploty.

Regulační

Připi

I

í na fázi

šroub

Plíšek, který
řitlačuje kontakty
Kalí ček, který
kontakty

odtlačuje

-~-.1•/
připojený

imetalový
pásek

na topnou spirálu

Obr. 6. 7

Kolísání teploty si

můžeme proměřit.

Termostat
Použijeme k tomu digitální

teploměr,

jehož

čidlo

připevníme například drátem k žehlicí desce. Žehličku nastavíme na nějakou teplotu. Já ji

nastavila na nejvyšší teplotu, která odpovídá lnu. Teplotu jsem nechala zaznamenávat každých
5 sekund. Záznam toho, jak se teplota proměňovala, je vynesen do grafu 6. 1. Teplota žehličky
se pohybovala kolem průměrné teploty, která byla 205 °C. Teplota se vyšplhala až na 227 °C,
nejnižší teplota naopak byla 188 °C. Při měření si můžete všimnout, že teplota žehlící plochy
nezačíná klesat okamžitě po vypnutí termostatu, projeví se značná setrvačnost. Teplota ještě
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nějakou dobu roste a pak teprve začne pomalu klesat. Můžeme si také všimnout, že potom, co
se žehlička prohřeje, se zapíná na kratší dobu.

G raf 6 .1

Kolísání teploty žehličky: od nejnižší teploty 188 °C a ž po nejvyšší 2 2 7
°C (měřeníjsem prováděla pňstojem Metex M e22T)

Žehličku zapojujeme do zásuvky, tedy na napětí 230 V. Žehlící deska je vodivě připojena
na ochranný vodič (na kolík zásuvky). Topná spirála je sice izolována, ale takto jsm e chráněni
pro případ, že by došlo k porušení této izolace a dostala tak se fáze na žehlící desku,
(viz obr. 6.8)

Obr. 6 .8

Připojení žehličky k zásuvce:
L-fáze-čemá, hnědá; N-střední vodič - modrá; PE - žlutý ze zelenými
pruhy
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Podle značení na žehličce, by měla být fáze připojena na žárovku a na rezistor a střední
vodič by měl tedy být na druhém konci obvodu (na obr. 6 .4 to znamená připojení fáze na vidlici
a střední vodič na vodič nejvíce vlevo). Toto zapojení však nemusí být nutně dodrženo. Pokud
připojíme žehličku do zásuvky, která má přehozen fázový a střední vodič, na jejím chodu to
nijak nepoznáme.
Žárovka na žehličce signalizuje, že je zapnuta a zahřívá se. Žárovka je zapojena sériově k
termostatu, když termostat přeruší obvod, ani žárovka nesvítí. Paralelně k žárovce je rezistor z
několika závitů drátu, který zvětšuje jeho odpor. Způsobuje tak dostatečný úbytek napětí, který
je nutný na rozsvícení žárovky, (viz obr. 6.9).

Signalizační
žárovka
x I
------ -►Termostat a topné těleso
Φ

α

Fáze
Odporová spirála
Obr. 6 .9

Připojení signalizační žárovky

Dnes používáme spíše napařovací žehličku. Ta se příliš neliší od běžné žehličky. Z vodní
nádržky při stisku knoflíku odtéká voda labyrintem do spodní části žehličky, která je zahřívána.
Tam se voda vypaří a proudí otvory na žehlící plochu.
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8 Závěr
V této práci jsem vysvětlila činnost několika běžných přístrojů - fotoaparátu, varné
konvice, vysavače, zámku, žárovky, zářivky a žehličky. Aby byla funkce těchto přístrojů
srozumitelnější a aby nemuseli žáci doma rodičům rozebírat jejich vlastní přístroje, udělala
jsem to za ně a text jsem doplnila velkým množstvím vlastních fotografií a obrázků. Texty by
měly být srozumitelné žákům ze středních škol.
Chtěla jsem, aby měl text i další využití a mohl být použít i v hodinách fyziky či na
fyzikálním kroužku, a tak můžete v této práci najít nejen pouhé vysvětlení principů činnosti
těchto zařízení, ale i různé návody na pokusy a několik pracovních listů.
Každá kapitola obsahuje nejen měření, která jsou v podmínkách střední školy někdy jen
obtížně opakovatelná, ale snažila jsem se uvést návody i na jednoduché a přitom zajímavé
pokusy, které může každý učitel se svými žáky provést i v běžné hodině. Pokud je na fyziku více
času, nebo zvídaví žáci navštěvují kroužky fyziky, jsou z mé práce využitelné i pracovní listy
včetně zadání, které se jednotlivých témat dotýkají a snaží se fyziku ukázat z praktické i zábavné
stránky.
Myslím si, že cíl této práce jsem splnila. Přinesla jsem ucelený pohled na daná témata,
připojila jsem množství pokusů, které se dají použít v hodinách fyziky i na fyzikálním kroužku a
vytvořila jsem také několik pracovních listů. Proto věřím, že mé zkušenosti, které jsem nabyla
během psaní tohoto textu, budou přínosem v pedagogické praxi nejen pro mně samotnou, ale i
pro ostatní. Nejen učitele, ale i žáky.
Inspirací při tvoření tohoto textu mi byla i práce na přípravě interaktivního edukativního
programu ENTER Národního technického muzea v Praze. Tento program je určen pro žáky
základních škol, ale přesto, že tato práce je zaměřena spíše na střední školy, mohla jsem si
prakticky vyzkoušet přípravu podobných materiálů, pracovních listů a pokusů i při práci s žáky.
Např. jsem se podílela na přípravě programů na téma vaření a svícení, které se dotýkají i této
práce. Mé pracovní listy a pokusy našly tedy praktické využití. Tato zkušenost určitě přispěla k
vylepšení pedagogického přínosu této práce.
Byla bych ráda, aby se tato práce dostala do rukou co nejširšímu okruhu lidí, nejen z
oboru, a nevyužila jsem ji jen já ve své budoucí učitelské praxi. Proto bych chtěla, aby do ní
mohli nahlédnout i žáci, které zajímá, jak věci kolem nich fungují, a aby mohli i učitelé využít
pokusy a pracovní listy, které jsem vytvořila. Mým cílem je tedy, zpřístupnit toto práci v
elektronické podobě na internetu.
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8 Závěr
V této práci jsem vysvětlila činnost několika běžných přístrojů - fotoaparátu, varné
konvice, vysavače, zámku, žárovky, zářivky a žehličky. Aby byla funkce těchto přístrojů
srozumitelnější a aby nemuseli žáci doma rodičům rozebírat jejich vlastni přístroje, udělala
jsem to za ně a text jsem doplnila velkým množstvím vlastních fotografií a obrázků. Texty by
měly být srozumitelné žákům ze středních škol.
Chtěla jsem, aby měl text i další využití a mohl být použít i v hodinách fyziky či na
fyzikálním kroužku, a tak můžete v této práci najít nejen pouhé vysvětlení principů činnosti
těchto zařízení, ale i různé návody na pokusy a několik pracovních listů.
Každá kapitola obsahuje nejen měření, která jsou v podmínkách střední školy někdy jen
obtížně opakovatelná, ale snažila jsem se uvést návody i na jednoduché a přitom zajímavé
pokusy, které může každý učitel se svými žáky provést i v běžné hodině. Pokud je na fyziku více
času, nebo zvídaví žáci navštěvují kroužky fyziky, jsou z mé práce využitelné i pracovní listy
včetně zadání, které se jednotlivých témat dotýkají a snaží se fyziku ukázat z praktické i zábavné
stránky.
Myslím si, že cíl této práce jsem splnila. Přinesla jsem ucelený pohled na daná témata,
připojila jsem množství pokusů, které se dají použít v hodinách fyziky i na fyzikálním kroužku,
a vytvořila jsem také několik pracovních listů. Věřím, že mé zkušenosti, které jsem nabyla
během psaní tohoto textu, budou přínosem v pedagogické praxi nejen pro mně samotnou, ale i
pro ostatní. Nejen učitele, ale i žáky.
Inspiraci při tvoření tohoto textu mi byla i práce na přípravě interaktivního edukativního
programu ENTER Národního technického muzea v Praze. Tento program je určen pro žáky
základních škol, ale přesto, že tato práce je zaměřena spíše na střední školy, mohla jsem si
prakticky vyzkoušet přípravu podobných materiálů, pracovních listů a pokusů i při práci s žáky.
Např. jsem se podílela na přípravě programů na téma vaření a svícení, které se dotýkají i této
práce. Mé pracovní listy a pokusy našly tedy praktické využiti. Tato zkušenost určitě přispěla k
vylepšení pedagogického přínosu této práce.
Byla bych ráda, aby se tato práce dostala do rukou co nejširšímu okruhu lidí, nejen z
oboru, a nevyužila jsem ji jen já vé své budoucí učitelské praxi. Proto bych chtěla, aby do ní
mohli nahlédnout i žáci, které zajímá, jak věci kolem nich fungují, a aby mohli i učitelé využít
pokusy a pracovní listy, které jsem vytvořila. Mým cílem je tedy, zpřístupnit toto práci v
elektronické podobě na internetu.
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