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Úvodní poznámka 

Učební text plně pokrývá výuku ve fyzikálních laboratořích v dvousemestrovém základním kurzu 
fyziky pro studium na strojní fakultě a Ústavu zdravotnických studií i laboratorní cvičení pro 
třísemestrový kurz fyziky na fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií v denním 
i distančním studiu. Podrobnější fyzikální teorii k jednotlivým úlohám je možné najít v další literatw'e, 
citované v jednotlivých návodech. 

Skripta jsou určena především pro samostatné studium posluchačů. U vědomi toho, že návyky 
studentů (zejména absolventů prz~myslových škol) k samostatnému studiu jsou v počátcích pobytu na 
vysoké škole malé, snažili jsme se této skutečnosti náš text přizpzlsobit. Skripta jsou protkána 1'adou 
vdkazů, jak vnitřních, tak i na doporučenou literaturu, vybavena rejstříkem a navíc jsou u každé úlohy 
zařazeny kontrolní otázky, které by měly posluchače motivovat a vést v jeho pNpravě. 

Neustálý rozvoj techniky, ale i měnící se podmínky pro provoz fyzikálních laboratoří, nás nutí stále 
se těmto podmínkám přizpůsobovat. K zajištění velmi rozsáhlého provozu posluchačských laboratoří 
fyziky jsou realizovány úpravy obsahu i technického provedení jednotlivých úloh. Ve skriptech 
vydávaných v určité době, není možno všechny aktuální změny postihnout. 

Zpracování naměřených hodnot se provádí za použití výpočetní techniky. To však vyžaduje dobrou 
znalost základních termínů (ne musí být shodné v každé aplikaci), vyložených v kapitole 2, a určitou praxi 
v používáni vhodného softwaru. 

Přejeme všem studentům, kteří toto skriptum budou používat, zajímavou a úspěšnou práci v našich 
laboratořích. 

Poznámka k třetímu vydání 

Oproti druhému vydání došlo k podstatnějším změnám pouze u návodů k úlohám Studium harmo
nického pohybu na pružině a Měření plošného obsahu. Vynechány byly úlohy Rych lostní rozdělení 
elektronů a charakteristika vakuové diody a Charakteristika solárního č lánku a nově zařazeny prověřené 
úlohy Měření tepelné vodivosti kovů a Elektrická charakteristika světlo emitující diody - LED, jejichž 
inspirátory byli Doc.Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. a RNDr. Petr Hána, CSc. Autorský kolektiv se rozšířil 
o Mgr. Stanislava Panoše, Ph.D. 

Liberec 31.12.20 ll 

Autoři 
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I. ÚVOD DO MĚŘENÍ 

Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost neni maličkost. 

Michelangelo 

1. ÚVOD 

Když v roce 1676 stanovil astronom Romer1 ze svých pozorován í zatmění Jupiterových měsíců 
pro rychlost světla c hodnotu 215 000 km-s- ' , š lo z dnešního pohledu o výsledek velmi nepřesný. Přesto 
se jednalo o významný mezník ve vývoji lidského poznání. Především se prokázalo, že rychlost světla je 
měřitelná a má konečnou hodnotu (pokusy konané o 70 let dříve Galileem tuto skutečnost nepotvrdily). 
S dalším postupným vývojem experimentálních zařízení a měřicích metod byla hodnota rychlosti dále 
upřesňována a korigována, například: 

I 849 - Fizeau2 (metoda ozubeného kola), c = 315 000 km-s-', 

1868 - Foucaule (metoda rotujícího zrcadla), c = (298 000 ± 500) km-s- ' , 

I 926 - Michelson4 (metoda rotujícího hranolu), c = (299 796 ± 4) km·s-1
, 

I 972 - Hall5 (frekvenčně stabilizovaný laser + vakuový interferometr), c = (299 792 458,2 ± 1,1) m-s-1
• 

Skutečnost, že velikost rychlosti světla nezávisí na rychlosti pohybu zdroje, prokázaná při expe
rimentech, umožnila Albertu Einsteinovi formulovat postuláty teorie relativity. V současnosti dosaho
vaná přesnost měřeni, podmíněná objevem koherentních zdrojů záření a rozvojem laserové techniky, 
přinesla i změnu definice j ednotky délky - metru - v roce I 983 [4]: "Metr j e délka, kterou uběhne světlo 
ve vakuu za dobu 11299 792 458 sekundy. " 

Předchozí odstavec obsahoval ukázku jednoho speciálního měřicího problému a některých záleži
tostí s ním přímo souvisejících. Přestože je měření na první pohled pouze záležitostí toho, kdo je provádí, 
je k jeho uskutečnění třeba celé řady dalších činností a splnění mnoha podmínek. Komplexně se celou pro
blematikou zabývá významná vědní a technická disciplína, zvaná metrologie (viz dále). 

1.1. Měření a metrologie 

Měření jistě patří mezi základní činnosti člověka již od jeho civ ilizačních počátků. Nejprve š lo o 
prosté kvalitativní pozorování (urč itý objekt, jev č i stav existují), dále o odhady některých veličin přímo 

souvisejících s obživou č i přežitím (vzdálenost, rychlost, objem, hmotnost, teplota). Dnes je měření pro 
většinu vědních i technických oborů zcela nezbytnou disciplínou, ve fyzice veškeré poznatky vycházely 
a stále plynou právě z měření. "Měřením nazýváme činnost, jejímž cílem je zjištění, kolikrát j e méiená 
veličina větší (menší) než stejnorodá veličina zvolená za j ednotku ". 

Účelem měření je získat poznatky o určité (fyzikální) veličině, popřípadě nalézt vztahy mezi více 
velič inami . Obecně lze říci, že měření plní dvě základní funkce: 
poznávací: měření je prvotním zdrojem informací o dosud neznámých vlastnostech objektů nebo dějů , 

kontrolní: měření podává informaci o výsledku plánovaného fYzikálního nebo technologického procesu. 

Rozsáhlou skupinu kontrolních měření představují technická měření, která jsou úzce spjata s výrobou 
včetně předvýrobních etap. Tato měření se dělí podle účelu na 

-měření vědecko-výzkumná (vývojová) - slouží k získání poznatků o navrhovaných a vyvíjených zaříze
ních a procesech, 

- měření provozní -jsou nejčastěj ší, umožňují získávání poznatků o průběhu technologického procesu 
a jeho výsledku - výrobku, 

- mě1~eni laboratorní - slouží ke kalibraci měřicí a přístrojové techniky, 
- měření p1~ejímací a záruční - podávají informaci o tom, zda zařízení (výrobek) má požadované para-

metry, 
- mé1~ení diagnostická - jejich úkolem je průběžně nebo periodicky sledovat vybrané parametry zařízení 

a tím předcházet poruchám či haváriím. 

1 Romer, Olaus ( 1644- 1710), dánský astronom, ředitel hvi:zdárny v Kodani 
2 Fizeau, Armand Hyppolite Louis (181 9-1896). francouzský fyzik 
3 Foucault, Jean Bernard Léon ( 181 9- 1868), francouzský fyzik 
4 M ichelson, Albert Abraham ( 1852-1 93 1 ), americký fyzik německého původu, Nobelova cena 1907 
5 Hall, John, L. ( 1934 ), americký fyzik, Nobelova cena 2005 

5 



Ze dříve uvedené definice měření plyne úzké vymezení pojmu ,,měření" (= určitá činnost). 

Zároveň je však při hlubším zamyšlení zřejmé, že nestačí mít jednu vhodnou měřicí jednotku, ale je 
zapotřebí celé soustavy měřicích jednotek jednoznačně a přesně defmovaných. K realizaci takové 
soustavy je nutná znalost základních fyzikálních konstant (viz například zmíněnou rychlost světla), 
kjejichž určení bylo zapotřebí navrhnout a ověřit měřicí metody a použít měřicí prostředky (zejména 
měřidla). 

V obecnějších souvislostech je třeba k realizaci vlastního měření vybudovat a provozovat vě
decko-výzkumná pracoviště, vyškolit odborníky (měřící osoby), zajistit prostřednictvím mezinárodních 
organizací jednotnost a reprodukovatelnost měření. Celou zmíněnou problematikou se zabývá metrologie, 
která, jako ucelená vědní disciplína, bývá dále členěna na oblasti 6 : 

metrologické veličiny a jednotky 
metody měření a vyhodnocování výsledků měření 
měřicí prostředky 

problematika měřicích osob 
stanovování velkého okruhu různých materiálových vlastností 
zajištění jednotnosti a přesnosti měření v celostátnún i mezinárodním měřítku. 

Pravděpodobně nejznámější mezinárodní metrologickou organizací je Bureau International des 
Poids et Mesures - BIPM (Mezinárodní úřad vah a měr); v ČR tvoří systém organizačního zajištění 
metrologie následující instituce: 

Ministerstvo hospodářství České Republiky se sídlem v Praze 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
Český metrologický institut, Brno, s oblastnúni inspektoráty v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, 

Liberci, Pardubicích, Brně a Opavě 
Český institut pro akreditaci, Praha. 

V oblasti legislativy se k metrologii vztahuje především zákon č. 50511990 Sb. 

Problematika měření v rámci posluchačských laboratoří a činností na ně navazujících bude pro
brána v dalších kapitolách a odstavcích těchto skript. 

1.2. Laboratorní řád 

Vstup do laboratoří katedry fyziky a do fyzikálního praktika (dále jen do laboratoře) je povolen 
studentům Technické univerzity v Liberci v hodinách pravidelné výuky fyzikálních cvičení dle rozvrhu 
a v rámci diplomových prací (po dohodě s vedoucún či konzultantem práce) a to pouze těm, kteří jsou 
seznámeni s laboratorním řádem. V laboratoři lze provádět měření po prokazatelném seznámení se 
s Bezpečnostními předpi:;y pro práci v laboratoři (odst. 1.3.), což je stvrzeno podpisem na Prohlášeni. 
Cvičení začíná přesně dle stanoveného rozvrhu, po jeho zahájení nebude nikdo do laboratoře vpuštěn. 

1. K uložení vrchního oděvu, obuvi po přezutí a dalších, v laboratoři nepotřebných věcí, slouží prostor 
v uzamykatelné šatně. Po přezuti si do laboratoře každý přinese jen potřeby k měření a jeho 
zpracování (poznámkový sešit A4, psací a rýsovací potřeby , kalkulačku, tabulky). 

2. Posluchači jsou povinni dbát všech výstrah, zákazů, příkazů i upozornění uvedených v laboratoři. 
Není dovoleno manipulovat s libovolným přístrojem bez předchozího seznámení s jeho funkcí. 

3. Po příchodu do laboratoří se posluchači po pracovních skupinách hlásí u vedoucího cvičení, 

odevzdají mu referát z minulého měření, předloží písemnou přípravu a po přezkoušení je jim určena 
úloha pro aktuální měření. Převezmou pomůcky pro úlohu, kterou budou měřit. Všechny pomůcky si 
prohlédnou a zkontrolují, zjištěné zjevné závady ihned ohlásí. Převezmou také návod s upřesněním 
postupu měření dané úlohy. 

4. Student musí být na každé cvičení připraven, včetně písemné přípravy v sešitě. 

Písemná příprava obsahuje (v uvedeném pořadí): 

L Název úlohy, 

2. Pracovní úkol, 

6 Zpracováno podle [ I] 
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.1_ Definici měřené veličiny, teoretické základy a konečný vzorec (u všech veličin vystupu
jících v tomto vzorci musí být uvedeny fyzikální jednotky). U výsledných vzorců rozbor 
s ohledem na chybu výsledku, 

4. Schéma pokusu, 
.i. Postup práce, 
6. Tabulky pro měřené hodnoty. 

Součástí přípravy na cvičení je i odevzdání referátu z předchozí úlohy (resp. zpracování před
chozí úlohy do sešitu). Referáty vrácené k opravě nutno odevzdat do týdne. 

Jestliže nejsou splněny výše uvedené požadavky, není měření úlohy povoleno. 

5. Průběh měření úloh se řídí těmito zásadami: 

a) studenti provádějí měření zpravidla ve dvojicích, pořadové číslo dvojice označuje číslo úlohy, 
kterou bude dvojice měřit nejdříve, 

b) elektrické obvody připojuje ke zdroji asistent, 

c) vlastní naměřené hodnoty (s příslušnými jednotkami) si zaznamenává každý student perem 
do poznámkového sešitu, 

d) odpojení elektrických obvodů od zdroje provádí asistent, 

e) ve vypracovávání referátú z úloh pro dvojice se studenti střídají, referát z frontální úlohy 
zpracovává každý student, 

f) dvojice provádějí měření cyklicky, podle pořadí určeného očíslováním úloh pro dvojice. 

Není dovoleno bez důvodu opouštět pracoviště u dané úlohy, hlasitě se bavit. 
Je zakázáno v laboratoři jíst, kouřit či popíjet a používat mobilní telefon (před vstupem musí být 
deaktivován). 

6. Po skončení měření jsou naměřené hodnoty zpracovány (početně nebo graficky). Poté ohlásí 
studenti konec měření asistentovi, který zajistí kontrolu pracoviště a provedený zápis naměřených 
hodnot a výpočtú podepíše. Nejsou-li shledány závady uzná asistent prezenci. 

7. Každý referát (protokol o provedeném měření) musí být upraven dle "Pokynů pro vypracování 
referátu" (odst. 3.3.1.) a musí být zpracován individuálně, to znamená, že nese charakteristické 
znaky samostatné práce. Student musí látku v nich obsaženou ovládat. Při hrubě nesprávném nebo v 
předepsaném termínu neodevzdaném referátu nemusí být absolvování dané úlohy uznáno a je ji pak 
nutno znovu změřit v náhradním termínu. Opsaný referát je hodnocen jako hrubě nesprávný se všemi 
důsledky spáchaného podvodu (podle disciplinárního řádu příslušné fakulty). 

8. Nepřítomnost na cvičení je třeba omluvit a zameškané cvičení nahradit. Proto student současně s 
omluvenkou předkládá přípravu na zameškanou úlohu. Na základě povolení student změří tuto úlohu 
ve cvičení s jinou studijní skupinou, je-li tato úloha volná. 
Na mimořádná náhradní cvičení (vypsaná mimo rozvrh hodin I x za tři týdny), je třeba se přihlásit. 

9. Zápočet bude udělen na základě absolvování předepsaných úloh, odevzdání příslušného počtu vy
hovujících referátů a uspokojivých výsledků průběžné kontroly. 

1.3. Bezpečnostní předpisy pro práci v laboratoři7 

Při práci v laboratoři může dojít k úrazu pokud nebudeme dodržovat základní pravidla bezpečné 
práce. Jedná se především o práci s horkými a křehkými předměty a materiály, se sklem a chemickými 
látkami a především pak o práci s elektrickým proudem a laserem. 

1. Posluchači jsou povinni dbát všech výstrah, zákazů, příkazů, pokynů i upozornění vyvěšených v 
laboratoři. Není dovoleno manipulovat s jakýmkoliv přístrojem v laboratoři, dokud se řádně nese
známíme s jeho funkcí a s návodem k používání. 

2. Vrchní oděv, tašky a obuv po přezutí odkládáme do zamykatelné skříně na chodbě. K přezutí použí
váme zásadně obuv s pevnou podrážkou. Dbáme na to, aby v laboratoři byly průchodné uličky, aby 
v pnkhodu nebránily stoličky či jiné předměty. Při práci v laboratoři se maximálně soustředíme 
na přípravu a vlastní měření. 

7 Zpracováno podle 12] 
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3. K znalosti bezpečnostních předpisů patří i základní znalosti o poskytnuti první pomoci. Je třeba: 
vědět, kde je umístěná lékárnička a odkud zavolat lékaře, znát základní pravidla poskytnutí první 
pomoci při úrazech v laboratoři. 

4. Pro zajištění požární ochrany je nutné znát "Požárně-poplachové směrnice" pro budovu C Tech
nické univerzity v Liberci, dále umístění hasicího přístroje, způsob jeho použití a manipulaci s ním. 

5. Horké předměty nebereme nikdy holou rukou, ale přenášíme je ve vhodných nádobách, pomocí 
držáků. Horké skleněné předměty (především z měkkého skla) neoplachujeme studenou vodou, stejně 
jako studené předměty neoplachujeme vroucí vodou, neboť by vlivem velkého pnutí mohly prasknout. 
Skleněné předměty oplachujeme opatrně vlažnou vodou. Při ohřívání kapaliny na plynovém kahanu 
používáme azbestovou síťku. 

6. Popáleniny především rychle ochladíme proudem studené vody a poté překryjeme sterilním obvazem 
z lékárničky. Nechladíme pouze popáleniny III. stupně (zuhelnatělá tkáň), které kryjeme sterilním ob
vazem a ihned voláme lékaře, stejně jako u lehčích popálenin s větším rozsahem. 

7. K měření teploty budeme nejčastěji používat rtuťové teploměry. Teploměr zasouváme opatrně 
citlivým otáčením do těsných otvorů (guma, korek) v měřících přístrojích. Nevyhříváme ho nad 
teplotu odpovídající maximálnímu rozsahu stupnice. S teploměrem manipulujeme vždy nad miskou, 
aby se, v případě prasknutí, rtuťová náplň nerozlila. Teploměr nikdy nepoužíváme k míchání, k tomu 
slouží míchačky. 

8. Při poraněních způsobených pořezáním o skleněné předměty postupujeme takto: ránu a její okolí 
omyjeme čistou vodou, popřípadě dezinfekčním prostředkem (peroxidem vodiku) a na ránu přiložíme 
sterilní obvaz. Postiženého odvedeme k lékaři. 

9. Ve fyzikální laboratoři též pracujeme s některými chemickými látkami: benzín, alkoholy, kyselina 
octová a různé druhy olejů. Aby se omezilo nepříznivé pí'Isobení chemických látek, je potřebné, aby 
se studenti předem seznámili s vlastnostmi těch látek, se kterými budou pracovat, aby znali postup 
a způsob práce s nimi. Především je nutné dbát, aby veškeré chemikálie, které budeme používat, byly 
řádně označeny štítky s názvem. K přelévání chemikálií používáme nálevku. S benzínem a lihem 
zacházíme jako s hořlavinami. Pracujeme v místnosti, kde je možné větrat, nepracujeme v blízkosti 
ohně. Po manipulaci s chemickými látkami řádně opláchneme použité pomůcky (pomůcky znečištěné 
olejem musíme umýt saponátem a opláchnout teplou vodou). Práce s chemickými látkami je vždy 
ukončena mytím rukou. 

1 O. Přísně dodržujeme bezpečnostní pravidla při práci s elektrickým proudem, i když pracujeme s níz-
kým napětím. Především dodržujeme následující pokyny 

elektrické obvody připojuje ke zdroji a odpojuje od zdroje asistent 

v elektrických obvodech používáme výhradně izolované vodiče 

nemanipulujeme s obvodem při zapnutém zdroji proudu 

- změnu v obvodu provádíme až po vypnutí zdroje, jen jednou rukou tak, aby proud nemohl 
projít tělem 

nevkládáme kovové předměty a samostatné vodiče do zásuvek elektrického vedení 

cítíme-li při dotyku s vodičem (přístrojem, spotřebičem) chvění, ihned j ej odpojíme od zdroje 

seznámíme se s umístěním a funkcí hlavních vypínačů proudu 

ll. Jestliže vznikne účinkem elektrického proudu požár, nesmíme jej hasit vodou, ale sněhovým hasicím 
přístrojem při vypnutém proudu (viz bod 4.). 

12. Při zasažení elektrickým proudem vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu (vypnutím 
proudu, odsunutím vodiče, odtáhnutím postiženého, přerušením vodiče) především tak, abychom se 
sami nezranili. Poté zjistíme jeho stav a v případě zástavy srdce zahájíme nepřímou srdeční masáž 
kombinovanou s umělým dýcháním a neprodleně zavoláme Rychlou Záchrannou Pomoc. 

13. Pro práci s laserem musíme být především seznámeni s vlastnostmi laseru (vlnová délka a výkon). 
Při používání laserového ukazovátka (630-680 nm, :::; lmW, laser 2. třídy) dbáme především na to, 
aby světelný paprsek nezasáhl oči. 

14. V laboratoři neni povoleno používání mobilních telefoní1, před vstupem do laboratoře je nutné telefon 
vypnout - deaktivovat. 

Součástí bezpečnostních předpisů jsou i pravidla uvedená v laboratorním řádu. 
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2. ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 

Důležité jsou jak samotné hodnoty, tak i chyby, uvedené znaménkem "±". Ve 
fyzice platí, že každá měřená veličina se skládá ze samotné hodnoty a z její 
chyby (bez chyb se měřit nedá). Určení velikosti chyby bývá často stejně obtížné, 
jako samotné měření hledané hodnoty. Fyzik se přirozeně snaží, aby chyby 
měření byly co možná nejmenší, ale vždy musí zůstat realistou a chyby měření 
určovat zodpovědně- jinak jeho výsledky nebere nikdo vážně. 

Jiří Grygar Vesmírná zastaveni 

2.1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky 

Měřením fYzikální veličiny rozumíme určení její velikosti v násobcích zvolené jednotky. Hodnotu fYzi
kální veličiny A vyjadřujeme rovnicí 

A= {A} X [A]' 

kde A je značka pro fyzikální veličinu, [A] značka pro jednotku a {A} značí č íselnou hodnotu veličiny A 
vyjádřenou v násobcích jednotky [A] . Například I = 0,25 x m, kde I je značka :fyzikální veličiny 
konvenční zraková vzdálenost, m je značka jednotky délky, metr; 0,25 je č íselná hodnota vzdálenosti 
vyjádřená v metrech. 

Měření veličin tedy vyžaduje stanovení jednotek. Aby výsledky měření získané různými pozo
rovateli byly navzájem srovnatelné, musí být jednotky stanoveny jednotně, přesně a jednoznačně. 

Volba a definice jednotek musí zaručovat co největší stálost vzhledem k okolnostem měření. Většinou se 
uskutečňuje tak, že je přímo udán podrobný experimentální postup, kterým se jednotka realizuje. 

V minulosti byly zaváděny jednotky pro různé veličiny navzájem nezávisle na sobě. Až na základě 
poznaných souvislostí mezi veličinami byl brán zřetel i na souvislosti mezi jejich jednotkami. Podle 
stupně poznání a technické úrovně měřících prostředků vznikaly různé soustavy navzájem provázaných 
fyzikálních jednotek. V současné době j e v celosvětovém měřítku preferována Mezinárodní soustava 
jednotek - SI (Systeme lnternational d'Unités), přijatá na ll. Generální konferenci pro míry a váhy 
(Conférence Générale des Poids et Mesures - CGP M) v roce 1960. Sl je koherentní vzhledem ke zvolené 
soustavě veličin i rovnic a obsahuje (viz [3]): 

základní jednotky, 

odvozené jednotky včetně doplňkových jednotek. 

Základní veličina 
Základní jednotka SI 

Název Značka 

délka metr m 
hmotnost kilogram kg 
čas sekunda s 
elektrický proud ampér A 
termodynamická teplota kelvin K 
látkové množství mol mol 
svítivost kandela cd 

Tab. I - 1: Základní veličiny a jednotky SI 

V roce 1960 zařadila CGPM jednotky Sl radián (rad) a steradián (sr) pro rovinný a prostorový úhel 
jako "dopllíkové jednotky". V roce 1980 rozhodla Mezinárodní komise pro míry a váhy (Comité 
Jnternational des Poids et Mesures, CJPM) interpretovat třídu doplňkových jednotek v SI jako třídu 
bezrozměrových odvozených jednotek, pro které CGPM povoluje možnost použít i nepoužít je ve 
výrazech pro odvozené jednotky Sl. Ačkoli je v důsledku tohoto pojetí koherentní jednotkou pro rovinný 
a prostorový úhel číslo 1, je vhodné používat v mnoha praktických případech zvláštních názvtt (značek): 
radián (rad) a steradián (sr), místo čísla 1. 

Pro některé odvozené jednotky Sl jsou zavedeny zvláštní názvy a značky. 
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Abychom se vyhnuli používání příliš velkých nebo příliš malých číselných hodnot, přidávají se ke 
koherentní soustavě ještě dekadické násobky a díly jednotek SI. Jsou tvořeny pomocí p1~edpon, které jsou 
uvedeny v každých matematicko-fyzikálních tabulkách. 
Koherentní jednotkou pro každou veličinu s rozměrem jedna je jednotka j edna, značka 1, která se však 
většinou výslovně neuvádí, je-li taková veličina vyjádřena číselně (například index lomu n = 1,53 x I = 
= 1,53). U některých veličin však má jednotka I zvláštní názvy, které se podle kontextu mohou nebo 
nemusí používat. (Například značky rad a sr). 

Dekadické násobky a díly jednotky jedna se vyjadřují mocninami 10. Nevyjadřují se kombinací 
značky 1 s předponou. V některých případech se užívá značka % (procento) pro číslo 0,01 (například: 
činitel odrazu r = 0,8 = 80%). 

2.2. Metody měření 

Tutéž veličinu můžeme zpravidla měřit různými způsoby. Měřicí metodu vybíráme podle charak
teru měřené veličiny a dostupného přístrojového vybavení, dále podle toho, z kterého fyzikálního zákona 
při měření vyjdeme a jakou přesnost výsledků požadujeme. Ve většině případů nelze využít naměřené 

hodnoty přímo, ale je nutné je zpracovat vhodnými grafickými či početními metodami, přičemž některé 
metody měření vyžadují i speciální metody zpracování. Obecně dělíme základní metody na přímé a 
nepřímé, absolutní a relativní. 

Přímá metoda - hledanou veličinu určujeme na základě její definice (příkladem může být stanovení 
hustoty homogenního tělesa z měření jeho hmotnosti a objemu). 

Nepřímá metoda - využívá k nalezení číselné hodnoty jiných než defmičních vztahů pro danou veličinu 
(například stanovení hustoty tělesa s využitím Archimédova zákona). 

Absolutní metoda - výsledek měření je vyjádřen přímo v definovaných jednotkách (například délka 
v metrech, proud v ampérech). 

Relativní metoda- jako výsledek měření se získá poměr měřené veličiny k jiné veličině stejného druhu, 
realizované etalonem, standardem či normálem (nejznámějším i etalony jsou přesná 
závaží, normály elektrického odporu, kapacity a svítivosti). 

Charakterizujme ještě některé speciálnější metody měření, které budeme v laboratořích používat. 
Jedná se o metodu substituční, kompenzační a nulovou, dále o metodu postupnou. 

Substituční metoda - porovnávají se účinky způsobené měřenou veličinou s účinky známého a od
stupňovaného normálu veličiny stejného druhu. V případě, že účinky (například 
výchylka měřícího přístroje) jsou stejné, je možné prohlásit, že hodnota měřené 

veličiny je rovna hodnotě normálu. 

Kompenzační metoda - rovněž se porovnávají účinky měřené veličiny a účinky známé veličiny stejného 
druhu, ale oba účinky se vyskytují současně a jeden působí proti druhému. 
Jestliže výchylka měřícího přístroje, jehož prostřednictvím se porovnávají oba 
účinky, je při kompenzaci rovna nule, jedná se o metodu nulovou. 

Příkladem substituční metody je měření elektrického odporu za použití odporové dekády, kompenzační 
metodou se měří elektromotorická napětí, nulovou metodou je vážení na rovnoramenných vahách či mě

ření elektrického odporu Wheatstoneovým můstkem. 

Postupná metoda (metoda následných měření) : 
Při opakovaných měřeních, kdy (například z časových důvodů) nenulujeme měřidlo pro záznam 

naměřené hodnoty dalšího měření, ale následující měření začiná tam, kde skonč ilo předchozí, používáme 
postupnou metodu. Provádíme sudý počet měření a hodnoty zapisujeme tak, že do prvního sloupce 

TI0-50 I s 

10,3 
20,5 

31 ' 1 
42,0 
52,8 

T60-100 I s 

63,1 
73,1 
83,5 
94,7 

104,8 

tabulky zaznamenáme pod sebe první polovinu hodnot, do 
druhého sloupce polovinu druhou. Příkladem může být měření 
doby kmitu T periodicky se opakujícího děje. Děj nepřeru
šujeme a stopky nezastavujeme, odečítáme čas po uplynutí 
určitého počtu kmitů (např. deseti). Tabulka s naměřenými 
hodnotami by v tom případě měla vzhled tabulky 1-2. 

Tab. I - 2 : Postupná metoda- naměřené hodnoty 

Postup při zpracování takto naměřených hodnot je uveden i s příkladem v odstavci 3. 1.4 .. 
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2.3. Chyby měření 

Při měření určujeme velikost fyzikální veličiny, jejíž hodnota nikdy nebude zcela přesná. Každé 
měření je zatíženo chybami, které jsou nejrúznějšího púvodu. Naměřené hodnoty jsou ovlivněny vlast
nostmi měřících přístrojů, použitou metodou měření i samotnou osobou, která měření provádí. 

Stanovení přesnosti, s jakou bylo měření provedeno, je nezbytnou součástí každého měření, neboť 
výsledek měřeni, bez udání přesnosti, nelze porovnávat s jiným naměřeným výsledkem. Nedílnou součástí 
mět~ení je tedy důkladná analýza chyb, které se při něm uplatnily, či mohly uplatnit. Obecně lze chyby 
měření roztřídit podle rl'lzných hledisek. 

Třídění chyb měření: 
podle původu: chyby měřících přístrojů, chyby osobní, chyby pocházející z použité metody, 
podle charakteru: chyby náhodné (2.3.1 .), chyby systematické (soustavné) (2.3.2.), 
dle typu: chyby absolutní a relativni (2.3.2.), 
podle pravděpodobnosti, s jakou fyzikální veličinu naměříme při dalším měření: chyby maximálni, 
chyby krajní, nebo pravděpodobné chyby (dříve často užívané). 

2.3.1. Chyby náhodné 

Jestliže provádíme (při dostatečné rozlišovací schopnosti měřících přístrojů) opakovaná měření 
téže veličiny za stále stejných podmínek, dostáváme výsledky, které se navzájem liší. Příčinou je řada 
přesně nespecifikovaných vlivů, které se vzájemně náhodně kombinují, čímž způsobují náhodné chyby 
měření. 

Při oceňování náhodných chyb měření se používá metod matematické statistiky. Náhodnou veli
činu lze charakterizovat pravděpodobností, s jakou nabývá svých hodnot. Kdybychom provedli velké 
množství měření (v limitním případě by se počet měření n blížil nekonečnu), zjistili bychom, že četnost, 
s jakou se naměřené hodnoty X; (i = 1, 2, ... , n) vyskytují, vykazuje jistou zákonitost. Nejčastěj i naměříme 

údaje v blízkém okolí hodnoty, kterou nazýváme střední hodnota, značka p. Rozdíl (x; - Jl) potom 
nazýváme odchylka. Analyticky lze celou závislost zapsat vztahem, který popisuje hustotu pravděpo
dobnostif{x) výskytu spojité náhodné veličiny x 

1 1 X-Jl 

[ ( )2] f(x) = (J.[i;. exp - 2 -(J- , (2.1) 

kde Jl je již zmiňovaná střední hodnota a a směrodatná odchylka normálního rozdělení. Uvedený 
vztah se obvykle nazývá normální rozdělení nebo Laplaceovo - Gaussovo rozdělení. 

,, 
I \ 

I I 
I I 

' \ 
I I 

tJ 
• o o u l< u.,_< a-3 

I i i \~ 
\ . 
\ '~ .. ......._ 

f.l ul f.l+ul 

X 

Obr. 1 -1 : Graf Laplaceova- Gaussova rozdě lení 

Průběh funkce j(x) závisí na velikostech parametrů rr a J.1 , souhrnně nazývaných parametry 
normálního rozdělení studovaného základního souboru. Pro hodnotu x = Jl dosahuje křivka svého 
maxima a křivka normálního rozdělení je symetrická kolem kolmé osy procházející bodem x = p. 
Směrodatná odchylka normálního rozdělení rr určuje strmost křivky . 
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Pravděpodobnost Pab(x), s jakou bude naměřená hodnota veličiny x ležet v intervalu (a; b) , 

můžeme vypočítat jako určitý integrál hustoty pravděpodobnosti 

b 

pab(x) = fJ(x)dx . 
a 

Při zpracování naměřených hodnot nebudeme hledat velikost pravděpodobnosti pro daný interval, 
ale velikost intervalu pro zvolenou pravděpodobnost, a omezíme se na takové intervaly, které jsou symet
rické kolem střední hodnoty fl . Pravděpodobnost vyjadřujeme kladným číslem menším nebo rovným 
jedné (kupříkladu P = 0,683 < I). Lze ji též vyjádřit v procentech (P = 68,3 %) a o intervalu, jemuž 
přísluší tato pravděpodobnost, budeme hovořit jako o procentním intervalu spolehlivosti. Je zřejmé, že 
čím větší spolehlivost volíme, tím bude interval širší. 

Výše uvedený teoretický rozbor předpokládá, že je znám soubor n hodnot pro n ~ oo . V tom 
případě jsou parametry normálnilio rozdělení popsány jednoznačně. V praxi ovšem nelze provést neko
nečně mnoho měření, je nutné se spokojit s omezeným počtem, a z tohoto, v podstatě náhodného 
výběru, určit odhad parametrů celého nekonečného souboru. Získáme-li z měření soubor hodnot x, (i= 
= I, 2, ... , n), potom za nejlepší odhad střední hodnoty budeme brát aritmetický průměr x naměřených 
hodnot 

n 

Í:X; 
- i=l 

Jl ~X= -- (2.2) 
n 

přičemž směrodatnou odchylku normálnilio rozdělení nahradíme rovněž odhadem 

a ~ s(x) = O'n-1 = (2.3) 

kde s(x) nebo též o-n_1(x) je výběrová směrodatná odchylka (směrodatná odchylka jednoho měření). 
V praxi se též používá druhá mocnina výběrové směrodatné odchylky, kterou nazýváme výběrovým roz
ptylem a značíme i . 

Výběrová směrodatná odchylka s(x), kterou určujeme pro soubor naměřených hodnot podle vztahu 
(2.3), charakterizuje reprodukovatelnost pouze jednoho měření z tohoto souboru. Udává šířku intervalu, 
do něhož (se zvolenou pravděpodobností) padne naměřená hodnota. Analogicky, jako lze 
reprodukovatelnost jednoho měření charakterizovat veličinou s(x), lze reprodukovatelnost aritmetického 
průměru charakterizovat výběrovou směrodatnou odchylkou střední hodnoty (aritmetického průměru) 
s(x) 

s(x) = s(x) = I (x;- x)
2 

..Jn n(n -1) 
(2.4) 

Jsou-li známy hodnoty S(x) a X, můžeme vypočítat interval spolehlivosti pro požadovanou 

pravděpodobnost. 

Interval spolehlivosti je interval, ve kterém bude ležet hodnota měřené veličiny s pravděpodob
ností P, a který se dá vyjádřit ve tvaru 

(x-LP,ns(x), X+ LP,os(x)), 

kde Lr,n je tak zvaný Studentův součinitel (viz Dodatek 3), který modifikuje šířku intervalu spolehlivosti 
v závislosti na počtu měření na na spolehlivosti P. Hodnotu l r.ns(x) nazýváme chybou měření. V naší 

laboratoři budeme chybu měření zaokrouhlovat na jednu platnou číslici. Aritmetický prllměr za
okrouhlíme na číslici téhož řádu jako je řád zjištěné chyby měření. Výsledek měření zapisujeme ve tvaru 
x = (x ± lr,ns(x)) s udáním pravděpodobnosti P. Nejčastěji se používápravděpodobnost 95%. 

Je-li zvolená pravděpodobnost pro interval spolehlivosti vysoká (95 % a vyšší), nazýváme součin 

lr,ns(x) krajní chybou aritmetického průměru a označujeme jej K'(x). 
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Namísto termínu spolehlivost (pravděpodobnost s jakou při dalším měření naměříme určitou hodnotu x) 

se též užívá termín riziko a = (100- P) [%]. Parametr a udává riziko (pravděpodobnost), že měřená 

hodnota do uvedeného intervalu nepadne. 

Postup při zpracování naměřených hodnot je uveden v odstavci 3 .1.1.. 

2.3.2. Chyby systematické 

Systematickou chybou měření rozumíme chybu, jejíž hodnota se nemění, opakuje-li se měření za 

stejných podmínek (což nelze vždy zaručit). Zdroje systematických chyb jsou různé, mohou jimi být 

použité měřící prostředky a metody, ale i osoby provádějící měření. Na rozdíl od náhodných chyb, 

u kterých nedovedeme přesně popsat příčinu vzniku, lze důslednou analýzou měření soustavné chyby 

odhalit a odhadnout jejich velikost. Systematické chyby, které vznikají použitou fyzikální metodou 

můžeme odhalit a eliminovat opakováním měření různými metodami. Mezi systematické osobní chyby 

můžeme zařadit například opožděné spuštění stopek (doba nervové reakce) nebo chybný způsob odečí

tání ze stupnice (paralaktická chyba). Chyby osobní se nejúčinněji odstraní automatizací měření. 

V další části budeme předpokládat, že všechny ostatní systematické chyby jsou zkorigovány do té 

míry, že je můžeme zanedbat proti chybě měřidla. Chyba měřidla v sobě zahrnuje vedle chyby systema

tické i složku chyby náhodné. Nemůžeme tedy počtem měření chybu měření libovolně zmenšovat! 

Výběrová směrodatná odchylka charakterizuje jen část chyb měření, při zpracování měření musíme 

uvážit i omezenou přesnost měhdla. Přesností měřidla budeme rozumět schopnost měřidla udávat za 

stanovených podmínek měření hodnoty blízké skutečné hodnotě měřené veličiny. Přesnost měřidla 

charakterizuje vlastnosti měřidla, vyjadřuje chyby (systematické i náhodné), které měřidlo vnáší do měření. 

Určování přesnosti měřidel je pro různé druhy měřidel různé a je udáváno výrobcem, který obvykle 

odkazuje na příslušné normy související s výrobou měřidla a jeho používáním. 

Chyba měřidla se udává jako největší přípustná chyba m , a v naší laboratoři ji budeme (z 

hlediska pravděpodobnosti) zařazovat do stejné kategorie jako krajní chybu aritmetického průměru K"(x). 

V mnoha případech se k vyjádření chyby měřidel používá relativní chyba (vyjádřená v procentech), 

kterou definujeme vztahem mr [%] =(miZ} 100 , kde Z může mít význam velikosti naměřené hodnoty, 

nebo rozsahu měřidla, na kterém odečítáme. 

Největší přípustnou chybu měřidla lze zpravidla určit některým z následujících postupů: 

a) Jestliže není uvedena informace o přesnosti od výrobce, pak chybu m určujeme tak, že za ni 
pokládáme zlomek nejmenšího dílku na stupnici měřidla, který jsme schopni bez jiných pomúcek 
rozlišit. Zpravidla to bývá (112) nejmenšího dílku, nebo celý dílek, což závisí na velikosti dílku, 
ale i na pozorovateli a jeho zkušenosti. Příklady největších přípustných chyb: 

pásové měřítko 0,5 mm - I mm 
posuvné měřítko 0,05 mm - O, 1 mm 
mikrometr mechanický 0,0 I mm 
mikrometr digitální 0,002 mm 
číselníkový úchylkoměr 0,01 až 0,001 mm 
stopky mechanické 0,3 s 
stopky digitální 0,01 s 
teploměry l - (1/2) nejmenšího dílku 

b) Určení přípustné chyby vah provedeme podle návodu uvedeného v odstavci 2.4.2. Zpravidla při 
vážení na vzduchu a bez oprav je největší přípustná relativní chyba8 v rozmezí hodnot O, 1% - l% . 

c) U elektrických analogových (ručkových) přístrojů jsou přímo na stupnici přístroje uvedeny třídy 
přesnosti Tp. Třída pl-esnosti udává největší přípustnou chybu v procentech z měřeného rozsahu. 

8 Relativní chybu 4 definuj eme jako poměr 4. I 00 [%], kde ťi je chyba a X je naměřená hodnota, v tomto případě o má 
X 

význam krajní chyby s pravděpodobností 95%. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná se o relativní chybu je nutné k docílení co největší přesnosti volit 
takový rozsah přístroje, který dovoluje měřit co největší výchylku na stupnici.9 

d) Největší přípustné chyby u číslicových měřících přístrojíi nejsou stanoveny jednotnými normami. 
Je nutné se seznámit s návodem ke konkrétnímu měřícímu přístroji. Nejčastější případy: 
a) Výslednou chybu získáme ze dvou složek; jednak z chyby měřeného rozsahu ±mrl vyjádřené 

v procentech a z chyby v procentech z měřené hodnoty ±mr2 . Celkovou největší přípustnou 
chybu mr potom vypočítáme ze vztahu 

M 
lmr j ~ lmrll + lmr2l X • 

kde M označuje použitý měřící rozsah a X naměřenou hodnotu10
• 

~) Celkovou chybu určíme ze dvou složek a to z chyby v procentech z měřené hodnoty ±mr a z 
počtu kvantizačních kroků ±N. N je počet jedniček nejnižšfho místa číslicového zobrazovače 
přístroje na zvoleném rozsahu . Při výpočtu chyby musíme počítat s převedenún N na správné 
hodnoty měřené fyzikální veličiny 11 . 

2.3.3. Zákon hromadění chyb (chyby nepřímých měření) 12 

Přímo naměřené veličiny dosazujeme do fyzikálních vztahů, abychom vypočetli hledanou fyzikální 
veličinu. Například máme-li určit rezistanci R přúnou metodou, změříme hodnoty proudu I a napětí U 
a z Ohmova zákona vypočítáme rezistanci R = Ull . Obecně si tuto závislost vyjádříme funkcí f Máme 
vypočítat hodnotu fyzikální veličiny Y z naměřených veličin x; (i = l, 2, 3, .... , n ), s kterými souvisí 
obecnou funkční závislostí 

Y = f(xpx2, x3 , ••• ,X
11
). 

Při měření veličin x, jsme vždy určovali jejich hodnoty včetně chyb (podle postupů, uvedených v 

předchozích odstavcích), máme tedy k disposici hodnoty x; = (xi ± J(xi)), kde :Xi je aritmetický prúměr 

a o (xi) je chyba měření. Tato chyba může být (podle pravděpodobnosti, s jakou fyzikální veličinu 

naměříme) jakékoliv druhu (směrodatná odchylka, krajní chyba, největší přípustná chyba), při dalším 

zpracování však chyby o (xi) všech hodnot X; musí být stejného druhu!! 

Hodnotu fyzikální veličiny Y vypočítáme dosazením do funkční závislosti 

Y = f(xpx2,x3 , ••• ,x
11

) 

a výslednou chybu Y (Y) veličiny Y určíme bud' ze vztahu 

který nazýváme kvadratickým (Gaussovým) zákonem hromadění chyb nebo ze vztahu 

(2.6) 

který nazýváme lineárním zákonem hromadění chyb. 
Ve fyzikálních laboratořích se pro zjednodušení dohodneme na následujících omezeních13

: 

9 Příklad: na miliampérmetru s třídou přesnosti Tp = 0,5 jsme naměřili hodnotu I = 45,5 mA na rozsahu 60 mA. Potom chyba 
měřením =± (0,5/ 100) ·60 = ± 0,3 mA a výsledná hodnota proudu je 1 = (45,5 ± 0,3) mA. Při měření téhož proudu, ale na 
rozsahu 240 mA je však m = ± I ,2 mA! 

10 Příklad: na digitálním voltmetru (s uvedenou chybou z rozsahu O, I %a s chybou z měřené hodnoty O, I %) j sme naměřili 
hodnotu 2.568 V na rozsahu 4 V. Potom je chyba z rozsahu 0,004 V, chyba z naměřené hodnoty 0,003 V. celková chyba 
0,007 V a celková relativní chyba 0,27 %. Výsledek : U= (2,568 ± 0,007) V. 

11 Příklad: na multimetru (s uvedenou chybou 0,2 %z naměřené hodnoty a třemi kvantizačními kroky (tzv. digily) pro rozsah 
200,0 Q) jsme naměřili hodnotu 95,2 n . Výsledná chyba je potom součtem hodnot O, 1904 n + 0,3 n "' 0,5 n a výsledná 
hodnota R = (95,2 ± 0,5) n. 

12 Nezaměňovat s nepřímou metodou, viz odstavec 2.2. 
13 Postup při zpracování naměřených hodnot je i s příkladem uveden v odstavci 3.1.2. 

14 



Kvadratický zákon hromadění chyb použijeme v případě, že v jednotlivých měřeních převládají náhodné 
chyby a chceme vypočítat výslednou směrodatnou odchylku. 
Lineární zákon hromadění chyb použijeme, jestliže v jednotlivých měřeních převládají systematické 
chyby a naším cílem je odhadnout výslednou krajní chybu. 

2.4. Měření základních fyzikálních veličin 

V tomto odstavci bude podrobněji pojednáno o měření těch základních veličin (tab. I - 1), se 
kterými se v laboratořích bezprostředně setkáme. Ostatní budou probrány stručně [4]. 

2.4.1. Čas 

Čas vyjadřuje trvání dějť1. Hlavní jednotkou je l sekunda = 1 s. Jedinou možností, jak čas měřit, je 
srovnání s nějakým pravidelně se opakujícím jevem (astronomickým- oběh Země kolem Slunce, "po
zemským"- kmit krystalu křemene, perioda záření atomu cesia). 

V laboratoři budeme pro měření času používat stopky, a to dva druhy: stopky analogové (ručkové) 
a digitální (číslicové). Doba oběhu u stopek ručkových bývá nejčastěj i 60s. Kromě sekundového dělení 
se vyskytuje i dělení na minuty. Maximální přípustná chyba těchto stopek, daná jejich konstrukcí, se 
pohybuje od 0,1 s až 0,2 s. Digitální stopky nám umožňují odečítání času až v setinách sekundy. Na 
šestimístném displeji j sou vždy dvě místa pro minuty, sekundy a pos lední místo je pro desítky 
milisekund. Krajni chyba daná konstrukcí těchto stopek je 0,01 s. Chybu měření času nejvíce ovliviíuje chyba 
pozorovatele, neboť každý pozorovatel stiskne stopky s určitým zpožděním (zvaným doba nervové reakce), 
jehož prúměmá hodnota je asi 0,2 s. Při manuálním měření času musíme brát v úvahu obě tyto chyby. K měření 
času periodických dějů nejčastěji používáme postupnou metodu ([ 1] odstavec 3 .1.4.) nebo metodu opakovaných 
měřeni ([1] odstavec 3.1.1.), popřípadě lze použít pro měření delších periodických dějú i omezovací metodu (viz 
[5]). Pro měření velmi krátkých časových intervalů a přesnější měření delších používáme elektronická zařízení. 

2.4.2. Délka 

Pomocí délky vyjadřujeme rozmístění a rozměrnost objektl1. Hlavní jednotkou délky (současně 
základní jednotkou SI) je I metr= I m. Dále j e možné používat doporučené násobky a díly této jednotky: 

1 kilometr= I km = 1000 m, I centimetr = 1 cm = 0,01 m, 1 milimetr= I mm = 0,00 I m, 
1 mikrometr = 1 Jlill = 1 o-6 m, 1 nanometr = I nm = 1 o-9 m. 

Pro astronomická měření i pro měření v mikrosvětě se připouští některé speciální jednotky délky. 
Měření délek se provádí jednak kontaktním způsobem (různé typy měřítek), jednak zpúsobem bez
kontaktním (interferometrická měření při použití nekoherentních i koherentních zdrojů záření). Metodami 
laserové interferometrie lze měřit délky až 30 metn1 s přesností 0,1 Jlm a lepší, jakož i nepatmé relativní 
změny délek (vzájemný posun kontinenru, vzdalování Měsíce od Země, nepravidelnosti v pohybech sate
litů , apod.). 

Obr. 1 - 2 : Posuvné měřítko Obr. 1 - 3 : Stupnice s noniem 

Nejjednodušším zařízením pro měření délek je pásové měřítko. Používáme je pro měření větších 
vzdáleností od 20 cm do 150 cm. Běžná pásová měřítka jsou vyrobena z oceli, takže nedochází 
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kjejich trvalému napínání, jako u plátěných. Nevýhodou ocelových měřidel je, že podléhají snadno 
korozi a jejich stupnice nemusí být dobře čitelná, dále dochází k teplotní dilataci materiálu. Při měření se 
dopouštíme krajní chyby až 1 mm. Pro měl·ení kratších délek do 17 cm až 25 cm se používá posuvného 
měřítka (viz obr. I- 2). Lze s nimi měřit s krajní chybou 0,1 mm až 0,05 mm. Pevná část je opatřena 
hlavní stupnicí a zakončena kolmým ramenem. Druhou (pohyblivou) část tvoří podobné rameno, které je 
po pevné části volně posunovatelné a je opatřené noniem. Nonius je sestrojen tak, že 19 dílkům hlavního 
měřítka odpovídá 20 dílků nonia. To umožňuje odečtení rozměru s přesností 0,05 mm. Pomocí hrotů lze 
měřit vnitřní rozměry dutých těles. 

Obr. 1 - 4 : Mikrometr 

Pro měření délek do 25 mm až 50 mm s přesností 0,0 I 
mm se používá mikrometru (viz obr. I - 4) . Podstatnou 
částí mikrometru je přesný (mikrometrický) šroub s malým 
stoupáním. 

Nejběžněji užívané mikrometry mají stoupání 0,5 mm. 
Bubínek pohyblivé části je dělen na 50 dílků. Pevná část je 
opatřena milimetrovým měřítkem. Bubínek je spojen třecí 
spojkou, která se po dosažení určitého přítlaku protočí. Tím 
se zamezí chybě, která by vznikla různým přitlačením čelisti 
na měřený předmět. Vzhledem k tomu, že 1 mm je rozdělen 
na bubínku na 100 dílků, tedy 1 dílek představuje 0,01 mm a 
bubínek má 50 dílků jsou na pevné části (dole) vyznačeny i 
dílky milimetrového měřítka od 0,5 mm. 

Pro měření ještě menších vzdáleností, především při 
měření malých deformací namáhaných těles používáme 
číselníkové úchylkoměry. 

2,17mm 

Obr. 1 - 5 : Stupnice mikrometru 

Obr. 1 - 6: Číselníkový úchylkoměr 

Pohyb dotykového kolíčku je převody přenášen na ručičku indikátoru. Posun dotykového kolíčku o 1 
mm odpovídá otočení ručky o 360°. Obvod stupnice je rozdělen na 100 dílků. 

K zjišťování velmi malých rozměrů lze se používá mikroskopu. Používáme objektivového mikro
metru, kdy mikroskopem opatřeným nitkovým křížem pozorujeme velmi jemnou stupnici umístěnou v 
předmětové rovině mikroskopu. Tímto způsobem lze zjišťovat například průměry vláken či rozměry 
částic brusiva. 

2.4.3. Hmotnost 

Hmotnost je základní vlastností materiálních objektú. Projevuje se jejich vzájemným přitahováním 
a setrvačností. Hlavní jednotkou hmotnosti (a současně základní jednotkou Sl) je I kilogram = 1 kg, 
v laboratoři použijeme i doporučené díly hlavní jednotky: 

1 gram= 1 g = 10-3 kg a 1 miligram= I mg= 10-6 kg. 
K určování hmotnosti využíváme úměrnosti mezi tíhou tělesa a jeho hmotností. Měření založené 

na tomto principu se nazývá vážení, používáme při něm kompenzační (nulovou) metodu. 
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Vážení patří mezi nejpřesnější fyzikální měření. Na laboratorních vahách dosáhneme při vážení na 
vzduchu a bez oprav největší přípustné relativní chyby v rozmezí hodnot O, l% - l %. Při vážení na brzdě
ných analytických vahách lze ve vakuu provádět měření s relativní chybou 0,00 l%- 0,0001%. 

Popis laboratorních vah : 

Každé váhy jsou opatřeny stavěcími šrouby (6), pomocí nichž se ustavují do vodorovné polohy. 
Jako kontrolní zařízení slouží zpravidla olovnice (3) nebo libela. Proti nárazům, poškození a opotřebení 
jsou váhy chráněny zajišťovacím zařízením- aretací (5), které podchytí a nadzvedne misky a vahadlo (1) 
vah, aby se při transportu nebo při pokládání těles na misky neopotřebovaly břity. Na svislém nosném 
sloupkuje upevněno ocelové lůžko, v němžje na ocelovém břitu usazeno vahadlo. 

4 

Obr. 1 - 7 : Laboratorní váhy 

1 

2 
~ 

3 

5 

S vahadlem je spojen ukazatel (jazýček vah) (2), který udává výchylku vahadla vzhledem ke stupnici (4), 
která je upevněna v dolní části nosného sloupku. Na krajních břitech val1adla j sou usazena lůžka nesoucí 
závěsy misek. 

K vážení budeme potřebovat odpovídající přesnou sadu závaží. Na vahách (zpravidla na stupnici) 
je uvedena váživost, což je rozsah vážení (uváděný v gramech). Některé váhy mají uvedenu střední 
citlivost vah na štítku, na kterém je uvedeno výrobní č íslo vah. 

Po odaretování bude vahadlo a tedy i jazýček na stupnici vykonávat tlumený harmonický pohyb. 
Ten se ustálí do klidové polohy až za delší dobu. Tuto polohu budeme nazývat nulovou pololwu v pří
padě nezatížených vah a rovnovážnou polohou budeme nazývat tuto klidovou polohu v případě zatíže
ných vah (na miskách je těleso i závaží). Z bodů obratu tlumeného harmonického pohybu jazýčku po 
stupnici budeme odečítat hodnotu výchylky. K hodnotě rovnovážné polohy musíme zaznamenat hodnotu 
závaží na misce. 

Citlivost vah c (definovaná vztahem (1.3)) je změna rovnovážné polohy (v dílcích stupnice) 
způsobená jednotkovým přívažkem (v g). Citlivost vah není konstantní a klesá se zatížením vah. Váhy 
j sou tedy charakterizovány svou citlivostí: čím větší citlivost, tím menší přívažek vyvolá jednotkovou 
změnu polohy jazýčku na stupnici vah. 

Metody užité k určování hmotnosti: 

Metoda kyvti: 

Hodnotu rovnovážné (nulové) polohy zpravidla určujeme ze tří po sobě jdoucích výchylek v1 , v2 , v3 ja
zýčku odaretovaných vah, ze vztahu 

(2.7) 
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Metoda interpolační: 

Přesnou hodnotu hmotnosti určujeme metodou interpolační. Po určení nulové polohy změříme rovno
vážnou polohu pro menší hodnotu závaží, než odpovídá váženému předmětu a potom rovnovážnou 
polohu odpovídající větší hodnotě závaží a přesnou hodnotu Murčúne výpočtem 

Z2 -z. ( ) M = Z 1 + n0 -n1 , 
n2 -n1 

Poznámka: Opravy (korekce), se kterými se musí počítat při přesném vážení: 
Nepřesnost měření může i při správném postupu ovlivnit řada faktorů, jsou to především: 

- přesnost při odečítání výchylky na stupnici 
- správnost sady závaží 

(2.8) 

- při vážení na vzduchu budou podle Archimédova zákona nadlehčovány jak vážený předmět, tak i 
závaží. Budou-li objemy obou stejné (materiály o téže střední hustotě), budou se nadlehčující síly 
rušit. V opačném případě se uplatní tím více, čím bude rozdíl objemů (hustot) větší. 

Určení chyby měření: 

Chyba mělení závisí na výše uvedených korekcích ale nejvíce je ovlivněna vlastními vahami, 
jejich citlivostí c 

c = I nz - n, I [d!g] . 
Z2 -z, 

(2.9) 

Př· i praktickém vážení se doporučuje počítat s krajní chybou 'K vazení rovnou převrácené hodnotě 
citlivosti vah. Důležitým kritériem správnosti vážení je relativní krajní chyba Ke vyjádřená v procentech 

K = 1/ /c , 

Praktické rady: 

Ke(%)= ~ ·1 00 . 
M 

(2.1 O) 

1. Závaží klademe na pravou (levou) misku vah. Platí zásada, že sada (sádka) závaží je u té misky, na 
kterou klademe závaží. 

2. Nulovou polohu určíme před vážením a po vážení. Ve výpočtu správné hodnoty hmotnosti potom 
počítáme se střední hodnotou těchto měření. 

3. Relativní výsledná krajní chyba by se měla pohybovat v intervalu od 1% do 0,1% . V případě, že vyjde 
nižší, je nutné především zhodnotit, zda hodnotu výsledné chyby neovlivňuje různost objemít (hustot) 
váženého předmětu a závaží. 

4. Naměřené hodnoty zapisujeme do připravené tabulky. 

Vážení VJ v2 VJ výpočet 

no' 
no 

no" 

z, n1 

Z z nz 

M = ( ± )g 

Tab. I -3 : Tabulka pro zápis hodnot při vážení 

Příklad: 

Postupem uvedeným v tomto odstavci byl vážen skleněný předmět (hustota skla PM = 2 500 kg·m-3
) s 

použitím sady ocelových závaží (hustota oceli pz = 7 800 kg·m-3
). 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Vážení vl V z 

Vzorek č. 1 ll 19 

SKLO 12 20 

z1 32,2 g 15 3 

z2 32,6 g 15 23 

M = ( 32,46 ± 0,04) 

M = 32 2 + (32
'
6

-
32

'
2

) (15 5-8 75) = 32 457 
' (19,25-8,75) ' ' , g, 

Vypočtené hodnoty doplníme do posledního řádku tabulky. 

Dále vypočteme relativní krajní chybu vážení: Kr= 0,12%. 

VJ výpočet 

10 no'= 14,75 
no= 15,5 

13 no" = 16,25 

14 n1 = 8,75 

16 n2 = 19,25 

g 

K= (32'6 - 32•2) =O 038095 . 
(19,25-8,75) ' g 

Pro přesnější vážení je nutné, vzhledem k rozdílnosti hustot váženého předmětu a závaží, provést opravu 
určení hmotnosti M na vztlak (podle Archimédova zákona) podle vztahu 

• ( 1 1 J M = M+Mpvz --- =32,468g, 
PM Pz 

kde Pvz::::: 1,2 kg·m-3 je hustota vzduchu za laboratorních podmínek. Přesný výsledek 

M• = (32,47 ± 0,04) g 

2.4.4. Elektrický proud 

Elektrický proud je mírou pohybu nositelů elektrického náboje. Veličinu proud definujeme jako 
elektrický náboj ~Q , který projde nějakým průřezem za dobu ~t, dělený tímto časovým intervalem. 
Hlavní jednotkou elektrického proudu je I ampér = 1 A, při laboratorních cvičeních použijeme rovněž 
doporučený díl hlavní jednotky I miliampér = 1 mA = 10-3 A. Přesná měření proudu se provádějí pro
střednictvím etalonů, realizovaných na principu vzájemného magnetického silového působení cívek 
protékaných proudem. V laboratorních podmínkách se elektrický proud měří ampérmetry a to buď analo
govými nebo digitálními, velmi malé proudy pak balistickým galvanoměrem. 14 

2.4.5. Termodynamická teplota 

Termodynamickou teplotou rozumíme teplotu určovanou podle zákonů termodynamiky. Je to míra 
střední hodnoty kinetické energie neuspořádaně se pohybujících molekul. Jednotkou termodynamické 
teploty je 1 kelvin = 1 K. Kromě termodynamické teploty (označené T, případně fl) a vyjadřované 
v kelvinech, se používá také Celsiova teplota (značená t, nebo 9) a definovaná rovnicí t = T- To, kde 
je definitoricky T0 = 273,15 K . Jednotka Celsiův stupelí se rovná jednotce kelvin a rozdíl Celsiovy 
teploty se vyjadřuje také v Celsiových stupních. Přitom platí, že M = ~T. 

K měření teploty se využívá změn fyzikálních vlastností látek s měnící se teplotou. Základními 
přístroji, používanými pro měření teploty v mezinárodní stupnici, jsou: odporový platinový teploměr, 
termočlánek platina-rhodium ( I 0% rhodia)- platina a monochromatický optický pyrometr. Tyto přístroje 
se ověřují v určitém počtu pevných definičních bodů, jejichž hodnota je přesně stanovena. K měření 
velmi nízkých teplot (blízkých absolutní nule) se využívá teplotních změn magnetických vlastností látek. 

Pro běžnou potřebu (ale i v laboratoři) využíváme mělicí přístroje, založené na zrněně objemu kapalin 
s teplotou - teploměry. Nejpoužívanější z nich jsou skleněné teploměry plněné rtutí, které měří teploty přibližně v 
rozmezí od bodu tání do bodu varu rtuti (od -35 °C do + 300 °C). Tyto teploměry se vyrábějí pro ruzné teplotní rozsahy 
a s různým dělením. Při měření dbáme na co nejpřesnější čtení teploty a použijeme teploměr s tak jemným dělením, 
aby výsledná chyba měření byla co nejmenší. Maximální pfipustné chyby určujeme podle pravidel uvedených v [ 1] v 
odstavci 2.3.2 .. 

14 Viz Dodatek 2 
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2.4.6. Látkové množství a svítivost 

Látkoyým množstvím n rozumíme podíl počtu N molekul homogenní látky (obecně jedinců) a 
Avogadrovy konstanty NA. Hlavní jednotkou v SI je I mol= 1 mol. Ke změřeni látkového množství se 
používá relativní metoda, poměr látkových množství se určuje z poměru objemů, elektrických nábojů či 
hmotností (hmotovým spektrometrem). 

Svítivost vyjadřuje schopnost (přibližně bodového) zdroje světla vyvolat zrakový vjem. 
Hlavní jednotka: 1 kandela= I cd. 
Měření svítivosti se provádí porovnáním se svítivostí ověřeného normálu. 

3. ZPRACOV ÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Matematik si může vykládat co ho napadne, 
ale fyzik si musí zachovat alespoň špetku zdravého rozumu. 

Josiah Willaod Gibbs 

Výsledky měření se zpracovávají numericky a graficky. Volba vhodné metody zpracování vý
sledků měření je důležitá pro přesné vyhodnocení, které je nedílnou součástí každého (nejen fYzikálního) 
měření. Závěrečnou fází měření je protokol o jeho provedení a dosažených výsledcích. 

V této části jsou zpracovány postupy, jak uvedenou etapu měření úspěšně zvládnout. 

3.1. Numerické metody 

Pro zpracování naměřených hodnot je k dispozici široké spektrum metod, různě početně náročných. 
Nejpoužívanější metody jsou dále popsány obecně. V praxi využíváme dostupných technických prostřed
ků - kalkulaček (v režimech statistických, regresních a pod.), či personálních počítačů, vybavených 
vhodným softwarem. Vzhledem k tomu, že není sjednoceno označení používaných veličin, je nutné se 
předem v příslušných manuálech podrobně seznámit s definičními vztahy. 

3.1.1. Postup při zpracování opakovaných měření15 

Postup při stanovení hodnoty a chyby přímo měřené veličiny: 

1. Hodnoty x, , ...... , Xn , získané n-krát opakovaným měřením téže fYzikální veličiny za stejných podmí
nek máme zapsány do tabulky. V tabulce je uvedeno označení fYzikální veličiny a její jednotky. 

2. Vypočteme aritmetický průměr .X všech naměřených hodnotx (i= 1, 2, . . . ... , n) 
I 

n 
3. Vypočteme výběrovou směrodatnou odchylku Oednoho měření) označenouJ6 O'n-l nebo s 

() n- L =S = 
.L(xi -x)2 

n-I 

4. Vypočteme výběrovou směrodatnou odchylku s střední hodnoty (aritmetického pri'uněru) . 

s = S () n- 1 
= 

.L(xi -x)2 
n(n -1) 

5. Výslednou krajní chybu aritmetického průměru K'(x) vypočteme ze vztahu K'(x) = tP_ns(x), lr,n 

nalezneme v Dodatku 3 (Hodnoty Studentova součinitele) pro pravděpodobnost 95% , riziko a= 5%. 

15 Viz odstavec 2.3.1. 
16 Označení xun-1 (Oj,_1) a xun (un) se používá na některých kalkulačkách. 
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6. Výslednou chybu měření zaokrouhlíme 17 na jednu platnou cifru, přičemž nepočítáme nuly před 

prvním ciferným místem (pro případ fp 
0
S( X) < l ), ani nuly za prvním ciferným místem (pro případ 

t P,.l( x) > 1 0). Aritmetický průměr zaokrouhlíme na číslici téhož l<ídu, jako je řád uváděné chyby měřeni. 

7. Výsledek 18 zapíšeme ve tvaru x = (x ± t I',J) x fYzikálni jednotka, s udáním pravděpodobnosti P ; v 

případě, že ji budeme v dalšún zpracování potřebovat, vypočítáme i krajní relativní chybu Kr = tr.ns jx. 
Poznámka: hodnota parametru lP,n (Studentův součinitel) závisí 

• na počtu n provedených měřen í 

• na pravděpodobnosti P, s jakou chceme znát skutečný výsledek. 

Příklad: Provedli jsme n = 15 měření výšky v válečku mikrometrem (s největší přípustnou chybou 0,01 
mm), naměřené hodnoty jsme zaznamenali do tabulky: 

2 3 4 5 
12,08 12,07 12,12 12,03 

Vypočteme: 

-aritmetický průměr v všech naměřených hodnot: v = 12,076 mm, 

- výběrovou směrodatnou odchy lku s (jednoho měření) 

s = 0,0235432732 mm, 

-výběrovou směrodatnou odchylku s střední hodnoty 
s = 0,0235432732/.J I5 = 0,006078847 mm, 

-výslednou krajní chybu "K(v) 

"K(v) = 2,15 x 0,006078847 = 0,013069521 (Kr = 0,11%) , 

6 7 
12, ll 12,06 

když jsme hodnotu 10.95, 15 = 2, 15 nalezli v Dodatku l. Výsledek 19 po zaokrouhlení zapíšeme ve tvaru 

v = (12,08 ± 0,02) mm, při pravděpodobnosti P = 95%. 

3.1.2. Zpracování nepřímých měřene0 

Máme-li hodnotu fYzikální veličiny Y určit z funkční závislosti na jiných přímo měřených veliči
nách x;, použijeme postupů uvedených v odstavci 2.3.3. Pro použití vztahu (2.5) si označme (v souladu se 

označením uvedeným v citovaném odstavci) chy bu měření 8 =s ,2 1 v případě výpočtu výs ledné chyby 

dle vztahu (2.6) si zaveďme označení 8 =i? .22 Příklady výpočtů chyb pro základní funkční závislosti s 
proměnnými x = (x ± s(x)) nebo x =(.X± K'(x)) a y = CY ± s(y)) nebo y = CY ± K'(y)) a konstantou a 
uvádíme dále bez odvození. 

Je-li Y = ax potom y = ax a dle (2.5) j e s(Y) =a· s(x) (3.la) 

Y = ln x r = ln x s(Y) = ~s(x) (3.1 b) 
X 

Y = x±y r =x±.Y s(Y) = ~s2 (x) + s2 (y) (3 .1 c) 

y = x·y Y =x ·.Y s(Y) = ~y2s2 (x) + x 2s2(y) (3.Id) 

17 Chybu měření zaokrouhlujeme vždy nahoru 
18 Viz Dodatek I - Příklady zápisů konečných výsledků 
19 Měření bylo prováděno mikrometrem s největší přípustnou chybou O.Oimm, a výs ledná přesnost závisí i na použitém měřidle. 

Proto bychom ve výsledku měli zahrnout i tuto skutečnost. V tom případě použijeme lineárního zákona hromadění chyb (sou
čet chyb v absolutní hodnotě) a úplný zápis výsledku bude mít potom tvar: v = ( 12,08 ± 0,03) mm. 

20 Nezruněl)ovat s nepřímou metodou, viz odstavec 2.2. 
21 s značí výběrovou směrodatnou odchy lku, interval spolehlivosti je vyjádřen s pravděpodobností 68,3%. 
22 i? :wačí krajní chybu měření, interval spolehlivosti mi!ření j e vyjádřen s pravděpodobností 95% a vyšší. 
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Y
- - n 

=x 

Výsledek zapíšeme ve tvaru: 

Je-li Y=ax potom y = ax 
Y=lnx Y = ln.X 

Y=x±y Y =x±y 

Y = x·y Y =x·y 

Y = x" y _" =X 

s(Y) = n·xn-1s(x). 

Y = (f ± s(Y)) , P = 68,3 % . 

a dle (2.6)je .K(Y) =a · i.K(x)l 

iC(Y) = biiC(x)l 
X 

.K(Y) = I.K(x)l + I.K(y)l 

.K(Y) = yi.K(x)l + xi.K(y)l 

.K(Y) = n · xn-II.K(x ~ 

Výslednou hodnotu zapíšeme ve tvaru: Y = (f ± .K(Y)) , P = 95 % . 

(3 . le) 

(3.2a) 

(3.2b) 

(3.2c) 

(3.2d) 

(3.2e) 

Příklad: Máme vypočítat moment setrvačnosti h homogenní desky (pravoúhlého hranolu s hranami a, b, 
c) vzhledem k ose rovnoběžné s hranou a a procházející jejím těžištěm podle vztahu 

(3.3) 

Nejprve musíme změřit rozměry desky b , c a hmotnost desky m. K určení rozměrů desky použijeme 
postupu uvedeného v odstavci 3.1.1. a hmotnost desky stanovíme vážením (odstavec 2.4.2.). Pro tyto 
veličiny získáme následující hodnoty23 

b = (201,3 ± 0,5) mm , c = (299,2 ± 0,5) mm, m = (1005,3 ± 0,5) g . 

Dosazením do vztahu (3.3) vypočteme 

J.r =-
1 

1,0053[(0,2013)2 +(0,2992Y ]=0,01089429619575 kg·m2
• 

12 

Aplikací vztahu (2.6) (lineámí zákon hromadění chyb) postupně najdeme pro krajní chybu vzorec 

K(JT) = (oj) K(m) + (Oj) K(b) + (Oj) K(C) = -
1 [(b2 + C 2 )K(m) + 2mbK(b) + 2mCK(C)]. 

am ob ac 12 

Číselně: 

"K(JT) = __!_ [(o,2o 132 + 0,29922 ). o,5 ·1 o- 3 + 2 · I ,0053· o,2o 13· 0,5 .w-3 + 2 ·1,0053 · 0,2992· o,5 ·10- 3] = 
12 

= 0,000508571 kg·m2 
• 

Výslednou hodnotu zapíšeme po zaokrouhlení (dle pravidel uvedených v odstavci 3.1.1.) ve tvaru 

JT = (0,0 109 ± 0,0006) kg· m 2 = (1 0,9 ± 0,6) ·10-3 kg· m 2 , pravděpodobnost P = 95%. 

3.1.3. Interpolační metoda 

Interpolační metoda je taková metoda, při níž určujeme neznámou veličinu ze dvou (či více) zná
mých hodnot téhož druhu. Předpokládáme, že neznámá hodnota veličiny leží mezi známými hodnotami a 
že existuje určitá funkční závislost mezi těmito zná-mými veličinami. V případě, že použitá závislost 
mezi veličinami je lineámí, nazýváme tuto metodu lineámí interpolací. 
Metodu použijeme při grafickém vyrovnání závislostí (odstavec 3 .2.1.) a též při numerickém zpracování 
výsledků měření. Postup při její aplikaci si vysvětlíme na příkladu vážení (odstavec 2.4.3 .) Po určení 
nulové polohy n0 jsme stanovili rovnovážnou polohu n 1 pro menši hmotnost závaží Z1 , než odpovídá 
hmotnosti M váženého předmětu a potom rovnovážnou polohu n2 odpovídající větši hodnotě závaží Z2• 

23 Intervaly spolehlivosti jsou uváděny s pravděpodobností 95%. tzn. jedná se o krajní chyby měfcni 
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Za předpokladu lineární závislosti Z = j(n) mezi hmotností 
závaží a rovnovážnou polohou proložíme body (nt; Zt), (n2; Z2) 

přímku. Potom bodu n0 
24 odpovídá na ose Z hodnota M Jestliže 

body (nt; Z1) , (n0 ; M), (nz; Z2) leží na jedné přímce (viz obr. I-
8), plyne (z podobnosti trojúhelníků) pro hledanou hmotnost M 
vztah 

3.1.4. Postupná metoda 

Metodu vysvětlíme na příkladu měření doby kmitu 
kyvadla. Jak již bylo řečeno v odstavci 2.2., uspořádáme měření 
tak, že budeme odečítat časy vždy po proběhlých deseti kmitech 
a tím získáme posloupnost T1, T2, ... , T11 • Rozdíly T; - T;_1 

z 

M 

n 

Obr. I - 8 : Interpolační metoda 

nejsou shodné, protože každá z naměřených hodnot je zatížena různými chybami. Kdybychom spočítali 

dobu jednoho kmitu jako aritmetický průměr všech rozdílů T; - T i - t , bude výsledek záviset pouze na 
prvním a poslednún odečtu. Přicházíme tak o informace obsažené v ostatních odečtech a o možnost určit 
nepřesnost měření. Proto zvolíme postup, který využívá všech naměřených hodnot. Rozdělíme hodnoty 
do dvou stejných skupin po k členech, počet hodnot n musí být sudý. První skupina obsahuje odečty 1., 
2., 3., .. , k-tý a druhá skupina (k+ 1)., (k+ 2)., (k + 3)., ... , n-tý. Tyto dvě skupiny zapíšeme do dvou 
sloupců vedle sebe a spočítáme rozdíly jednotlivých řádků: získáme k rozdílů Tkr 1 - Tt, Tk ,2 - T2, Tk 1J 

T3, •.• , T,, - T~o, z nichž každý představuje k-násobek rozdílu dvou po sobě jdoucích odečtů, nebo-li v 

našem případě dobu k-násobku deseti kmitů. Hodnota výsledku měření doby kmitu T je potom dána 
vztahem 

a výběrovou směrodatnou odchylku tohoto souboru vypočteme (podle odstavce 2.3.1.) ze vztahu 

k 
Ioiz 

s = i=l kde 
k(k-1) ' 

o = f - _I Tk+i - T; . 
I 10 k 

Výhodou uvedené metody je, že přesnost, kterou získáme z n odečtů časů deseti po sobě jdoucích kmitů 
je stejná, jako přesnost, kterou bychom získali, kdybychom k-krát opakovali měření 1 Ok kmitů. 

Příklad: Provedli jsme měření doby kmitu 
kyvadla pro celkem 100 kmitit a odečítali 

jsme okamžiky, kdy kyvadlo právě uskuteč
nilo 10., 20., ... , 100. kmit, aniž bychom 
zastavovali stopky. Naměřené hodnoty máme 
poznamenány v tabulce. V posledním sloupci 
zapíšeme rozdíly jednotlivých řádků a jejich 
aritmetický průměr. Postupem užívaným při 
opakovaných měřeních (odstavec 3.1.1.) vy
počítáme výběrovou směrodatnou odchylku 

Tto-sol s T6o-1oo I s 
10,3 63,1 
20,5 73,1 
31,1 83,5 
42,0 94,7 
52,8 104,8 

Aritmetický průměr 5· T10! s 

rozdíl = 5· T1ol s 
52,8 
52,6 
52,4 
52,7 
52,0 
52,5 

s 50 střední hodnoty (S 50 =O, 1414213562 s) pro 50 kmitů. Krajní chybu určíme s použitím parametrů z 

Dodatku 3 pro pravděpodobnost 95% (riziko a = 5 %). Při počtu měření n = 5: t095, 5 = 2,78. Krajní 
chyba získaná z měření pro 50 kmitů je KM = 0,393151353 s. Měření jsme prováděli pomocí stopek, kde 
každé měření ovlivní chyba stopek i doba nervové reakce (odstavec 2.4.3.), tedy celková krajní chyba je 
rovna 0,3 s, pro jednotlivá měření po deseti kmitech. Pro 50 kmitú bude krajní systematická chyba 

24 Hodnota n0 leží mezi hodnotami n1 a nz. 

23 



Ks ~ 1,5 s a celkovou krajní chybu získáme prostým součtem (lineární zákon hromadění chyb- odstavec 

2.3 .3.) : K= 1,893 151 s. Potom T50 = (53 ± 2) s a pro dobu jednoho kmitu vychází 

T= (1,06 ± 0,04) s. 

3.1.5. Metoda regresní 

Častým cílem empirických výzkumů (nejen fyzikálních měření) je stanovení vzájemné závislosti 
dvou či více veličin a její matematické ("vyhlazené") vyjádření. Hledané závislosti můžeme získat užitím 
regresních metod. Úkolem je nalézt (v případě, že jsou veličiny závislé) vhodnou funkci, aproximující 
závislosti mezi naměřenými veličinami. 

Omezíme se na základní případ dvou navzájem závislých proměnných veličin x a y: naměřené 
hodnoty jsou [x;, y;], kde i = 1, 2, .. .. , n (n je počet dvojic hodnot), měření, které odpovídá hodnotě x; je 
označeno y;. Předpokládáme, že mezi proměnnými x a y platí funkční vztahy = j{x) známého tvaru 
(velmi často se setkáme s přímou úměrností veličin, tedy jejich lineární závislostí). Kdyby nevznikaly při 
měření chyby, kterými jsou zatíženy hodnoty y;, platilo by přesně y; = j{x;) pro i = 1, 2, ... . , n, takže by 
všechny body ležely na křivce určené rovnicí y = j{x ). Ve skutečnosti však platí, že y; = j{x,) + O; (kde ď; 
jsou chyby měření) a body [x;, y;] jsou rozptýleny kolem matematické křivky vlivem chyb. 

Nejpoužívanější regresní metodou je metoda nejmenších čtverců, jejíž princip spočívá v tom, že 
hledáme takovou funkcij(x), pro kterou nabývá minimální hodnoty výraz 

f[y;- f(x;)]
2 

· (3.5) 
i= I 

Příklad: Zvolme nejjednodušší typ závislosti - lineární závislosť5, kterou muzeme obecně vyjádřit 
rovnicí y = j{x) = kx + q. Po matematických úpravách získáme z naměřené množiny [x;, yd (i ~ 2) pro 
směrnici k a úsek q, které nazýváme regresními koeficienty regresní přímky, výsledné vztahy 

n n n n 
2

n n n n n 

ní:X;Y;- LX; LY; LX; LY;- LX;LX;Y; LY; -kl:x; 
k i=l i=l i=l i= l i=l i=l i= l i=l i=l = q 

n 2 ( n )

2 
n 2 ( n )

2 

n~x; - ~X; n~x; - ~X; 

(3.6 a,b) 
n 

Kritériem správnosti zvolené funkce (v našem případě funkce lineární) je tak zvaný výběrový kore/ac~ni 
koeficienr6 rxy, který vypočítáme ze vztahu 

n 

LX; 
kde x = i=l 

n 

n 
I (x; - x)(Y; -.V) 
i=l (3.7) 

ICx; -x) 2 I(Y;- .V)2 

i=l i=l 

n 

LY; 
a - i=l y=--

n 

Hodnota výběrového korelačního koeficientu rxy leží vždy v intervalu (-1, +1 ). Rovná-li se výběrový 
korelační koeficient některé z mezí, znamená to, že mezi body [x;, y;] je přesná lineární závislost a všechny 
body leží na přímce. V praxi však takový výsledek dostaneme zcela vyjímečně, v laboratořích požadu
jeme, aby pro hodnotu koeficientu platilo lrxyl > 0,99 (kritérium dvou devítek). 

Můžeme stanovit i přesnost nalezených regresních koeficientů. Přesnosti určení regresních koe
ficientů k, q kvantifikují jejich výběrové směrodatné odchylky, které vypočítáme ze vztahů 

I(x;- x)2 

;~t 

1 -2 
- X 
sq =s -+-n----

n I(x; -xY 
i= I 

(3.8a,b) 
s 

sk =r===== 

zs V tomto případě metodu nazýváme lineární regrese. 
26 V EX CELu je tento parametr označen jako hodnota spolehli v o sti K. 
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kde 

s = -I ; - y-k(x; -x) = - LY; -qLY; -k:Lx;Y; . ~ 1 n[y _ -]2 1 (n 2 n n ) 
n - 2 í=l n - 2 í=l í=I i= I 

(3 .9) 

Intervaly spolehlivosti vypočítaných regresních koeficientů potom můžeme napsat ve tvaru 

(k± tp,0 • 1Sk) a (q ± lP,n-tSq ). Pravidla zápisu výsledku jsou uvedena v odstavci 3.1.1. 

Příklad 1: Bylo provedeno měření závislosti rezistance kovového vodiče na teplotě. Rezistance byla 
měřena digitálním multimetrem (rozsah 2 k.O, chyba měření ± 1 .0), teplota odečítána na teploměru (s 
rozsahem do 100 °C a dělením po 0,2 °C ). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce : 

Označíme naměřené hodnoty nezávisle proměnné t a závisle proměnné R a nalezneme: 

Lf; =448K, IR; =117210, :Lt; = 22474,72(K)
2

, [Lt;Y =200704(K)2
, 

:LR;=1377581702
, Ll;R;=534590,2K-O; t = 44,8K, R = 1172,10. 

Dosazením do výše uvedených obecných vztahť1 (x == t, y == R) dostaneme 

k= 3,94681 .0-K- 1
, q = 995,2828.0, rxy = 0,99761 , sk = 0,09674 Q-K-

1
, sq = 4,58632 Q. 

V našem případě je n-1 = 9 a pro P = 95% odečteme v Dodatku 3 hodnotu to_9s,9= 2,31; po zaokrouhlení 
pak dostaneme 

k = (3,9 ± 0,3) o-K-1
, q = (1ooo ± 10) o. 

Metodu lineární regrese lze použít i na zpracování měření provedených postupnou metodou: 

Příklad 2: Použijeme hodnot uvedených v příkladu v odstavci 3. 1.4. - postupná metoda. Za nezávisle 
proměnnou x vezmeme počet kmitů a za y př-íslušné časy. V tom případě vychází T = k = 1,05 182 s, 

výběrová směrodatná odchylka s k = 0,00339 s a krajní chyba KM = 2,31-0,00339 = 0,0078309 s. 

Z odhadu systematické krajní chyby pro jeden kmit (Ks = 0,03 s) dostaneme (po zaokrouhlení) výsled

nou krajní chybu K = 0,04 s. 

Výsledek: T= (1 ,05 ± 0,04) s. 

3.1.6. Skupinová metoda 

Skupinová metoda patří k dosud užívaným metodám, i když se dnes nahrazuje regresními meto
dami. Výhodou metody je její nenáročnost na numerické výpočty. Předpokládejme, že jsme prováděli 

měření závislosti veličiny y na veličině x, a jako výsledek měření jsme získali dvojice hodnot [x;, y;] , 
kde i = 1, 2, .... , n (n je počet dvojic hodnot). Skupinovou metodou lze vyjádřit závislost y = f{x) 
analytickým vyjádřením, které se nejčastěji předpokládá v polynomickém tvaru 

2 3 k 
y = a0 + a,x + a2x + a3x + ... + akx , 

kde a0, a 1 , a 2 , a 3 , •.. , ak jsou konstanty, které budeme určovat výpočtem. K určení těchto konstant 
potřebujeme však dostatečný počet měření, v obecném případě je to k+ 1 dvojic hodnot [x;, y;]. Nejdříve 
stanovíme stupeň polynomu a to na základě postupných diferencí a jejich mocnin (viz [5]). Po určení 
stupně polynomu se postupuje analogicky jako v případě polynomu l. stupně (lineární funkce). Nechť 
lineární závislost má tvar 

y = kx + q. 

K určení dvou neznámých, k a q, potřebujeme dvě rovnice. Naměřené hodnoty [x;, y;] , i = 1, 2, .. .. , n 
dosadíme do lineární rovnice a vzniklých n rovnic rozdělíme na dvě skupiny o přibližně stejném počtu 
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Yt = kx, + q 
Y2 kx2 + q 

Ym = kxm + q 

Ym •l = kXm t l + q 
Ym •2 = kXm t2 + q 

Yn = kxn + q. 

Rovnice v obou skupinách sečteme. Označíme-li x1 a y1 aritmetické průměry hodnot Xt, x2, .. . , Xm a y~, 

Y2, ... , Ym a dále x11 a y11 aritmetické průměry hodnot X111 , h X111 ,2, . .. , Xn a Ym • 1, Ym , 2, . .. , Yn dostaneme 

soustavu dvou rovnic 

a .Yu = kxu +q. 

Řešením této soustavy dostaneme pro neznámé k a q po úpravách 
- -

k= Yu- Y1 
X u- XI 

- -

q = y- + Yu - Y1 .X 
I - - I 

X u -XI 

Podobným způsobem se řeší obecné případy polynomu n-tého stupně. 

(3.10 a,b) 

Pro případy = k x (tedy q = O) můžeme výpočet ještě zjednodušit. Protože počítáme pouze směrnici k, 
stačí nám jedna skupina rovnic a potom tedy 

dále pro krajní chybu K(k) = tP 
11 

.J;; , n 

LXi n-l 
(3.1 1 a,b) 

i"' l 

Příklad: Byla měřena závislost prl!hybu u tyče na velikosti zatěžující sily F. Máme určit směrnici v 
závislosti (viz Hookeův zákon), tj. k v závislosti u = kF, ze které potom ml!žeme určit modul pružnosti 
Etyče. 

Naměřené hodnoty: 

Číslo F u (u-kFi 
měření [N] [mm] [mm2] 

1 o -0,0025 6 25·10-6 , 
2 0,981 0,0725 1,2481·1 o...(j 

Císlo F u (u - kF/ 
měření [N] [mm] [mm2

] 

3 2,354 0,1725 1 7233 ·10-5 , 
4 3,236 0,2475 2 1723 ·10-5 

' 
5 4,315 0,3225 1 7177·10-6 

' 
6 5,296 0,4 6 6161·10-6 

' 
7 6,276 0,475 1 6241 ·10-5 

' 
8 7,355 0,55 3 7690·10-6 

' 
9 8,238 0,62 3 2242·10-6 

' 10 9,022 0,675 4,1539·10-6 

2: 47,073 3,5325 8 2176·10-5 

' 

Potom k = 7,5043018·10-5 m-N-1 a ~t..1._k) = 4,586924·10-7 m·N-1 a výsledek zapíšeme ve tvaru 

k = (7,50 ± 0,05} 10-5 m-N-1
, P = 95%. 

Poznámka: Tento příklad lze též zpracovat metodou lineární regrese.27 

27 Užijeme-li vztahů z odstavce 3.1.5., vychází k = (7,53 ± 0,08) · 10-5 m-N- 1
• 
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3.2. Grafické metody 

3.2.1. Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí 

Ve fyzikální praxi má velký význam grafické zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot a to 
především pro svoji názornost. Proto i v odborných publikacích je téměř každá naměřená závislost 
doplněna grafem. 

Kdyby bylo naše měření absolutně přesné, procházel by graf zjišťované fyzikální závislosti 
všemi body [x;, y,] , kde i = 1, 2, .... , n (n je počet dvojic hodnot získaných měřením). Měřením však 
získáváme hodnoty, které jsou zatíženy chybami. Je nesprávné spojovat naměřené hodnoty, neboť tím 
nezískáme obrázek o vzájemném vztahu těchto veličin. Chyby měření vyznačíme do grafu následujícím 
způsobem. Nechť jsme měřili určitou veličinu y , která závisí pouze na veličině x. Pro každou hodnotu X; 

jsme provedli řadu měření YiJ veličiny y a získali odpovídající střední hodnotu Y; a její interval 

spolehlivosti (ji; -lr,n:S(y;), Y; + lr,n:S(y,)). Velikost tohoto intervalu vyznačíme spolu s naměřenou 

hodnotou do grafu ve formě tak zvané chybové úsečky (viz obr. I - 9). V případě, že ani hodnota x; 

není zadána přesně, ale je známa střední hodnota i; a odpovídající interval spolehlivosti 

(i; -tr,n:S(x; ), x, +tr,n:S(x; )) , vyznačíme do grafu chybovou úsečku i pro veličinu x. Velikost intervalu 

spolehlivosti obvykle odpovídá pravděpodobnosti 0,683 nebo 0,95. 

6 6 

4 
! t ! 

4 
y y +ifi+ 

2 t ! 2 fÍl fÍl 

! fÍl 

o o 
o 5 10 o 5 10 

X X 

Obr.l - 9: Chybové úsečky 

Nejvhodnější metody užívané k proloženi křivky naměřenými body jsou popsány v předchozích 
odstavcích: 3.1.3. Interpolační metoda, 3.1.5. Metoda regresní, 3.1.6. Skupinová metoda. Na základě 
matematického výpočtu zobrazíme analytické vyjádření graficky. Nejvhodnějším a nejjednodušším 
typem funkce je funkce lineární, jejímž zobrazením je přímka. Je vhodné převádět závislosti pomocí 
měřítek na tento typ funkce. Například závislost rezistance R polovodičů na tern1odynamické teplotě T se 
předpokládá ve tvaru rovnice 

R(T) = A · e ljj., 

kde A a B jsou konstanty. Logaritmováním rovnice dostaneme vztah ln R = ln A +(BIT). Při substituci 
ln R = y , (111) = x získáme v lineární funkci y = kx + q vyjádření pro k: k = Ba pro q: q = ln A. 
Nejvhodnějším metodou k prokládání křivky naměřenými body je metoda lineární regrese. Příklad 
zpracování grafu je uveden na obr. 1 - 1 O. V tomto grafu je též zobrazen i tzv. pás spolehlivosti, který se 
konstruuje na základě směrodatných odchylek parametrů k a q. 

Z grafi'1 odečítáme též hodnoty, které odpovídají některým významným bodům měřené závislosti. 
K odečítání hodnot používáme metody interpolační, popř. metody extrapolační (v případě, že hledaný 
bod leží mimo interval měřených hodnot). Například určení hodnoty rezistance R0 (při teplotě O 0 C) v 
závislosti R(t) = Ro (I + at) u kovů, by vyžadovalo technicky náročnější aparaturu. 
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Obr. I -JO : Proloženi křivky metodou lineární regrese (k Příkladu I v odstavci 3.1.5.) 

3.2.2. Zásady pro zpracování grafů 

Při zpracovávání grafů existují v různých oborech odlišné zvyklosti. V naší laboratoři se budeme 
ř.ídit těmito zásadami: 

I. Grafickou závislost zpracováváme podle příslušné tabulky naměřených č i vypočítaných hodnot. 

2. GrafY kreslíme na milimetrovém č i jiném speciálním papíře28 formátu A4 pravítkem a křivítkem, 
tužkou nebo perem s tenkým hrotem. 

3. Osy grafů musí být popsány symbolem fyzikální veličiny, v hranaté závorce je uvedenajejíjednotka. 
V pravoúhlé soustavě souřadnic se nezávisle proměnná vynáší na vodorovnou osu a kladné hodnoty 
veličin vzrůstají vpravo a nahoru od počátku souřadnic. V polární soustavě souřadn ic musí ležet 
počátek čtení úhlů na vodorovné nebo svislé ose a kladný smysl odpovídá opačnému směru otáčení 
hodinových ručiček. 

4. Na vnější stranu os vyneseme stupnici, jejíž body jsou přiměřeně daleko od sebe abychom mohli 
z grafu pohodlně odečítat. Čísla píšeme vodorovně a to i u svislé osy, pokud je to účelné používáme 
mocnin 1 O, popř. násobků jednotek. Souřadnice naměřených bodů na osách nevyznačujeme, lze 
je vyhledat v tabulce. Měřítka pro obě osy nemusí být shodná a počátek stupnice nemusí být totožný 
s počátkem osy. Snažíme se, aby plocha grafu byla co nejlépe využita. 

5. Zřetelně vyznačíme body odpovídající naměřeným hodnotám. Chceme-li do grafu vynášet více závis
lostí, body příslušející různým závislostem odlišíme n."tznými značkami (x, +, ~' ®, +,O, • ), ke každé 
křivce uvedeme hodnotu paran1etru, kterým je určena. 

6. Vyznačenými body, které neodstraňujeme, proložíme hladkou plynulou křivku. Pokud neužijeme 
exaktní numerické metody (např. regrese odstavec 3. 1.5), rýsujeme křivku tak, aby neměla neopodstat
něné skoky, zlomy a extrémy, byla dostatečně hladká a přibližně stejným počtem bodů nad a pod 
křivkou . 

7. Do záhlaví grafu uvedeme slovní vyjádření znázorněné závislosti, podle potřeby grafy číslujeme 
a odvoláváme se na ně v textu. 

8. Často musíme z grafu odeč íst určitou hodnotu, kterou potřebujeme pro další zpracování měření. Tyto 
význačné body označíme odlišně od naměřených hodnot a to jak na křivce tak i na příslušné ose. 

Poznámka: GrafvvtvořenV počitačovVmi programv (např. EXCEL) musi spliiovat všechnv svrchu uve
dené náležitosti! 

28 Pokud budeme grafy zpracovávat na počítači, použijeme čistý papír A4. 
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3.3. Protokol o provedeném měření 

3.3.1. Pokyny pro vypracování referátu (protokolu o provedeném měření) 

Každý protokol musí být zpracován tak, aby podával (i po značném časovém odstupu) srozumitel
nou zprávu o provedeném měření. Je třeba jej prezentovat v předepsané úpravě (psaný inkoustem, tuší 
nebo tiskem) na kvalitním papíře formátu A4 a zahrnout do něho všechny údaje, podle kterých lze 
dotyčné měření nejen posoudit, ale i přesně reprodukovat. 
U referátu se hodnotí nejen obsahová, ale i formální úroveň. 

Referát zahrnuje následující body v uvedeném pořadí: 

I . Záhlaví referátu (dle předlohy), kde musí být uvedeno: 
kde bylo měření provedeno (TUL, fyzikální laboratoř) 
název a číslo úlohy (podle seznamu úloh) 

- jméno a plíjmení studenta, který úlohu měřil a zpracoval; fakulta, ročník 
datum měření. 

2. Pracovní úkol -přesně a úplně formulované úkoly dle zadání u příslušné úlohy. 

3. Potřeby- seznam použitých přístrojů a potřeb (včetně nezbytných technických dat: typ, výrobce, 
přesnost, měřící ústrojí, popř. měřící rozsahy). Seznam obsahuje i použité přípravky, součástky 

a chemikálie. 

4. Obecná část -ve stručné formě obsahuje: 

- definici měřené veličiny, dále fyzikální zákony, ve kterých veličina vystupuje a které jsou potřebné pro 
objasnění použité měřící metody 

- stručný popis zvolené měřící metody, včetně vzorců potřebných k výpočtu výsledné veličiny a roz
boru přesnosti měření 

- teorii měření s uvedenými základnúni vztahy, včetně rozboru přesnosti měřených a počítaných hodnot. 

5. Postup měření- přesný a podrobný popis jednotlivých kroků nutných k realizaci měření, včetně 

schémat zapojení . 

6. Naměřené hodnoty - uvedené v pojmenovaných tabulkách, včetně označení a jednotek fyzikálních 
veličin. 

7. Zpracování naměřených hodnot - přehledně (nejlépe tabelárně) s případným grafickým zpracová
ním. Uvedeme příklady výpočtu výsledných hodnot, výpočet chyby výsledku, případně odhad 
přesnosti měřící metody. 

8. Vyjádření konečných výsledků s přesností mět'en í (určení intervalu spolehlivosti- viz odstavec 3.1.1. 
a následující)- uvedeme odděleně od bodu 7., případně zvýrazníme. 

9. Zhodnocení měření obsahuje: 
- porovnání výsledků s tabulkovými hodnotami (ty je třeba konkrétně uvést) 
- zhodnocení výsledkť1 měřen í a připomínky k měl·ení 
- vysvětlení případných nesrovnalostí ve výsledcích a v průběhu grafů (např. v porovnání s teo-

reticky očekávanými hodnotami). 

10. Seznam literatury - citace použitých pramenů dle normy (včetně fyzikálních tabulek, bez těchto 
skript). 

3.3.2. Několik rad pro začínající experimentátory. 

Počítač použijte pouze tehdy, když vám ulehčí práci a uspoří čas. 

Početní zpracování naměřených hodnot a vyhotovení referátu se jeví jako velký a pracný úkol. 
Přesto jeho provedení neodkládejte. Stačí den, dva prodlení a ...... "Co j sme to v lastně měřili ?" "Jaké 
hodnoty jsou zapsány v tuté tabulce a v jakých jednotkách?" Mezivýpočty a odvození konečných vý
sledků je dobré si průběžně poznamenávat do pracovního sešitu. ("Kam jsem jenom dal( a) ten papír, na 
kterém byl potřebný výpočet?") Je zbytečné začít psát referát dříve, než jsem si jist(a), že dosažené 
výsledky jsou "rozumné". Vychází-li při výpočtech na sebekvalitnějších kalkulačkách či kompjůtrech 
nesmysly, nezoufejte: problém je z 90% zpť1soben chybně použitými j ednotkami. Nelze libovolně 
mixovat metry s centimetry č i kilogramy s miligramy. 
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Jak odhalíme, že výsledek je zřejmý nesmysl? Často stačí zdravý rozum (někdy nazývaný též 
"selský"): plocha obrazce, který se vejde na dlaň ruky, nemůže být rovna 11 ,5 m2

, elektrický proud, 
používaný v laboratoři nebude nabývat velikosti desítek či stovek ampérů, není reálné, aby chyba 
výsledku byla větší než výsledek sám, a podobně. Nejspolehlivějšírn kriteriem však je porovnání dosaže
ných výsledků s výsledky, kterých dosáhli naši předchůdci (stačí zalistovat ve fyzikálních tabulkách). 

Samozřejmě je možné, že námi zaznamenané naměřené hodnoty neumožňují splnění pracovního 
úkolu. Stane se, že naměříme něco jiného, než bylo třeba, při měření spácháme fatální chyby, či soubor 
naměřených hodnot není kompletní. Ani v tomto případě není nutné si zoufat. Mnohé vyjasní včasná a 
otevřená konzultace s vedoucím cvičení, v krajním případě si měření zopakujeme Qako již zkušenější 
experimentátoři). 

3.3.3. Ukázka referátu 

ll~©[}{]~~©~ M~~w~~~lť& w ~D~®[f@o 
Laboratorní cvičení z fyziky 

Protokol o provedeném měření 

Název úlohy MĚŘENÍ SOUČINJTELE DÉLKOVÉ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTJ 

Číslo úlohy 13 Datum měření 7. I. 2004 

Jméno a příjmení František KOUDELKA 2.ročnikFS 

Hodnocení 

Pracovní úkol: 

1. Stanovte součinitel délkové teplotní roztažnosti a Qedné tyče) a určete jeho krajní chybu .K(a). 
Výsledek měření porovnejte s tabulkovou hodnotou. 

2. Graficky zpracujte závislost posunutí stopy paprsku na teplotě (n - n0 = j(t - t0)). 

Potřeby: Edelmannúv dilatometr, 2 teploměry (s rozsahem O- 100 oc s dělením 0,1 °C), posuvné měřítko 
s rozsahem do 50 cm - výrobce Somet. 

Obecná část: 
Teplotní součinitel délkové roztažnosti látky a je definován 

1 d/ 
a = - -. 

l dt 
(1) 

Teplotní součinitel délkové roztažnosti látky a závisí na teplotě. Protože jeho změna je v malém rozsahu 
teplot malá, zavádíme pro zjednodušení výpočtů průměrný teplotní součinitel délkové roztažnosti látky 
a v určitém intervalu teplot (to, t,) 

Vztah (1) definuje jednotku průměrného teplotního součinitele délkové roztažnosti látky a , kterou je 
reciproký kelvin [K-1

]. 

Základními veličinami, které musíme určit pr-i klasickém měření průměrného teplotního součinitele 
délkové roztažnosti látky a je teplota a délka. Teplotu t budeme měřit teploměrem. K měření délky, 
kterou je nutno určit velmi přesně, můžeme použít: 

a) přesné indikátorové hodinky, 

b) laserový interferometr, 

c) zrcátkovou metodu. 

V našem měření použijeme Edelmannova dilatometru, jehož princip je založen na výše uvedené 
zrcátkové metodě, kdy malou délkovou změnu M převedeme na výraznou změnu polohy světelné značky 
l'.!.n na stupnici stínítka. Při zvýšení teploty tyče v Edelmannově dilatometru o M = t - t0 se tyč prodlouží 
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o D.l = I - /0 a páčka P délky r se pootočí o úhel rp. Protože se jedná o malé úhly ( rp < 5°), lze 
s dostatečnou přesností psát 

1-/0 111 
rp ~ t an rp = -- = - . (3) 

r r 

Obr. 1 

zrcátko 

páčka 

2q> 
tyč 

Úhel rp určíme zrcátkovou metodou, ze změny l:l.n = n - n0 na stupnici stínítka ve vzdálenosti R od 
zrcátka (n0 je počáteční hodnota stopy na stupnici). Platí 

2 
n - n0 l:l.n 

2rp ~ t an rp = -R- = R . 

Ze vztahů (3) a ( 4) dostaneme 

r 
M = / - /0 = - (n - n0 ). 

2R 

Pro průměrný teplotní součinitel délkové roztažnosti látky a ze vztahů (2) a (5) platí 

a = r (n-n0 ) = _ r_k 
2Rl0 (t - 10 ) 2Rl0 

kde k je směrnice přímky l:l.n = k l:l.t . 

(4) 

(5) 

(6) 

K vyhodnocení závislosti l:l.n = _f{M) použijeme metodu lineární regrese, určíme hodnotu k a její krajní 
chybu i?(k). 

Krajní chybu i?(a) vypočteme aplikací lineárního zákona hromadění chyb na vztah (6), kde po derivo

váni funkce f = j{r, k, R, /0) dostaneme pro výslednou relativní krajní chybu vztah 

Kr(a) = Kr(r) + Kr(k) + Kr(R) + K"Jl0 ) (7) 

Postup měření: 

1) Po změření délky tyče /0 jsme tyč v !ožili do Edelrnannova dilatometru. 
2) Hodnoty R a r nám byly zadány včetně krajních chyb, takže měření těchto vzdáleností jsme nepro

váděli . 

3) K ohřevu tyče v Edelrnannově dilatometru jsme využívali teplé vody. Teplotu lázně jsme 
vyrovnávali mícháním a odečítali ji na dvou teploměrech asi po 3 minutách, jak nám bylo 
doporučeno. 

4) Hodnoty ta n jsme zaznamenávali do tabulky ve které jsme vypočítali hodnoty l:l.n a M, které jsme 
použili pro vyhodnocení metodou lineární regrese. 

5) V závěru jsme provedli vyhodnocení měření. 

Naměřené hodnoty: 

Délka tyče /0 (měřeno posuvným měřítkem s krajní chybou 0,2 mm) při teplotě 25 oc 
č. měř. 1 2 3 4 5 6 7 8 

lo [mm] 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Výběrová směrodatná odchylka je rovna nule a výslednou hodnotu vyjádříme pouze s krajní chybou mě
řidla, tj . /0 = (500,0 ± 0,2) mm. 

Hodnoty r aR jsou zadány v pokynech k úloze 

R = (56,7± 0,1)cm r = (13,9 ± 0,3) mm. 

Hodnoty naměřené na Ede1mannově dilatometru: 

č. mél~ení (I [DC] /z [oC] I;= (11 +t2)12 [0C] n; [cm] ;j,_( [OC] t:.n [cm] 

1 36,2 37,0 36,60 15,70 0,00 0,000 
2 40,0 41,0 40,50 15,60 3,90 0,100 
3 45,5 46,0 45,75 15,40 9,15 0,300 
4 49,5 50,0 49,75 15,20 13,15 0,500 
5 55,0 56,0 55,50 15,00 18,90 0,700 
6 60,0 60,0 60,00 14,70 23,40 1,000 
7 65,0 65,0 65,00 14,50 28,40 1,200 
8 70,0 70,5 70,25 14,25 33,65 1,450 
9 74,0 75,5 74,75 14,00 38,15 1,700 

Zpracování naměřených hodnot: 

Lineární regresí pro závislost t:.n = ./(M), j sme urč ili hodnotu k a její krajní chybu. 

Směrnici k jsme vypočetli při zpracování grafu 1 na počítači v EX CELu. Získaná rovnice má tvary = 

= 0,0453x - 0,0766, korelační koeficient je rxy = 0,997. Směrnice má hodnotu k= 0,0453 cm·K- 1
• 

Na kalkulačce jsme vypočítali výběrovou směrodatnou odchylku s k= 0,0013 cm· K- 1
. Potom krajní 

chyba, kterou určíme z tabulky Studentova součinitele pro pravděpodobnost 95% a n = 8 (hodnota je 
2,37) bude i?(k) = 0,003081 cm·K-1

• 

Dosazením do vztahu (6) jsme vypočítali hodnotu průměrného teplotního součinitele délkové roztažnosti 
látky či= 1, ll 052·1 o-5 K-1

; krajní relativní chybu ze vztahu (7) 

Kr(a ) = Kr(r) + Kr(k) + Kr(R) + Kr(/0 ) = 0,02 1 + 0,068 + 0,0017 + 0,0004 = 0,091 1 . 

Potom i?(či) = l ,O 116·1 0-6 K-1
• 

Konečný výsledek: 

a = (1,1 ± 0,1) · 10-5 K-1
, pravděpodobnost P = 95 % . 

Zhodnocení měření: 

Provedli jsme měření průměrného teplotního součinitele délkové roztažnosti látky či. Námi naměřená 
hodnota pro ocelovou tyč je či= (1, 1 ± 0,1) ·10-5 K-1 pro rozsah teplot 35- 75 °C. Tabulková hodnota 

pro ocel v rozmezí teplot O až 100 oc je či= 1, 15·10-5 K-1 [2]. Tedy tabulková hodnota padne do námi 

naměřeného intervalu. Hodnota korelačního koeficientu 0,997 ukazuje na správnost volby lineární 

závislosti, i když k výsledné chybě nejvíce přispívá právě krajní chyba získaná z lineární regrese. Do 

měření j sou zahrnuty veškeré chyby měření. Nedostatkem měření bylo, že se nám nepodařilo přiblížit 
počáteční teplotu tyče v lázni více teplotě, při které byla měřena délka /0 . 

Literatura: 

[1] LIBRA, M., ČERNÝ, F., VACEK, V. Laboratorní cvičení z fyziky. Praha: ČVUT, 1998. 
ISBN 80-01-01737-0. 

[2] BROŽ, J., ROSKOVEC, V., VALOUCH, M. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: SNTL, 
1980. 

32 



G
ra

f 1
. 

Z
áv

is
lo

st
 p

os
un

ut
í 

st
op

y 
pa

pr
sk

u 
!'l

n 
[c

m
] 

na
 z
m
ě
n
ě
 t

ep
lo

ty
 M

 
[0 C

]
-
m
ě
ř
e
n

í 
so
uč
in
it
el
e 

dé
lk

ov
é 

te
pl

ot
ní

 r
oz

ta
žn

os
ti 

1,
80

0 
-

!l
n

=
 0

,0
45

3 
M

 -
0

,0
76

6 
• 

1,
60

0 
. 

R
2 
=

 0,9
94

2 

1,
40

0 
-

1,
20

0
-

1,
00

0
-

w
 

'E
 

w
 

~
 

0,
80

0 
t:

: 
-<

J 
0

,6
0

0
-

0,
40

0 

0
,2

00
 -

-0
,2

00
 -

-
-
-

--
--

--
-,

-.
-

-
.
 
1

-
-
-
-
-
-

0,
00

 
5

,0
0

 
10

,0
0 

15
,0

0 
20

,0
0 

25
,0

0 
3

0
,0

0 
35

,0
0 

40
,0

 

M
 

[O
C

] 



II. LABORATORNÍ ÚLOHY 

Plocha půdorysu byla 13 itů, stěny vysoké na deset garů. Dal jsem jí šest palub, 
šířku jsem rozdělil devětkrát. V peci jsem roztavil šest sarů smůly. Tři sta loktů 
bude délka mé lodi, padesát loktů šířka a třicet loktů výška. 

Epos o Gilgamešovi 

STUDIUM HARMONICKÉHO POHYBU NA PRUŽINĚ. 

Pohyby, charakteristické opakováním (periodicitou), lze v hojné míře nalézt nejenom v nez1ve 
a živé přírodě (kmity atomli v pevné látce, pohyb Země kolem Slunce, stahy srdečního svalu), ale i 
v zařízeních vyrobených a používaných člověkem (otáčení bubnu pračky, pohyb pístu ve spalovacím 
motoru, jehly u šicího stroje). Společné charakteristiky této skupiny pohybli lze studovat na jednodu
chém zařízení realizovaném pružinou se zavěšeným závažím. 

Základní vztahy: 

Předpokládejme, že vztah mezi protaženún u [m] zavěšené pružiny a velikostí G [N] tíhy závaží 
hmotnosti m, které na visící pružinu zavěsíme, je lineární [i]: 

1 1 
u= -·G =-·mg, 

kp kp 
(1) 

kde kp [N·m- 1
] je tuhost pružiny, o níž předpokládáme, že je pro danou pružinu konstantní. 

Doba kmitu T [s] při harmonickém netlumeném pohybu tělesa hmotnosti m [kg], kmitajícího na 
pružině o tuhosti kp, je dána vztahem 

roste s odmocninou z hmotnosti zavěšeného tělesa. 

Pracovní úkol: 

I. Stanovte tuhost kp pružiny statickou metodou, tj. z naměřených hodnot G a u. 

2. Změřte závislost doby kmitu T na hmotnosti m zavěšeného tělesa pro tutéž pružinu. 

3. Vypočtěte tuhost kp z hodnot naměřených dynamickou metodou. 

4. Výsledky zpracujte do dvou grafů (u= ji(G) (popř. G = jj(u)) a T= /2( J;;i )). 
5. Proveďte vyhodnocení: a) platnosti vztahu (2) pro dobu kmitu, 

b) stanovení tuhostí pružin a jejich přesnosti . 

Potřeby: sada pružin a závaží, stojan, měřítko, stopky. 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

(2) 

1) Po zavěšení pružiny do stojanu odečteme na měřítku její počáteční délku y0 . Poté ji zatížíme závažím 
hmotnosti M 1 a zjistíme odpovídající délku y 1• Postupně přidáváme další závaží (M~, M2, • • •• ) a po
znamenáme si hmotnosti m; celkové zátěže (m 1 = M1. m2 = M 1 + M2, m3 = M1 + M2 + M3, ... )a jim 
odpovídající délky y 1, y 2, y 3, ••••• Vypočteme protažení u; pružiny (u; = y; - Yo ) a velikosti G; 
zatěžující síly (G; = m; · g , g = 9,81 m·s-2 

). Měření opakujeme pro další pružiny se stejnou 
sekvencí závaží. Ze závislosti u= fi(G) určíme lineární regresí směrnici k, k = ll kp. 

2) Při měření závislosti doby kmitu na zatížení je vhodné použít nejprve maximální zatížení (5 závaží). Pro 
měření doby kmitu použijeme buď metodu postupnou (odst. 2.2.) nebo přímou (změříme alespoň 3x 
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dobu potřebnou pro uplynutí 50 nebo 100 kmitů). Výpočet doby kmitu T, změřené metodou po
stupnou, můžeme provést klasicky (odst. 3.1.4.), nebo lineární regresí (odst. 3 .1.5.). 

3) Lineární regresi použijeme při vyrovnání přímkových závislostí G = h(u) a T = h ( J;;) , pro kp = 
= konst. U obou závislostí vypočteme nejprve směrnice regresních přímek, jejich chyby a korelační 
koeficienty. Pro první závislost je pak tuhost pružiny určená statickou metodou rovna přímo směrnici 

(kp= k). V závislosti T = h ( J;) souvisí směrnice k přímky s tuhostí kp vztahem k= 2rr ( 1/ ,[k;). 
4) Krajní chyby: -měření času (včetně doby nervové reakce): K= 0,3 s 

- měření délek: K = 1 mm 
-hmotnosti závaží: K = I g 

5) Závislost u = fi(G) (popř. G = h(u)) pro všechny měřené pružiny zachytíme v jednom grafu. 

6) Konečné výsledky, tj. tuhosti stanovené oběma metodami a jejich chyby shrneme v referátu do pře
hledné tabulky. 

Poznámky k diskusi a zhodnocení měření: 

1) Liší se velikosti tuhosti pružin vypočtené z hodnot získaných při statickém a dynamickém měření? 
2) Co se nejvíce podílí na velikosti výsledných chyb mHení u obou metod? 
3) O čem vypovídá velikost výběrového korelačního koeficientu pro závislostih ah? 
4) Leží experimentální hodnoty u přímky T= h ( J; > v pásu spolehlivosti lineární regrese (odst. 3.2.1.)? 

Kontrolní otázky: 

W Napište rovnici okamžité výchylky při netlumeném harmonickém pohybu. 

W Jak poznáte, bez výpočtu tuhosti, která ze sady pružin má nejmenší (největší) tuhost? 

W Jak vypočítáte chybu tuhosti kp ze známé chyby směrnice k pro obě metody (vztahy (3.2 a,e))? 

Literatura: 

[i] KOPAL, A. a kol. Fyzika I. Liberec: TUL, 2009. 

[ii] LIKEŠ, J., MACHEK, J. Počet pravděpodobnosti. Praha: SNTL, 1982. 

MĚŘENÍ PLOŠNÉHO OBSAHU 

Nezbytnost stanovení velikosti plochy vystupuje v odvětvích, pracujících převážně s plošnými, v limitě 
dvourozměrnými, objekty (karosářství, oděvní prúmysl, kartografie). Velikost plochy pravidelných rovinných 
obrazcú se nejsnáze a nejpřesněji stanoví výpočtem podle geometrických vzorců na základě zjištěných rozměru. 
Pro určení plochy nepravidelných obrazcú lze použít metod založených na rozdělení obrazce na pravidelné 
útvruy, jejichž plochu lze spočítat nebo odměřit na milimetrovém papíru. K určení rovinné plochy nepravidel
ných obrazců slouží také geometrická metoda Simpsonova. K snadnému určení rovinné plochy nepravidelných 
obrazců středních rozměru se s výhodou používá zařízení zvané polární planimetr. 

Základní vztahy: 
Plocha A je obsah rovinného útvaru omezeného uzavřenou čárou. Hlavní jednotkou je 1 čtvereční 

metr = I m2
, cožje plocha čtverce o straně jednoho metru. Pro naše potřeby můžeme použít doporučené 

díly hlavní jednotky: 1 čtvereční decimetr= 1 dm2 = 1 o-2 m2
, l čtvereční centimetr= 1 cm2 = l 0-4 m2 

• 

Velikost neznámé plochy S lze nepřímou metodou určit v případě, jestliže třetí rozměr (tloušťka d) 
plošného útvaru je konstantní a útvar je zhotoven z homogenní látky o známé hustotě p: 

S = m l pd , 

kde m je hmotnost útvaru . 

Plocha omezená grafem funkce je úměrná velikosti některé integrální veličiny [i] (například dráhy s : 
ds =I v J. dt, či práce W: dW = P·dt, kde v je rychlost, P - okamžitý výkon, t- čas). 

(l) 

Určení plošného obsahu polárním planimetrem spočívá v grafické integraci v polárních souřadnicích. 
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Popis a funkce měřícího přístroje (polární planimetr) 

I-7 I-4 

Obr. II - I : Planimetr polární 

/ 
/ 

~~· 

Planimetr se skládá ze tří hlavních částí: tělesa planimetru (1), pojízdného (II) a otočného (lll) ramene. 

I. Těleso planimetru chrání vlastní mechanizmus, který je tvořen bubínkem (l-3), jehož stupnice 
má 1 O dílkí'1 a na kterém odečítáme počet celých otáček dalšího bubínku (1-1) děleném na 100 dílků. 
Jedna celá otáčka bubínku (l-l) se projeví zvýšením hodnoty na bubínku (I-3) o číslo 1, při objíždění 
plochy ve směru hodinových ručiček. Na bubínku (1-1) odečítáme údaje s přesností na desetinu dílku 
pomocí nonia (l-2) (odst. 2.4.1.). 
II. Pojízdné rameno (U) je ukončeno úchytkou (ll-2) a lupou (ll-1) s vyznačenou malou značkou, 

kterou při měření pohybujeme po obvodu měřené plochy. Přesnou délku pojízdného ramene je možné 
nastavit pomocí šroubu (1-5) a matice (I-6) a zajistit pomocí šroubů (l-7). Přesnou hodnotu délky ramene 
lze odečíst na noniu (l-4). 
III. Otočné rameno (JH) má konstantní délku. Jeden konec ramene tvoří těžítko (Ill-1) s hrotem pro 
upevnění do podložky. Hrot vytváří pevný bod pro měření, který musíme vhodně zvolit tak, aby bylo 
možno objet celou měřenou plochu. Na druhém konci otočného ramene je kulový čep, jímž je spojeno 
otočné rameno s tělesem planimetru (1). 

Poznámka: Planimetr neměří plochu objetého útvaru absolutně, tj. v cm2
, ale pouze v bezrozměrných 

dílcích. K planimetru je proto přiložen přípravek, který defmuje cejchovní plochu vymezenou 
kružnicí, jejíž plošný obsah je přesně 100 cm2

• 

Pracovní úkol: 

1. Změřte plošný obsah přiloženého obrazce polárním planimetrem. 
2. Plošný obsah obrazce stanovte nepřímou metodou (vážením), porovnejte přesnosti obou metod. 
3. Určete dráhu a průměrnou rychlost z tachogramu, nebo spotřebovanou energii a průměrný příkon 

z odběrového diagramu. Pro textilní obory: stanovte v procentech využití textilie. 

Potřeby: polární planimetr, mikrometr, podložka, měřené plochy, laboratorní váhy. 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

1) Nejprve určíme převodní konstantu k [cm2/dílek] objetím kružnice o známém plošném obsahu (cej
chovací přípravek v soupravě planimetru). Při měření převodní konstanty i ploch o neznámém 
obsahu je výhodné použít postupnou metodu (odstavec 3.1.4.). Planimetr není třeba nulovat, jako 
první naměřenou hodnotu vezmeme výchozí údaj na bubíncích. Dále nám stačí 9 objezdů ploch. 

2) Při kontrole nepřímou metodou obrazec zvážíme, opakovaně změříme jeho tloušťku a poznamenáme 
si hustotu použitého materiálu s krajní chybou. 

3) U vyhodnocování tachogramu (odběrového diagramu) si musíme uvědomit, že naměřená plocha je 
pouze úměrná hledané fYzikální veličině a k jejímu vyjádření v patřičných jednotkách budeme potře-
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bovat i měřítka použitá v grafech: m, [m·s- 1/cm], příp. [W/cm] a m2 [s/cm], jakož i dobu M trvání 
děje. 

4) Při použití postupné metody zpracujeme naměřené hodnoty dle odstavce 3.1.4., nebo lineární regresí 
(odst. 3.1.5.). Vypočteme převodní konstantu k a počty dílktt planimetru n0 či n g připadajícími na 
jeden objezd obrazce či grafu a jejich krajní chyby. Plochu získáme násobením: 
A = k n, výsledné krajní chyby vypočteme jako chyby nepřímých měření (odst. 3.1.2., rov. (3.2)). 

5) U grafů přepočteme plochy A na hledané fyzikální veličiny: s (příp. W) = A·m1·m2 a nalezneme 
požadované průměrné hodnoty (vp = s I tlL , Pp = W I M ). 

6) Vypočteme kontrolní hodnotu S podle vztahu (I) a její krajní chybu (nejlépe přes relativní chyby) 

!Zr(S) = IZ/m) + !Zr(P) + !Zr(d). IZ(S) = !Zr(S) ·S . 
' ' 

výsledek porovnáme s hodnotou zjištěnou planimetrem a srovnání okomentujeme. 

Kontrolní otázky: 

ffi Co udává převodní konstanta polárního planimetru a jakou metodou ji určíte? 

W Definujte okamžitou a střední rychlost (hmotného bodu) a okamžitý a průměrný elektrický výkon. 

Literatura: 

[i] W AGNER, J., OCMANOV Á, B., VILD, J. Praktikum z matematiky a fYziky. Liberec: VŠST, 1988. 

HUSTOTAPEVNÝCHLÁTEK 

Hustota látek je základní informací o studované látce. V případě homogenní látky lze i odhadnout 
druh materiálu s pomocí známých tabulkovaných údajů (s ohledem na barvu a vzhled materiálu a pod.). 
Před měřením se seznámíme s tabulkovými hodnotami hustot materiálů, které budeme měřit. Údaje 
nalezneme v [i], [i i i], [i v] a další literatuře. 

Základní vztahy: 

Hustotu p homogenních látek defmujeme jako podíl hmotnosti m látky a jejího 
objemu V 

přičemžjde o teplotně závislou veličinu [i]. 
Hmotnost určujeme vážením (odstavec 2.4.2.). 
Objem tělesa můžeme určit: 

(1) 

• Přímým měřením rozměrů tělesa a potom výpočtem objemu (pouze u těles 
pravidelných tvarů) . 

• Ponořením do odměrného válce, když odečteme objem vytlačené 
vody. Přesnost měření závis í na přesnosti odměrného válce. 

Obr. II - 2 : Pyknometr 

• Pomocí pyknometru29 určíme hmotnost objemu vody (známé hustoty), kterou těleso vytlač í. Tuto 
metodu používáme k určení objemu a následně k výpočtu hustoty materiálu (drobných tělísek, 
vláken). Označíme-li hmotnost pyknometru s vodou mp+v, hmotnost pyknometru s vodou a materiá
lem mp-,1 a hmotnost materiálu mt. potom je hmotnost mv vody stejného objemu jako je ponořený 

materiál rovna mv = mp+v - (mp+t - m1 ) a pro její objem platí V = m/ Pvody, kde Pvody je hustota 

vody při teplotě měření. Tuto metodu, kterou používáme k určení hustoty drobných tělísek či vláken, 
nazýváme metodou pyknometrickou, hustotu materiálu p vypočteme ze vztahu 

29 Pyknometr je skleněná nádoba přesného objemu se zabroušeným hrdlem a zabroušenou zátkou, v níž je kapilární otvor. Při 
měření naplníme pyknometr kapalinou asi do poloviny hrdla, aby při zasunutí zátky přebytečná voda vytekla ! ! ! 
Objem pyknometru je určen s přesno:>tí O, I %. 
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(2) 

Hustotu pevných látek můžeme určit též hydrostatickou metodou, využívající Archimédův zákon [i]. 

Obr. II - 3 : Váhy pro hydrostatickou metodu 

Po úpravě platí pro hledanou hustotu tělesa 

Označíme hustotu tělesa p, jeho přesnou hmot
nost m, hustotu vzduchu Pvz. hustotu vody Pvooy 
a hustotu materiálu závaží Pz· Při vážení na 
vzduchu vyvážíme těleso závažím M 1, při vážení 
ve vodě závažím hmotnosti M2• Rovnice rovno
váhy sil mají pro obě vážení tvar 

mg - mpvzg 
Mlg- M1Pvzg 

p Pz 

mg-
mpvodyg 

M2g- M2Pvzg 
p Pz 

MIPvody - M 2Pvz Ml (Pvooy - P vJ 
P = + Pvz · M 1 -M2 M 1 -M2 

(3) 

Pracovní úkol: 

1. Určete hustotu daných vzorktl metodou hydrostatickou a pyknometrickou. 

2. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami uvedenými v tabulkách. 

3. Proveďte vyhodnocení měření a jeho přesnosti. 

Potřeby: váhy se závažím, vzorky materiálu, kádinka, teploměr, pyknometr, destilovaná voda, labora
torní miska. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) Vážením určíme hmotnosti M., a závaží vyvažujícího M2 těles na vzduchu a ve vodě teploty lvody, 

kterou změříme na začátku i na konci měřeni. K vážení ve vodě použijeme upravené laboratorní 

váhy, těleso při vážení ve vodě musí být zcela ponořeno!! Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulek. 

Krajní chyby vážení K"(M1) a K"(M 2 ) určíme dle odstavce 2.4.2. Hustotu destilované vody Pvooy při 

teplotě (vody a hustotu vzduchu při teplotě I vz a tlaku p nalezneme v tabulkách (viz body 3 a 4). 
Hustotu tělesa metodou hydrostatickou vypočítáme ze vztahu (3 ). Krajní chybu hustoty určíme z 

funkční závislosti p = j(M1, M2) podle vztahu (3) s použitím postupu 3.1.2. Po výpočtu parciálních 

derivací 

ap M 2 ( ) 
aM = - (M _ M )2 P vocty - P vz 

I I 2 

a ap M 1 ( ) ••• 1. , 
-- = - 2 Pvody- Pvz pouztJeme mear-
8M2 (M1 -M2) 

níhozákonahromaděníchyb: K"(p) = ( ap JK"(M1) + ( ap JK"(M2). 
8M1 8M2 

2) Pro výpočet hustoty materiálu pyknometrickou metodou určíme hmotnosti: mp+v- hmotnost pykno
metru zcela naplněného jen vodou, mp+t - hmotnost vodou zcela naplněného pyknometru s materiá
lem, m1 - hmotnost materiálu na vzduchu. Hustotu vypočteme ze vztahu (2), přesnost měření hustoty 
s použitím lineárního zákona hromadění chyb po výpočtu jednotlivých parciálních derivací z funkční 
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závislosti p = j{mt- mp-1-t- mp+v) jako v bodu I . K odečtení hustoty destilované vody musíme vypočítat 

prl!měmou teplotu ! vody . 

3) Hustotu destilované vody odečteme z tabulek (Dodatek 4) podle teploty, kterou zjistíme několikrát v 
průběhu měření. Hustotu destilované vody určíme dle tabulek co nejpřesněji, minimálně na čtyři 
platná místa, neboť potom je možné ve výpočtu přesností měf·eni dle vztahí1 (2) a (3) krajní chybu 

hustoty zanedbat ( K(Pvody ) =O). 

4) Z určených hodnot teploty ivz a tlaku p vzduchu, odečteme z tabulek ([7,8]) hustotu vzduchu. 

Známe-Ji hustotu vzduchu s přesností na tři platná místa, lze krajní chybu Pvz zanedbat, neboť při 

krajní chybě hustoty vzduchu 0,01 kg·m-3 se krajní chyba projeví v řádu I o-2 kg·m-3 výsledné hustoty p. 

5) Zjištěné hustoty materiálů porovnáme s tabelovanými hodnotami. 

Kontrolní otázky: 

W Formulujte slovně i rovnicí Archimédův zákon! 

biJ Existují pevné látky, jejichž hustotu nelze prezentovanými metodami určit? 

W Jak byste postupovali v případě, že těleso, jehož hustotu máte určit, má pravidelný tvar a jeho objem 
je možné vypočítat ze změřených rozměrů? 

Literatura: 

[i] KOPAL, A. a kol. Fyzika I. Vyd. 2. Liberec: TUL, 2009. 

[íí] BROŽ, J. a kol. Základy fyzikálních měřeni I. Vyd. 2. Praha: SPN, 1983. 

[íii] BROŽ, J., ROSKOVEC, V., VALOUCH, M. Fyzikální a matematické tabulky. Praha: SNTL, 1980. 

[iv] ČMELÍK, M., MACHONSKÝ, L., ŠÍMA, Z. Fyzikální tabulky. 2. vyd. Liberec: TUL, 2005. lSBN 
80-7372-009-4. 

HUSTOTA KAPALIN 

Hustota je prvotní informací o neznámé che
mické látce. Hustota kapalin klesá s rostoucí tep
lotou přibližně lineárně. Nejrozšířenější kapalina 
- voda - má však jednu zvláštnost: největší 

hustotu vykazuje při teplotě 3,98 °C. 

Základní vztahy: 

Hustotu30 kapalin určujeme metodami: 
Pyknometrickou metodou31 určujeme hustotu z 
porovnání hmotností stejného objemu dvou nh
ných kapalin. Označíme-li M 1 hmotnost suchého 
pyknometru se zátkou, M2 hmotnost pyknometru 
naplněného kapalinou známé hustoty ( destilo
vaná voda) p vody a M

3 
hmotnost pyknometru 

naplněného kapalinou neznámé hustoty p, potom 
platí (označíme-li Pvz hustotu vzduchu) 

M 3 -M 1 ( ) 
P = M _ M P vody - P vz + P vz · ( l) 

2 I 

Jo Definice hustoty viz úlohu "Hustota pevných látek" 
J l Pyknomelr - popis viz úlohu "Hustota pevných látek" 

Obr. ll - 4 : Mohrovy vážky 
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Teploty obou kapalin v pyknometru se nesmí lišit o více než 2 °C; v opačném případě je nutno započítat 
opravu na změnu objemu pyknometru. Měření hustoty kapalin metodou ponorného tělíska provádíme na 
hydrostatických vahách (nebo na laboratorních váhách, u nichž je možno upevnit nad misku kádinku). 
Princip metody je stejný jako u hydrostatické metody určeni hustoty pevných látek (viz). 

Pro hustotu kapaliny odvodíme výraz 

M J -M1 ( ) 
P = M -M P vody- Pvz + P vz > 

J 2 

(2) 

kde M 1 je hmotnost tělíska zcela ponořeného v kapalině neznámé hustoty p, M2 je hmotnost tělíska zcela 
ponořeného v kapalině známé hustoty p d M3 hmotnost tělíska na vzduchu hustoty Pvz· Používáme 

VOy > 

skleněné tělísko (teploměr) zavěšené na tenkém drátku. 

Mohrovými vážkami určujeme hustotu kapalin na základě předchozí metody. Mohrovy vážky jsou 
pákové nerovnoramenné váhy, na jejichž delším rameni je zavěšeno ponorné tělísko T. Delší rameno je 
rozděleno na 1 O stejných dílků, kde zavěšujeme přiložená závaží (třech různých velikostí). Největší 
závaží na 1 O. dílku odpovídá, po provedené kalibraci, hustotě 1 000 kg·m-3

, další závaží hustotě I 00 
kg·m-3 a nejmenší pak hustotě 1 O kg·m-3

. Kalibraci Mohrových vážek provádíme v kapalině známé 
hustoty (destilovaná voda určité teploty). 

K rychlému měření hustoty kapalin používáme hustoměry (aerometry). Hustoměr je zatavená 
skleněná trubice přizpť'1sobená k stabilnímu plování ve svislé poloze. Hloubka ponoru je dána Archi
médovým zákonem a tedy závislá na hustotě kapaliny. Hustoměr je opatřen stupnicí udávající přímo 
hodnotu hustoty měřené kapaliny. Při měření stanovíme, který dílek stupnice se kryje s hladinou kapaliny. 

Pracovní úkol: 

1. Určete hustotu kapaliny metodou pyknometrickou, metodou ponomého tělíska a Mohrovými váž
kami. Výsledky zkonfrontujte s údajem odečteným na hustoměru. 

2. Proveďte vyhodnocení všech metod s ohledem na přesnost i náročnost měření! 

Potřeby: pyknometr, váhy se závažím, teploměr, ponomé tělísko, měřená kapalina, destilovaná voda, 
Mohrovy vážky, hustoměr, filtrační papír nebo hadřík, vysoušeč. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) Vážením (dle odstavce 2.4.2.) určíme hmotnosti : M 1 suchého pyknometru se zátkou, M2 pyknometru 
naplněného kapalinou známé hustoty (destilovaná voda) pvody a MJ pyknometru naplněného 

kapalinou neznámé hustoty p, včetně krajních chyb vážení i<(M1), i<(M 2 ) a i<(M 3 ). Hustotu 

kapaliny vypočteme podle vztahu (1). Výslednou krajní chybu hustoty pyknometrickou metodou 
určíme z funkční závislosti p = ./(Mt, M2, M3) podle vztahu (1) s použitím postupu 3.1.2. Po výpočtu 
parciálních derivací 

op M 3 -M2 ( ) 

aM = (M -M )2 Pvooy - Pvz ' 
I 2 I 

ap M 3 -M1 ( ) 

aM = - (M _ M )2 P vooy - Pv~ , 
2 2 I 

ap (Pvooy - PvJ 

8M 3 (M2 - M 1) ' 

použijeme lineárního zákona hromadění chyb ve tvaru 

K nalezení tabulkových hodnot hustot vody a vzduchu musíme znát teploty destilované vody a 
vzduchu a atmosférický tlak. Vzhledem k závislosti hustoty na teplotě změříme též teplotu kapaliny, 
jejíž hustotu měříme. 
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2) K určení hustoty kapaliny metodou ponorného tělíska zjistíme hmotnosti uvedené ve vztahu (2). 
Přesnost měření hustoty s použitím lineárního zákona hromadění chyb po výpočtu jednotlivých 
parciálních derivací z funkční závislosti p = .f{M1, M2. M 3) podle vztahu (2) jako v bodu l. 

3) Mohrovy vážky sestavíme podle obrázku, před jejich kalibrací odečteme z tabulek hustotu destilo
vané vody (při námi změřené teplotě). Krajní chybu určíme jako polovinu nejmenšího dílku, který 
můžeme na stupnici odečíst. 

4) Aerometr opatrně ponořujeme do neznámé kapaliny, aby nedošlo k jeho poškození nárazem na dno 
nádoby, v níž se kapalina nachází. 

5) Hustotu destilované vody odečteme z tabulek ([iii], Dodatek 4) podle naměřené teploty, kterou měříme 

několikrát v prúběhu měření. Pokud použijeme údaj s minimálně čtyřmi platnými místy, potom je možné ve 
výpočtu přesnosti měření dle vztahů (2) a (3) krajní chybu hustoty vody zanedbat ( K.(Pvody) = O). 

6) K změřené hodnotě teploty ivz a tlaku p vzduchu odečteme z tabulek [7], [iii] hustotu vzduchu. 

Určíme-li hustotu vzduchu na tři platná místa, lze krajní chybu Pvz zanedbat, neboť při krajní chybě 
hustoty vzduchu 0,01 kg·m-3 se tato krajní chyba projeví až v řádu 10-2 kg·m-3 chyby výsledné 
hustoty. 

Kontrolní otázky: 

rn Jak vypočteme hustotu kapaliny metodou pyknometrickou, když známe objem pyknometru? 

W Pro které kapaliny jsou uvedené metody nevhodné či nepoužitelné? 

W Kdy lze ve výpočtu výsledné chyby zanedbat člen 1(8t 1
) K"(M1)1 uvedený v bodu l) postupu ? 

Literatura: 

[i] KOPAL, A. a kol. Fyzika I. Vyd. 2. Liberec: TUL, 2009. 

[ii] BROŽ, J. a kol. Základy .fyzikálních měřeníl. Vyd. 2. Praha: SPN, 1983. 

[iii] ČMELÍK, M., MACHONSKÝ, L., ŠÍMA, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TUL, 2005. 

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI 

Při popisu rotačního pohybu tělesa musíme, vedle jeho hmotnosti, počítat i s další fyzikální veličinou, 
kterou nazýváme moment setrvačnosti. Velikost momentu setrvačnosti ovlivňuje rotační pohyb těles. 

Základní vztahy: 

Moment setrvačnosti J [kg·m2
] tuhého tělesa T obecně proměnné hustoty p vzhledem k dané ose je 

definován vztahem (viz [i]) 

J = r r 2 dm = r r 2 p d v ' 
~T) ~T) 

(l) 

kde dm je hmotnost elementu tělesa o objemu dV a r jeho kolmá vzdálenost od osy rotace, a kde 
integrujeme přes celé těleso T. 
Pro známá pravidelná homogenní tělesa lze vztah pro výpočet momentu setrvačnosti J odvodit z definice 
[i]. 

Hmotný bod hmotnosti m ve vzdálenosti r od osy l =mr 2 

Koule hmotnosti m poloměru R vzhledem k ose procházející jejím středem J = Ys mRz 

Válec hmotnosti m poloměru R vzhledem k rotační ose symetrie J = YzmRz 

Pravoúhlý hranol hmotnosti m s hranami a, b, c vzhledem k ose rovnoběžné 
J = Xz m(bz +cz) s hranou a a jdoucí jeho stř·edem 
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Pomocí Steinerovy věty [i] (nazývané i Věta o rovnoběžné ose) přepočítáme moment setrvačnosti 
vzhledem k navzájem rovnoběžným osám; v případě kdy jedna osa (oT) prochází těžištěm a druhá osa 
(oa) je od ní ve vzdálenosti a, platí pro moment setrvačnosti la (vzhledem k ose oa) 

(2) 

kde h je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose o-r a m hmotnost tě lesa. 

Necháme-li těleso hmotnosti m kývat v zemském tíhovém poli kolem vodorovné osy, která neprochází 
těžištěm a za předpokladu ,,malé" úhlové amplitudy (<pm < 5°), platí pro dobu kmitu [i] 

T ~ 2n~ J, , (3) 
mg a 

kde g je tíhové zrychlení, a vzdálenost těžiště od osy kolem níž těleso kývá a la moment setrvačnosti 
vzhledem k ose kývání. Ze vztahu (3) potom můžeme experimentálně určit moment setrvačnosti tělesa l a 
tělesa z naměřených hodnot: doby kmitu T, hmotnosti m tělesa a vzdálenosti a (pokud je známa poloha 
těžiště) 

(4) 

V případě tělesa obecného tvaru, kdy není poloha těžiště známa, lze určit moment setrvačnosti následují
cím postupem. K tělesu připevníme přívažek hmotnosti m P> jednoduchého geometrického tvaru 
(nejčastěj i se pro tento účel užívá válec), jehož moment setrvačnosti Jp umíme vypočítat. Označíme-li 
hmotnost soustavy m5 , moment setrvačnosti vzhledem k ose kývání J5 a vzdálenost těžiště soustavy od 
osy kývání a5, bude pro dobu kmitu Ts platit 

T
5 

= 2n r=-z=. (5) 
v~ 

Pro moment setrvačnosti J5 soustavy podle 
osy kývání dále platí 

J s = Ja +JP + mpa~ ' 
kde a1 je vzdálenost těžiště přívažku od osy 
kývání. Hmotnost soustavy je ovšem rovna 
součtu hmotností: 
m5 = m + mP. Vzdálenost a5 těžiště sou-

stavy od osy kývání vypočteme podle 
vztahu pro polohu těžiště soustavy dvou 
tě l.es 

ma + mPa1 as = - ----'--
m+mp 

Dosazením do vztahů (3), (4) a (5) dosta

neme pro moment setrvačnosti l a tělesa 
(u kterého neznáme polohu těžiště) 

Pracovní úkol: 

Obr. ll - 5 : K měření momentu setrvačnosti 

(6) 

1. Určete moment setrvačnosti desky pravidelného tvaru (válec nebo hranol) vzhledem k ose procháze
jící jej ím těžištěm , a to z doby kmitu tělesa měřené pro tři různé vzdálenosti a osy kývání od těžiště. 

2. Hodnotu stanovenou měřením porovnejte s přímým výpočtem. 

42 



3. Změřte moment setrvačnosti tělesa nepravidelného tvaru vzhledem k ose kývání. 

Potřeby: přípravek k upevnění desek, tělesa včetně přívažku, digitální váhy, měřítko, stopky s čítačem. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) K výpočtu momentu setrvačnosti desky pravidelného tvaru podle vztahu (4) a (2) změříme hmotnost 
desky m, vzdálenost a osy kývání od těžiště a k ní příslušnou dobu kmitu T desky, včetně krajních 
chyb. K měř·ení doby kmitu můžeme použít metody opakovaných měření (nejméně 3) (podle 3.1.1.) 
pro 100 kmitů nebo postupné metody (3.1.4 .). Krajní chybu vážení odečteme z manuálu digitálních 
vah, krajní chybu vzdálenosti z opakovaných měření (3 .1.1 ), krajní chybu doby kmitu podle použité 
metody. Moment setrvačnosti Ja vypočteme ze vztahu ( 4 ), výslednou krajní chybu pak ze vztahu 

kde (aj) = 2r mg a ' 
ar 4n2 (:)= 

Moment setrvačnosti h vypočítáme ze Steinerovy věty (2) a krajní chybu ze vztahu 

i?(JT) = (aj Ji?(JJ + (aj )i?(m) + (aj)i?(a) , aJa am oa 

kde (aj l = I , aJ a 
(!)=-2ma. 

2) Moment setrvačnosti desky nepravide1ného tvaru vypočítáme podle vztahu (6). Musíme tedy změřit 
dobu kmitu tělesa bez přívažku T, dobu kmitu tělesa s přívažkem Ts, hmotnost přívažku mp, vzdále
nost a 1 těžiště přívažku od osy kývání a poloměr r válcovitého přívažku. Krajní chyby těchto veličin 
určíme jako v bodu 1). Po výpočtu momentu setrvačnosti Ja dle vztahu (6) (kde pro moment 
setrvačnosti přívažku zřejmě platí Jp = ~ mp?) stanovíme výslednou chybu ze vztahu 

3) i?(Ja) Ji( aj )i?(r) + (aj li?(rs) + (Yf._Ji?(mp) + (aj li?(a1) + (aj Ji?(Jp) , kde ar ai: amp aa1 aJP 

4) U všech výpočtů krajních chyb se zanedbává krajní chyba konstant 1t a g, neboť se předpokládá, že 
student bude provádět výpočty na kalkulačce, kde je číslo 1t určeno minimálně na 5 platných míst, a 
za hodnotu g vezme hodnotu normálního tíhového zrychlení uvedenou v tabulkách. 

Kontrolní otázky: 

QJ Odvoďte vztah (3) z pohybové rovnice rotujícího tělesa. 

blJ Vypočtěte moment setrvačnosti tenké homogenní tyče délky I hmotnosti m vzhledem k ose procháze
jící těžištěm kolmo na tyč. 

QJ Formulujte Steinerovu větu. 

Literatura: 

[i] KOPAL, A. a kol. Fyzika I. Vyd. 2. Liberec: TUL, 2009. 
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MĚŘENÍ MODULU PRUŽNOSTI V TAHU Z PODÉLNÉ DEFORMACE 

Modul pružnosti v tahu je důležitou látkovou konstantou v technických oborech, zejména strojí
renských, stavebních a textilních. Charakterizuje elastické chování materiálú při silovém namáhání a určuje 
velikost rychlosti šíření podélných akustických vln v materiálu32

• Bez znalosti velikosti modulů nelze 
z materiálú vytvářet výrobky požadovaných vlastností. 

Základní vztahy: 

Modul pružnosti v tahu E [Pa] (nazývaný také Youngův modul) představuje konstantu úměrnosti 
ve vztahu mezi poměrnou deformací c a normálovým napětím a, vyjádřeném Hookeovým zákonem ([i i], [iii]) 

eE= CY. (I) 

Drát (průřezu S a původní délky l) namáhaný ve směru své délky silou velikosti F se působením této síly 
prodlouží o /)./. V tomto případě je poměrné prodloužení rovno c = Mll a napětí a= FIS . K měření použi
jeme zařízení znázorněné na obrázku ll - 6, ve kterém je upnut drát délky I a průměru rjJ. Přes páku P, 
V_?lně otáčivou kolem osy O, je drát namáhán. Zatímco tahová síla F má rameno délky b, pl'1sobí tíha 
G závaží hmotnosti m na rameni délky a, platí tedy F b = G a. Prodloužení drátu, které je velmi malé, se 
měří prostřednictvím optického systému. Paprsek světla, dopadající téměř kolmo na zrcátko Z (upevněné 
na páce P), se odráží a vytváří světelnou stopu na měřítku M ve vzdálenosti d od zrcátka. Po zavěšení 
závaží tíhy G a protažení drátu se světelná stopa na měřítku posune o vzdálenost ~y. Prodloužení M 
drátu a posunutí ily stopy spolu souvisí [i], a poměrné prodloužení t.' můžeme vyjádřit vztahem 

/:).y·b 
f: = -- . (2) 

2d ·I 

Protože F = G ·alb, G mg a S = n f/4, múžeme napětí a vyjádřit rovnicí 

4mga 
a = (3) 

bn rj> 2 
' 

a dosadíme-li vztahy (2) a (3) do Hookeova zákona (1), získáme pro výpočet modulu pružnosti výraz 

E = 8ald G 
nb 2 rj> 2 óy 

d 

M 

Obr. Jl- 6 : Zařízení k měření modulu pružnosti v tahu 

32 Viz úloha Měření rychlosti zvuku a ultrazvuku 
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Závislost posunutí D.y na velikosti G zatěžující síly je pro malé deformace lineární: D.y = k·G; směrnici 
k přímkové závislosti nalezneme ze změřené závislosti D.y = j{G) početně (lineární regresí) i graficky. 
Modul pružnosti se potom vypočte ze vztahu 

(5) 

Poznámka: Modul pružnosti, jako látková konstanta, závisí na podmínkách, za kterých je měřen - teplotě 

a tlaku vzduchu. 

Pracovní úkol: 

1. Určete modul pružnosti v tahu přímou metodou a výsledek porovnejte s tabulkovou hodnotou. Pro 
výpočet použijte metodu nejmenších čtverců. 

2. Ze zjištěných hodnot určete chybu výsledku měření. 

3. Do grafu vyneste závislost poměrného prodloužení drátu na působícím napětí. 

Potřeby: zařízení k měření prodloužení drátu, zdroj světla, I O ks závaží, mikrometr, kovové měřítko, 
pásové měřítko, posuvné měřítko . 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) Pásovým a posuvným měřítkem a mikrometrem změříme všechny potřebné rozměry a, b, I, r/J a d. 
Měření průměru r/J provedeme minimálně 1 Ox v různý místech drátu. Získané údaje zpracujeme 
podle odstavce 3.1.1., vypočteme krajní chyby měření, zohledníme přesnosti použitých měřidel. 

2) Světelnou stopu vytvořenou laserovým ukazovátkem sledujeme na měřítku M. Při manipulaci dbáme 

na to. aby paprsek nezasáhl přímo nebo odrazem oč i ! ! Počáteční polohu y~ stopy odečteme při 

základním zatížení (drát je zatížen jedním závažím, aby se napnul; tíhu tohoto závaží dále zane

dbáváme). Postupně přidáváme další závaží hmotností m až do největšího zatížení a prúběžně 

odečítáme polohy y; světelné stopy. Potom postup obrátíme, závaží postupně odebíráme a zapisu

jeme hodnoty y7 až po konečnou hodnotou y~ . Hmotnosti celkové zátěže a polohy světelné stopy 

zapisujeme do tabulky, do které si dále poznamenáme i hodnoty vypočtené z aritmetických průměrů: 

Y; = (y; + y;)/2, Yo = (y~ + y~)/2 a z rozdílů D.y; = y; - Yo. 

3) Získané dvojice hodnot Gi, D.yi zpracujeme lineární regresí (3.1.5.). Z předpokládané lineární závis
losti D.y = k-G vypočítáme k a "K(k); ověříme, zda-li q ~O. 

4) Modul pružnosti E vypočteme ze vztahu (5), výslednou krajní chybu stanovíme postupem uvedeným 
v odstavci 3.1.2., když použijeme lineární zákon hromadění chyb ve tvaru 

"K(E) = (aE)"K(a) + (aE)"K(l) + (aEJ"K(~) + (aE)K(b) + (aE)K(d) + (aE)"K(k) aa at a~ ab ad ak ' 
kde jednotlivé parciální derivace získáme derivací vztahu (5). 

5) Ze vztahů (2) a (3) vypočteme poměrná protažení e a napětí a, nakreslíme graf závislosti c =.ft... a). 

Kontrolní otázky: 

kll Formulujte Hookeův zákon! Bude platit pro libovolnou velikost normálového napětí? 

biJ Co je to Y oungův modul ? Jakých hodnot nabývá (i·ádově) pro důležité konstrukční materiály? 

blJ Vysvětlete použití metody lineární regrese! 

Literatura: 

[i] KAZDA, V., SOŠKA, F. Laboratorní cvičení z fyziky. Liberec: VŠST, 1976. 

[ii] WAGNER, J., KOPAL, A. Fyzika 1. Vydání 2. Liberec: TUL, 1994. 

[i i i] BROŽ, J. a kol. Základy fyzikálních měřeni/. Vyd. 2. Praha: SPN, 1983 . 
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MĚRENÍ MODULU PRUŽNOSTI V TAHU Z PRŮHYBU 

Určeni modulu pružnosti z pn'thybu tyče je o něco přesnější než měření z protažení drátu, popsané 
v předešlé úloze. K měření můžeme použít materiály upravené do tvaru nosní.kl1, prutů, či trámků. 

Základní vztahy: 

Vodorovně položená tyč, podepřená břity, jejichž vzdálenost je d , a zatížená uprostřed mezi podpěrami 

silou F, kolmou na průřez, se v působišti síly prohne (viz obr. ll - 7). Pro prúhyb L\y tyče obdélní

kového průřezu a x b, namáhané silou kolmou na plochu tyče a rovnoběžnou se stranou b, platí (za 

uvedených předpokladůi3 

F·d 3 

~y = 4ab3 E ' 
(I) 

kde E je modul pružnosti v tahu materiálu tyče. Závislost prohnutí L\y na velikosti F zatěžující síly je pro 
malé deformace lineární: L\y = k-F, směrnici k přímkové závislosti múžeme určit ze změřené závislosti 
L\y = j{F) početně (například lineární regresí) i graficky. Modul pružnosti potom vypočteme ze vztahu 

d 3 1 
E = --·-

4ab3 k 
(2) 

Obr. ll - 7 : K měření průhybu tyče 

Poznámka: Modul pružnosti, jako materiálová konstanta, závisí i na podmínkách, za kterých je měřen, tj. 
na teplotě a tlaku vzduchu. 

Pracovní úkol: 

1. Stanovte modul pružnosti v tahu z průhybu tyče pro různé materiály. 

2. Graficky vyjádřete závislost prohnutí tyčí na velikosti zatěžující síly. 

Potřeby: zařízení k měření průhybu tyče, sada cejchovaných závaží, číslicový úchylkoměr, posuvné 
měřítko, mikrometr, barometr, teploměr. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) Rozměry a, b měříme v rúzných místech tyčí, poznamenáme se i vzdálenost d . 

2) Dbáme na to, aby přípravek se závažími byl přesně uprostřed mezi břity . 

3) Nejprve zaznamenáme nulovou polohu číselníkového úchylkoměru y0 , která přísluší prohnutí tyče 
zatížené prázdnou miskou, jejíž tíhu dále zanedbáváme, podobně jako vlastní tíhu tyče. 

4) Prohnutí tyče měříme při rostoucím i klesajícím zatížení, hodnoty odpovídající stejným hmotnostem 
závaží zprůměrujeme (týká se i nulové polohy), čímž získáme soubor hodnot, ze kterého vypočteme 
průhyby L\y;. Odpovídající velikosti F;zatěžující síly vypočteme z hmotností použitých závaží. 

33 Podrobné odvozeni uvedeného vztahu viz [i] 
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5) Poznamenáme si teplotu, při které bylo měření prováděno a atmosférický tlak v místnosti. 
6) Oceníme přesnosti výsledků , použijeme postupy uvedené v odstavcích 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5. a 3.2.1. 

Kontrolní otázky: 

W Jakou úměrnost vyjadřuje Hookeův zákon? 

rn Jak se bude (kvalitativně) měnit modul pružnosti v tahu s teplotou materiálu? 

W Které veličiny ve vztahu (2) a jejich přesnost měření nejvíce ovlivní přesnost konečného výsledku? 
Spočítejte si parciální derivace pro odvození chyby měření! 

Literatura: 

[i] HORÁK, Z ., KRUPKA, F., ŠINDELÁŘ, V. Technická fysika. Praha: SNTL, 1960. 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ZVUKU A ULTRAZVUKU 

Zvukem nazýváme mechanické vlnění hmotného prostředí, které p('tsobí na lidské ucho a vy
volává v něm příslušný vjem. Zvukové vlny mají frekvenci přibližně v intervalu 16 Hz až 20 kHz. 
Akustické v lnění, jehož frekvence je vyšší než 20 kHz, nazýváme ultrazvuk. Při generování ultra
zvukových vln je využíván piezoelektrický jev. Ultrazvuk nachází uplatnění v celé řadě aplikací, např. 
v lékařské diagnostice, defektoskopii, či ultrazvukových čisticích zařízeních, při měření hloubky vody, 
v piezoelektrických aktuátorech, atd. 

>: 2 ::: 

Obr. II - 8: Zařízení k měření rychlosti zvuku, 
stojaté vlny v otevřeném rezonátoru 
I . zdroj zvuku, 2. skleněná trubice, 3. skleněný 
válec s vodou, 4. stojan s pohyblivým ramenem, 
5. měřítko 

Základní vztahy: 

Zvuk 
Veličiny popisující zvukové vlny jsou vlnová 

délka A-, frekvence f a rychlost šíření vln c. Tyto 
veličiny souvisí vztahem 

c = Aj. (I) 

Vlnovou délku A. snadno určíme metodou stojatých 
vln v otevřeném rezonátoru (viz obr. II - 8). 
Rezonátor tvoří vzduchový sloupec ve skleněné 
trubici, ohraničený na dolním konci vodní 
hladinou. Délku rezonátoru měníme 
ponořováním trubice do skleněného vá lce, 
částečně vyplněného vodou. K hornímu konci 
skleněné trubice je přiložen zdroj zvuku -
reproduktor - napájený z RC generátoru 
s nastavitelnou frekvencí. 

Zvukové vlnění vytvářené reproduktorem se 
částečně odráží na rozhraní dvou prostředí vzduch 
- voda a interferuje s přicházejícími vlnami. 
V případě, že délka vzduchového sloupce je rovna 
právě lichému násobku čtvrtiny vlnové délky, 
vzniká stojaté vlnění [i]. Je doprovázeno výraz
ným zesílením hlasitosti zvuku. Větší přesnosti 
měřetú se dosálme, je-li nastavena taková délka 
rezonátoru, při níž je naměřena voltmetrem 
maximální hodnota amplitudy výstupního signálu 

z mikrofonu,jímžje zesílení zvuku snímáno. Poloha kmiten a uzlů v rezonátoru je naznačena na obr. II - 8. 
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Označíme-li M rozdíl délek rezonátoru při dvou bezprostředně po sobě jdoucích maximech 
hlasitosti (M = A/2), lze vyjádřit rychlost zvuku rovnicí 

c = fA, = 2f. 1'1/ . (2) 

Rychlost šíření zvuku ve vzduchu závisí na hustotě vzduchu a její teplotní závislosti. Rychlost zvuku c, 
naměřená při určité teplotě l [0C] vzduchu, souvisí s rychlostí c0 při teplotě vzduchu rovné O °C násle
dujícím vztahem 

(3) 

kde a = -
1- K_, ~ O 00366 K_, J. e teplotní součinitel obiemové roztažnosti ideálního plynu při 

v 27315 ' J 

' 
stálém tlaku a při teplotě O °C. 

Pro výpočet rychlosti coje možné použít přibližný vztah 

c0 = c ~ c·(l-0,0018t). 
~1 +a vl 

(4) 

Ultrazvuk 

Při přímém piezoelektrickém jevu se vlivem deformace vzorků některých látek objevují na jejich 
povrchu náboje. Látky, které mají tuto vlastnost, se nazývají piezoelektrické. Naopak, přiložíme-li 
elektrické napětí na elektrody zpolarizované piezoelektrické tyčinky (obr. II- 9), dojde v důsledku tzv. 
obráceného piezoelektrického jevu k její deformaci, ke změně její délky. Budeme-Ji na takovou tyčinku 
působit střídavým elektrickým polem, mechanicky ji rozkmitáme. V případě rezonance, to je v případě, 
kdy frekvence elektrických kmitů je rovna vlastní frekvenci mechanických kmitů tyčinky, je amplituda 
těchto kmitů maximální. 
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Obr. ll - 9 : Tyčinka s elektrodami 
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h=l 

h = 2 

h = 3 

Po připojení střídavého elektrického napětí 

u = um. sinwt na tyčinku, vznikne 

mezi elektrodami střídavé elektrické pole 

o intenzitě E = Em · sinwt. Tyčinka se 

poté chová jako kondenzátor o admi-
tanci (zdánlivé vodivosti) Y = w · C, kde 

c Je kapacita vzorku a {J) úhlová 
frekvence elektrického napětí. 

Vzniklým obvodem protéká střídavý 

elektrický proud umerny frekvenci. 
Obr. II - 1 O : Podélné kmity piezoelektrické tyčinky Napětí měřené paralelně připojeným 

voltmetrem (viz schéma zapojení na obr. 
ll - ll) bude přímo úměrné tomuto proudu a tedy i admitanci rezonátoru (tyčinky). Při rezonanci (fr = 
fm) bude tyčinkou protékat maximá lní proud a voltmetr ukáže maximální napětí. 
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V tenké piezoelektrické tyčince rozkmitané střídavým elektrickým napětím, vznikají podélné 
ultrazvukové stojaté vlny s kmitnami na koncích tyčinky (obr. II- JO) . Při rezonanci souvisí délka 
tyčinky I s vlnovou délkou A, podélné stojaté vlny vztahem [ii] 

I = h A. 2 , (5) 

kde h je řád kmitu vyjádřený přirozeným číslem. Je-li tyčinka upevněna ve středu (v uzlovém bodě) 
mezi hroty držáku, vybudí se pouze liché vyšší harmonické kmity. Pro rezonanční frekvencifm a rychlost 
c podélné mechanické (ultrazvukové) vlny platí základní vztahy z teorie vlnění [i],[ii] 

fm = ~ • C =ff (6) 

kde je v našem případě E modul pružnosti v tahu34
,3

5 piezokeramického materiálu a p hustota piezo
keramiky. Z těchto vztahů plynou pro rychlost ultrazvuku a pro modul pružnosti vztahy 

2/fm 412/,2 
= c2. p. (7), (8) c=-- E= mp 

h h2 

D 
~ 
b 

~ v 

o f [kHz] 

Obr. II - ll : Schéma zapojení Obr. 11-12: Frekvenční spektrum (schematicky) 

Pracovní úkol: 

1. a) Změřte rychlost zvuku ve vzduchu metodou stojatých vln v rezonátoru. 

b) Stanovte rychlost zvuku ve vzduchu pro teplotu O 0C. 

2. a) Určete rychlost ultrazvuku v pevné piezoelektrické látce. 

b) Určete modul pružnosti v tahu piezokeramiky. 

Potřeby: 

pro měření rychlosti zvuku: zařízení k měření rychlosti zvuku s reproduktorem, RC generátor, mikrofon, 
voltmetr, teploměr, 

pro měření rychlosti ultrazvuku: panel se vzorkem a s dílčím měřícím obvodem, RC generátor, voltmetr, 
vodiče. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: (zvuk) 

1) Na RC generátoru nastavíme určitou frekvenci j, nejlépe v rozsahu (2,874,5) kHz. Měníme délku 
rezonátoru od nejmenší k největší. Při každém zesílení zvuku odečteme hodnotu X; na měřítku 
rezonátoru, vzhledem k vodní hladině. Uskutečníme 6 měření a stejně postupujeme při dalších 
čtyřech frekvencích z doporučeného frekvenčního rozsahu . 

34 Viz úlohy "Modul pružnosti v tahu" 
35 Jiný užívaný název: Youngův modul 
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2) Odečteme teplotu 1 vzduchu v trubici. 

3) Střední hodnoty M rozdílů M = (x; - xi+1), kde x;, xi+1 jsou hodnoty odečtené pro dvě sousední 
maxima, stanovíme lineární regresí či užitím postupné metody (odst. 3.1.4.) 

4) Z hodnot M vypočteme podle vztahu (2) velikost rychlosti c pro každou zvolenou frekvenci! 

5) Ze vztahu ( 4) určíme velikost co rychlosti zvuku při nulové teplotě . 

6) Vypočteme střední hodnotu c0 a výběrovou směrodatnou odchylku. Výslednou hodnotu rychlosti zvuku 
při teplotě O °C porovnáme s údajem z literatury. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: (ultrazvuk) 

I) Poznamenáme si délku tyčinky a její hustotu. 

2) Proměříme frekvenční spektrum v intervalu frekvencí předepsaném v návodu k úloze. Frekvenci na 
generátoru postupně zvyšujeme s krokem 5 (1 O) kHz a k ní zjišťujeme napětí měřené voltmetrem. 
Hodnoty frekvence a napětí zapisujeme do tabulky. V okolí rezonancí, v intervalech cca ±5 kHz, 
provedeme přesnějš í měření s jemným krokem změny frekvence. 

3) Změříme hodnoty frekvencíftn~> /mJ odpovídající maximu napětí, tj. přibližně rezonanční frekvence 
pro 1. a 3. řád kmitu. Chyby měření s(fm) určíme z opakovaných měření (min. 3x) frekvencefm-

4) Z naměřených hodnot frekvence a napětí sestrojíme graf frekvenčního spektra U= U(f). 

5) Vypočteme velikost rychlosti ultrazvukové vlny v tyčince podle vztahu (7) a její výslednou směro
datnou odchylku ze vztahu 

s(c)=c ~·s2 (l)+~· s2 Ct;n ). 
f fm 

6) Vypočteme velikost modulu pružnosti v tahu piezokeramiky podle vztahu (8) a jeho výslednou 
směrodatnou odchylku dle vztahu 

s(E) = E ~ · s 2(p) + ; · s 2(l) + 
4

2 · s 2 (fm) nebos(E) = ~c 4 
· s2(p) + 4c2 p 2 

• s\c). 
P / fm 

7) Výpočty popsané v bodech 5) a 6) provedeme nejen pro řád kmitu h = l , ale i pro třetí harmonickou, 
tj. řád kmitu h = 3; konečnou hodnotu ca E získáme jako průměr. 

Kontrolní otázky: 

W Jak vzniká zvuk ? Může se šířit ve vakuu ? 

W Co je to stojaté vlnění a jak vzniká? 

m Jaké aplikace piezoelektrického jevu znáte ? 

W Proč v naší úloze nemůže být vybuzena rezonance pro sudý řád kmitu ? 

Literatura: 

[i] KOPAL, A. a kol. Fyzika I. Vyd. 2. Liberec: TUL, 2009. 

[ii] IKEDA, T. Fundamentals oj Piezoelectricity. Oxford: University Press, 1990. 

STANOVENÍ MĚRNÉ TEPELNÉ KAPACITY PEVNÝCH LÁTEK 

Některé technologické a výrobní procesy se vyznačují velkou energetickou náročností (tepelné 
zpracování, ohřev teplonosných médií). K odhadu spotřebované energie nestačí znát pouze teplotní rozdíl 
realizovaný během procesu a hmotnost zahřívané látky, ale i její tepelné materiálové charakteristiky, jako 
jsou tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo. 
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Základní vztahy: 

Měrná tepelná kapacita c pevné nebo kapalné látky je určena teplem llQ , jež musíme přivést (při 
stálém tlaku) homogenní látce s hmotností m, abychom ji ohřáli o teplotní rozdíl !lB= (h- ()1 (tedy z tep
loty ()1 na teplotu ()2 ) , děleným hmotností m a teplotním intervalem ll() 

1 !;:.Q 
c =-- o 

m 1;:.8 
(1) 

Protože měrná tepelná kapacita slabě závisí na teplotě, je uvedeným vztahem definována střední měrná 
tepelná kapacita v teplotním intervalu (8 1 ; ()2) • 

Hlavní jednotka měrné tepelné kapacity: I joule na I kilogram a na I kelvin = I J.kg-1·K-1
• 

Tepelnou kapacitou (jímavostí) K systému nazýváme veličinu vyjádřenou podílem systémem přijatého 
tepla a příslušného rozdílu teplot systému 

K = !;:.Q / ~;:.e (2) 

Stanovení (měrné) tepelné kapacity přímou metodou (odst. 2.2.) je obtížně proveditelné v důsledku ne
snadnosti měření dodaného tepla !lQ. Při praktickém měření se proto vychází ze znalosti měrné tepelné 
kapacity vhodné látky (nejčastěji vody) a k odvození výsledku se použije kalorimetrická rovnice. 
Sestává-li uzavřený a izolovaný systém z těles o různých teplotách, dojde v konečném čase k ustavení 
rovnováhy (kdy všechna tělesa budou mít stejnou teplotu). Přitom musí platit, že množství tepla, 
odevzdaného tělesy s původně vyšší teplotou než je teplota výsledná, se rovná množství tepla přijatého 
chladnějšími tělesy. 

Vytvoříme izolovanou soustavu z vnitřní nádoby kalorimetru (o tepelné kapacitě K) naplněné 
částečně vodou měrné tepelné kapacity ev a hmotnosti m. (oba objekty nechť mají stejnou teplotu ta) a 
dále z další vody hmotnosti mb a teploty tb (lb > ta). Označíme-li výslednou teplotu soustavy I , bude mít 
kalorimetrická rovnice tvar 

mb Cv (lb - t) = (ma Cv + K) o (t - ta) ' (3) 

kde na levé straně rovnice je teplo odevzdané teplejší vodou, na pravé straně teplo přijaté chladnější vodou 
a vnitřní nádobou kalorimetru. 

Tepelnou kapacitu K kalorimetru vypočteme z rovnice 

K 
_ mbcv(tb -t) _ 
- macv o 

t - fa 
(4) 

Obdobnou soustavu vytvoříme pro měření neznámé měrné tepelné kapacity c pevné látky. Označme: m1 

hmotnost vody v kalorimetru, t 1 její počáteční teplotu, m2 a !2 hmotnost a počáteční teplotu pevné látky. 
Po vyrovnání teplot na hodnotu t bude platit 

m2 c(t2-t) = (mt Cv + K)· (t - ft) , (5) 

odkud plyne pro neznámou měrnou tepelnou kapacitu c vztah 

(m1cv +K) · (t- 11) 

m2 (t2 - t) 
c = (6) 

Pracovní úkol: 

1. Stanovte tepelnou kapacitu vnitřní nádoby kalorimetru (s teploměrem i míchačkou). 

2. Určete střední měrnou tepelnou kapacitu daných kovových materiálů . 

3. Stanovte přesnost dosažených výsledků. 

Potřeby: mosazný kalorimetr s míchačkou, váhy laboratorní a digitální, teploměry, kovové vzorky, 
kádinka, elektrický ohřívač. 
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Pokyny k měření a jeho zpracování: 

1) Při stanovení tepelné kapacity vnitřní nádoby kalorimetru použijeme přibližně stejná množství vody 
ma a mb (- 200 ml ) z vodovodní baterie, k jejich přenosu a zvážení je k dispozici kádinka, vnitřní 
nádoba kalorimetru a digitální váhy. 

2) Teploty obou množství vody změříme těsně před smícháním. Okamžitě po přilití teplejší vody kom
pletní kalorimetr uzavřeme a za stálého míchání odečteme nejvyšší dosaženou teplotu 1. 

3) Přesvědčíme se, že v kalorimetru máme tolik vody, aby v ní byl pozděj i vzorek pevné látky zcela 
ponořen, vnitřní nádobu s vodou zvážíme. 

4) Zvážíme vzorky a postupně je ohHváme. Do jamky ve vzorku kápneme vodu a vložíme teploměr. 

5) Ohřívání vzorků ukončíme při dosažení teploty okolo 90 °C. Počkáme, až teplota vzorku dosáhne 
maxima, vyjmeme teploměr a vzorek ponoříme do kalorimetru, který ihned uzavřeme. Před vložením 
vzorku si poznamenáme teplotu vody v kalorimetru. 

6) Při stanovení výsledné teploty postupujeme stejně jako v bodu 2. 

7) Po úklidu pracoviště odhadneme, z jakého materiálu byly vzorky pravděpodobně vyrobeny, abychom 
mohli své výsledky porovnat s tabelovanými hodnotami. Poznamenáme si dělení stupnic teploměrl't. 

teploměr 

vzduchová 

Obr. ll- 13 : Řez kalorimetrem Obr. ll - 14 : Držák se vzorkem a teploměrem 

8) Interpolační metodou stanovíme hmotnosti m2 vzorků a vypočteme hmotnosti vody ma, mb, m 1 včetně 

krajních chyb (v těchto případech se bude jednat o chyby nepřímých měření!). 

9) Stanovíme chyby dosažených výsledků jako chybu nepřímých měření (odstavec 2.3.3., vztah (2.6)); 
bude zapotřebí nalézt a vyčíslit řadu parciálních derivací. Pro chybu tepelné kapacity se jedná o derivace 

oK tb - t oK K oK mbcv 
- - =c -- = -=--
omb v t - ta ' ocv ev otb I- ta 

7 derivací pro stanovení chyb měrných tepelných kapacit nechť si čtenář laskavě spočítá sám36
). 

Kontrolní otázky: 

ffi Co konkrétně sděluje (pro 1 kg vody) údaj : měrná tepelná kapacita vody je asi 4,2 kJ ·kg- '-K-1? 

m Jaký základní přírodní zákon je vyjádřen kalorimetrickou rovnicí? 

rn z jakého údaje se určí krajní chyba měření teploty? 

Literatura: 

[i] KOPAL, A. a kol. Fyzika I . Vyd. 2. Liberec: TUL, 2009. 

36 Pro kontrolu uvádíme hodnoty některých derivací: ac I am2 = - c I m2 , ik I c12 = - c I (12 -I), 2c I a11 = - c 1(1-11), 

GC I Gl = c (t2 -I,) I (lz- t)(t - t, ); c je ml:má tepelná kapacita materiálu, nikoliv vody ( Cv ) ! 
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MĚŘENÍ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI KOVŮ 

Prostorové šíření tepla je velmi komplexní a složitou úlohou, která není analyticky obecně řešitelná. 
Analytické řešeni je dostupné pouze pro speciální prostorová uspořádání vodičů tepla, např. pro vedení tepla 
v tenké homogenní tyči. Takové řešení lze pak použít pro měření součinitele tepelné vodivosti v kovech. 

Teoretický úvod: 

Při přenosu tepla mezi tělesy se uplatňují následující mechanizmy: vedení, proudění a sálání. 
V pevných látkách je to vedení, které se realizuje různými mechanismy v závislosti na povaze 
meziatomových vazeb. Pro látky s kovovou vazbou (kovy, vodiče) se přenos tepla uskutečňuje pomocí 
volných (vodivostních) elektronů- tzv. elektronového plynu. Tepelná vodivost kovů je velká a souvisí s jejich 
velkou elektrickou vodivostí. Naopak u dielektrik (polovodičů a izolantů) je meziatomová vazba výrazně 
iontové a kovalentní povahy a tepelná vodivost se uskutečňuje prostřednictvím kmitli krystalové mřížky- tzv. 
fonont'L Dielektrika mají obecně menší tepelnou vodivost než kovy. 

Energie ve formě tepla - mikroskopicky reprezentovaná kinetickou a potenciální energií systému částic 
- se šíří v prostoru vedenirn tak, že tepelný tok je podle Fourierova zákona přímo úměrný gradientu teploty 

ij = - 2 · grad T ; (I) 

tepelný tok q [Js- 1·m-2
] je teplo, procházející jednotkovou plochou za jednotku času, konstantou 

úměrnosti ..1 [W·m-1·K-1
] je součinitel tepelné vodivosti látky. Záporné znaménko ve Fourierově zákoně 

(1) pak udává směr šíření tepla od místa s vyšší teplotou do míst s teplotou nižší. Obecně je tedy 
rozložení termodynamické teploty v prostoru nehomogenní a na čase T závislé T = T(x, y, z, T). Stejně 

tak složky vektoru tepelného toku závisí na poloze v prostoru a čase ij = q(x,y, z , -c). 

Vedení tepla nazýváme ustálené (stacionární), když se teplota jednotlivých objemových elementů 
tělesa s časem nemění. V případě, že ij má v celém tělese stejný směr (např. směr osy x), múžeme 
rovnici ( 1) zjednodušit na tvar 

dT 
q = -2· - . 

dx 
(2) 

Uvažujme nyní tenkou homogenní tyč konstantního průřezu připojenou na jednom konci k ohřívači a 
na druhém k chladiči. Tyč je po celé délce adiabaticky izolována tak, aby z ní neunikala tepelná energie do 
okolí. Po zapnutí ohřívače dochází k šíření tepla tyčí a v tyči dojde k ohřátí v každém místě na určitou teplotu. 
Postupně se ustálí tepelná rovnováha s okolím a teplota se již dále s časem nemění (tzv. ustá.lený stav). 

V tomto ustáleném stavu teplo rovnoměrně přechází tyčí z mista s vyšší teplotou t1 (ohi"ívač) do místa 
s teplotou nižší t2 (chladič) a mezi konci tyče je stálý rozdíl teplot T1 - T2 = t1 - t2• Teplo Q přenesené za dobu 
T prltřezem tyče S o délce d je dáno vztahem 

tl - '2 Q = q ·S·r = Jc·S· ·r. 
d 

(3) 

V ustáleném stavu je stálý gradient teploty podél tyče a platí 

= 
t(x)- t(x') 

x-x' 
(4) 
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Obr. II- 15: Rozložení teploty v kovové tyči. Šipkou je znázorněn směr šíření tepla od ohřívače 
k chladiči. Tučná křivka platí pro dokonale izolovanou tyč. 

Pokles teploty podél délky tyče, viz tučná křivka na obr. ll - 15, kdy platí vztah (4) můžeme tedy 
v ustáleném stavu stanovit měřením teploty v libovolných dvou místech. 

Pro určení součinitele tepelné vodivosti z rovnice (3) je nejsnazší určit tepelný výkon P = Q , 
T 

plochu prť1řezu tyče S = rrk a gradient teploty 
11 

-
12 

. Poté vypočteme součinitel tepelné vodivosti jako 
d 

P ·d 
A= ---- (5) 

Tepelný výkon je v případě elektrického ohřevu rovný elektrickému příkonu tj. rovný součinu 
elektrického napětí a procházejícího proudu 

P = U·l. (6) 

Zapojení měřících přístrojů viz obr. II- 16. Ohřívač ml'1že být realizován např. topným tělískem 
pájky. Gradient teploty určíme měřením teploty tyče v blízkosti ohřívače (teplota t 1) a teploty tyče 
v blízkosti chladiče (teplota t2)- obě místa ve vzdálenosti I od sebe. 

Obr. ll - 16: Zapojení měřících přístrojů pro určení výkonu ohřívače 

Vzhledem k tomu, že nelze prakticky realizovat ideální adiabatickou izolaci ohřívače, tyče a chla
diče, je alespoň možné provést v měření opravu na teplo vedené z ohřívače j inarn než tyč í. Opravu 
nejlépe provedeme tak, že odpojíme měřenou tyč od ohřívače (jinak zůstává celé uspořádání stejné) 
a provedeme měření jeho teploty. Postupným zvyšováním napětí na ohřívači dosáhneme na něm stejné 
teploty, jaká byla na ohřívači dosažena během ustáleného vedení tepla tyčí. V tomto okamžiku je výkon 
dodávaný ohřívači právě roven ztrátovému výkonu P0 =U 010 , který není formou tepla veden tyčí ke 

chladiči. Rovnici (5) a (6) pak modifikujeme na ztrátový tepelný tok 

A = (Ul- U010 )l . 

S(t1 -12 ) 
(7) 

Uvedená oprava na ztrátový výkon múže být dosti velká! 
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Pracovní úkol: Změřte součinitel tepelné vodivosti nejméně jedné kovové tyče. 

Potřeby: Přípravek s ohřívačem, tyče z různých materiálů, kádinka-termoska, led, voda, teploměry pro 
připojení do počítače přes USB, teploměr pro měření teploty ohřívače, počítač, oddělovací 
transformátor, regulační transformátor, voltmetr, ampérmetr. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1. Sestavte ohřívač, tyč a chladič. Chladič realizujte směsí vody s ledem v tepelně izolované nádobě. 
Postupné tání ledu zajišťuje odnímání tepla při současné konstantní teplotě chladiče. Změřte průřez 
tyče, umístěte teploměry na tyč a změřte vzdálenost mezi nimi. Teplotní čidla umístěte 

do vzdálenosti 5-10 cm od sebe. Tyč ponořte do směsi vody a ledu co nejblíže teploměru. 

2. Spusťte program Tepelná vodivost. Počítačovými teploměry měříme teploty co nejblíže ohřívači a 
chladiči. Po jejich ustálení odečtěte z grafu hodnoty t1 a t2• Teploty se ustálí přibližně po 20-30 
minutách. 

3. Zapojte ohřívač do regulačního transformátoru a spusťte ohřívání (volte elektrické napětí v rozsahu 
90-l OOV). Pro měření výkonu použijte přípravku na zapojeného podle obr. ll - 16. Rozsahy USB 
teploměrů jsou pouze do 110 °C, sledujte měřené hodnoty tak, abyste nepřesáhli tento rozsah! 

4. V ustáleném stavu odečtěte teplotu ohřívače připojeným teploměrem . Odečtěte hodnoty napětí a 
proudu, z nichž určíte ohřívačem dodávaný výkon. 

5. Neustále sledujte směs vody a ledu, případně promíchávejte. V případě velkého úbytku ledu 
v kádince led doplňte. 

6. Po skončení měření vedení tepla kovovou tyčí proveďte ještě korekci na ztrátové teplo odváděné 
ohřívačem. Odpojte kovovou tyč, zapněte ohřívání a nastavte vhodnou volbou napětí stejnou teplotu 
ohřívače, jaká byla při měření s připojenou tyčí. Napětí na ohřívači nastavujte postupně od menších 
hodnot k větším hodnotám. Vyčkejte ustálení teploty minimálně I O minut. Při nastavení napětí na 
90-l OOV během měření s tyčí činí napětí nutné pro ztráty přibližně 70-80V podle typu materiálu 
tyče. 

7. Uložte naměřená data teplotních průběhů (zapište ustálené hodnoty teplot čidel). 

8. Po výpočtu součinitele tepelné vodivosti přejděte ke stanovení přesnosti měření. Chybu měření 
určete buď s použitím kvadratického zákona hromadění chyb (odst. 2.3.3.) podle vzorce 

2~2 2-2 2-2 2~2 
106 (U0)+U0b (10)+1 b (U)+U b (I)+ Y2(/) +

4 
y2(R) + ;P(t1)+J2(t2) 

b (A)=;. 
(UJ-U 010)2 

/
2 R 2 (t2 -t1) 2 

nebo jako krajní chybu (odst. 2.3.3.) ze vtahu 

K(A) = A·(K(U) + K(l) + K(U0) + K(l0) +K(/)+ 2K(R) + 2K(t) J· 
U I U o I o l R (I 1 - t 2 ) 

9. Dosažené výsledky porovnejte s tabelovanými údaji. 

Poznámka: Kompenzovány jsou pouze ztráty způsobené na ohřívač i, další ztráty jsou způsobeny 
nedokonalou tepelnou izolací během vedení tepla (odvod z povrchu tyče do okolí). Určené koeficienty 
tepelné vodivosti jsou tak zatíženy další chybou a určená hodnota je systematicky vyšší, než skutečná. 

Kontrolní otázky: 

W Které látky mají obecně největší tepelnou vodivost a které naopak použijeme jako tepelné izolanty? 

W Co vyjadřuje znaménko minus ve Fourierově zákoně? 

Literatura: 

[i] BEDNAŘiK, M., KONÍČEK, P., JIŘiČEK, O. Fyzika I a JI - Fyzikální praktikum. Praha: FEL 
ČVUT, 2003. 

[ii] BROŽ, J. a kol.: Základy .fyzikálních měření. Praha: SNTL, 1985 . 
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CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY S WOLFRAMOVÝM VLÁKNEM 

Součástky, z nichž j sou sestaveny elektrické obvody se obecně nazývají prvky (elementy) elektric
kých obvodů. Chování prvků v elektrickém obvodu v ustá leném stavu je popsáno tehdy, je-li možno 
vyjádřit funkční závislost mezi protékajícím proudem a napětím . 

Základní vztahy: 

Obecně charakteristikou prvku elektrického obvodu v ustáleném stavu nazýváme funkční závislost mezi 
protékajícím proudem I a napětím U na prvku: I =./( U). 

Podle tvaru této funkční závislosti mťižeme prvky elektrických obvodů rozdělit na dvě skupiny. Na 
prvky s lineární charakteristikou a na prvky s charakteristikou nelineární. Mezi prvky s lineární cha
rakteristikou patří běžně užívané odpory, cívky a kondenzátory, kde se případná nelinearita může 
projevit až po překročení hodnot proudu a napětí pro které byly tyto prvky konstruovány. Lineární 
charakteristika těchto prvků j e pak dána Ohmovým zákonem U = R.J (R [Q] je rezistance). Příklady 
prvků s nelineámí charakteristikou j sou vakuové elektronky a polovodičové prvky. U těchto prvků 
zavádíme jednak rezistanci statickou Rsi (tj. rezistanci vypočtenou z dvojic funkčních hodnot U a I) vztahem 

I I 

R . =U; 
Sl I 

I 

jednak rezistanci dynamickou Rd;, která je (v bodě U) definována vztahem 
I 

Rdi= (dU) · 
dJ U=U, 

(1) 

(2) 

Dynamická rezistance se též někdy nazývá tečná, neboť její hodnota je dána převrácenou hodnotou směr
nice tečny v daném bodě charakteristiky. Je-li ve všech bodech charakteristiky Rs = Rd , potom se jedná 
o vodič s lineární charakteristikou. 

Pracovní úkol: 

1. Změřte charakteristiku žárovky a zpracujte graficky závislost proudu na napětí I =./( U). 

2. Určete graficky i výpočtem statickou a dynamickou rezistanci vlákna žárovky pro nejméně pět různých 

hodnot napětí. 

Potřeby: zdroj, žárovka, potenciometr (posuvný odpor), ampérmetr, voltmetr, vod iče. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) Obvod sestavíme dle schématu, potenciometr nastavíme na poloviční hodnotu. 

2) Měření provedeme alespoň pro I O různých 
hodnot napětí. Do tabulky si zapisujeme 
dvojice hodnot napětí U [V] a proudů I 
[mA]. Poznamenáme si třídu přesnosti 

a použitý rozsah u analogových měřidel + 
a krajní chyby u digitálních přístrojů. 

3) Z naměřených hodnot proudu a napětí vy
počteme velikosti rezistancí Rs a f?.J a jejich 
krajní chyby. 

4) Naměřené hodnoty zpracujeme graficky do 
funkční závislosti I = f{U) i s chybovými 
ú sečkami. 

5) Provedeme zhodnocení měření. 
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Kontrolní otázky: 

rn Jak definujeme fyzikální veličinu elektrické napětí a jaký rozměr má její jednotka? 

ID Jaký je kvantitativní rozdíl mezi vnitřními odpory ampérmetru a voltmetru? 

m Žárovka s údaji 5 w a 6 v je zapojena v obvodu. Jaký maximální proud může protékat obvodem a 
jaká je rezistance vlákna žárovky při deklarovaných hodnotách výkonu a napětí? 

Literatura: 

[i] BROŽ, J. a kol. Základy fYzikálních měření I. Vyd. 2. Praha: SPN, 1983. 

[ii] SEDLÁK, B., ŠTOLL, I. Elektřina a magnetismus. Praha: Academia, 2002. 

ELEKTRICKÁ CHARAKTERISTIKA SVĚTLO EMITUJÍCÍ DIODY- LED 

Světlo emitující diody (častěji označované jako LED z anglického Light Emitting Diode) patří 
z hlediska využití mezi perspektivní zdroje světla z dll vodu vysoké účinnosti, dlouhé životnosti a spo
lehlivosti. K výhodám dále patří malé rozměry a rychlost rozsvícení, kdy odpadá pomalý náběh známý 
u žárovek. 

Teoretický úvod: 

Funkce světlo emitující diody je založena na elektroluminiscenčním jevu, čímž rozumíme emisi 
fotonů z oblasti polovodičového přechodu P-N, kterým prochází elektrický proud. Přiložením 

elektrického napětí na přechod P-N v propustném směru (tj. záporný pól na oblast N) prochází diodou 
elektrický proud. Část elektronů z oblasti N (oblast s elektronovou vodivosti) a děr z oblasti P (oblast 
s děrovou vodivosti) rekombínuje za vzniku elektromagnetického záření. Maximální teoretická účinnost 
přeměny elektrické energie na světelnou je u LED 25 až 30%. 

Vlnová délka vyzařovaného světla závisí na materiálech použitých na výrobu LED. Mezi hojně 
používané materiály patří GaAs (galium-arsenid) a GaP (galium-fosfid), případně slitiny typu GaAsxP 1_x, 

kde x nabývá hodnot od O do 1. Změnou koncentrace jednotlivých složek můžeme měnit vlnovou délku 
(tedy barvu) emitovaného světla v rozmezí A = 565 nm (zelená) pro čisté GaP až po A = 920 nm (infra 
červená) pro čisté GaAs. Pro výrobu LED vyzařujících modré světlo se používá napi'"íklad kombinace 
materiálů SiC/GaN (karbid křemíku/galium-nitrid). Konstrukčně nejsložitější je výroba LED emitujících 
bílé světlo. 

Z elektrického hlediska představuje LED svým chováním typickou diodu. Při pokojové teplotě a 
pro napětí na diodě UF > I 00 mY lze elektrický proud procházející LED v propustném směru h popsat 
vztahem 

(1) 

kde /0 je zbytkový proud, k6 - Boltzmannova konstanta, e- elementární náboj a T- absolutní teplota. 
Tvar charakteristiky záleží na geometrii a vlastnostech P-N přechodu, na vlastnostech použitého 
materiálu, výrobní technologii, atd. Všechny tyto vlastností jsou zahrnuty do bezrozměrné konstanty n. 

Sériová statická rezistance v pracovním bodě [U Fo, /Fo] je definována jako 

R =UFO 
s !Fo 

(2) 

a sériová dynamická rezistance je definována jako 
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Rd. =dUr 
z dlr J 

FO 

(3) 

Poznámka:LED se od usměrňovacích diod liší velikostí úbytku napětí při jmenovitém proudu. Úbytek je 
nejnižší u LED emitujících červené světlo - cca I ,5 V a nejvyšší u modře svítících LED - cca 3,6 V 
(úbytek na usměrňovací diodě činí 0,2-0,8 V). Maximální hodnota napětí LED v závěrném směru leží 
mezi 5-6 V. Při překročení tohoto napětí dochází k nevratnému průrazu a zničení LED! 

Pracovní úkol: 

I. Změřte ampér-voltovou charakteristiku LED diod nejméně tří různých barev. 

2. Ze změřených hodnot napětí a proudu spočtěte příkon P a sestrojte graf P = j{l). 
3. Ze změřených hodnot napětí a proudu stanovte sériovou statickou rezistanci Rs a sestrojte graf Rs = j{ U). 

4. Sestrojte graf I = j{ U), tj. závislost elektrického proudu protékajícího LED na napětí. 

Potřeby: Zdroj el. napětí, držák se vzorky LED, rezistor 1 000 ohmí'I nebo odporová dekáda, poten
ciometr, voltmetr, ampérmetr, vodiče 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

I) Zapojte měřící obvod podle schématu. Analogový přístroj slouží jako ampérmetr, jako voltmetr 
použijte přístroj digitální. Červené zdířky na držáku LED jsou spojeny s anodami (a), černé s katodami 
(k). (Anoda je kladná elektroda). Pokud je k dispozici regulovatelný napájecí zdroj, je možné 
potenciometr ze zapojení vynechat. 

a 
+ 

Obr. Jl - 18 : Zapojení LED v propustném směru 

2) Jezdec proměnného rezistoru nastavte před připojením napětí do poloviny dráhy. 

3) Měření provádějte v rozmezí O až 5 mA. V intervalu proudů O až I mA měřte s krokem 0,1 mA, dále 
s krokem 0,5 mA. Hodnoty proudu I a napětí U zapisuje do tabulky. 

4) Měření zopakujte pro LED jiné barvy. 

5) Z naměřených hodnot stanovte příkony LED a hodnoty sériové statické rezistance. 

6) Odhadněte chyby určení sériové statické rezistance a příkonu LED Gako chyby nepřímého měření). 

7) Sestrojte funkční závislosti/ = j(U), P = j{l), Rs = j{U). 

8) Zhodnoťte měření. 

Kontrolní otázky: 

ID Jak defmujeme příkon spotřebiče pro spotřebič napájený stejnosměrným proudem a jakou má 
jednotku? 

m Jaký je poměr velikostí vniti'ních odporů voltmetru a ampérmetru? 

m Jakou jednotku má veličina rezistance (elektrický odpor)? 
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MĚŘENÍ REZISTANCE (ELEKTRICKÉHO ODPORU) 

Nenulovou rezistanci (elektrický odpor) mají prakticky všechny elektrické a elektronické sou
částky. Na velikostech jejich odporů závisí vlastnosti elektrických obvodů, které jsou z nich sestrojeny. 
Velikost rezistancí určuje i velikost energetických ztrát v obvodech. 

Měření rezistance patří mezi klasická a propracovaná měření; závisí na přístrojovém vybavení, 
jakou metodu či postup k měření vybereme. Kromě přímého měření ohmmetrem se podle požadované 
přesnosti měření často používají metoda přímá, substituční a metoda využívající Wbeatstoneův most. 

Základní vztahy: 

Rezistance (elektrický odpor) R vůči stejnosměrnému proudu je koeficient úměrnosti mezi 
elektrickým napětím U a proudem /. Platí vztah 

R =Ul l , (l) 

který plyne z Ohmova zákona. Rezistance závisí na materiálu, délce a průřezu vodiče. 
Hlavní jednotkou rezistance je I ohm = 1 n: je to odpor vodiče, v němž stálé elektrické napětí I V 
mezi konci vodiče vyvolá proud 1 A, nepúsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí. 

a) Přímá metoda (podrobněji viz [i], odst. 4.2.7.) 

V zapojení AMONT (obr. II - 19, přepínač P je v poloze 2) měří voltmetr součet napětí na re
zistoru o neznámém odporu Rx a na ampérmetru o vnitřním odporu RA. Neznámou rezistanci vypočteme 
z naměřených hodnot U a I podle vztahu 

V př"ípadě RA << Rx platí přibližně 

Rx := Ul I. 

(2) 

(2a) 

Protože vnitřní odpory ampérmetrů mají řádově velikost jednotek ohmú, je uvedené zapojení vhodné pro 
měření velkých rezistanci (řádově k.O). 
V zapojení AVAL (obr. II- 19, přepínač P je v poloze I) měří ampérmetr součet proudu procházejícího 
rezistorem a proudu tekoucího voltmetrem o vnitřním odporu Rv. V tomto případě vypočteme neznámou 
rezistanci z rovnice 

R = 
x I - U I Rv 

u 
(3) 

Pro Rv >> Rx platí přibližný vztah (2a). Zapojení je vhodné k měření malých rezistanci (malých ve 
srovnání s vnitřním odporem voltmetru). Při použití přístrojú třídy přesnosti 0,5 je relativní chyba měření 

rezistance menší než I%. 

b) Substituční metoda 

Změříme proud I procházející neznámým odporem Rx (obr. II - 20, přepínač P v poloze 1), 
zařadúne regulovatelný rezistor o známé hodnotě rezistance Rz (přepínač v poloze 2) a nastavíme na něm 
takovou hodnotu rezistance, aby obvodem procházel stejný proud I jako před přepnutím přepínače P. 
V tom případě platí 

59 



Rx Rz. (4) 

- + 

2 + 

, 2 Rz 

Obr. II - 19 : Přímá metoda Obr. ll - 20 : Substituční metoda 

Metoda umožňuje rychlé měření rezistance s přesností 1% a vyšš í. 

c) Wheatstoneův most 

Zařízení tohoto typu je komerčně vyráběno v různých provedeních, umožňujících dosáhnout přesnosti 
měření až 0,001 %. V zapojení na obr. II - 21 provedeme vyrovnání ml'lstku (tzn. dosáhneme toho, aby 
při sepnutém klíči k2 neprocházel galvanometrem žádný proud) lB 
měněním poměru délek x a (d-x) homogenního odporového \ 
drátu konstantního průřezu a celkové délky d . Po vyrovnání 
můstku platí k 

2 
X 

Rx = Rz -- . 
d - x 

(5) 

Nejpřesnějšího výsledku dosáhneme v případě, že hodnoty Rx a 
Rz jsou přibližně stejné. Potom se posuvný jezdec P nachází v blíz
kosti středu odporového drátu. 

Pracovní úkol: 

1. Změřte rezistance nejméně dvou různých rezistorů metodami 
přímou, substituční a Wheatstoneova můstku. 

2. Pro každou metodu stanovte chybu měření. 

- + 
'-----~ o--o "1:>-------' 

Obr. ll- 21 : Wheaststoneův most 

Potřeby: zdroj stejnosměrného napětí s jemným nastavenún, ampérmetr, voltmetr, galvanometr, odporová 
dekáda, pravítkový mústek, přepínač, vypínač, klíč, sada reziston1. 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

I) Zapojúne obvod podle schématu na obr. ll - 19. Změříme hodnoty proudu a napětí při obou polo
hách přepínače P. Provedeme alespoň 5 měření při různých hodnotách proudu. Kromě naměřených 
hodnot si poznamenáme rozsahy pl-ístrojů (a jim příslušející vnitrní odpory RA a Rv) a jejich třídy 
přesnosti. Stejný postup opakujeme najiném rezistoru o neznámé hodnotě odporu. Před rozpojením 
necháme obvod zkontrolovat. 

2) Připravíme zapojení podle obr. ll - 20, jako regulovatelný rezistor o známé hodnotě odporu Rz 
použijeme odporovou dekádu. Jemnou regulací zdroje nastavíme určitou výchylku a. ručky ampér
metru (přepínač P je v poloze 1). Na odporové dekádě nastavúne maximální hodnotu rezistance 
a přepneme přepínač do polohy 2. Snižujeme postupně rezistanci dekády až do okamžiku, kdy vý
chylka ručky ampérmetru dosáhne opět hodnoty a. . Zjištěnou hodnotu odporu Rz dekády si pozna
menáme. Měření několikrát opakujeme při ntzných procházejících proudech. Stejným zpllsobem měříme 

druhou neznámou rezistanci. 

3) Zapojíme obvod podle schématu na obr. ll - 21. Jako rezistor o známé rezistanci Rz použijeme opět 

odporovou dekádu, na které nastavíme hodnotu odporu blízkou hodnotě zj i štěné při měření substi-
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tuční metodou. Po kontrole zapojení sepneme vypínač k1• Při stisknutém klíči k2 posouváme posuv
ným jezdcem P tak dlouho, až galvanometr ve větvi BP ukáže nulovou výchylku. Zjištěné hodnoty 
Rz , x a (d-x) zapíšeme do připravené tabulky. Měření opakujeme několikrát při (nepříliš) odlišných 
hodnotách Rz . 

4) Z hodnot napětí a proudů zjištěných při měření přímou metodou vypočítáme velikosti neznámých 
rezistancí podle vztahú (2) a (3), stanovíme jejich aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. 
Vztahu (2a) použijeme, nepřekročí-li oprava na započtení vnitřních odporů přístrojť1 1 %jmenovité 
hodnoty měřené rezistance (ověřte!). V závěru uveďte (se zdůvodněním) pouze jeden výsledek 
(zapojení AMONT nebo AVAL) s ohledem na poměr velikostí odporů Rx , RA, Rv . 

5) Hodnoty zjištěné substituční metodou zpracujeme jako přímá měření. 

6) Jednotlivá měření na Wheatstoneově můstku zpracujeme podle vztahu (5), pro každý měřený rezistor 
vypočteme aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. 

7) Vypočtené hodnoty rezistancí získané různými metodami spolu s příslušnými chybami shrneme do 
přehledné tabulky. 

8) Dosažené výsledky porovnáme a zhodnotíme. 

Kontrolní otázky: 

m Jakou modelovou představou lze (mikroskopicky) vysvětlit elektrický odpor kovu? 

W Znáte značky užívané ve schématech elektrických obvodů? Co je to třída přesnosti analogového 
voltmetru (ampérmetru) a kde údaj o ní najdete? 

ffi Kdy je vhodnější, při měření přímou metodou, použít zapojení AMONT a kdy A V AL ? 
W Co znamená, že Wheatstoneův můstek je vyrovnán? 

Literatura: 

[i] WAGNER, J., KOPAL, A. Fyzika II. Vydání 2. Liberec: TUL, 1995. 

ZÁVISLOST ODPORU KOVŮ A POLOVODIČŮ NA TEPLOTĚ 

Elektrický odpor kovu nebo polovodiče je konstantní pouze tehdy, jestliže se jeho teplota nemění. 
Se změnou odporu s teplotou je třeba počítat při konstrukci elektrických a elektronických zařízení. Odpor 
polovodičů závisí daleko výrazněji na teplotě, než odpor kovú. Této jejich vlastnosti je možné využít 
například k měření teploty. Polovodičové prvky, jejichž odpor se s teplotou prudce mění, se nazývají 
termistory. Jsou většinou vyráběny z oxidů kovů spékaných pod tlakem za vysoké teploty. 

Základní vztahy: 

Elektrický proud vzniká při uspořádaném pohybu elektrických nábojť1, k němuž dochází púsobe
ním elektrického pole. V kovových vodičích se jedná o pohyb volných elektronť1 , v elektrolytech o pohyb 
iontů a v polovodičích o pohyb elektronů a děr. 

Hustotaj[Am-2
] elektrického proudu (definovanájako podíl proudu /(A] a kolmého průřezu S[m2] 

vodiče, kterým proud I protéká), souvisí s intenzitou E [V-m-1] působícího elektrického pole vztahem 
(Ohmův zákon v diferenciálním tvaru) 

j = y E, (1) 

kde y [S·m-1] je konduktivita, její převrácená hodnota p = lly rezistivita. U kovů leží hodnota rezistivity 
v rozmezí 10...s + 10-ó Q-m, u polovodiči'! 10-5 + 106 Q-m a u izolátorú 107 + 1019 .Q-m . Vodivost, tedy i 
rezistivita a celkový elektrický odpor R [Q] materiálu závisí na teplotě. Tuto závislost kvantifikuje tak 
zvaný teplotní součinitel elektrického odporu látky a. , který je definován jako podíl poměrné změny 
tVVRo elektrického odporu Ro tělesa z této látky a příslušného rozdílu teplot l'l.T, jemuž poměrná změna 
elektrického odporu odpovídá 

a = 
1 !::.R 

R !::.T ' o 
(2) 
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závislost elektrického odporu na teplotě pokládáme přitom v intervalu !J..T za lineární. Jednotkou teplot
ního součinitele odporu je 1 reciproký kelvin= 1 K-1

• 

Pokud nelze považovat teplotní závislost odporu za lineární, přejde defmice (2) ve vztah 

ldR a ---
T - R dT ' 

teplotní součinitel není konstantní, ale je funkcí teploty. 

a) Konduktivita /k souvisí s mikroskopickými vlastnostmi kovu vztahem 

}1<. = be e ne , 

(3) 

(4) 

kde be je pohyblivost elektronu, která je přímo úměrná střední době mezi srážkami elektronu s ionty 
krystalové mřížky kovu [iv], e- náboj elektronu a ne- koncentrace volných elektronú (počet volných 
elektronů v jednotce objemu materiálu). Se zvyšující se teplotou roste amplituda teplotních kmitů iontů 
kolem rovnovážných poloh a tím se zvětšuje pravděpodobnost srážky elektronu s těmito ionty. Zkracuje 
se střední doba mezi srážkami a v důsledku toho klesá vodivost. Odpor kovu s teplotou roste (dRJdT> O) 
a to přibližně lineárně. Požijeme vztah (2) a závislost odporu kovu na teplotě vyjádříme vztahem 

R, = Ro (1 + a.·t) , (5) 

kde R, (R0) je odpor vodiče při teplotě t [0C] (O °C), a. - střední teplotní součinitel elektrického odporu 
v teplotním intervalu (O; t) °C . 

b) Analogicky vztahu ( 4) platí pro konduktivitu YP polovodiče 

(6) 

kde be a bd jsou pohyblivosti nositelů náboje (elektronů a děr), v případě vlastního polovodiče [i] platí 
ni = ne = nd , ne a nd jsou koncentrace elektronú a děr. Koncentrace ni nositel (I náboje v polovodiči prudce 
roste s teplotou T [K] [iv] 

ni = C · exp [-Eg/(2ks1)] , (7) 

C je slabě teplotně závislá konstanta, Eg [J] - šířka zakázaného pásu polovodiče, k8 - Boltzmannova 
konstanta. 

V úzkém rozmezí teplot můžeme pohyblivost nositelť1 považovat za konstantní a podle vztahů (6) 
a (7) poroste vodivost polovodiče rovněž exponenciálně s teplotou. Pro odpor polovodiče pak vyplývá 
vztah 

R(1) = A · exp [Eg/(2k8 1)] = A · exp (B/1) , (8) 

kdy A [.0] a B [K] jsou (přibližně) konstanty, charakterizující daný polovodič. Odpor polovodiče s ros
toucí teplotou klesá (dRJdT < 0), teplotní součinitel odporu (při dané teplotě 1) je podle (3) roven 

O.T = - BIY . (9) 

Logaritmováním vztahu (8) dostaneme lineární závislost přirozeného logaritmu odporu na reciproké 
absolutní teplotě 

ln R = ln A + BIT. ( 1 O) 

Porovnáme-li vztah (1 O) se 
směrnicovým tvarem rovnice ~ 
přímky y = kx + q, můžeme 
z grafu extrapolací přímo určit 

ln A = q (úsek na ose y) a B = 

=k (směrnice přímky k = c/d) 
(viz obr. ll- 22). 

Po odlogaritmování platí: o 
...... 

----
A = eq, kde e je základ 
přirozených logaritmi't. ". ln A 

_."" . 

----

,..--
c 

_.,. .. ..-- 1-E--------------------~ 1/ T 
d 

Obr. II - 22 : Grafické určení konstant termistoru 
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Pracovní úkol: 

1. Změřte teplotní závislosti odporu kovu a termistoru v intervalu teplot 15 °C -;- 80 °C. Obě závislosti 
znázorněte graficky. 

2. Určete teplotní součinitel odporu kovu a početně i graficky velikost jeho elektrického odporu při 
teplotě O °C. 

3. Stanovte početně i graficky charakteristické konstanty termistoru a vypočítejte hodnoty teplotního 
součinitele odporu pro dvě odlišné teploty. 

Potřeby: digitální multimetr, teploměr (analogový či digitální), ohřívací lázeň s míchačkou, přípravek s 
kovovým vodičem a termistorem, vodiče. 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

1) Přípravek s termistorem a kovovým drátem navinutým na izolantu zahříváme ve vodní lázni. 

2) Elektrický odpor obou prvků měříme multimetrem, první měření provedeme před ohřevem lázně. 

3) Teplotu přípravku zvyšujeme mírným zahříváním, spínací hodiny elektrického ohřevu nastavíme na 
časový interval 6 -;- 1 O s. Před odečtením teploty a změřením odporů necháme teplotní poměry 
v přípravku ustálit (asi 2-;- 3 minuty při spuštěné míchačce). Do připravené tabulky postupně zapisu
jeme teploty a jim příslušné hodnoty odporů obou prvků. 

4) Střední teplotní součinitel elektrického odporu kovu a odpor Ro při teplotě O °C určíme ze změřené 
závislosti (5) lineární regresí. Odpor Ra stanovíme též graficky, a to extrapolací grafu R == R(t) k teplotě 
t == O °C. Vypočtený teplotní součinitel odporu pro daný materiál porovnáme s údajem v tabulkách. 

5) Závislost R == R(t) pro termistor vyneseme do grafu. 

6) Teploty t [0C] převedeme na absolutní teploty T [K] a vypočteme reciproké teploty liT [K-1
]; 

naměřené hodnoty odporu R termistoru zlogaritmujeme a sestrojíme graf závislosti ln R = f (111), 
který graficky vyrovnáme. 

7) Charakteristické konstanty A a B termistoru určíme jednak orientačně graficky (viz obr. II - 22), 
jednak početně ze vztahu (l O) z koeficientů lineární regrese37

• 

8) Teplotní součinitele odporu termistoru vypočteme ze vztahu (9) pro dvě různé teploty. 

9) Odhadneme přesnosti dosažených výsledků. 

10) Do přehledné tabulky soustředíme všechny hodnoty (včetně chyb a výběrových korelačních koefici-
entů) získané jak početně, tak graficky pro kov i termistor. 

Kontrolní otázky: 

W Nalezněte si ve fYzikálních tabulkách hodnoty teplotního součinitele odporu pro některé materiály. 

W Jaký je fYzikální význam konstant A a B termistoru? 

rn Jak souvisí chyby konstant A, B s nalezenými chybami regresních koeficientů k, q ? 

Literatura: 

[i] KOPAL, A., ERHART, J. , ČMELÍK, M., MACHONSKÝ, L. FYZIKA ll. Liberec: TUL, 2008. 

[ii] BROŽ, J. a kol. Základyfyzikálnich měření (1). Praha: SPN, 1983 . 

[iii] BONČ-BRUJEVlČ, V.P., KALAŠNIKOV, S.G. Fizikapo/uprovodnikov. Moskva: Nauka, 1977. 

[iv] KJTTEL, Ch. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985. 

VLAS1NOSTI FEROMAGNETICKÉ LÁTKY 

Schopnost výrazně zesilovat vnější magnetické pole (případně si své magnetické pole ponechat 
i bez přispění vnějšího pole) má poměrně úzká skupina látek. Je to především čisté železo (odtud název 

37 Pokud máme k dispozici program pro exponenciální regresi, určíme konstanty A aB regresí závislosti R = j{l /1) dle rovnice (8). 
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feromagnetizmus), dále různé druhy ocelí a slitiny kobaltu, niklu či chrómu. Z feromagnetických látek se 
vyrábějí například jádra transformátorů nebo paměťové prvky pro záznam informací. 

Základní vztahy: 

Po vložení feromagnetické látky do vnějšího pole o indukci Ě0 , se k němu připočte magnetická 

odezva feromagnetika, kterou nazýváme magnetickou polarizací J. V případě izotropního materiálu 

MR ] . : 

B (T] 
o 

bude velikost B výsledné indukce rovna součtu velikostí 
obou veličin 

B = Bo + J. 

Relativní "zesílení" magnetického pole uvnitř feromag
netika můžeme popsat poměrem 

f.lr = B!Bo , (I) 

kde l'r je poměrná permeabilita, která charakterizuje 
uvažované prostředí. Pro vakuum je rovna jedné, pro 
vzduch prakticky také (přesnější hodnota pro vzduch 
teploty O °C a normálního tlaku je 1,000 000 38). U 
feromagnetických látek nabývá poměrná permeabilita 
hodnot řádově I 02 až 105 a navíc j e funkcí B0 ( l'r = 

= f.lr (B0)) a teploty. Závislost velikosti indukce B nebo 
magnetizace M 

M = (B- Bo)/flo = Jlflo, (2) 

(1'0 = 4n:·l0-7 H·m-1 je permeabilita vakua) na indukci Bo 
se obvykle znázorňuje graficky (viz obrázek ll~ 23). 

Obr. ll - 23: Křivka počáteční magnetizace 
a hysterezní smyčka 

Vystavíme-li odmagnetované feromagnetické tě

leso vlivu vnějšího magnetického pole, jehož indukci B0 

zvyšujeme, roste současně velikost jeho magnetizace po 
křivce 1, kterou nazýváme křivkou počáteční magnetizace. Po dosažení hodnoty Bos jeví látka magnetické 
nasycení, velikost magnetizace již dále na indukci nezávisí. Začneme-li velikost indukce snižovat, 
magnetizace nesleduje křivku I, nýbrž klesá po křivce 2. Při vymizení vnějšího pole zůstává uvnitř látky 
zbytková magnetizace MR , nazývaná magnetická remanence. Abychom ji odstranili, musíme použít 
magnetické pole opačné orientace až do velikosti indukce BoK . Závislost 2 (M na B0 ) se nazývá hysterezní 
smyčka. 

Názorně vysvětluje feromagnetické vlastnosti látek Weissova38 fenomenologická teorie [i]. 

primánú 
vinutí 

střední siločára l 5 

DO 
Obr. ll - 24 : Tvar vzorků pro měření magnetických vlastností 

Mikroskopické (kvantově-mechanické) vysvětlení podali Frenkel39 a Heisenberg40 [ii]. 

38 Weiss, Pierre (1865-1940), francouzský fyzik 
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K charakterizování feromagnetické látky se užívá magnetizačních křivek (křivka počáteční 

magnetizace + hysterezní smyčka) M = M(Bo) nebo B = B(Bo) a závislosti J1r(B0) poměrné permeability 
na indukci B0 vnějšího magnetického pole. K nalezení uvedených závislostí je možno použít vzorek 
feromagnetické látky ve tvaru uzavřeného prstence konstantrubo průřezu S, jehož tloušťka musí být malá 
ve srovnání s průměrem prstence. Na prstenci je po celém obvodu navinuta cívka (toroid) o N 1 závitech 
(primární vinutí), která bude vytvářet magnetické pole, a měrná cívka (sekundární vinutí) s N2 závity 
(obrázek II - 23). Pro méně přesná měření může mít vzorek obdélníkový tvar (obrázek ll - 24, vpravo). 

Na primární vinutí přivedeme ze sítě střídavý proud l(t) = lm· cos cvt o maximální hodnotě l m a úhlové 
frekvenci w = 2nj, který bude budit uvnitř vinutí magnetické pole o (střídavé) indukci B0(t) 

kde /5 je délka střední siločáry v prstenci Uádře). Jelikož ručkové přístroje k měření střídavého proudu 
udávají efektivní hodnoty veličin, naměříme v primárním obvodu proud 11 = ln/"2. Pro maximální veli
kost Bom indukce potom bude platit 

B = Jlo.J2 Nl I 
Om I · 

/s 
(3) 

Závity sekundárního vinutí prochází celkový střídavý magnetický tok rJ>(t)41 

W(t) = N2 S Bm COS OJ( , 

který v tomto vinutí indukuje (dle Faradayova zákona elektromagnetické indukce [i]) střídavé napětí U(t) 

U(l) = - dw = wN2 S Bm ·sinwt , U(t) =Um ·sinwt. 
dt 

Na voltmetru v sekundárním vinutí naměříme efektivní hodnotu napětí U2 = Um 1"2. Maximální hodnotu 
Bm indukce v materiálu prstence Uádra) vypočteme ze vztahu 

Ji 
Bm = U?. 

OJ N 2 S -
(4) 

Poměrnou permeabilitu materiálu vypočteme buď ze vztahu (1) nebo přímo z naměřených hodnot proudů 

a napětí 

f..Lr = (5) 

Pracovní úkol: 

1. Proměřte křivku počáteční magnetizace feromagnetického materiálu (transformátorového plechu) a 
zj istěte závislost jeho poměrné permeability na velikosti indukce vnějšího magnetického pole. 

2. Závislosti magnetizace, poměrné permeability a indukce materiálu na velikosti indukce vnějšího pole 
znázorněte graficky (i s chybovými úsečkami). 

3. Nalezněte maximální poměrnou permeabilitu materiálu. 

Potřeby: zdroj střídavého napětí (oddělovací transformátor), autotransformátor, posuvné odpory, trans
fonnátor s feromagnetickým jádrem, voltmetr, ampérmetr. 

39 Frenkel, Jakov lljič (1894-1952), ruský fyzik 
40 Heisenberg, Werner Kari (190 l-1976), německý fyzik, Nobelova cena 1932 
41 Magnetický ( indukční) tok ifJ [Wb] je skalární souč in plošného elementu ctA a magnetické indukce B: difJ = B · ctA ; 
celkovč f/> = Js B · ctA . 
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Obr. ll - 25: Schéma zapojení pro měření magnetických vlastností 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

1) Vzorek v transformátoru zapojíme do obvodu podle schématu na obrázku II - 25 a nejprve ho 
odmagnetujeme tak, že nastavíme magnetizační proud ft na hodnotu 1 A a snižujeme pomalu plynule 
k nule. Při vlastním měření zvyšujeme proud v primárním vinutí po předepsaných krocích (nevra
címe se k nižším hodnotám) až po doporučenou konečnou velikost. 

2) Poznamenáme s i uvedené parametry vzorku Us , S) a počty závitů vinutí transformátoru (Nt,2) i 
přesnost použitých měřidel. 

3) Podle vztahů (3), (4), (2) a (1) či (5) vypočtemeB0m, Bm, MmaJir, které spolu s naměřenými hodnotami f t 
a U2 soustředíme do přehledné tabulky. Krajní chyby vypočtených hodnot stanovíme I x pro každou 
ze tří částí křivky počáteční magnetizace. 

4) Graficky znázorníme magnetizační křivky Bm = Bm(Bom) a Mm = Mm(Bom) s chybovými úsečkami 
a rovněž závislost J.lr = pr(Bom). Všechny tři křivky můžeme vynést do společného grafu, na svislou 
osu v tom případě vyznačíme tři stupnice. 

5) Po proložení grafu nalezneme maximální hodnotu poměrné permeability a jí příslušnou velikost in
dukce Bom vnějšího magnetického pole. 

Kontrolní otázky: 

W V jakých jednotkách se měří indukce magnetického pole, magnetizace, magnetická polarizace a po
měrná permeabilita? 

biJ Jakých hodnot (řádově) nabývá poměrná permeabilita feromagnetických, diamagnetických a paramag
netických materiálů? 

m Jakou číselnou hodnotu budete dosazovat za (J) do vztahu (4)? 

Literatura: 
[i] KOPAL, A., ERHART, J., ČMELÍK, M., MACHONSKÝ, L. FY2IKA ll. Liberec: TUL, 2008. 

[ii] KITTEL, Ch. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985. 

MĚŘENÍ OHNISKOVÝCH VZDÁLENOSTÍ TENKÝCH ČOČEK 

Opticky průhledné prostředí (zpravidla sklo) omezené dvěma kulovými plochami (z nichž jedna 
mí'tže být rovinou) vytváří čočku, která je základní součástí optických přístrojů a zařízení (dalekohled, 
mikroskop, fotografický aparát, brýle, oko). Důležitou charakteristikou čočky, která předurčuje její pou
žití, je ohnisková vzdálenost. 

Základní vztahy: 

Čočka vytváří skutečný nebo zdánlivý obraz předmětu. V případě tenké čočky, což je abstrakce 
předpokládající, že vzdálenost vrcholtt obou kulových ploch, které čočku tvoří, lze zanedbat, souvisí 
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vzdálenost a předmětu a vzdálenost b obrazu od středu čočky s ohniskovou vzdáleností f zobrazovací 
rovnicí 

lla + lib = 1/f . (1) 

Ohnisková vzdálenost čočky se v tomto případě zavádí jako vzdálenost ohnisek čočky od středu čočky a 
udává se v metrech, případně centimetrech [i]. Převrácená hodnota ohniskové vzdálenost je optická 
mohutnost ({J čočky udávaná v dioptriích (1 D = 1 m-1

) 

(/J = 1/f. (2) 

V případě, že čočka (soustava čoček) vytváří skutečný obraz předmětu, je možné vypočítat její ohnisko
vou vzdálenost ze změřených vzdáleností a a b předmětu a jeho obrazu od čočky 

f = _!!}}__ ' 
a+b 

(3) 

či ze změřených velikostí y a y ' předmětu a obrazu, jejichž poměry 'ly < O se nazývá příčné zvětšení 

b 
f = 1+ :;{ . (4) 

O něco přesnější výsledky poskytuje postup měření nazývaný Besselova metoda. Je-li vzdálenost d mezi 
předmětem a zobrazovacím stínítkem větší než čtyřnásobek ohniskové vzdálenosti čočky (d >> 4f ), 
existují dvě polohy čočky, při nichž se na stínítku vytvoří ostrý obraz předmětu (v jenom případě 
zvětšený, ve druhém zmenšený). Označíme-li J vzdálenost těchto dvou poloh, můžeme ohniskovou 
vzdálenost vypočítat podle vztahu 

d2 _ g2 
f = 4d . (5) 

Vzhledem k tomu, že samotná rozptylka (čočka se zápornou optickou mohutností) není schopna vytvořit 
skutečný obraz předmětu, je třeba svrchu uvedené metody modifikovat. 

Pro měření Besselovou metodou vytvoříme spojnou optickou soustavu tak, že k měřené rozptylce 
těsně přitiskneme spojku o větší absolutní velikosti optické mohutnosti než má rozptylka. Celková optická 
mohutnost ({J soustavy bude pak rovna součtu optických mohutností ((Js spojky a (/JR rozptylky: ({J = ((Js + (/JR , 

a bude kladná. Besselovou metodou změříme ohniskovou vzdálenost/soustavy spojka-rozptylka a známe-li 
současně ohniskovou vzdálenost/s použité spojky, vypočteme neznámou ohniskovou vzdálenost fR rozptylky 

(6) 

Při druhém postupu měření se obraz vytvořený spojkou stane předmětem pro rozptylku, po jejímž 
vložení se vytvoi'"í ostrý obraz v jiném místě (v jiné poloze stínítka- viz obr. II- 27). 

Označíme-li u vzdálenost rozptylka - první poloha stínítka (poloha, kdy na stínítku vznikl obraz vytvo
řený samotnou spojkou) a v vzdálenost rozptylka - druhá poloha stínítka (po vložení rozptylky a novém 
zaostření), vypočteme ohniskovou vzdálenost /R rozptylky podle vztahu 

I'=~ 
JR 

u-v 

Pracovní úkol: 

1. Stanovte ohniskovou vzdálenost tenké spojky dvěma zpí'lsoby. 

2. Dvěma postupy změlte ohniskovou vzdálenost tenké rozptylky. 

3. Dosažené výsledky porovnejte (včetně chyb měření). 
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Potřeby: optická lavice se zdrojem světla, měřítko, tenké čočky, stínítko, stativy, milimetrový papír. 

d 

a b 

y 

ó u 

y 
yl 

d 

Obr. II - 26 : Besselova metoda Obr. II- 27 : Měření rozptylky 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

1) Na optickou lavici umístíme zleva: osvětlený pi·edmět, stativ(y) s měřenou čočkou a stínítko. Obraz 
na stínítku zaostřujeme posouváním čočky. Při měření zvětšení je výhodnější volit tu polohu čočky, 

při které se vytváří zvětšený obraz. 

2) Při měření Besselovou metodou si poznamenáme vzdálenost d předmět - stínítko a obě polohy p , a 
p2 spojky či soustavy spojka - rozptylka, při kterých vzniká na stínítku ostrý obraz předmětu (potom 
vzdálenost 6 = I Pt - P2l ). 

3) Při druhém postupu měření na rozptylce si poznamenáme polohu r rozptylky a obě polohy st1 a st2 

stínítka. Potom u = Ir- std a v = Jr - st2 ! (viz obr. II- 27). 

4) Všechna měření alespoň Sx opakujeme. 

5) Pro všechny způsoby měření vypočteme hledané ohniskové vzdálenosti jako aritmetické průměry 
hodnot zjištěných při jednotlivých měřeních, včetně chyb. 

Kontrolní otázky: 

W Vysvětlete, co to jsou ohniska čočky, ohnisková vzdálenost a optická mohutnost. 

W Proveďte grafickou konstrukci obrazu předmětu při zobrazování spojnou (rozptylnou) čočkou . 
W Proč potřebujeme spojku při měření ohniskové vzdálenosti rozptylky? 

Při Besselově metodě máte k dispozici sadu spojných čoček o ohniskových vzdálenostech 5, I O a 20 cm. 

Kterou z nich použijete při měření ohniskové vzdálenosti rozptylky s optickou mohutností - I O m _, ? 

Literatura: 

[i] WAGNER, J., KOPAL, A. Fyzika II. Vydání 2 . Liberec: TUL, 1995. 

[ii] ŠINDELÁŘ, V., SMRŽ, L. Novásoustavajednotek. Vyd. 4. Praha: SPN, 1989. 
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STUDIUM OPTICKÝCH SPEKTER OHYBOVOU MŘÍŽKOU 

Každý atom (molekula) má své charakteristické spektrum: při přechodu elektronu mezi různými 
energetickými stavy buď vyzařuje nebo pohlcuje elektromagnetické vlnění přesně daných a individuálně 
odlišných frekvencí (vlnových délek). Znalost spektra poskytuje základní informaci o elektronovém obalu 
atomu (molekuly) a slouží k identifikaci složení neznámých materiálů. K měření spekter se používají spekt
rometry, jejichž základní součástí jsou elementy umožňující rozklad elektromagnetického vlnění podle 
vlnových délek - hranoly či ohybové mřížky. 

Základní vztahy: 

Optickou (ohybovou) mřížkou nazýváme soustavu rovnoběžných štěrbin oddělených pro světlo 
neprůhlednými proužky. Charakterizujeme ji mřížkovou konstantou d, která udává společnou šířku jedné 
štěrbiny a jednoho neprůhledného proužku. Dopadá-li na mřížku kolmo rovinná monochromatická 
světelná vlna, stává se každá štěrbina koherentním zdrojem vlnění. Tato vlnění budou navzájem inter-

~ . J 
d L.J 

-- "__ ----' 

Obr. ll - 28 : Průchod monochromatického světla ohybovou mřížkou 

X 

ferovat a pro určité směry šíření (popsané úhlovou odchylkou ak od přímého směru), odpovídající 
maximálnímu zesílení, platí (viz [i]) 

d · sin ak = k · J.. , (I) 

kde ;, je vlnová délka použitého monochromatického světla, k = O; 1; 2; ...... je celé č ís lo, nazývané řád 
maxima. Ve všech ostatních směrech se vlnění interferencí vyruší. Na stínítku budeme pozorovat ostré 
světlé čáry barvy procházejícího světla. Ze vztahu (1) je zřejmé, že velikost úhlové odchylky roste 
s vlnovou délkou, maximum bude nejvíce odchýleno pro červenou barvu. Známe-li mřížkovou konstantu 
a změříme-li úhly ak můžeme vypočítat vlnovou délku použitého světla . Známe-li naopak vlnovou délku, 
pak určení úhltt umožní zjistit neznámou mřížkovou konstantu. 

Pracovní úkol: 

I. Určete vlnové délky spektrálních čar výbojky. 

2. Naměřené hodnoty porovnejte s údaji v tabulkách. 

3. S využitím tabulkových hodnot určete neznámou mřížkovou konstantu jiné mřížky. 

Potřeby: optická lavice, ohybové mřížky, stínítko, měřítka, štěrbina, objektiv, výbojka. 

Pokyny k měření a jeho zpracování: 

1) Po rozsvícení výbojky vyhledáme (pl·i pootevřené štěrbině) spektrální čáry na stínítku a posouváním 
objektivu vytvoříme ostrý obraz štěrbiny. 

2) Spektrální čáry v maximu 1. řádu se objeví symetricky po obou stranách od maxima nultého řádu. 
Štěrbinu zúžíme a měříme vzdálenost y obou symetrických čar a kolmou vzdálenost x stínítka od 
mřížky (viz obr. ll - 28). Hledanou úhlovou odchylku pak vypočteme ze vztahu 

ak = arctan ()v2x). (2) 
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Měření několikrát zopakujeme pro různé vzdálenosti x. Pokud některá mřížka poskytuje i maxima 
vyšších řádů (k > 1 ), rovněž je využijeme v měření. 

3) Z každého páru naměřených hodnot vypočteme vlnovou délku spektrální čáry (vztahy (1) a (2), k= 1), 
vypočtené hodnoty zprůměrujeme a stanovíme směrodatnou odchylku. Provedeme porovnání s tabe
lovanou hodnotou. 

4) Při měření neznámých mřížkových konstant postupujeme obdobně, při výpočtu d ze vztahu ( 1) 
použijeme tabelované vlnové délky. 

Kontrolní otázky: 

rn Jakými hodnotami vlnových délek je omezen interval "viditelného" elektromagnetického vlnění? 
Jaké další druhy elektromagnetického v lnění znáte? 

W Je interference světla na ohybové mřížce podmíněna vlnovými nebo korpuskulárními vlastnostmi 
světla? 

m Jaký nejvyšší řád k spektra bychom mohli teoreticky pozorovat na mřížce s mřížkovou konstantou 
5 f..Lm při použití monochromatického záření rubínového laseru(/,= 694 nm)? 

Literatura: 

[i] W AGNER, J ., KOP AL, A. Fyzika II. Vydání 2. Liberec: TUL, 1995. 

VLASTNOSTI FOTOPOLOVODIČOVÝCH PRVKŮ 

Fotopolovodičové prvky (zkráceně fotopolovodiče) jsou součástmi elektrických obvodů. Setká
váme se s nimi v optoelektronice při nejrúznějších aplikacích: na principu indikace světelného záření se 
používají například v zabezpečovacích zařízeních, ve sdělovacích a infom1ačních systémech, v zaříze
ních pro elektrická měření neelektrických veličin. 

Základní vztahy: 

Polovodič, jehož elektrické vlastnosti jsou značně závislé na dopadajícím elektromagnetickém 
záření (v pásmu vlnových délek od 10 do 340 000 nm) nazýváme fotopolovodičovým prvkem. V technické 
praxi rozlišujeme fotoodpory, odporové a hradlové fotodiody, fototranzistory a fototyristory. Vlastnosti 
fotopolovodičú jsou založeny na vlastnostech polovodičových materiálú (přechod P-N a vnitřní foto
elektrický jev). Vnitřní fotoelektrický jev se projevuje dvojím způsobem: 

elektrickou vodivostí, 
vznikem elektrického napětí (tzv. hradlový fotoelektrický jev). 

Při fotoelektrické vodivosti dochází ozářením ke změně rezistance prvku. Podle pásového modelu 
pevných látek se ozářením zvyšuje koncentrace volných nositelů náboje: elektronů ve vodivostním pásu 
a děr ve valenčním pásu. Tento jev je vyvolán absorpcí fotonů s energií, která je větší než šířka zakáza
ného pásu. Vznikem párů elektron-díra se zvýší vodivost fotopolovodiče. 

Fotoelektrický hradlový jev vzniká následkem separace elektronú od děr ve vzniklých párech 
elektron-díra. 

Na výrobu fotopolovodičových prvků se používá Ge, Si, ZnS, CdS a další látky. Nejjednodušším 
typem fotopolovodičových prvkí1 jsou fotoodpory (fotorezistory). Každý fotoodpor charakterizuje tzv. 
integrální citlivost K, kterou definujeme vztahem 

K=(~) 
/). (/) U= konst. ' 

kde M je změna proudu odpovídající změně světelného toku !J.<P42
, při konstantním napětí. 

42 Světelný tok !!..C/J vycházející ze zdroje se svítivostí 1 do elementárního prostorového úhlu !!...Oje dán vztahem !!..C/J ~ I · 1!...0. 
Jednotkou světelného toku je lumen I lm = l cd·sr. 
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Fotodioda se konstrukcí neliší od obyčejných polovodičových diod. Polovodičový materiál je 
umístěn v neprůhledném pouzdře s okénkem. Fotodiody, u kterých vlivem dopadu záření dochází pouze 
k fotovodivosti nazýváme fotodiodami odporovými, ty u kterých ještě vzniká hradlový fotoelektrický 
jev, nazýváme hradlovými fotodiodami. 

Fototranzistory se podobají běžným tranzistorům a liší se od nich tím, že v pouzdře fototranzistoru je 
okénko, kterým může dopadat záření na oblast báze-kolektor. Fototranzistor pracuje jako fotodioda s využitún 
zesilovacího účinku tranzistoru. Fototranzistory se vyrábějí buď s dvěma vývody (volnou bází), nebo se třemi 
vývody, což umožňuje přivádět na vstup vedle optického signálu ještě signál elektrický. 

Voltampérovou charakteristikou fotodiody v ustáleném stavu nazýváme funkční závislost mezi 
protékajícún proudem I a napětún U na diodě: I = j{U), při konstantním osvětlení'3 E fotodiody. 
Vzhledem k tomu, že se fotodiody používají výhradně se záporným napětím, měří se pouze charakteris
tika v závěrném směru. Lumenampérovou charakteristikou rozumúne závislost mezi protékaj ícim proudem 
I a světelným tokem IP dopadajícím na fotodiodu : I = j{ ťP), při konstantním napětí U na diodě . 

Pracovní úkol: 

1. Změřte voltampérové charakteristiky fotodiody v závěrném směru pro dva výrazně odlišné světelné 
toky. 

2. Změřte lumenampérové charakteristiky při konstantních závěrných napětích O V, I V a 2 V . 

3. Výsledky zpracujte graficky. 

4. Určete graficky i výpočtem integrální citlivost K fotodiody. 

Potřeby: fotodioda, zdroj stejnosměrného napětí, mikroampérmetr, voltmetr, autotransformátor, žárovka, 
luxmetr, posuvný odpor, vypínač, vodiče. 

Pokyny pro měření a jeho zpracování: 

1) Pro měření voltampérové charakteristiky použijeme zapojení podle obr. II- 29. Měřte pro závěrná 
napětí do 5V s krokem 0,5 V ! Na luxmetru odečítáme hodnoty osvětlení E v Iuxech. Dopadající 
světelný tok ťP vyjádřený v lumenech vypočteme ze vztahu ťP = KS, kde S [ m2

] je účinná plocha 

I 230 v 
+ 

Obr. II- 29: Zapojení fotodiody v závěrném směru (pro nenulové napětí) 

fotod iody. Měření lumenampérové charakteristiky pro závěrná napětí l V a 2 V provádíme dle téhož 
zapojení. Osvětlení zvyšujeme po 1 OS lx až do 
1 050 lx. 

2) K měření lumenampérové charakteristiky při O V 
použijeme zapojení podle obr. II - 30. 

3) Osvětlen í E měříme luxmetrem umístěným v 
místě fotod iody, jejíž účinná plocha S je uve
dena v soupisu provozních hodnot. 

4) K měření použijeme hradlovou fotodiodu I PP 75. 
Jedná se o křemíkovou fotodiodu s vysokou c itli
vostí, především na viditelné světlo. Obr. II - 30 : Zapojení diody (pro napětí O V) 

43 Osvětlení E je defrnováno jako podíl světelného toku !).</) a obsahu !).S jím ozařované plochy 1:.: = !). <Pl !).S. Jednotkou osvět
lení je Iux, I lx = I lm·m-2

• 
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Kontrolní otázky: 

m Kde se v praxi i v běžném životě setkáváme s fotopolovodivými prvky? 

m Čím se liší kov, polovodič a izolátor z hlediska pásového modelu? 

m Jak je definována fyzikální veličina osvětleni a jaká je její jednotka? 
m Jak byste vysvětlili pojem "vodivostní pás" ? 

Literatura: 

[i] SEDLÁK, B., ŠTOLL, I. Elektřina a magnetismus. Praha: Academia, 2002. 

[ii] VLADAŘ, J., ZELENKA, J. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. Praha: SNTL, 1986. 
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III. DODATKY 
Jaké písně zpivaly Sirény? Jaké jméno si dal Achilles, když 
se skrýval mezi ženami? Tyto otázky, jakkoli záludné, se 
úplně nevymykají našim dohadům. 

Sir Thomas Browne Pojednání o starých popelnicích 

Dodatek 1. Příklady zápisů konečných výsledků 

Správně 

k = (92 ± 3) N·m-1 

b = (0,004 60 ± 0,000 05) m = (4,60 ± 0,05) mm 

R = (1 690 ± 20) n = (1,69 ± o,02) w 
M = (189,98 ± 0,04) g 

E = (1 636 ± 2) MPa = (1,636 ± 0,002) GPa 

kB= (1,391 ± 0,006) ·10-23 J·~1 

F=(201±5)N, nebo F=201N±5N 

d = (2,608 ± 0,005) cm 

F= (201 ± 5) N 

I= 0,6 m 

Chybně 

k= (92,432 31 ± 2,450 661) N·m- 1 

b = (0,004 601 ± 0,000 042 4) m 

R = (1 686,3 ± 18,1) n 
M = (189,975 ± 0,04) g 

E = (1 ,636·103 ± 2) MPa 

k8 = (1 ,391·1 o-23 ± 6·10-26
) J·K- 1 

F= 201 ± 5 N 

d = 2,608 cm± 0,05 mm 

F = 201 ± 2,28% N 

l = (0,6 ± 0,000 2) m 

Chybu zaokrouhlujeme na jednu platnou cifru, výsledek zaokrouhlíme do řádu platné cifry chyby. 

Dodatek 2. Prvky elektrických obvodů, praktické rady 

Elektrické obvody zapojujeme podle schémat. Před vlastním zapojením se musíme důkladně 
seznámit s jednotlivými prvky elektrických obvodů. Je třeba nejen znát značky používané pro pNstroje 
ve schématech elektrických obvodů (obr. 111-1), ale i znát základní vlastnosti těchto přístrojů . 

D 2 .1. Zdroje elektrického napětí 

Nejpoužívanějšími zdroji stejnosměrného napětí jsou (v naší laboratoři) stabilizované regulova
telné zdroje a akumulátory. Při jejich použití v elektrických obvodech je zapotřebí vědět, jaké mohou 
dodávat minimální a maximální napětí, jaký maximální proud je možné z nich odebírat, ale i to, že 
kladný pól je značen červeně a záporný černě (modře). Nejpoužívanějším zdrojem střídavého napětí je 
střídavé elektrické napětí o efektivní hodnotě 230 V s frekvencí 50 Hz, které získáme ze síťové zásuvky. 
Do zásuvky můžeme zapojovat jen takové spotřebiče, které splňují tuzemské normy a jsou řádně 

zkontrolovány. Zásuvky využíváme též jako zdroje pro získání nízkých střídavých napětí o vyšších 
frekvencích (RC generátory), dále jako zdroje pro transformátory i osvětlovací tělesa. 

D 2.2. Odpory 

Posuvné odpory používáme v obvodech především k regulaci proudu a napětí. Na štítku po
suvného odporu je označen jeho maximální odpor i maximální proud, který může odporem protékat. Zdířka 
jezdce je označena písmenkem J a ve schématech je označena šipkou (viz obr. III - 1). V některých 
případech budeme používat dekádové odpory (dekády). Použijeme je tam, kde potřebujeme nastavit 
přesnou a známou hodnotu odporu. Na štítku dekádového odporu je označena přípustná krajní chyba i 
maximální proud, který může dekádou protékat. 
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D 2.3. Měřicí přístroje 

V obvodech budeme používat především přístroje určené k měření napětí, proudu a odporu. Před 
zapojováním se musíme řádně seznámit s jejich funkcí a vlastnostmi. Vo/tmelrem měříme napětí (na 
odporu, elektrickém prvku, či napětí zdroje), zapojujeme ho vždy paralelně se zdrojem, č i elektrickým 
prvkem. Ampérmetrem měříme elektrický proud procházející elektrickým obvodem, proto ho zásadně 
zapojujeme v obvodu sériově. Ampérmetr má malý vnitřní odpor (1-ádově ohmy), voltmetr má velký 
vnitřní odpor (řádově kn až Mn). Možnosti použití analogového (ručkového) měřícího přístroje v 

+ zdroj stejnosměrného napětí ~ usměrňovací dioda -o o-

-o "'o- zdroj střídavého napětí ~ Zenerova dioda 

--@--- RC generátor :$2)- vakuová dioda 

--c:=J- rezistor -€? LED dioda 

~ odporová dekáda -fit fotodioda 

?- posuvný odpor 

~ PNP tranzistor 

---4~ kerarrůcký kondenzátor 

---4~ elektrolytický kondenzátor ~ NPN tranzistor 

;r kondenzátor s proměnnou 
-@-kapacitou ampérmetr 

__fVVV'o._ cívka -@- voltmetr 

lv...vJ transformátor -@- galvanoměr 

ll -@- ohmmetr 

~ banánek s odbočkou ~banánek 

Obr. 111 - 1 : Značky pro schémata elektrických obvodů 

obvodu jsou dány značkami na přístroji (uvedenými pod stupnicí a u zdířek). Citlivé měřicí přístroje, 
jako jsou galvanoměry, je nutné před vlastním měřením odaretovat. Před použitím přístroj tJ se důkladně 
poučíme o tom, jakým způsobem se nastavuje rozsah měřícího přístroje, jak se správně odečítají hodnoty 
v příslušných jednotkách (nikoliv v dílcích stupnice!), jak se přístroj zapojuje do obvodu a jaká je jeho 
třída přesnosti44 . 

Při použití univerzálních digitálních měřicích přístrojů se setkáme s některými specifickými značkami 
a pravidly. U připojovacích zdířek přístrojů se jedna ze společných zdířek označuje COM (z anglického 
common = společný), ostatní zdí.řky jsou označeny značkou příslušné veličiny (pro napětí V, pro proud 
mA, nebo A, pro odpor n atd.). Rozsah měření a měřená veličina se volí přepínačem; používá se 
označení: DC45 

- pro stejnosměrné proudy a napětí, AC46 
- pro střídavé proudy a napětí. Maximální 

přípustné chyby47 jsou uvedeny v příslušném manuálu. 

44 Viz odstavec 2.3.2.- Chyby systematické 
45 Viz Dodatek 5- Česko-anglicko-ruský slovníček některých frekventovaných pojmů 
46 Viz tamtéž 
47 Viz odstavec 2.3.2. - Chyby systematické 
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D 2.4. Doporučený postup při zapojování elektrických obvodů 

Elektrické obvody zapojujeme podle daných pravidel a při práci s elektrickým proudem 
musíme dbát bezpečnostních předpisů. 

1. Seznámíme se důkladně se všemi přístroji, které budeme používat a s dohodnutými značkami pro 
schémata elektrických obvodů (obr. III - 1). 

2. Na pracovišti zkontrolujeme, zda máme k dispozici všechna potřebná zařízení. 

3. Měřicí přístroje přepneme na nejvyšší rozsahy, reostaty nastavíme tak, aby odebíraný proud byl 
minimální, potenciometry, regulační transformátory a regulace zdrojů stejnosměrného napětí nasta
víme tak, aby odebírané napětí bylo nulové. 

4. Zdroje, přístroje a další zařízení rozložíme po pracovním stole tak, aby to odpovídalo schématu 
zapojení a abychom mohli dobře odečítat hodnoty z měřicích přístrojů. 

5. Nejdříve zapojíme do obvodu sériově všechny ampérmetry a všechny spotlebiče. Ve stejnosměrném 
obvodu postupujeme od záporného pólu zdroje (zdroj ovšem nezapojujeme!) ke kladnému, dbáme na 
správnou polaritu při zapojení přístrojů. 

6. Nakonec, paralelně k měřeným zátěžím (rezistorům, diodám, zdrojům a pod.), připojíme voltmetr. 

Ke spojování prvků obvodu používáme výhradně izolované vodiče, kterě j sou zakončeny "banánkem". 

Dodatek 3. Hodnoty Studentova součinitele 

Počet měření Hodnota parametru tP,n 

n P=68,3% P =95,0% P=99,0% P=99,73% 

2 1,84 12,71 63,66 235,77 

3 1,32 4,30 9,92 19,21 

4 1,20 3,18 5,84 9,22 

5 1' 15 2,78 4,60 6,62 

6 1' ll 2,57 4,03 5,51 

7 1,09 2,45 3,71 4,90 

8 1,09 2,37 3,50 4,53 

9 1,07 2,31 3,36 4,27 

10 1,06 2,26 3,25 4,09 

ll 1,06 2,23 3,17 3,96 

12 1,05 2,20 3, ll 3,85 

13 1,05 2,18 3,06 3,76 

14 1,04 2,16 3,01 3,69 

15 1,04 2,15 2,98 3,63 

20 1,03 2,08 2,86 3,45 

30 1,02 2,05 2,76 3,28 

50 1,01 2,01 2,68 3, 16 

100 1,00 1,98 2,63 3,08 

CIJ 1,00 1,96 2,58 3,00 
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Dodatek 4. Hustota vody a vzduchu 
Hustota destilované vody Pv (kg·m-3) v závislosti na teplotě 

t Pv I Pv I Pv 
(oC) fkg·m-31 [OC] fkg·m-31 (oC] fkg·m-31 
o 999,841 10 999,701 20 998,205 

1 999,900 ll 999,606 21 997,994 

2 999,941 12 999,498 22 997,772 

3 999,965 13 999,377 23 997,540 

4 999 973 14 999,244 24 997,299 

5 999,965 15 999,099 25 997,047 

6 999,941 16 998,943 26 996,786 

7 999,902 17 998,775 27 996,515 

8 999,849 18 998,596 28 996,235 

9 999,782 19 998,406 29 995,946 

Hustota suchého vzduchu Pvz (kg·m-3
) v závislosti na tlaku a teplotě [7] 

t p [kPa] 

[OC] 
93 94 95 96 97 98 99 100 

14 1,129 1 '1 41 1,153 1,165 1,177 1,190 1,202 1,214 

15 1,125 1,137 1,149 1,161 1,173 1,1 85 1,198 1,210 

16 1 ' 121 1,133 1,145 1,157 1,169 I ,181 1,193 1,205 

17 1,117 1, 129 1, 141 1,153 1,165 1,177 1' 189 1,201 

18 1,113 1,125 1,137 1,149 1,161 1,173 1, 185 1,197 

19 1,110 1,121 1, 133 1, 145 1,157 1,169 I, 181 1,193 

20 1,106 1,118 1, 130 1,141 1, 153 1,165 1,177 1,189 

21 1,102 1,114 1,126 1,138 1,149 1,161 1, 173 1, 185 

22 1,098 1, 110 1, 122 1, 134 1,145 1,157 1,169 1' 181 

23 1,095 1,106 I, 118 1,130 1,142 1,153 1, 165 1,177 

24 1,091 1,103 1, 114 1,126 1,138 1,149 I, 161 1,173 

25 1,087 1,099 I, 111 1, 1.22 1,134 1,146 1, 157 1,169 

Dodatek S. Česko-anglicko-ruský slovníček některých frekventovaných pojmů 

Veličiny a jednotky 

fyzikální veličina 

číselná hodnota (veličiny) 

rozměr veličiny 

základní veličina 

odvozená veličina 

jednotka 

násobek jednotky 

soustava jednotek 

physical quantity 

numerical value (of a quantity) 

dimension of a quantity 

base quantity 

derived quantity 

unit 

multiple of a unit 

system of units 
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1,226 

1,222 

1,218 

1,213 

1,209 

1,205 

1,201 

1,197 

1,193 
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1,185 

I, 181 



Měření 

pozorování 

měření 

přúné měření 

nepřímé měření 

měřicí prostředek 

analogový přístroj 

digitální přístroj 

stupnice (přístroje) 

stejnosměrný proud 

střídavý proud 

dělení (stupnice) 

rozsah stupnice 

citl i v o st (přístroje) 

měřicí metoda 

nulová metoda 

substituční metoda 

Zpracování výsledkzl 

výsledek měření 

aritmetický průměr 

chyba měření 

systematická chyba 

chyba přístroje 

chyba metody 

náhodná chyba 

relativní chyba 

výběrový rozpty I 

výběrová směrodatná 

odchylka 

výběrová s. o. střední 
hodnoty 

Studentovo rozdělení 

interval spolehlivosti 

metoda nejmenších čtvercú 

lineární závislost 

přímo úměrný 

lineární regrese 

korelační koeficient 

třída přesnosti (přístroje) 

observation 

measurement 

direct method ( of measurement) 

indirect method (ofmeas.) 

measuring instrument 

analogue (m.) instrument 

digital (m.) instrument 

scale 

direct current (DC) 

alternating current (AC) 

scale division 

scate range 

sensitivity 

method of measurement 

nu ll method ( of measurement) 

substitution method (ofm.) 

result of measurement 

arithmetic mean 

error of measurement 

systematic error 

instrumental error 

error of method 

random error 

relative error 

vanance 

standard deviation 

s. d. ofmean 

Studenťs distribution 

confidence interval 

least square method 

linear dependence 

direct proportional 

linear regression 

correlation coefficient 

accuracy class 
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V. REJSTŘÍK 

Ampér, 19 

ampérmetr, 74 
analogový, 19 
digitální, 19 

Citlivost 
integrální, 70 
vah, 17, 18 

čas, 15 

čočka tenká, 67 

deformace poměrná, 44 

délka, 15 

dioda LED, 57 

doba kmitu, 34, 42 

Etalon, 1 O, 19 

Fotodioda, 71 

fotopolovodiče, 70 

fotorezistor, 70 

fototranzistor, 71 

frekvence 
rezonanční, 49 

funkce měření 
kontrolní, 5 
poznávací, 5 

fyzikální veličiny, 9 
Galvanoměr, 74 

galvanoměr balistický, 19 

graf, 28 

Hmotnost, 16 

hodnota 
střední, ll , 12 

Charakteristika 
diody LED, 57 
lineární, 56 
ne1ineární, 56 
voltampérová, 71 
žárovky, 56 

chyba 
krajní aritmetického 

průměru, 12, 20 
krajní relativní, 18 
krajní relativní výsledná, 

18 
krajní stopek, 15 
krajní vážení, 18 
měření, 12 
náhodná, 15 
největší přípustná, 13 

Co je hledané, má se za nejlepší. 

přípustná, 13 
přípustná stopek, 15 
relativní, 13 
systematická měřidla, 13 
výsledná krajní, 15 

chyby 
náhodné, ll 
systematické, 15 
systematické osobní, 13 

Interference, 4 7 

interval spolehlivosti, 1 2, 25 

Jednotky, 9 
bezrozměrové odvozené, 9 
doplňkové, 9 
odvozené,9 
základní, 9 

jev 
piezoelektrický, 48 
vnitřní fotoelektrický, 70 

jímavost. viz kapacita tepelná 

Kalorimetr, 51 

kandela, 20 

kapacita 
měrná tepelná, 51 
měrná tepelná -jednotka, 

51 
tepelná, 50 
tepelná kalorimetru, 51 

kelvin, 19 

kilogram, 16 

koeficient 
výběrový korelační, 24 

koeficienty 
regresní, 24 

konstanta 
mřížková, 69 

Laser, 8 

LED, 57 

Iux, 7 1 

luxmetr, 71 

Měření 

interferometrická, 15 
nepřímé, 21 
opakovaná, 20 
technická, 5 

měřítko 
pásové, 15 
posuvné, 16 
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Petronius Satiry 

metoda 
absolutní, 1 O 
Besselova, 67 
interpolační, 18, 22 
kompenzační, 1 O 
kyvů, 17 
lineární regrese, 24, 27 
nejmenších čtverců, 24 
nepřímá, 10 
nulová, 10 
omezovací, 15 
opakovaných měření, 15 
postupná, 10, 15, 23 
přímá, l O, 59 
regresní, 24 
relativní, l O 
skupinová, 25 
substituční, 1 O, 59 
Wheatstoneova mostu, 60 

metody 
grafické, 27 
měřicí, 6 
numerické, 20 

metr, 5 
čtvereční, 3 5 

metrologie, 5, 6 

Mezinárodní soustava 
jednotek, 9 

mikrometr, 16 

mikrometr objektivový, 16 

mikroskop, 16 

množství látkové, 20 

modul 
pružnosti, 44, 46, 49 
Youngův, 44 

mohutnost optická, 67 

mol,20 

moment setrvačnosti, 41 
pravidelných těles, 41 

mřížka 
optická, 69 

napětí 
normálové, 44 

násobky a díly dekadické, 1 O 

nonius, 16 

normál, 1 O, 20 

Obvod 
elektrický, 75 



odchylka, ll 
směrodatná normálního 

rozdělení, ll , 12 
výběrová směrodatná, 12 
výběrová směrodatná 

Uednoho měření), 20 
výběrová směrodatná 

(střední hodnoty), 20 
výběrová směrodatná 

střední hodnoty, 12 
výsledná směrodatná, 15 

odpor 
dekádový, 73 
posuvný, 73 

odpor elektrický. viz 
rezistance 

osoby měřicí, 6 

osvětlení, 71 

Pás spolehlivosti, 27 

planimetr polární, 36 

plocha, 35 

pohyb rotační, 41 

pohyb tělesa harmonický 
netlumený, 34 

poloha 
nulová, 17, 18, 22 
rovnovážná, 17, 23 

postup měření, 29 

proloženi křivky, 27 

prostředky měřicí, 6 

protokol o provedeném 
měření. viz referát 

proud elektrický, 8, 19 

průměr 
aritmetický, 12, 20 

předpisy bezpečnostní, 6 

příprava písemná, 6 

přístroj 
analogový, 74 
digitální, 74 

přístroje 

analogové, 13 

pyrometr optický, 19 

Referát, 7, 29 

rezistance, 59 
dynamická, 56 
jednotka, 59 
LED, 57 

statická, 56 

riziko, 13 

rovnice 
kalorimetrická, 51 
zobrazovací, 67 

rozdělení 
Laplaceovo - Gaussovo, 

ll 
normální, ll 

rozptylka, 67 

rychlost zvuku, 48 

řád kmitu, 49 

řád laboratorní, 6, 8 

řád maxima, 69 

Sekunda, 15 

SI, 9 

součinitel 
Studentův, 12, 75 

tepelné vodivostií, 54 

soustavy měřicích jednotek, 
6 

spektrometr, 69 

spektrometr hmotový, 20 

spektrum 
frekvenční, 50 

spolehlivost, 13, 24 

standard, 1 O 

stopky 
analogové, 15 
digitální, 15 

stupnice přístroje, 13 

světlo 
monochromatické, 69 

svítivost, 20, 70 

Tachogram, 36 

teploměr, 19 
platinový, 19 

teplota 
Celsiova, 19 
termodynamická, 19 

termočlánek, 19 

tok 
magnetický, 65 
světelný, 71 

třída p!·esnosti, 13 

tuhost pružiny, 34 
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Úchylkoměr číselníkový, 16 

úkol pracovní, 29 

úloha frontální, 7 

ultrazvuk, 47 

úřad Mezinárodní vah a měr, 

6 

Váhy brzděné analytické, 17 

vážení, 16 

věta 

o rovnoběžné ose, 42 
Steinerova, 42 

vlna 
zvuková, 47 

vlnění 

elektromagnetické, 69 
stojaté, 47 

voltmetr, 74 

výběr 
náhodný, 12 

výsledek, 21 

vzdálenost 
ohnisková, 66 

Záhlaví referátu, 29 

zákon 

Archimédův, 19 
Hookeův, 44 
Ohmův, 56, 59 

zákon hromadění chyb 
kvadratický (Gauss), 14 
lineární, 14 

zápočet, 7 

zapojení 
AMONT,59 
AVAL, 59 

zásady 
pro zpracování grafu, 28 
pro zpracování referátu, 29 

zdroj 
elektrický, 73 
stejnosměrného napětí, 73 
střídavého napětí, 73 

zpracování naměřených 
hodnot, 29 

zvětšení příčné, 67 

zvuk,47 
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