
 

22.Postupné mechanické vlnění 

22.1)Jakou rovnici má vlna, jejíž frekvence je 30Hz a amplituda  2cm, jestliže 

postupuje v kladném směru osy x rychlostí 3 m/s? 

22.2)Harmonická sinusová vlna se šíří  od zdroje vlnění, který je umístěn 

v počátku souřadnicové soustavy  v kladném směru osy x. Určete okamžitou 

výchylku hmotného bodu  vzdáleného  x = 
12

1
 od zdroje vlnění v čase  t = 

6

1
T. 

Amplituda výchylky je 0,05 m. 

22.3) Jaká je amplituda výchylky, perioda, frekvence, vlnová délka a rychlost 

vlny vyjádřené rovnicí )58(2sin10.4 2 xty     ? 

22.4)Jaký je fázový rozdíl dvou bodů postupné vlny o frekvenci 2Hz, která se šíří 

podél pryžové hadice rychlostí o velikosti  3 m/s? Vzájemná vzdálenost bodů je  

75 cm. 

.................................................................................................................................. 

 

23.Zvukové vlnění 

23.1)Určete rychlost zvuku ve vzduchu při teplotách  -30°C, 0°C a 30°C. 

23.2)Uslyšíme zvuk, jehož vlnění je popsáno rovnicí y = 0,05sin(1980.t-6x) ? 

23.3) Jaká je vzdálenost mezi sousedními uzly stojaté podélné zvukové vlny ve 

vzduchu, má-li zvuk rychlost 342 m/s a frekvenci 440 Hz? 

23.4) Ve vzdálenosti 1094 m od pozorovatele  udeřilo do přímých kolejnic 

kladivo. Pozorovatel, který přiložil ucho ke kolejnici, uslyšel zvuk šířící se 

kolejnicí o  3 s dříve než zvuk, který se šířil ve vzduchu. Určete rychlost zvuku 

v ocelové kolejnici.Předpokládejme , že rychlost ve vzduchu je 340 m/s. 

.................................................................................................................................. 
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1.Příklady  molární veličiny 

1.1) Jaké látkové množství představuje 18.1023 molekul vodíku. Jaké látkové 

množství představuje stejný počet molekul kyslíku ? 

1.2) Průměr molekuly vody je asi 0,3 nm. Jak dlouhá by byla řada , která by 

vznikla seřazením molekul obsažených v jednom molu vody za sebou ? 

1.3) Určete molární hmotnost uhličitanu vápenatého CaCO3 , relativní atomové 

hmotnosti prvků jsou Ar(Ca) = 40 , Ar(C) = 12 , Ar(O) = 16 . 

1.4) Jakou hmotnost má vzorek chlóru Cl2, je-li jeho látkové množství 0,2 kmol ? 

Ar( Cl ) = 35,45 

1.5) Určete látkové množství měděného tělesa o hmotnosti 32 g , je- li  

Ar(Cu) = 63,54 . 

1.6) Vypočítejte molární hmotnost a molární objem zlata, jestliže jeho hustota za 

dané teploty a tlaku je 19 290 kg/m3 a Ar =197 . 

1.7) Jakou hmotnost má síra, je-li její látkové množství 0,25 mol ? Ar(S) = 32 . 

1.8) Kyslík o hmotnosti 5 kg má při teplotě 0°C a tlaku 0,1 MPa  objem  

3,54 m3.Určete molární objem kyslíku O2  při těchto podmínkách. 

1.9) Můžeme nalít do odměrného válce o objemu 10 cm3  vodu o látkovém 

množství  1 mol ? Hustota vody je 103 kg/m3 , relativní atomová hmotnost vodíku 

je 1, kyslíku 16 . 

1.10) V nádobě o objemu 2 l je kyslík O2 o látkovém množství 0,2 mol . Určete 

jeho hustotu. Relativní atomová hmotnost  kyslíku je 16 . 

1.11) Vypočítejte, kolik molekul obsahuje voda o objemu 1 cm3. Za jakou dobu 

bychom vyčerpali tyto molekuly, kdybychom za každou 1s odebrali 106 molekul?   

Hustota vody je 103 kg/m3 , atomová hmotnostní konstanta 1,66.10-27 kg , 

relativní atomová hmotnost vodíku je 1, kyslíku 16 . 

1.12)  Ve které nádobě je větší počet atomů : v nádobě s vodou , nebo v nádobě 

se rtutí ? Předpokládáme , že objem vody a rtuti je stejný. Relativní atomová 

hmotnost vodíku je 1, kyslíku 16, rtuti 200,6,  hustota vody je 103 kg/m3 a hustota 

rtuti 13 600 kg/m3 . 

.................................................................................................................................. 

 

2.Příklady na změnu vnitřní energie konáním práce  

2.1)Auto o hmotnosti 2 t pohybující se po vodorovné silnici rychlostí 36 km/h 

náhle zabrzdí. Vypočítejte, jak se změní po zastavení vnitřní energie auta a 

silnice. 
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20.5)Těleso o hmotnosti  m zavěšené na pružině o tuhosti k koná harmonický 

pohyb s frekvencí f0..  

a) S jakou frekvencí f  kmitá na téže pružině těleso o čtyřikrát menší hmotnosti? 

b) S jakou frekvencí f  kmitá těleso o hmotnosti m na pružině o čtyřikrát menší 

tuhosti?c)  S jakou frekvencí f  by kmitalo těleso o hmotnosti m na pružině o 

tuhosti k, kdyby se čtyřikrát zmenšilo tíhové zrychlení? 

20.6)Kulička o hmotnosti m zavěšená na niti o délce l  kývá s dobou kmitu 2 s, 

přičemž úhlová výchylka niti není větší než 5°. Velikost tíhového zrychlení je g. 

a) Jaká je doba kmitu kuličky o hmotnosti m na niti o délce 4l ? 

b) Jaká je doba kmitu kuličky o hmotnosti 4m na niti o délce l ? 

c) Jaká by byla doba kmitu kuličky o hmotnosti m na niti o délce l , kdyby se 

tíhového zrychlení zvětšilo na 4g? 

20.7)Hmotný bod koná současně dva harmonické pohyby téhož směru se stejnou 

úhlovou frekvencí.Amplitudy výchylek těchto pohybů jsou 6 cm a 8 cm. 

Superpozicí obou pohybů vznikne složené kmitání se stejnou úhlovou frekvencí. 

a) Jakou amplitudu výchylky má složené kmitání, jestliže oba harmonické 

pohyby mají stejnou počáteční fázi?b) Jakou amplitudu výchylky má složené 

kmitání, jestliže oba harmonické pohyby mají opačnou počáteční fázi? 

20.8) Hmotný bod kmitá harmonicky a za 1 min vykoná 150 kmitů s amplitudou 

výchylky 5 cm.Počáteční fáze kmitání je 45°. Napište rovnici harmonického 

kmitání a nakreslete jeho časový diagram. 

20.9) Rovnice harmonického kmitání má tvar y = 0,04sin 








62


t    . Určete 

dobu t, za kterou velikost rychlosti kmitajícího bodu dosáhne největší hodnoty. 

................................................................................................................................... 

 

21.Rychlost vlnění ,vlnová délka 
21.1)Rychlost  podélného vlnění v oceli je 5 km/s. Jaká je vlnová délka vlnění při 

frekvenci zdroje a) 1 kHz?  , b) 100 kHz 

21.2) Určete rychlost vlnění ve vodě při vlnové délce 30 m, je-li vlnění buzeno 

kmitáním s periodou 0,02s. 

21.3) S jakou frekvencí a periodou kmitá molekula vzduchu  v místě, kterým 

prochází zvukové vlnění o vlnové délce 1,7 m rychlostí  340 m/s? 

21.4) Měděným potrubím o délce 360 m proběhla jedna vlna za dobu 0,1s. Určete 

rychlost vlnění v mědi a vlnovou délku vlnění buzeného frekvencí 2 kHz. 

................................................................................................................................... 
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18.5) Určete frekvenci harmonického kmitavého pohybu, jestliže se za dobu 0,1s  

po průchodu rovnovážnou polohou jeho výchylka rovnala polovině amplitudy 

výchylky. Počáteční fáze kmitavého pohybu se rovná nule. 

..................................................................................................................... 

 

19.Fáze harmonického pohybu 

19.1)Určete okamžitou výchylku harmonického pohybu v čase t = 
4

1
T, je-li 

amplituda výchylky  10 cm a počáteční fáze 
6


 rad . 

19.2) Určete fázový rozdíl dvou harmonických pohybů s okamžitými výchylkami  

y1 = 








6

sin1


tym    a     y2 = 









2

sin2


tym  

19.3) Hmotný bod koná harmonický kmitavý pohyb a amplitudou výchylky 10 

cm a periodou 2 s. Určete velikost okamžité výchylky v čase 0,2 s od začátku 

pohybu. Počáteční fáze kmitavého pohybu je rovna nule 

19.4)Určete fázi harmonického pohybu vykonávajícího harmonický kmitavý 

pohyb s periodou 0,5s, jestliže od začátku kmitání uplynula doba 0,05s. Počáteční 

fáze kmitavého pohybu je rovna nule. 

..................................................................................................................... 

 

20.Kmitání - souhrnná cvičení 
20.1)Hmotný bod vykonává harmonický pohyb.Pro jeho výchylku platí 

 y = 








43

1
sin2,0


 t  .Určete amplitudu  výchylky,periodu a počáteční fázi 

kmitavého pohybu.Všechny veličiny jsou v základních jednotkách. 

20.2) Závaží, které viselo na pružině ji prodloužilo o 4 cm.Jestliže se z této 

polohy vychýlilo vnější silou směrem dolů, začalo vykonávat harmonický 

kmitavý pohyb.Určete jeho periodu. 

20.3) Jak se změní doba kmitu matematického kyvadla,jestliže zkrátíme jeho 

délku o 25% původní délky. 

20.4)Závaží o hmotnosti 0,3kg zavěšené na pružině vykonává harmonický pohyb 

daný rovnicí y = 








33

5
sin2,0


 t .Určete maximální sílu, která působí 

během pohybu na závaží. 
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2.2) Míč o hmotnosti 0,6 kg spadl z výšky 10 m na podložku  a po odrazu 

vyskočil do výšky 2,5 m. určete změnu vnitřní energie míčku a podložky. Tíhové 

zrychlení je 9,81 m/s2. 

2.3)Výtah o hmotnosti 600 kg byl rovnoměrně tažen do výšky 15 m silou 6 800 

N. Vypočtěte, jak velká část energie se při tomto ději přemění v místech tření v 

energii vnitřní. Tíhové zrychlení je 10 m/s2. 

2.4) Vlak o hmotnosti 1000t brzdil se zrychlením  0,2 m/s2 a zastavil za dobu 

100s. Určete změnu vnitřní energie kolejnic a vlaku. 

2.5) Plastelínová koule o hmotnosti 200g pohybující se rychlostí 10m/s narazí do 

jiné plastelínové koule, která má stejnou hmotnost a je na začátku děje v klidu. 

Určete přírůstek jejich vnitřní energie, předpokládáme-li , že jejich srážka je 

dokonale nepružná.      ( výsledek:   5J ) 

2.6) Míč o hmotnosti 100g po volném pádu z výšky 2 m dopadl na vodorovnou 

podložku a několikrát za sebou se odrazil. Mezi prvním a druhým odrazem míčku 

od podložky uplynula doba 1,2 s. Vypočítejte, jak se po prvním odrazu změnila 

vnitřní energie míčku a podložky.Tíhové zrychlení je 10m/s2. ( výsledek:   0,2J ) 

2.7) Střela  o hmotnosti 10g pohybující se rychlostí  400m/s prostřelila dřevěnou 

desku a po průletu měla rychlost 200m/s. Vypočítejte o jakou hodnotu vzrostla 

vnitřní energie střely a desky. ( výsledek:   600J) 

2.8)Kámen o hmotnosti 0,5kg vržený svisle dolů z výšky 20m rychlostí 18m/s 

dopadl rychlostí 24m/s Vypočítejte práci, vykonanou při překonávání  odporu 

vzduchu a přírůstek  vnitřní energie kamene a okolního vzduchu.( výsledek: 35J) 

.................................................................................................................................. 

 

3.Příklady na změnu vnitřní energie tepelnou výměnou 

3.1)     V   nádobě  o  tepelné kapacitě  90 JK-1   je  voda o tepelné kapacitě  

 2,1 kJ.K-1. Vypočítejte změnu vnitřní energie nádoby a změnu vnitřní energie 

vody, jestliže se teplota zvýšila z 280 K  na 320 K. Obě veličiny porovnejte. 

3.2) Vypočítejte teplo, které musí dodat kotel ústředního topení za jednu hodinu, 

jestliže za tuto dobu má protéci topnými tělesy 4 000kg vody teploty 60°C a 

vrací-li se zpět voda o teplotě 35°C.Měrná tepelná kapacita vody je 4180Jkg-1K-1. 

3.3) Jaké teplo je zapotřebí k zahřátí oleje o objemu 2 l z teploty 20°C na 90°C, 

jestliže ho zahříváme v hliníkové nádobě o hmotnosti 0,5kg? Hustota oleje je  

910 kg/m3, měrná tepel. kapacita oleje je1,7 kJkg-1K-1 a měrná tepel. kapacita 

hliníku 0,896 kJ.kg-1K-1.Tepel.výměnu mezi nádobou a okolím neuvažujeme. 
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4.Příklady na kalorimetrickou rovnici 

4.1) Určete hmotnost vařící vody, kterou je třeba přilít do vody o hmotnosti 5 kg 

a teplotě 9°C , aby výsledná teplota vody byla 30°C. Předpokládáme, že tepel. 

výměna nastala jen mezi teplejší a studenější vodou. 

4.2) Do vody o hmotnosti 800g a teplotě 12°C byla ponořena platinová koule o 

hmotnosti 150g, která byla  předtím ponechána v žáru pece. Po dosažení 

rovnovážného stavu byla výsledná teplota soustavy 19°C. Určete teplotu pece. 

Měr.tepel. kapacita vody je 4180 Jkg -1K-1a platiny je 133 Jkg -1K-1. 

Předpokládáme, že tepel. výměna nastala jen mezi platinovou koulí a vodou. 

4.3) Do skleněné nádoby o hmotnosti 120 g  a teplotě 15°C nalijeme vodu o 

hmotnosti 200 g a teplotě 80°C. Jaké teplo přijme skleněná nádoba? Měr.tepel. 

kapacita skla je 840 Jkg -1K-1. Předpokládáme, že tepel. výměna nastala jen mezi 

skleněnou nádobou a vodou. 

.................................................................................................................................. 

 

5.Kinetická teorie plynů 

5.1) Vypočítejte střední kvadratickou rychlost  molekul dusíku N2 a atomů helia 

He při teplotě 500°C. Relativní atomová hmotnost dusíku je 14, helia 4, atomová 

hmotnostní konstanta 1,66.10 -27 kg  a Boltzmannova konstanta 1,38. 10  - 23 J.K - 1 

5.2) Jak se změní  vnitřní energie helia o hmotnosti 10 g , jestliže se jeho teplota 

zvýší o 100°C ? Relativní atomová hmotnost helia He je 4.  

5.3) Jaký je tlak plynu, jestliže střední kvadratická  rychlost jeho molekul při 

dané teplotě je 580 m/s a jeho hustota 0,9 kg/m3? 

5.4)  V uzavřené nádobě o vnitřním objemu 10 l je vodík . Jaký je jeho tlak, 

jestliže celková kinetická energie všech jeho molekul uvnitř nádoby plynoucí z 

neuspořádaného  posuvného pohybu je 7,5 . 103 J ? 

.................................................................................................................................. 

 

Odpovězte na otázky: 

1) Proč je voda v moři po silné bouři teplejší? 

2) Proč je nutné při měření měrné tepelné kapacity v kalorimetru promíchávat 

jeho obsah? 

3) Vysvětlete princip ohřívání vzduchu ústředním topením. Proč je vzduch u 

stropu teplejší než u podlahy? 

 

 

Str.3 

16.2)Jakou hmotnost mají vodní páry o objemu 120m3 při teplotě 15°C a relativní 

vlhkosti 60%?Hustota syté vodní páry při teplotě 15°C je 12,8 g/m3  . 

16.3) Vzduch při teplotě -10°C a relativní vlhkosti 60% vpustíme při větrání do 

bytu. Jak se po zahřátí na 20°C změní relativní vlhkost? Zvlhčí se vzduch 

vyvětráním? 

16.4)Jaká je absolutní a relativní vlhkost vzduchu, má-li vzduch teplotu 25°C a 

teplotu rosného bodu  10°C. 

..................................................................................................................... 

 

17.Periodický pohyb 

17.1) Ocelový pásek upevněný ve svěráku  kmitá s frekvencí 25 Hz.Určete 

periodu  jeho pohybu. 

17.2)Určete frekvenci a periodu srdeční činnosti běžce,  jehož srdce koná 120 

tepů za minutu. 

17.3) S jakou frekvencí se pohybuje jehla šicího stroje, kterým se prošije 30 cm 

látky stehem o délce 2 mm za dobu 25 s? 

Kmitavý pohyb 

17.4) Jakou dráhu vykoná kulička zavěšená na pružině za dobu jednoho kmitu, 

kmitá-li s amplitudou výchylky 5 cm?  

17.5) Jakou dráhu vykoná kmitající bod za dobu 1s, kmitá-li při frekvenci   40Hz 

s amplitudou výchylky 1 cm? Určete periodu jeho pohybu. 

..................................................................................................................... 

 

18.Harmonický pohyb 

18.1)Úhlová frekvence závaží  na pružině je 4 rad/s a amplituda výchylky 3 cm. 

Určete okamžitou  výchylku v časech 1,7s, 2,3s, 3,7s od průchodu závaží 

rovnovážnou polohou, je-li kmitání harmonické. 

18.2) Hmotný bod harmonicky kmitá  s amplitudou výchylky 10cm.Určete 

okamžitou výchylku v časech    
4

1
T,   

3

1
T,  

2

1
T. 

18.3) Okamžitá výchylka bodu při harmonickém kmitání se mění podle vztahu 

  u = 5cm . sin 4 t   . Určete amplitudu výchylky, fázi, úhlovou frekvenci, 

frekvenci a periodu. 

18.4) Sestrojte graf závislosti okamžité výchylky harmonického pohybu na čase t 

pro amplitudu výchylky 3 cm. Z grafu odečtěte velikost okamžité výchylky 

v časech 
4

1
T,   

3

1
T,  

2

1
Ta T. 
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14.Tání a tuhnutí 

14.1)Jak se změní vnitřní energie roztavené mědi o hmotnosti 5 kg, zahřáté na 

teplotu tání, jestliže se přemění z kapalného skupenství na pevné téže teploty? 

Měrné skupenské teplo tání mědi je 204 kJ .kg -1. 

14.2)Určete minimální rychlost olověné střely, při které se po nárazu na 

pancéřovou desku zcela roztaví.Předpokládáme,že při nárazu střela neodevzdala 

žádnou energii okolí.Počáteční teplota střely je 27°C, teplota tání olova 327° C, 

měrná tepelná kapacita olova 129 J.kg -1. K-1 a měrné skupenské teplo tání olova 

23 kJ .kg -1. 

14.3)V elektrické peci o účinnosti 62% byl roztaven kovový šrot o hmotnosti5 t. 

Určete jakou energii je třeba při tomto ději odebrat ze sítě. Počáteční teplota šrotu  

je 16°C, teplota tání 1300° C, měrná tepelná kapacita šrotu 460 J.kg -1. K-1 a 

měrné skupenské teplo tání 82 kJ .kg -1.Energii odebranou ze sítě vyjádřete  

v kW.h.  

..................................................................................................................... 

 

15.Vypařování a kapalnění 

15.1)Určete teplo potřebné na přeměnu ledu o hmotnosti 1 kg a teplotě  C 20  

na páru o teplotě 100°C . Měrná tepelná kapacita ledu je  2 100 J.kg -1. K-1 a 

měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ .kg -1, měrná tepelná kapacita vody je   

4 180 J.kg -1. K-1 a měrné skupenské teplo vypařování vody při teplotě 100°C je  

2,26 MJ.kg -1. 

15.2) Voda o počáteční teplotě 10°C se začala vypařovat na elektrickém vařiči za  

5 minut. Za jakou dobu od počátku varu vody se voda úplně vypaří ? Měrná 

tepelná kapacita vody je  4 180 J.kg -1. K-1 a měrné skupenské teplo vypařování 

vody při teplotě 100°C je 2,26 MJ .kg -1. 

15.3) V kalorimetru s vodou  o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 16°C zkapalněla sytá 

vodní pára o hmotnosti  75g a teplotě 100°C. Určete výslednou teplotu soustavy 

po vytvoření rovnovážného stavu. Měrná tepelná kapacita vody je  4 180 J.kg -1. 

K-1 a měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 100°C je  

2,26 MJ .kg -1.Tepelnou kapacitu kalorimetru neuvažujeme. 

..................................................................................................................... 

  

16.Vlhkost vzduchu 

16.1)Při teplotě vzduchu 30°C je relativní vlhkost vzduchu 60%. Vypočítejte 

absolutní vlhkost.  
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4)Čím se v zásadě liší tepelná výměna vedením a prouděním od tepelné výměny 

zářením? 

5) Proč se okna vyrábějí z dvojitých skel? Proč se mezi okny vyčerpává vzduch? 

6) Proč se zateplují stěny panelových domů obložením polystyrénovými 

deskami? 

..................................................................................................................... 

6.Stavová rovnice pro ideální plyn 

6.1) V nádobě o objemu 20 l je oxid uhličitý CO2 o hmotnosti 0,5 kg a tlaku  

1,3 MPa. Určete jeho teplotu. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16 a molární plynová 

konstanta je 8,31 J.K-1mol-1.( určete si nejprve Mm) 

6.2) Určete hustotu dusíku N2  při teplotě 0 °C a tlaku 105 Pa. Ar(N) = 14 a 

molární plynová konstanta je 8,31 J.K-1mol-1.( určete si nejprve Mm   a napište si 

vzorec pro výpočet hustoty) 

6.3) Určete, kolik molekul  je ve vzduchu, který má objem 1m3 , tlak 150 kPa a 

teplotu 27 °C. Boltzmannova konstanta je 1,38.10-23 J.K-1. 

6.4) V nádobě je ideální plyn o teplotě 40 °C. Na jakou teplotu je třeba plyn 

zahřát,aby se jeho tlak dvakrát zvětšil a objem se zvětšil o 
1

8
původního objemu ? 

..................................................................................................................... 

 

7.Děje v plynech 
7.1) V nádobě o vnitřním objemu 10 l je uzavřen plyn při tlaku 5 MPa. Jaký je 

jeho objem,  poklesne-li izotermicky tlak  na  2 MPa? 

7.2) Teplota ideálního plynu dané hmotnosti se zvětšuje za stálého tlaku z 

počáteční teploty  t = 20°C. Při jaké teplotě má plyn  2 krát větší objem než při 

teplotě počáteční? 

7.3) Plyn uzavřený v nádobě má při teplotě 15°C tlak 4.105 Pa. Při jaké teplotě 

bude mít tlak 5.105 Pa? Předpokládáme, že vnitřní objem nádoby je stálý. 

7.4) Při teplotě 0°C má ideální plyn tlak 1,02 kPa.Určete tlak plynu jestliže se 

teplota zvýší o 100°C při stálém objemu. 

..................................................................................................................... 

 

8.Adiabatický děj 

8.1) Při adiabatické kompresi vzduchu se jeho objem zmenšil na  1/10 původního 

objemu. Vypočítejte tlak a teplotu vzduchu po ukončení adiabatické komprese. 

Počáteční tlak vzduchu je 105 Pa, počáteční teplota 20 °C, Poissonova konstanta 

pro vzduch je 1,40. 
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8.2)  Při adiabatické expanzi ideálního plynu se jeho objem zvětšil čtyřikrát. 

Vypočtěte teplotu plynu po skončení adiabatické expanze. Počáteční teplota 

plynu  je 27 °C , Poissonova konstanta  je 1,5 . 

..................................................................................................................... 

 

9.Práce plynu 

9.1)Ideální plyn zvětšil při stálém tlaku 8 MPa svůj objem o 0,5 m3 a přijal při 

tom teplo 6 MJ. Určete změnu jeho vnitřní energie. ( výsledek 2MJ) 

9.2) Plyn uzavřený v nádobě s pohyblivým pístem má objem 1 m3, teplotu 0°C a 

tlak 200kPa. Jakou práci plyn  vykoná, jestliže při stálém tlaku zvýšíme jeho 

teplotu o 20°C? Tření mezi pístem a  stěnou nádoby neuvažujeme.(výsl. 15kJ) 

9.3) Jakou práci vykoná dusík N2 o hmotnosti 56 g, jestliže se při stálém tlaku 

zvýší jeho teplota  ze 100°C na 200°C. Ar(N)=14. ( výsledek 1,7 kJ) 

9.4) Kyslík O2 o hmotnosti 2 kg a teplotě 0°C  při stálém tlaku vykonal práci 

65kJ. Určete jeho výslednou teplotu po vykonání práce. Ar(O)=16.(výsl. 398K) 

..................................................................................................................... 

 

10.Příklady na deformaci pevných těles 

10.1) Vypočítejte normálové napětí v ocelovém drátu s průřezem o obsahu 2,5 

mm2, je-li deformován tahem silami o velikosti 0,50 kN 

10.2)Vypočítejte relativní prodloužení drátu původní délky 5 m, je-li při 

deformaci tahem prodloužen o 40 mm. 

10.3)Vypočítejte prodloužení měděného drátu původní délky 12 m při 

normálovém napětí 0,2 GPa. Modul pružnosti v tahu je pro měď 120 GPa. 

10.4)Ocelový drát  má délku 6 m, průřez o obsahu 3 mm2  , E = 0,20 TPa. Určete 

sílu, která  způsobí jeho prodloužení o 5 mm. 

10.5)Ocelová zkušební tyčinka o průměru 15 mm se přetrhla silou  1,63.105 N. 

Určete mez pevnosti v tahu použité oceli. 

10.6)Ocelový drát o délce 2 m a obsahu příčného řezu 0,5 mm2 je napínán silou  

55 N.Určete prodloužení drátu, předpokládáme-li, že deformace drátu je pružná. 

Modul pružnosti v tahu oceli je 220 GPa. 

10.7) Jakou délku musí mít hliníkový drát zavěšený ve svislé poloze, aby se 

přetrhl působením vlastní tíhové síly? Hustota hliníku je 2 700 kg. m-3, mez 

pevnosti hliníku je 130 MPa a tíhové zrychlení 9,81 m.s-2. 
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11.Příklady na teplotní roztažnost pevných těles 

11.1) Ocelové potrubí parního vedení má při teplotě 20°C délku 45 m. Jak se 

zvětší délka potrubí, proudí-li v něm pára o teplotě 450 °C? Teplotní součinitel 

délkové roztažnosti oceli je 1,2. 10-5  K-1. 

11.2)Ocelové pásmo 25m dlouhé má správnou délku při teplotě 18 °C.Jaká je 

jeho délka při teplotě 30°C, je-li   = 1,2 .10-5K-1 

..................................................................................................................... 

 

12.Kapilarita 

12.1)Kapilára o vnitřním poloměru 0,2 mm je ponořena do nádoby s vodou  

(normálové napětí vody je 73 mN.m-1) Oč je nutno zvýšit tlak  v kapiláře proti 

tlaku nad vodou  v nádobě, aby hladina vody v kapiláře  byla stejně vysoko jako 

hladina vody v nádobě? 

12.2) Jaký je vnitřní průměr kapiláry, jestliže v ní benzín vystoupí do výše 3cm 

nad volnou hladinu benzínu v nádobě? Hustota benzínu je 700kg/m3,povrchové 

napětí je 21 mN/m, tíhové zrychlení 10m/s2. 

12.3)Jak velký je tlak vzduchu ve vzduchové bublině průměru 0,01 mm, která je  

v hloubce 20cm pod vodní hladinou , je-li atmosférický tlak 1013 hPa, teplota 

4°C a povrchové napětí  vody ve styku se vzduchem  73 mN.m-1?(Návod: Tlak 

v bublině je roven součtu tlaku atmosférického, hydrostatického a kapilárního.) 

..................................................................................................................... 

 

13. Teplotní objemová roztažnost 

13.1) Petrolej o hmotnosti 0,8 kg má při teplotě 0°C objem 1 litr. Určete hustotu 

petroleje při teplotě 20°C. Teplotní součinitel objemové roztažnosti petroleje je 

0,001 K-1. ( 780 kg/m3) 

13.2)Válcová cisterna na naftu je vysoká 6m. Cisterna je naplněna naftou tak, že 

při teplotě 0°C je hladina nafty 20 cm pod okrajem cisterny. Při jaké teplotě by 

nafta začala z cisterny přetékat? Teplotní součinitel objemové roztažnosti nafty je 

0,001 K-1. Objemovou roztažnost cisterny neuvažujeme. ( 34 °C ) 

13.3) Kanystr ze železného plechu je naplněn až po okraj petrolejem o teplotě 

5°C. Vnitřní objem kanystru je při této teplotě 10 litrů. Určete objem petroleje, 

který z kanystru vyteče, jestliže ho umístíme do místnosti o teplotě 20°C. 

Objemovou roztažnost kanystru neuvažujeme. Teplotní součinitel objemové 

roztažnosti petroleje je 0,001 K-1, teplotní součinitel délkové roztažnosti železa je 

12.10 - 6 K-1. ( 150 cm3) 
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