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Alternativní možnosti těžby uranu 

Jan Chyba
Bolzanovo Gymnázium

chyba.j@gmail.com

1  Abstrakt 
V mém příspěvku jsem  se věnoval různým možnostem těžby uranu. Nejprve jsem představil historii  
těžby uranu a současné trendy na tomto poli. V další části jsem teoreticky osvětlil, jak se zpracovávají 
rudy  na  průmyslově  využitelný  uran.  V předposlední  části  jsem  se  věnoval  hlavnímu  tématu  - 
alternativním možnostem těžby. Nedávno jsem narazil na moc pěkný článek na toto téma a v této 
části jsem se podělil o všechny mé nově nabyté vědomosti. A v závěru jsem zmínil nějaká hezká čísla,  
která se týkají uranu. 

2  Trocha historie...
Těžba uranu probíhá ve světě již poměrně dlouho, ale až do dvacátého století nebyla příliš masová 
nebo cílená. Uranové rudy  se na povrch dostávaly spíše jako vedlejší produkt jiných důlních činností.  
Pěkný příklad je těžba stříbra v Jáchymově při které se jako odpadní látka vytěžila i uranová ruda – 
smolinec. Před jaderným využitím se sloučeniny uranu užívaly převážně ve sklářství, kde se pomocí 
nich barvilo sklo na zeleno-žlutou barvu. Na začátku 20.století se o smolinec začala zajímat madame 
Currie a po dlouhém a pracném výzkumu se jí podařilo z několika tun rudy získat několik miligramů 
čistého radia a polonia. Skutečný rozvoj těžby začal ale až po druhé světové válce.  Masivní jaderné 
zbrojení  a  rozvoj  jaderné  energetiky  vyžadovaly  nové  zdroje  uranu.  V druhé  polovině  20.stoleté 
proběhlo několik vln geologického průzkumu, který hledal nová ložiska uranových rud. V  současnosti 
jsou největší producenti uranu Kanada, Kazachstán a Austrálie. 

3  Současná těžba
V dnešní  době  se  využívají  různé  druhy  těžby.  Jak  jsem  již  zmínil,  většinou  se  ložiska  vyskytují  
společně  s  rudami  jiných  kovů  a  jejich  těžba  probíhá  společně.  Rozdělil  bych  ji  na  dva  typy  – 
mechanická a chemická. 

Mechanická těžba probíhá podobně jako u jiných kovů. Pokud se ruda nachází blízko pod povrchem 
(do cca 500m) , tak se těží v povrchových dolech.  Uranové povrchové doly se liší  od jiných dolů 
stejného  typu  pouze  důslednou  izolací  horníků  od  radioaktvího  prachu  a  velice  důkladným 
sprašováním  vodou,  který  brání  úniku  prachu  do  okolí,  kde  by  mohl  například  kontaminovat  
povrchovou vodu.

 Když se uranové žíly nacházejí hluboko pod povrchem, tak se vrtají klasické hlubinné doly. V těchto 
dolech hrozí hlavně zvýšená radioaktivita a vysoká koncentrace radonu. Od obojího musí být horníci  
izolováni.  Jinak se ale tyto doly příliš neliší od jiných hlubinných dolů.



 Chemická  těžby  využívá  slušnou  rozpustitelnost  uranových  sloučenin  v kyselinách.   Existují  dva 
způsoby  chemické  těžby  a  pro  oba  je  důležité,  aby  byly  uranové  rudy  blízko  pod  povrchem  a 
neobsahovali  mnoho  dalších  kovových  příměsí,  které  by  znečišťovaly  finální  směs.  
Při jednom z těchto procesů se vytěžené uranové rudy umístí na plastovou  podložku a potom se  
několik  měsíců  skrápí  kyselinou,  která  rozpustí  obsažené  uranové  sloučeniny.  Výsledná  směs  se 
potom vyčerpá a ve speciálních továrnách se z ní oddělí uran. Při dodržení všech pravidel, se dá z rud 
tímto způsobem  získat až 70% uranu. Tento systém je výrazně levnější,  než klasická mechanická 
těžba. Jeho hlavní nevýhoda je masivní znečištění prostředí a nutnost sledovat poškozené území ještě  
dlouho po ukončení těžby. Při nedostatečném geologickém průzkumu můžé také dojít k  zamoření 
povrchových a podpovrchových vod

  Druhý  způsob  chemické  těžby  je  ještě  mnohem  drsnější.  V oblastech,  kde  nehrozí  znečištění 
podzemních vod a vážné poškození životního prostředí, lze kyselinu napustit  přímo pod zem a poté 
výslednou směs vyčerpat.  Toto je velmi nešetrný, ale velmi efektivní systém. Pokud není tato těžba  
řádně naplánována, tak může dojít k devastujícímu poškození životního prostředí.  Toto se například 
stalo v okolí Stráže pod Ralskem, kde byla zamořena podzemní voda. 

4  Chemie 
Pro všechny způsoby těžby je společné zpracování surové rudy pomocí kyseliny a následné získání  
čistých uranových oxidů. Při mechanické těžbě probíhá tento proces ve speciálních továrnách, kde se  
ruda mele, rozpouští a následně  se z ní získává uran, který poté zpracovává například na palivové 
tyče.Chemická  těžba  zkracuje  tento  proces,  protože  rozpouštění  probíhá  přímo  při  těžbě.  
Všechny uranové rudy obsahují směs oxidů uranu UO2  a UO3 a mnoho oxidů dalších kovů. Když se 
ruda  rozpustí,  tak  výsledná  směs  obsahuje  velké  množství  nečistot  a  iontů  různých  kovů,  které 
nepotřebujeme.  Nejdříve  se  směs  profiltruje  skrz  vrstvu aktivního  uhlí,  která  odstraní  organické 
částice  a další  nečistoty.  Poté  se  roztok čístí  pomocí  speciálních pryskyřic  – měniče  iontů,  které  
zachytí  částice  uranu.   Když  tyto  pryskyřice  absorbují  dostatek  iontů  tak  se  promyjí  roztokem 
uhličitanu amonného a z této směsi se poté vysráží tzv.yellowcake – směs uranových oxidů a dalších 
látek, které obsahují uran. Yellowcake se poté dále průmyslově zpracovává.  

5   Alternativní těžba
Zde se dostáváme k hlavnímu bodu programu – alternativní možnosti těžby uranu. Na toto téma mě 
přivedl týdeník The Economist v jehož vědecké část jsem si přečetl krátký článek o možnostech těžby 
uranu z uhelného popílku a mořské vody. Zaujalo mě to natolik, že jsem se rozhodl o tyto informace  
podělit. 

 Mnoho příznivců jaderné energetiky používá jeden velice efektní, ale ve své podstatě nesmyslný  
argument, který je ale srozumitelný i pro širokou veřejnost a proto je tak populární. Když se totiž  
změří  radioaktivita  v okolí  tepelných  elekráren,  tak  je  mnohokrát  vyšší  než  v okolí  jaderných 
elektráren. Důvod je jednoduchý – uhlí,  které se spaluje v elektrárnách obsahuje poměrně hodně 
radioaktivních  prvků.  Tyto  prvky  –  hlavně  uran  a  thorium  –  se  samozřejmě  nespálí  a  společně 
s uhelným  popílkem  se  dostanou  do  přírody.   V dnešní  době  se  již  tolik  radioaktivních  prvků 
nedostává  do  přírody,  protože  všechny  elektrárny  mají  povinost  filtrovat  kouř  předtím,  než  ho 



vypustí. Popílek, který se nedostane do volné přírody se skladuje na speciálních skládkách, kde leží 
ladem a nemá další využití. A zde přichází nápad. Proč nezkusit získat uran z popílku?

Průmyslově se využívají rudy, které mějí koncentraci uranu minimálně 1000 ppm (parts-per-milion). 
V uhelném popílku, který se skladuje jako odpad je tato koncentrace cca 300 ppm.  Ruda v  takové 
koncetraci by se nevyplatila těžit.  Popílek má ale oproti rudám mnoho výhod, které vyvažují  nižší  
koncetraci. Je to odpad, který je jinak nevyužitelný a tak se ho každý rád zbaví (= minimální nákupní  
cena). Je ho hodně – při hoření hnědého uhlí zbyde 10-30% popela a velká elektrárna spoliká 10000 
tun uhlí  denně.  A druhá významná výhoda je  snadná dostupnost.  Popílek  se skladuje na přesně  
stanovených místech na povrchu země a  není  těžké zjistit  kolik  se  ho kde nachází  a  tím pádem 
odpadá náročný geologický průzkum a problematická těžba. Samotný proces získávání uranu probíhá 
stejně, jako klasické metody (rozpustit,  profiltrovat, vysrážet uran). Tento proces by měl z  popílku 
získat  až  dvě třetiny  obsaženího uranu.  Podle  Economistu vyjde takhle  vytěžený uran na $77 za 
kilogram zatímco běžná těžba vyjde  na  $90  za  kilogram.  Na to,  že  je  tento typ těžby  v  uplných 
počátcích je to velice pěkný výsledek a já nepochybuju, že když bude výzkum pokračovat a tento  
systém se nasadí  masivně tak cena ještě klesne.   Nebo alespoň já  v to upřímně doufám . Jediná 
nevýhoda, kterou v tomto systému zatím vidím, je odpad, který zbyde po zpracování popílku, ale 
tento problém by asi vyřešily upravené skládky, které by zabránily průsaku do podzemních vod.  
Druhá možnost jak získavat uran je z mořské vody. Za miliony let se v mořské vodě rozpustilo ledacos, 
takže by z ní šli těžit prakticky všechny suroviny a to včetně uranu.  Bohužel je ho tam skutečně málo  
– cca 0.003 ppm, ale zase dostupnost je velice dobrá. V Japonsku se snažili získat uran z vody pomocí 
speciálních pásek, které se zavěsily za loď a zachytávaly částice uranu. Tyto pásky se za měsíc pokryly  
vrstvou uranových oxidů a poté se zpracovaly jako ve všech předchozích případech. 

6  Magická čísla 
- Hustota uranu je při 20 °C  asi 19,05 g.cm−3 

- 99,275 % uranu je ve formě izotopu 238U. Zbytek se vykytuje ve formě 235U a 234U

- V roce 2009 se na světě vytěžilo 50572 tun uranu 

- Podle  odhadů  OECD  se  v zemské  kůře  nachází  1,73  až  9,4  miliónů  tun  hospodářsky 
využitelného uranu

-  Předpokládaná ložiska by měla obsahovat dalších 7 milionů tun

- V mořské vodě a dalších alternativních zdrojích by se mohlo nacházet  až 120 milionů tun

- Při současné spotřebě a zdrojích by měly zásoby uranu vydržet cca 260 let

- Při recyklaci vyhořelého paliva a využití alternativních zdrojů vydrží uran několik tisíc let 

7  Závěr 
Tato  práce  ukazuje,   že  alternativní  zdroje  uranu  mají  budoucnost  a  zajistí  dostatek  paliva  pro  
jadernou energetiku na mnoho let. Pokud to čas dovolí, tak bych se chtěl tomuto tématu věnovat i  
nadále. 
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Červ na gumovém pásu

Jaromír Karmazín

Gymnázium Velké Meziříčí

blue.beret@seznam.cz

Abstrakt
Matematický model červa pohybujícího se stálou rychlostí po páse, jehož délka se 
skokově  zvyšuje.  Je  proveden  rozbor  tohoto  modelu  a  jeho  vyjádření 
matematickou řadou. Poukázáno je na vztah na mezi harmonickou řadou a touto 
úlohou. Důkazem o divergenci harmonické řady je dokázáno, že červ doleze vždy. 
Dokument obsahuje počítačový kód k numerickému řešení úlohy a poukazuje na 
další možnosti řešení.

1 Úvod
„Máme gumový pás určité délky, řekněme metr. Na něm leze červ od jednoho 
konce na druhý. Červ uleze, dejme tomu, za minutu pět centimetrů. Ale jednou za 
minutu se pás protáhne. Jelikož je gumový, protáhne se i vzdálenost, kterou má 
červ ulézt. Otázkou je, za jak dlouho, jestli vůbec, doleze červ na konec.“

Popravdě  nevím,  zda se  touto  úlohou někdo dříve  zajímal.  Podle  vyhledávání 
Google se příklad tohoto názvu objevil  v posterové sekci  Fyzikálního semináře 
ČVUT 17. prosince 1998. Zda jde o tentýž příklad, nebo pouhou shodu názvů, to 
mi bohužel není jasné. Příklad jsem zvolil hlavně pro jeho sympaticky vyhlížející 
zadání a také proto, že se nacházel na prvním místě seznamu.

2 Teoretický rozbor
Úlohu řešíme v jednom rozměru, kde červa považujeme za bod a pás za úsečku. 
Červ putuje z jednoho konce pásu na druhý stálou rychlostí. Délka pásu se ovšem 
v pravidelných  intervalech  mění,  a  to  skokově  o  absolutní  přírůstek.  Tento 
přírůstek délky má vliv na zbývající dráhu, kterou má červ urazit.

V rámci tohoto příspěvku bude používána následující konvence:

t..........čas od začátku cesty
T..........celkové trvání cesty
lt..........délka pásu v daném čase t
xt.........vzdálenost červa od počátku pásu v daném čase t
v..........rychlost červa
d..........protažení pásu

Za jednotku času zvolíme jeden interval protažení pásu (dle konkrétního zadání 
1 minuta). Jednotkou vzdálenosti bude počáteční délka pásu (1 metr). Učiníme-
li konstanty v a d závislými na počáteční délce pásu, potom na konkrétní hodnotě 
této délky nezáleží.



Pro každý celočíselný čas t můžeme délku pásu vyjádřit posloupností:

l t = l0d⋅t

Přírůstek délky se dělí na část před červem a část za červem. Pokud by tomu tak 
nebylo a pás se protahoval vždy pouze před červem, bylo by řešení jednodušší: 

červ by dolezl právě tehdy, pokud by platilo vd ∨ v≥l 0 . Úlohu bychom potom 
mohli přejmenovat na „Červ na běžícím pásu“ a čas potřebný k dosažení cíle by 
byl řešením rovnice

v⋅T − d⋅[T ] = l 0  nebo v krajním případě T∈ℕ : v⋅T − d⋅T−1 = l 0 .

Pokud by se naopak pás protahoval pouze za červem, na trvání jeho cesty by to 
nemělo žádný vliv. Platil by pro něj vztah

T =
v
l 0

.

Při správné interpretaci úlohy ale před červem vždy přibývá část délky úměrná 
části pásu, kterou má ještě před sebou. Jinými slovy, při každém protažení pásu 
se vzdálenost červa od počátku pásu skokem zvýší v poměru nové a předchozí 
délky pásu. Vztah pro polohu červa lze tedy zapsat rekurentně jako posloupnost:

x0 = 0 ; x t1 =  x tv ⋅
l t1
l t

Po dosazení vztahu pro délku dostaneme:

x t1 = xtv⋅
l 0d⋅t1

l 0d⋅t
= x tv ⋅1 d

l 0d⋅t 
Tato posloupnost je zjevně rostoucí: x t≥0 ∧ v0 ∧ d0 ∧ l 00 ⇒ x t1 x t .

Cílem je zjistit, zda existuje čas T, pro nějž platí xT=lT . Extrapolujeme-li závislost 
polohy  červa  na  čase  za  konec  pásu,  můžeme  pro  jednoduchost  počítat 

s celočíselným  časem  T',  pro  nějž  platí  xT '≥lT .  Pokud  budeme  schopni  najít 

nejmenší  hodnotu  T'MIN splňující  tuto  nerovnost,  z vlastností  funkce  x t= f t   
vyplyne existence přesného času T v intervalu (T'MIN−1; T'MIN〉.

Pro výpočet bude výhodné, zavedeme-li relativní vzdálenost p vztahem

p t=
xt
l t

.

Využijeme při tom faktu, že při protažení pásu zůstává poměr vzdáleností červa 
od  jeho konců stejný,  a  tedy  zůstává  stejná i  relativní  vzdálenost.  Potom lze 
posloupnost pro celočíselné hodnoty času vyjádřit následovně:

p0 = 0 ; p t1 =
x t1
l t1

=
x tv

lt
= pt

v
lt



Posloupnost p můžeme z této podoby přepsat jako řadu:

p t1 = ∑
i=0

t
v
l i

= v⋅∑
i=0

t
1

l 0d⋅i

Dosažení cíle odpovídá relativní poloha pT=1  a jeho přesažení  pT '≥1 . Nyní již 
můžeme celou úlohu formulovat jedinou rovnicí:

v⋅∑
i=0

T '−1
1

l 0d⋅i
≥ 1

Pokud bychom chtěli počítat s přesným časem T, museli bychom rovnici rozšířit:

v⋅∑
i=0

[T ]−1
1

l 0d⋅i


{T }⋅v
l 0d⋅[T ]

= 1

Členy 1 / l 0d⋅i   tvoří obecnou harmonickou řadu. Harmonická řada v užším 

smyslu  má  tvar  1/1 1/2  1/3 1/4 …  a  její  částečné  součty  tvoří 
posloupnost takzvaných harmonických čísel. Ač to není na první pohled zřejmé, 
harmonická posloupnost je divergentní a její součet je roven nekonečnu. Lze to 

snadno  dokázat  pomocí  integrálního  kritéria:  ∫ x−1dx = ln xC  je  funkce 

neomezená a roste-li integrál do nekonečna, potom roste i řada do nekonečna.

Jak je tomu v případě obecné harmonické řady ve tvaru ∑
i=1

∞ 1
ab⋅i

?

Lze  dokázat,  že  každý  člen  obecné  harmonické  řady  je  větší  nebo  roven 
konstantnímu násobku členu harmonické řady v užším smyslu:

{a ≥ b :
1

ab⋅i−1
≥

1
bb⋅i−1

=
1
b⋅i

a  b :
1

ab⋅i−1
≥

1
aa⋅i−1

=
1
a⋅i

} ∀ i ∈ ℕ a , b  0

Řady ∑
i=1

∞ 1
a⋅i

, ∑
i=1

∞ 1
b⋅i

 jsou konstantními násobky harmonické řady, ergo divergují.

Členy těchto řad jsou vždy menší nebo rovny členům ∑
1

∞ 1
ab⋅i−1

= ∑
0

∞ 1
ab⋅i

. 

Odtud  s použitím  srovnávacího  kritéria  vyplývá,  že  i  řada  v obecném  tvaru 
diverguje a roste do nekonečna.

Z divergence této řady plyne, že funkce  x= f t   je shora neomezená, a jelikož 
f 0=0 , zcela jistě existuje takové  T > 0, pro něž platí  f T =1 . To je dobrá 

zpráva pro našeho červíka:  pokud se bude dostatečně  snažit,  na konec pásu 
eventuálně doleze.



3 Popis řešení
Odvození času  T není triviální. Není-li konstanta  d o mnoho větší než  v, lze se 
k době  lezení  červa  dobrat  numericky.  Následující  program v jazyce  C  přijme 
hodnoty  v a  d (obě udané jako podíl původní délky pásu) a vypíše hodnotu  T. 
Výpočet je omezen na určitou maximální hodnotu TMAX, při které by výpočet mohl 
ztratit přesnost, program by se zpomalil  a mohlo by dojít k zacyklení. Zvolena 
byla doba 1440 minut, prakticky se tedy dozvíme, zda červ doleze „ještě dnes“.

/*
 * Simulace ulohy "Cerv na gumovem pasu".
 *
 * v [m/min]   ... rychlost cerva
 * d [m/min]   ... protazeni pasu
 * t [min]     ... trvani
 * x [-]       ... relativni poloha cerva
 * l [m]       ... aktualni delka pasu
 * T_MAX [min] ... maximalni trvani
 */
#define T_MAX 1440
double cerv (double v, double d)
{
  double t = 0.0, x = 0.0, l = 1.0;
  while (t < T_MAX) {
    if (x + v / l >= 1.0) {
      t += (1.0 - x) * l / v;
      break;
    } else {
      t += 1.0;
      x += v / l;
      l += d;
    }
  }
  return t;
}

/*
 * Jadro programu.
 *
 * Vstup:   hodnoty RYCHLOST a PROTAZENI oddelene bilymi znaky
 * Vystup:  hodnota TRVANI (nanejvyse T_MAX)
 */
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  while (1) {
    double v, d;
    if ( scanf ("%lf %lf", &v, &d) == 2 ) {
      printf ("%f\n", cerv (v, d));
    } else {
      return 0;
    }
  }
}

Podobný způsob výpočtu lze provést i v tabulkovém kalkulátoru.



Celkové trvání lze také odhadnout pomocí určitého integrálu:

st = v⋅∫
0

t
1

l 0d⋅i
=
v
d
⋅[ ln l 0d⋅i  ]0

t

sT = 1 : T =
l 0
d
⋅e

d
v−l 0

Hodnota integrálu bude vždy menší  nebo rovna součtu řady.  Odhad bude tím 
přesnější, čím menší budou hodnoty v a d.

4 Vypracování
Nyní se pokusíme vyřešit příklad s hodnotami uvedenými v zadání:

l0 = 1 m; v = 0,02 m/min; d = 0,03 m/min

Odhad určitým integrálem

T =
l 0
d
⋅e

d
v−l 0 =

1
0,03

⋅e
0,03
0,02−1 ≈  116,1 min

Zpracování tabulkovým kalkulátorem

Absolutní poloha versus délka pásu

Obr. 1: Graf závislosti polohy červa a délky pásu (y) na čase (x) pro konkrétní hodnoty

Křivky se protínají mezi t' = 114 min a T' = 115 min. Okamžité hodnoty pro t=t':

x114 = 4,4136 m
l114 = 4,4200 m

Čas potřebný k uražení zbývající vzdálenosti při rychlosti 0,02 m/min je přibližně 
0,32 min. Výsledný čas T je tedy roven 114,32 min.
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Relativní poloha

Obr. 2: Graf závislosti relativní polohy červa (y) na čase (x) pro konkrétní hodnoty

Křivka dosahuje 100 % opět mezi t' = 114 min a T' = 115 min. Dopočet přesné 
hodnoty T je obdobný a přesnost srovnatelná.

Numerické řešení počítačovým programem
Následující hodnotu zobrazil program v jazyce C, uvedený výše:

T = 114,321601 min

5 Diskuze
Při  použití  konkrétních parametrů v zadání úlohy červ na konec doleze, a sice 
v čase 1 h 54 min 19 s. Odchylka integrálního odhadu je v tomto případě 1,6 %.

Obecně  červ  doleze  na  konec  vždy.  Potřebný  čas  lze  v některých  případech 
odhadnout integrálem nebo dopočítat numericky.

6 Závěr
Bylo  dokázáno,  že  úloha  s červem  na  gumovém  pásu  má  řešení  vždy.  Pro 
parametry  v=0,02 m/min,  d=0,03 m/min,  l0=1 m bylo  nalezeno  řešení 
T=114,32 min.  Bylo  poukázáno  na  možnost  řešení  pomocí  počítače  a  odhad 
pomocí integrálu.

7 Zdroje
[1] Přispěvatelé Wikipedie: Harmonic series, Wikipedie, otevřená encyklopedie

http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_series_%28mathematics%29, 15.07.2010
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Fraktální geometrie
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Abstrakt

Klasická euklidovská  geometrie,  která  se  učí  běžně  na školách,  se  zabývá pravidelnými  útvary 
(přímka, čtverec, kružnice, elipsa, ...). Ovšem v přírodě tato ideální pravidelnost neplatí a většina 
objektů je nepravidelných (skála, strom, bláto, ...). Přírodní objekty se tedy musí vyjadřovat pomocí 
různých aproximací, které jsou ovšem ne zcela přesné a dochází při nich k různě velkému zkreslení 
a  ztrátě některých informací. A právě k tomu slouží fraktální geometrie, která popisuje objekty 
složitě členité a  nepravidelné. V této práci uvádím základní pojmy z fraktální geometrie a přehled 
některých základních fraktálů.

1 Úvod

1.1 Fraktál

Oproti euklidovské geometrii se fraktální geometrie zabývá nepravidelnými útvary. Slovo fraktál je 
odvozeno od latinského slova fractus – zlomený, úlomky. Poprvé jej použil Benoit B. Mandelbrot, 
francouzský  matematik  polského  původu.  Obecně  lze  říct,  že  fraktál  je  každý  geometricky 
nepravidelný útvar u něhož po rozdělení na části vzniknou soběpodobné části původního celku. 
Fraktály mají  také často zvláštní  vlastnosti  jako například nekonečně malý obsah či  nekonečně 
dlouhý  obvod.  Příkladem  tohoto  je  úkol  „měření  obvodu  ostrova“.  Ostrov  lze  změřit  tak,  že 
vezmeme tyč určité  vzdálenosti  a budeme ji  přikládat  po obvodu ostrova a tím zjistíme obvod 
ostrova. Ovšem pokud použijeme tyč kratší délky změříme větší detaily a tím naměříme obvod o 
trochu  větší.  Postupným  zmenšováním  měřidla  lze  dosáhnout  toho,  že  změřený  obvod  bude 
nekonečně velký.

Fraktál není dosud přesně definován. Nejvýstižnější je zřejmě Mandelbrotova definice z roku 1977: 
„Fraktál je množina, jejíž hodnota Hausdorffovy (fraktální) dimenze je větší než hodnota dimenze 
topologické“.

1.2 Fraktální dimenze

Pod  pojmem  dimenze  se  každému  vybaví  dimenze  topologická,  která  udává  počet  souřadnic, 
kterých je potřeba k popisu nějakého objektu. Například pro křivku je topologická dimenze 1 pro 
popis body v ploše je již potřeba dvou souřadnic, tedy dimenze je 2. U složitých objektů jako jsou 
fraktály však nejdou takto dobře popsat a proto se zavádí tzv. Fraktální dimenze.



Fraktální dimenze udává míru nepravidelnosti objektu. A také vyjadřuje jak roste jeho objem, obsah 
či délka v závislosti na měřítku zobrazovaného fraktálu. Fraktální dimenzi lze vypočítat pomocí 

vzorce 
D=

log N

log
1
r

, kde D je dimenze N je počet soběpodobných úseků a 1/r faktor změny délky. 

Jako příklad uvedeme výpočet  dimenze pro čtverec.  Při  rozdělení  čtverce na čtyři  stejně velké 
menší čtverce získáme čtverec o poloviční velikosti strany tedy N=4 a r=1/2 obecně pro všechna 

dělení  r=1/2,1/3,1/4....  a  N=
1
r


2

tedy  D=

log 
1
r


2

log
1
r

=2 dimenze  se  tedy  schoduje  podle 

očekávání  s  dimenze  topologickou.  Jiná  situace  ovšem  nastane  když  budeme  počítat  fraktální 
dimenzi pro Kochovu křivku (viz. 2.2), která má topologickou dimenzi 1. U ní každá soběpodobná 
část  má  velikost  r=1/3  původní  hodnoty  a  počet  soběpodobných  částí  je  N=4.  Tedy 

D=
log 4
log3

=1.2619 , což jasně značí že se jedná o fraktální objekt.

2 Klasické fraktály

2.1 Kochova křivka 

Obr. 1 Prvních pět iterací křivky Kochovy

Křivka se jmenuje podle švédského matematika Helge von 
Kocha, který ji popsal roku 1904. Princip tohoto fraktálního 
útvaru  spočívá  v  tom,  že  při  prvním kroku  vycházíme  z 
úsečky a v každém následujícím kroku ji rozdělíme na tři 
části  a  prostřední  část  nahradíme  rovnostranným 
trojúhelníkem  bez  podstavy.  Pokud  jako  základní  tvar 
zvolíme  rovnoramenný  trojúhelník  a  následně  s  každou 
stranou provedeme popsaný postup vzniku křivky Kochovy 
(spojíme  tři  křivky  dohromady  pod  úhlem  60°)  vznikne 
Kochova vločka – objekt s konečným obsahem a nekonečně 
velkým obvodem.



2.2 Sierpinského trojúhelník

Obr. 2 První čtyři iterace Sierpinského trojúhelníku

Sierpinského  trojúhelník  byl  popsán  v  roce  1915  
polským  matematikem  Wacławem  Sierpińskim.  
Základem tohoto fraktálu je rovnostranný trojúhelník v 
prvním  kroku  je  odebrán  rovnostranný  trojúhelník 
třetinové  velikosti  původní,  který  je  ohraničený 
středními  příčkami.  V  dalším  kroku  jsou  stejným 
způsobem odebrány střední trojúhelníky tří třetinových 
trojúhelníků,  které  vznikly  v  prvním  kroku.  Tento 
postup se opakuje donekonečna.Obdobným způsobem 
by  se  dal  vytvořit  Sierpinského  koberec,  kdy  je 
základním  útvarem  čtverec  a  postupuje  se  stejným 
způsobem.

2.3 Mengerova houba

Obr. 3 Mengerova houba 

Mengerova  houba  je  vlastně  převedením 
Sierpisnkého  koberce  do  prostoru.  Sierpinského 
koberec je vlastně stěna tohoto fraktálu.
Vzniká vyříznutím středu krychle (středový kříž) 
a následně opakovaným tohoto v nově vzniklých 
krychlích.  Tento  objekt  je  zajímavý  tím  že  má 
nekonečně  malý  objem  a  nekonečně  velký 
povrch. 



3 Mandelbrotova množina
Obr. 4 Mandelbrotova množina

 
Mandelbrotova  množina  je  definována  jako 
množina komplexních čísel,  pro která limita 
posloupnosti  zn1=z2

nc ; c=z0 nenabývá 
nekonečna.  Konstanta  c  je  pro  každý  bod 
množiny  jiná  (podle  zvoleného  z0 ). 
Množina  je  pojmenovaná  po  Benoit  B. 
Mandelbrotovi.  Mandelbrot  byl  francouzský 
matematik  polského  původu  narozen  20. 
ledna  1924.  Studoval  pod  vedením Gastona 
Julii,  po  němž  byly  později  pojmenovány 
Juliovy množiny. Mandelbrot je považován za 
zakladatele  fraktální  geometrie,  jako  první 
definoval  pojem  fraktál.  Mandelbrotova 
množina je zobrazena černou barvou, ostatní 
barvy určují, kolik iterací je  třeba vypočítat, 
abychom  rozhodli,  zda  posloupnost  jde  k 
nekonečnu. 

4 Juliovy množiny

Juliovy  množiny je  definována jako množina komplexních čísel,  pro která limita  posloupnosti 
zn1=z2

n
c ; nenabývá nekonečna. Na rozdíl od Mandelbroty množiny je konstanta c pro celou 

množinu stejná. Juliových množin je tedy nekonečně mnoho a jsou závislé právě na konstantě c. 
Juliovy množiny se dělí na dva typy souvislou a nesouvislou. Množina je nesouvislá právě tehdy, 
když ji lze rozdělit na dvě disjunktivní otevřené množiny.

Obr. 5 Juliovy množiny, první - nesouvislá, druhá - souvislá 



5 Newton

Fraktál pojmenovaný Newton vyjadřuje rozložení počátečních bodů v rovině komplexních čísel, 
které jsou použita pomocí Newtonovy metody řešení polynomů k vypočtení kořene. Podle toho ke 
kterému kořenu se díky Newtonova metoda konverguje se počáteční bod obarví barvou. Základní 
fraktál typu Newton je k polynomu x3−1=0 tedy pro tři komplexní kořeny. Mohlo by se zdát, že 
se  plocha  rozdělí  na  tři  stejné  barvené  úseky  které  budou  jasně  odděleny  a  vždy  jeden  bude 
směřovat k danému kořenu. Ve skutečnosti se ovšem objeví zvláštní fraktální útvary a mezi dvě 
barevné plochy se dostává barva třetí a při velkém zvětšení se to stále opakuje dokola. 

Obr. 6 Newton, Newton – detail středu 



6 Použití fraktálů

Fraktální geometrie se využívá v mnoha oborech lidské činnosti.  Včetně takových jako je je umění, 
protože některé fraktály mohou mít vysokou estetickou hodnotu. Ovšem hlavní přínosem tohoto 
oboru je použití fraktálů v počítačové grafice, kde se dají modelovat přírodní objekty například hor, 
stromů, říčních systémů apod. Déle v matematických modelech chaotických jevů jako je například 
difuze nebo turbulentních proudění.

7 Závěr

Seznámili jsme se se základy fraktální geometrie a pojmem fraktál. A vytvořily vlastní zobrazení 
Mandelbrotovy a Juliových množin a Newtona.
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Abstrakt 
 Zabýval jsem se podstatou polarizace a interakcí polarizovaného světla s různými 
druhy materiálů a skupenstvím. Tato vlnová vlastnost světla má v dnešní době velké 
uplatnění, obzvláště populární je v kinematografii u 3D filmů, a proto se pokusím vytvořit 3D 
barevnou fotografii na principu polarizovaného světla. 
 

1  Úvod 
Spolu s jinými vlastnostmi světla se od 18. století začala zkoumat i polarizace, kterou 

se zabývali fyzikové jako Dominique François Jean Arago, Etienne-Louis Malus, David 
Brewster nebo Willebrord Snellius. Existuje mnoho způsobů, jak se světlo může polarizovat. 
Především však záleží na vlastnostech prostředí, jímž se světelný paprsek šíří. V dnešním 
moderním světě našla polarizace využití v různých odvětvích, např. fotoelasticimetrii, při 
analýze některých drog, v polarizačních brýlích, v 3D kinech a fotografiích, ...atd.  

Vybral jsem si toto téma, protože vlastnosti světla jsou velmi zajímavé a zasahují do 
mnoha aktuálních vědních odvětví. V tomto příspěvku se pokusím přiblížit nejen zajímavou 
vlnovou vlastnost světla, ale podívám se blíže i do struktury látek. 

 

2  Teoretický rozbor 
 Na úvod do problematiky definuji viditelné světlo, které je předmětem mého 
zkoumání. Světlo je elektromagnetické záření v rozmezí 390 nm – 760 nm vlnové délky. 
Nejdůležitější veličiny popisující světlo jsou tedy vlnová délka a frekvence. Obecně mezi 

nimi platí vztah   , kde λ označující vlnovou délku [m], c rychlost 
světla ve vakuu [m/s] a f je frekvence [Hz] . Světlo vyzařované např. 
Sluncem označujeme jako bílé světlo – polychromatické, tzn. složené 
z více monochromatických světel – světel o jedné vlnové délce a 
frekvenci. Světlo je druh příčného vlnění. Vektor intenzity elektrického 
pole E je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině kolmé 
k paprsku přirozeného světla se směr vektoru E nahodile mění – 
nepolarizované světlo.1 
 Šíření světla je ovlivněno vlastnostmi prostředí, jímž světlo prochází. Mohou nastat 
tyto případy: 
Absorpce světla je fyzikální proces, při kterém je energie fotonu pohlcena látkou, 
například atomem, jehož valenční elektrony přecházejí mezi dvěma úrovněmi energie. 
Pohlcená energie může být opět vyzářena nebo může být přeměněna na tepelnou energii.  



  

 
Pokud dochází k pohlcení jen určitých vlnových délek, jedná se o absorpci selektivní, nebo-li  
výběrovou.Většina látek absorbuje světlo selektivně. V důsledku toho se nám předměty jeví 
jako barevné.  
Rozptyl světla je jev, jenž způsobuje, že vlnění je odchýleno ze své dráhy přítomností 
drobných vad v prostředí. Může dojít k pružnému rozptylu, kdy má výchozí foton stejnou 
energii jako foton dopadající na atom, jenž s ním interaguje, nebo nepružnému rozptylu, 
pokud foton mění svoji energii. K rozptylu dochází na nehomogenních částech a jejich 
velikosti mohou být atomární až makroskopické. Rozptyl probíhá i na jednotlivých 
molekulách, což je například důvod, proč je nebe modré – Raileyghův rozptyl. Polarizované 
světlo rozptýlené Raileygho rozptylem zůstává polarizované. 
Reflexe světla nebo-li odraz světla, může být úplný nebo částečný. Světlo se láme od kolmice 
při dopadu z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího prostředí. Tudíž dle teorie 
elektromagnetického pole budou v odraženém světle převládat kmity v rovině kolmé k rovině 
dopadu – světlo bude polarizováno. 

Existuje opticky homogenní - optické prostředí, které má v celém svém objemu stejné 
optické vlastnosti, opakem je prostředí nehomogenní, opticky izotropní - optické prostředí, 
jehož vlastnosti jsou nezávislé na směru, opticky anizotropní - optické prostředí, jehož 
vlastnosti závisí na směru šíření světla. 

Světlo se taky šíří v různých skupenstvích látek různou rychlostí, protože záleží na 
hustotě dané látky, kterou tvoří molekuly. Tím pádem se světlo bude šířit rychleji v ideálních 
plynech a méně interagovat s částicemi než v pevných látkách, protože částice plynu jsou 
vzájemně slabě vázány. U pevného skupenství více záleží na struktuře pevné látky. 
 

Nepolarizované světlo lze různými způsoby měnit na světlo polarizované. Lineárně 
polarizované světlo je vlnění, jehož vektor intenzity elektrického pole kmitá stále v jednom 
směru.2  Oko je schopno rozlišit polarizované světlo při percepčním jevu zvaném Haidingerův 
snop.[13] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Polarizace odrazem  

Pokud nepolarizované světlo dopadá pod určitým úhlem na daný materiál, odráží se 
polarizované a vektor intenzity elektrického pole E kmitá kolmo k rovině dopadu. 
Velikost polarizačního úhlu je pro každý materiál různý, jelikož závisí na indexu lomu 
materiálu. Tento úhel se označuje jako Brewsterův. 

 



  

 
Polarizace lomem 

K částečné polarizaci dochází i při lomu světla. Vektor intenzity elektrického pole E 
polarizovaného světla kmitá rovnoběžně s rovinou dopadu. 

 
Polarizace dvojlomem 
 Krystaly některých látek jsou z hlediska šíření světla anizotropní, takže rychlost světla 
 je v různých směrech různá. Proto u některých krystalů může docházet k dvojlomu, 
 kdy se paprsek rozdělí na dva: paprsek mimořádný a paprsek řádný. Oba jsou lineárně 
 polarizované a zároveň na sebe kolmé. Nejznámějším minerálem s touto vlastností je 
 islandský vápenec.   
 Položíme-li tento vápenec na kresbu, uvidíme ji zdvojeně, protože paprsek světla se 
 rozdělí na dva.3 Obvykle existuje jeden nebo dva směry v krystalu, kde k dvojlomu  
 nedochází. Tyto směry jsou optickou osou krystalu.  
 

 
Obr. 3. Polarizace světla dvojlomem. 

 
Polarizace polaroidem 
 V technické praxi se k polarizaci používají speciální filtry – polaroidy. Jsou vyrobeny 
 z plastického materiálu s dlouhými molekulami. Polaroid tedy funguje velmi podobně 
 jako barevné filtry. Ty propouštějí z bílého světla, které na ně dopadá, jen světlo určité 
 barvy; polaroid propouští pouze světlo polarizované v určitém směru.4  
 

                 
Obr. 4. Otáčením analyzátoru se lze přesvědčit, že při určitém vzájemném natočení polaroidů světlo    
     polaroidy prochází a při jiném neprochází. 
 
 



  

 
Této polarizace se využívá při zkoumání opticky aktivních látek. To jsou látky, které 
jsou schopny stáčet rovinu polarizovaného světla a měří se polarimetrem. Polarizace 
polaroidem našla velké využití v cukrovarnictví a při analýze některých drog. 

 
Polarizace vodičů a nevodičů 

U nevodičů dochází vlivem vnějšího elektrického pole ke vzniku dipólů ve struktuře 
materiálu, protože jsou elektrony vázány silnými vazbami k jádru. Při polarizaci dojde 
k uspořádání dipólů do jednoho směru.5 Mají opačnou polaritu než je polarita 
elektrického pole paprsku, proto dojde ke zmenšení tohoto pole a výsledkem je 
částečně polarizovaný paprsek. 
 
 

 
 
 

Obr. 5. Schéma polarizace nevodiče. 

 
Ve vodiči jsou elektrony volné a nejsou tedy orientovány do dipólových momentů, 
které by určovali jejich směr. Proto se od kovů odráží všechny polarizace stejně.  
 
Poměr intenzity E0 [V·m-1]  vnějšího elektrického pole k intenzitě výsledného 
elektrického pole E [V·m-1]   udává relativní permitivita dielektrika εr [H·m-1]: 

 
Pro zjednodušení se zavádí u vodičů Drudeho model kovu[12], jenž vysvětluje optické 
odezvy kovu, ale také jeho transportní vlastnosti, jako je elektronová vodivost, tepelná 
vodivost ... atd. 

 
 
 S polarizací se dále setkáme u polarizačních brýlí zabraňujících nepříjemnému oslnění, 
v zobrazovačích  LCD, snímačích optického záznamu na kompaktním disku, v 3D kinech a 
také ve fotoelasticimetrii. 

 

Fotoelasticimetrie 
 Pomocí polarizace lze také zkoumat mechanické napětí v různých objektech. 
Používaná metoda se nazývá fotoelasticimetrie. Využívá umělé anizotropie vyvolané 
mechanickým namáháním v některých amorfních látkách (organické sklo, …), která ovlivní 
procházející světlo. Ta se pak deformuje a zároveň prosvětluje polarizovaným světlem. 
 Čím je vazba symetričtější, tím méně je vidět vliv anizotropie. V asymetrickém 
prostředí existují dva významné indexy lomu, do kterých se libovolně světlo rozkládá, řádný a 
mimořádný. Pokud tedy namáhám plast,deformace není izotropní a vazby mezi jednotlivými 
atomy budou odpovídat na tah podobným způsobem.  



  

 
Tak v materiálu vytvářím nějakou orientaci o dvou indexech lomu pro různé polarizace. 
Vznikne nesymetrická oblast. Otáčením polarizátoru pak vybírám určité polarizace, které mají 
různé barvy.6 Barvy nejsou dány polarizací, ale tím, že index lomu není stejný pro všechny 
vlnové délky. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 6. Fotoelasticimetrie v praxi 

 
 
4  Popis experimentu 
 V současné době se 3D filmy stávají velmi oblíbeným typem projekce v kinech, 
protože prostorový obraz umocňuje zážitek diváků z filmu. Zabýval jsem se touto myšlenkou 
na tolik, že jsem se rozhodl zrealizovat 3D barevnou fotografii sám. 
 K tomuto experimentu  potřebuji dataprojektor, čtyři zrcátka, dva polaroidy, jeden 
LCD displej, dvě fotografie jednoho předmětu z různých úhlů a jako promítací plátno nejlépe 
poslouží alobal nebo jiný materiál, který odráží polarizované světlo ve stejné rovině. 
 V dataprojektoru nastavím obě fotografie vedle sebe. Fotky vysílané z dataprojektoru 
rozdělím do dvou obrazů pomocí páru zrcátek natočených do klínu a další dvojicí zrcátek 
odrazím rozdělené obrazy do jednoho místa na plátně. Vzdálenost mezi těmito zrcátky by 
měla odpovídat přibližně vzdálenosti očí – asi 8 cm. Protože dataprojektor vysílá polarizované 
záření, do cesty pravého obrazu vložím neaktivní LCD displej, vymontovaný z barevného 
mobilu, televize, digitální hry nebo jiného elektronického zařízení využívající LCD displejů. 
Díky tomu dojde k natočení polarizovaného světla o 90° pro daný obraz . Aby divák viděl 
prostorově výsledný obraz na plátně, musí použít brýle z polaroidů, jenž budou vzájemně 
natočeny o 90° obdobně jako polarizace vysílaných obrazů. Tím se docílí toho, že 
polarizovaný obraz fotky pro levé oko projde pouze levým polaroidem v divákových brýlích a 
pravý obraz fotky pouze polaroidem pro pravé oko.7 Náš mozek nedokáže vnímat obrazy 
jednotlivě, a proto si je sjednotí.  



  

  
 Výsledkem by měla být 3D barevná fotografie, kterou divák uvidí přes polaroidy. 
 

Obr. 7. Připravené fotky pro levé a pravé oko. 

 
 
 Na začátku bylo nutné přesně vyfotit předměty za pomoci stativu na jednoduchém 
pozadí, aby výsledný jev byl co nejvýraznější. 
 V 3D kinech se promítají obrazy ze dvou dataprojektorů. Domníval jsem se, že bude 
zapotřebí diapozitivů fotek prosvícených zdrojem světla místo tohoto páru dataprojektorů, a 
poté vzniklé obrazy zpolarizovat jednotlivě dalšími polaroidami. Ale jelikož sehnat polaroidy 
nebylo snadné a k dispozici mi byl pouze jeden dataprojektor, využil jsem tedy po 
podrobnějším prostudování LCD displejů jejich vlastnosti stáčení polarizace o 90° pro jeden 
z obrazů dataprojektoru.  
 Dále jsem musel prozkoumat, jaký materiál by byl vhodný pro můj experiment, aby 
při odrazu zachovával rovinu polarizace. Za pomoci dvou polaroid a jedné baterky jsem 
vyzkoušel několik druhů běžně dostupných materiálů. Samotná zeď polarizované světlo 
neodráží stejně jako prostěradlo nebo většina textilií. Oproti tomu polarizované světlo 
výborně odráží alobal a o něco horší materiál využitelný jako plátno je dřevěná deska nebo  
flaušová deka. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8. Anaglyf – černobílá 3D fotografie 



  

  

5  Závěr 
 Podrobně jsem rozebral druhy lineárně polarizovaného světla, vyzkoušel si 
fotoelasticimetrii v praxi, zjistil interakci polarizovaného světla na vodiče a nevodiče a 
teoreticky zpracoval výrobu 3D barevné fotografie, založenou na IMAX technologii. 
 V 60. letech fungovala 3D kina s černobílým obrazem, tak zvaný anaglyf, kde se místo 
polaroid používaly filtry červené a modré barvy.8 Uplynulo půl století a anaglyf ožil barvami, 
ale divák je stále „omezován“ brýlemi, které se v brzké době mohou stát minulostí ... 
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Abstrakt
Fyzikální zákony na malých rozměrech se mnohdy vymykají lidské zkušenosti. Jedním z jevů, kterým 
tyto zákony dávají vzniknout, je Casimirův jev. Dvě rovnoběžné nenabité vodivé desky se navzájem 
velice slabě přitahují. Pro vysvětlení této přitažlivé síly je nutno počítat s kvantovým vakuem a energií  
ničeho.

1 Úvod
Kompletní  rozbor  Casimirova  jevu by  byl  velice  vyčerpávající,  především pokud čtenář  není  lépe 
obeznámen s některými zákonitostmi kvantové fyziky. Tento článek bude nicméně pokusem přiblížit  
fyzikální podstatu tohoto podivného jevu, který již byl experimentálně ověřen.

Dvě rovnoběžné nenabité vodivé desky na sebe podle klasické teorie nemají působit kromě velice  
slabé gravitační interakce. Kvantová fyzika ale předpokládá něco jiného: desky se budou přitahovat. 
Při  pečlivém výběru  materiálů,  geometrie  povrchů  a  prostředí  mezi  nimi  se  mohou dva  objekty  
i odpuzovat.

2 Historie relevantních kapitol fyziky
Celou historií lidstva se prolíná otázka nuly. První civilizace ovládající matematiku nulu přeskočily,  
nezabývaly  se  jí.  Důvodem  mohla  být  zjevná  nepraktičnost  takových  snah,  nebo  –  minimálně  v  
případu řeckých matematiků – filozofický rozpor. Platón věřil, že nemůže existovat „nic“. Pro úplné 
pochopení této myšlenky je nutné alespoň načrtnout rámec, ve kterém Platón přemýšlel. Náš svět  
viděl jako obraz světa abstraktnějšího, obecnějšího, který shrnoval veškeré možné ideje. Vše, co se 
odehrává na úrovni člověka, je pouze obrazem z toho světa konceptů. Proto, kdyby existovalo „nic“,  
muselo by i ono mít svůj obraz. Ale pak by bylo „něčím“. Je pozoruhodné, že dnešní představa vakua  
vyhovuje Platově filozofii. Rozřešení našla nula až u matematiků předminulého století, ale to není pro 
tento článek podstatné.

I  vakuum bylo po dlouhou dobu považováno za něco nemyslitelného, něco, co se příčí  boží  vůli,  
skutečná fyzikální nula. Téměř všichni teologové a filozofové odmítali jeho existenci. Ránu jim zasadil  
až  Evangelista  Torricelli,  když  roku  1643  vytvořil  umělé  vakuum  a  počal  jej  zkoumat.  Tehdejší  
interpretace vakua jako prostoru, ve kterém nic není, se ale ukázala chybná. James Clerk Maxwell,  
jeden  z  nejvýznamnějších  teoretických  fyziků  všech  dob,  zavedl  jinou  interpretaci,  dostatečně 
obecnou a přesnou, že je jeho definice přijímána dodnes: vakuum je to, co zbyde, pokud odebereme  
vše, co odebrat lze. Přesněji řečeno vakuem rozumíme nejnižší možný energetický stav zkoumaného 
systému.



Pro pochopení Casimirova jevu je nutné porozumět i rozdílu mezi klasickou a kvantovou teorií. Podle 
klasické  teorie  si  mohou  fyzikální  tělesa  vyměňovat  energie  o  libovolných  hodnotách,  spojitě. 
Experimenty  na  počátku  20.  století  ale  ukázaly,  že  toto  neplatí  a  pro  dostatečně  malé  systémy 
(na úrovni jednotlivých částic) je to i lehce ověřitelné. Tímto problémem se zabýval německý fyzik  
Max Planck, který zjistil, že v jistých případech je nutné o elektromagnetickém záření uvažovat tak,  
že je přenášeno po kvantech s energií E=hf, kde h je tzv. Planckova konstanta a f je frekvence světla. 
Albert Einstein ve své práci o fotoelektrickém jevu, za kterou dostal Nobelovu cenu za fyziku, tento  
závěr zobecnil – kvantová povaha světla je jednou z jeho základních vlastností. Jediný vhodný způsob,  
jak vysvětlit nové experimenty, se totiž skrýval v postulátu: energii lze předávat pouze po kvantech  
(„balíčcích“),  které  lze  buď  přijmout,  či  nepřijmout.  Nositeli  interakcí  se  staly  částice  –  
pro elektromagnetické silové působení byly zavedeny fotony, částice světla.

Světlo bylo ale do té doby chápáno jako šířící se vlna elektromagnetického záření a vlnové vlastnosti  
na něm byly dlouhá století pozorovány. Bylo nutné tuto skutečnost sloučit s jeho novým, částicovým 
charakterem. Proto bylo postulováno, že světlo má vlastnosti jak částice, tak vlny. Francouzský fyzik 
Louis de Broglie ve své disertační práci navrhl, že stejně se chovají i ostatní částice – tedy například  
u elektronu má smysl mluvit nejen o jeho hybnosti, ale i o vlnové délce. Vlnové vlastnosti elektronu,  
neutronu i dalších částic již byly velice přesvědčivě dokázány. Správný popis vlnových charakteristik  
ale vyžadoval novou vlnovou rovnici, kterou dodal Erwin Schrӧdinger.

3 Matematický popis
Nebude  překvapením,  že  odlišné  pojetí  kvantové  fyziky  si  vyžádalo  zavedení  nové  matematiky. 
Stávající  totiž  přestala vyhovovat.  Jako fungující  systém se ukázala  lineární  algebra  a její  lineární  
operátory. (Pozn.: Lineární algebra operuje obecně s pojmem vektor. V tomto případě je vektorem 
funkce.) Operátorem je takové zobrazení, kterým přiřadíme funkci f funkci g, tzn.

A f =g

a říkáme, že A působí na f. Lineárním operátorem je takový operátor, pro který platí, že

A fg = A f Ag

pro libovolné  ∈ℝ  a funkce  f,  g, pro něž je  A  definován.  Toto splňuje například násobení 

nebo  derivace.  Pokud  je  pro  nějaké  ∈ℝ a  nenulovou  funkci  f (nenabývající  nuly  na  celém 
definičním oboru) splněno:

A f = f ,

pak   nazýváme vlastním číslem operátoru A a funkci  f analogicky  vlastní funkcí operátoru 
A . V kvantové fyzice mají tyto termíny klíčový  význam. Experimentálně bylo zjištěno, že pokud 

pozorovatelným (hybnosti, souřadnicím,...) přiřadíme dobře zvolený lineární operátor, pak spektrum 
naměřitelných hodnot dané pozorovatelné je shodné se spektrem vlastních čísel daného lineárního 
operátoru. Právě zde se vyskytuje kvantování v matematickém formalismu – toto spektrum totiž není  
spojité, nýbrž diskrétní.

Louis de Broglie postuloval vlnové vlastnosti pro všechny částice. Jím navrhované vlnové funkce (tedy  
funkce, popisující časový vývoj vlnových charakteristik) ale nesplňovaly zavedené Maxwellovy rovnice 



pro elektromagnetické záření. Bylo tedy nutné nalézt jinou vlnovou rovnici. Roku 1925 formuloval 
Erwin Schrӧdinger tzv. Schrödingerovu rovnici:

i ℏ ∂
∂ t

= H  ,

kde H=−ℏ2

2M ∑
i=1

3 ∂2

∂ x i
2V x je tzv. hamiltonián a pravděpodobnost výskytu částice. Zároveň je 

operátorem energie; ψ je vlnová funkce kvantové částice, ℏ je tzv. Diracova konstanta v [Js-1], i je 
imaginární jednotka, M je hmotnost kvantové částice v [kg], suma označuje druhé derivace podle tří  
os souřadnicového systému a  V x  charakterizuje  potenciálové pole,  ve kterém se kvantová 
částice pohybuje.

Pokusíme-li  se  popsat  jednorozměrný harmonický  oscilátor  pomocí  Schr dingerovy rovnice  (tedyӧ  
kvantové částice, která se pohybuje pouze v jednom rozměru – na přímce), zredukuje se hamiltonián  
na:

H=−ℏ2

2M
d 2

dx
M
2

2 x 2 ,

kde  ω je  úhlová frekvence částice v  [s-1].Lze  dokázat,  že spektrum vlastních čísel  hamiltoniánu v 

jednom prostorovém rozměru  je  rovno  ℏn1
2
 ,  kde  n∈ℕ .  Pro  každé  n pak  existuje 

vlastní funkce operátoru  H .  To souhlasí i s historickými výsledky bádání Maxe Plancka, jelikož 

ℏ=h f .  Zanedbáme-li  konstantu  
ℏ
2 ,  můžeme  říct,  že  oscilátor  může  nabývat  pouze 

celočíselných  násobků  energie  kvanta  ℏ .  Za tento  oscilátor  můžeme  považovat  pole,  které 
obsahuje n fotonů.

Určitou  dobu  byla  konstanta  
ℏ
2 všeobecně  považována  za  číslo,  které  má  původ  pouze 

v matematickém  formalismu  a  pro  lepší  počítání  bylo  odečítáno  při  tzv.  procesu  renormalizace 
hamiltoniánu (čímž se stanovila  nulová hladina energie). Pokud by tato energie byla reálná, pak by 

součet energie ve vesmíru byl nekonečný. Lze totiž říct, že určitou energii (rovnou 
ℏ
2  pro každé 

ω,  tedy  polovině  energie  takto  charakterizovaného  fotonu)  by  mělo  každé  prázdné 

elektromagnetické pole.  Právě to je  dnes ale uvažováno a konstanta  
ℏ
2 představuje  energii 

nulového pole tvořenou nulovými kmity.

4 Casimirův jev
Roku 1948 nizozemští fyzici Hendrik Casimir a Dirk Polder navrhli existenci síly, která by vyplývala 
čistě z existence nulových kmitů, a formulovali experiment, který by jejich tezi potvrdil.

Přiblížíme-li k sobě dvě nenabité vodivé desky na velice malou vzdálenost, existuje měřitelná síla,  
která je k sobě přitahuje (pro vzdálenost 10 nm nabývá tlak na desky hodnoty rovné atmosferickému  
tlaku 101,325 kPa). Tento jev, nazývaný Casimirův, nelze vysvětlit gravitací.



Vysvětlit  jej  ale lze,  pokud se zamyslíme nad významem nulových kmitů. Pokud  ℏn1
2
 je 

rovno součtu energií  n fotonů o úhlové frekvenci  ω (a tedy celkové energii pole, ve kterém se tyto 

fotony nacházejí), pak 
ℏ
2 musí být rovno energii 0 fotonů o této úhlové frekvenci. Pokud je to 

pravda, pak mají určité energie i prázdná elektromagnetická pole. Casimirův jev lze vysvětlit tak, že v  
dutině tvořené dvěmi deskami mohou existovat nulové kmity jen některých fotonů – takových, že  
nějaký celočíselný násobek jejich vlnových délek je roven vzdálenosti obou desek. To si lze přiblížit  
například  na  napnuté  struně.  Jiné  vlnění  než  tzv.  stojaté  (tvořené  příčnými  vlnami,  přičemž 
celočíselný násobek jejich vlnové délky je roven délce struny) velice rychle zanikne. Velice podobné je  
to i v případě dutiny tvořené deskami.  Ty omezují, jaké fotony mezi nimi mohou existovat. Vně je ale  
toto omezení jiné – dutinou je celý vesmír a vlnová délka potenciálně existujících fotonů je omezena  
jen jeho velikostí. Jelikož světlo má i hybnost (lehký kovový mlýnek s malým třením se začne točit,  
pokud je na něj intenzivně svíceno), působí z obou stran na desky tvořící dutinu. Jelikož je ale součet  
energií  potenciálních  (virtuálních)  fotonů  vně  dutiny  větší  než-li  uvnitř  dutiny,  vzniká  tlak,  který  
stlačuje desky k sobě. Síla tlačící desky k sobě je rovna:

F= h c
480 L4

S ,

kde h je Planckova konstanta v [Js-1], c je rychlost světla v [ms-1], L je vzdálenost mezi deskami v [m] a 
S je jejich obsah v [m2]. Ze vzorce je jasně znát, že síla velice rychle klesá se zvětšující se vzdáleností  
mezi deskami.

Experiment se dvěmi deskami samozřejmě není jedinou konfigurací, při se Casimirův jev uplatňuje.  
Roku 1956 Jevgenij M. Lifšic Casimirův jev zobecnil a předpověděl možnost konfigurace, při které by  
výsledný efekt nebyl přitažlivý. Sestavit takový experiment se povedlo až roku 2009. Přiblíženy k sobě 
byly zlatá deska a koule s povrchem z oxidu křemičitého. Jako kapalné médium sloužil brombenzen. 
Výsledná síla byla skutečně odpudivá a koule nad deskou levitovala. Klíčem k úspěchu jsou správně 
použité materiály. V tomto případě se kapalina a deska k sobě přitahují více, než deska s koulí, proto  
kapalina vnikne mezi ně a kouli od desky odtrhne. Tomuto efektu se přezdívá (především populárně)  
kvantová levitace.

Jedna z myšlenek, se kterými fyzika v současné době koketuje, je, zda nemůže být energie nulových 
kmitů, a tedy Casimirův tlak, hlavním důvodem zrychleného rozpínání vesmíru. Energii, zodpovědnou 
za tento jev, dnes nazýváme temnou energií, ale jedná se pouze o název – prakticky nic o ní nevíme.  
Studium Casimirova jevu by mohlo být vodítkem k vyřešení této kosmologické záhady.

5 Fyzikální interpretace
Je obtížné nahlédnout, jak může „nic“ působit na „něco“. Nabízí se srovnání s Platonovým světem 
idejí,  který  se  promítá  do reality.  I  zde vystupuje  nikoliv  reálný  objekt,  ale  pouze  možnost  jeho  
existence. 

Obecně přijímaným vysvětlením je existence tzv. kvantového vakua. Jak již bylo řečeno, vakuum není  
naprosto prázdný prostor, nýbrž prostor s nejnižší možnou energií. Nulových kmitů není možné se  
zbavit a renormalizační odečtení se ukázalo spíše jako zametení problému pod koberec. V souvislosti  
s Heisenbergovým principem neurčitosti, který klade omezení na to, jak přesně můžeme znát (či spíše 



jak přesně je určený) kvantový systém, lze odvodit, že kvantové vakuum zdaleka není prázdné a je  
dejištěm neustálé kreace a anihilace virtuálních párů částice-antičástice. Virtuálních proto, že je nelze 
přímo pozorovat, silově však na své okolí prokazatelně působí. Částice se stává „skutečnou“, jakmile  
je detekována.

Kvantové vakuum může dát vzniknout i páru foton-foton (foton je svou vlastní antičásticí). Těmto  

virtuálním fotonům lze přiřadit  energii  nulových kmitů, tj.  
ℏ
2 .  Casimirův jev tedy nemusíme 

chápat jako vliv neexistujících fotonů na existující  atomy kovových desek, ale jako vliv existujících  
virtuálních fotonů s velice krátkou životností. Do výsledné síly se mohou zapojit i jiné virtuální částice  
(a antičástice), ale ty obecně nenabývají takových vlnových délek, aby nějak zásadně přispěly.

Jeden ze zajímavých závěrů studia tohoto jevu mikrosvěta souvisí s geometrií vesmíru. Pokud by byl  
vesmír  nekonečný  a  neuzavřený  (netvořil  by  dutinu),  mohly  by  se  v  něm  vyskytovat  fotony  
s  nekonečně větším spektrem frekvencí. Pak by síla působící na desky byla nekonečně velká, což ale  
nepozorujeme. Je fascinující, že tak nepatrný jev nám může poskytnout odpověď na tak velké otázky.

6 Uplatnění
S Casimirovým jevem dnes musí počítat především nanotechnologové. Přitažlivá síla je  v některých  
případech tak velká, že součástky mikropřístrojů k sobě přilepí. U návrhů tedy musí počítat i s tímto 
problémem.  Naopak  výhodou  může  pro  ně  být  nasazení  odpudivého  Casimirova  jevu,  který  by  
výrazně pomohl  při  konstrukcích velice  citlivých součástí  mikropřístrojů  či  mikropřístrojů  s  velice 
nízkým třením.

Velice populárním návrhem je získávání energie z kvantového vakua. V roce 1999 udělila NASA tříletý  
grant  na  objasnění,  zda  lze  tuto  energii  čerpat.  Pokud  by  výzkum v  této  otázce  dodal  pozitivní  
odpověď, mělo by lidstvo k dispozici skutečně nekonečný zdroj energie. Na skutečné vyřešení zatím  
věda čeká.

Jiným návrhem, tentokrát patřícím spíše do kategorie sci-fi, je realizace červích děr. K jejich stabilizaci  
by  bylo  zapotřebí  tzv.  exotické  hmoty,  která  by  měla  zápornou hustotu.  Toho by  teoreticky  šlo 
dosáhnout aplikací Casimirova jevu.

7 Závěr
Casimirův jev označuje sílu vzniklou rozdílem energií prázdných elektromagnetických polí. Ačkoliv se 
může zdát paradoxním, je přímým výsledkem kvantové teorie pole a zároveň potvrzením, že tato 
teorie funguje.

8 Poděkování
Chtěl bych poděkovat Ing. Štěpánu Svobodovi za vedení a konzultace, týmu TCN 2010 za příležitost  
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9 Literatura
[1] Wikipedia: Casimir effect. http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect, 15. 7. 2010
[2] Wikipedia: Casimir pressure. http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_pressure, 15. 7. 2010
[3] Pytlíček, Jiří: Lineární algebra a geometrie, 2. vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002. ISBN: 80-01-02565-9
[4] Hlavatý, Ladislav: Slabikář kvantové mechaniky. Elektronická publikace, 2006
[5] Barrow, John D: Much ado about nothing. http://www.gresham.ac.uk/event.asp?PageId=4&EventId=258, 

15. 7. 2010
[6] Wikipedia CS: Lineární harmonický oscilátor. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lineární_harmonický_oscilátor, 

15. 7. 2010
[7] Koks, Don; Gibbs, Philip: What is the Casimir Effect? 

http://math.ucr.edu/home/baez/physics/Quantum/casimir.html, 15. 7. 2010
[8] physicsworld.com: Casimir effect goes negative. http://physicsworld.com/cws/article/news/37241, 15. 7. 

2010



  

Elektroforéza 

Barbora Němcová 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 

Leopoldina@seznam.cz 

Abstrakt 
Elektroforéza je metoda v dnešní době hojně využívaná, neobešli bychom se bez ní například 

v genovém inženýrství, lékařství, buněčné biologii. Využívá se například i v analytické chemii k určení 

různých látek amfolytického charakteru. 

1 Úvod 
Toto téma je pro mě zajímavé především proto, že mám velice ráda biologii a v budoucnu bych se 

ráda zabývala genetikou a jinými obory, které zkoumají buňku a věci menší než buňka. 

 Elektroforéza je soubor poměrně běžně používaných metod, při kterých dochází k rozdělení vzorku 

podle rozdílných elektroforetických mobilit (pohyblivosti v elektrickém poli). Dále se využívá Eleatu 

elektroosmotického toku (electroosmotic flow, EOF), díky kterému se v kapiláře pohybuje elektrolyt a 

přináší molekuly vzorku k detektoru. Díky elektroforéze jsme schopni například sekvenovat DNA, což 

nám umožňuje zjistit příčinu geneticky podmíněných a dědičných chorob a mnohé z nich i úspěšně 

léčit. Bez elektroforézy by nebylo genové inženýrství což je v dnešní době poměrně rychle se vyvíjející 

vědní oblast. 

Historický vývoj elektroforetických metod začal kolem roku 1892, kdy byl publikován článek o 

nenáhodném putování anorganických částic v koloidním roztoku pod vlivem stejnosměrného proudu, 

následně bylo toto popsáno i u proteinů ve vodných roztocích. O pět let později, roku 1897, odvodil 

německý fyzik Friedrich Kohlrausch rovnici pro migraci iontů v roztoku elektrolytu. 

V první polovině 20. století se rozvíjela gelová elektroforéza a 

isoelektrická fokusace na gelových deskách, roku 1948 byl švédský 

chemik Arne Tiselius oceněn Nobelovou cenou za objevení procesu 

migrace iontů v elektrickém poli – postavil aparaturu separující 

proteiny krevního séra na základě jejich elektroforetických mobilit. 

V polovině 60. let vznikla elektroforetická metoda kapilární 

izotachoforéza, určená pro analýzu směsi malých iontů. Roku 1981 J. 

W. Jorgenson a K. D. Lukacsová popsali separaci iontů zónovou 

elektroforézou ve velmi tenké skleněné kapiláře s vnitřním 

průměrem 75 μm – účinnost této separace byla do té doby nevídaná. 

Od roku 1988 jsou na trhu komerční elektroforetické přístroje, jako 

první trh otevřela firma Beckman Instruments.  

Obrázek 1: J.W. Lorgenson, K. D. 

Luckasová - kapiláry 



  
Od roku 2003 se uskutečňuje projekt lidského genomu. V rámci tohoto projektu se vědci z různých 

světových laboratoří pokoušejí prozkoumat lidský genom, což může pomoci především při léčení 

dědičných a geneticky podmíněných chorob. 

 

2 Elektroforetické techniky 
Elektroforéza je souhrnný pojem pro mnoho různých technik, zde zmíním ty, které jsou důležité a 

používané v dnešní době. 

Kapilární zónová elektroforéza (CZE)  

CZE je metoda vhodná k separaci iontů 

s odlišnou elektroosmotickou 

mobilitou (odlišná hmotnost, tvar, 

náboj). Probíhá většinou v kapiláře 

z taveného křemene (křemenné sklo) 

na povrchu pokryté polyamidovou 

vrstvou s vnitřním průměrem 25 – 100 

μm a délkou 10cm až 1 m. Do roztoku 

elektrolytu (volí se podle typu 

analyzovaného vzorku) jsou vnořeny elektrody, kterými je přiváděno napětí. Na začátku se jeden 

konec kapiláry s elektrolytem ponoří do nádobky s analyzovaným vzorkem a malé množství vnikne do 

kapiláry. Kapilára je vrácena do nádobky s elektrolytem a zapne se napětí. Různé látky se 

v elektrickém poli pohybují různými rychlostmi, čímž dojde k jejich separaci a společně s elektrolytem 

se pohybují směrem k detektoru na druhém konci kapiláry – jako detekční metodu lze využít 

například tenký svazek monochromatického světla procházející kapilárou. Můžeme separovat různě 

nabité ionty, neutrální molekuly touto metodou pouze oddělíme od iontů, nemůžeme je však rozdělit 

mezi sebou. 

Kapilární gelová elektroforéza (CGE) 

Při CGE se v křemenné kapiláře nachází elektroforetický gel (agarosový či polyakrylamidový), který 

maximalizuje rozdíly mezi elektroforetickými mobilitami jednotlivých iontů. Dnes se častěji používají 

roztoky lineárních polymerů, které vytváří tzv. molekulová síta. Tato metoda se nejlépe hodí pro 

dělení velkých iontů různých tvarů, pohyblivost v gelu závisí na náboji a hmotnosti molekuly, 

intenzitě elektrického pole a typu použitého gelu. Gelovou elektroforézou jsme schopni separovat 

pouze jeden typ iontů (kladně nebo záporně nabité) protože zde neexistuje elektroosmotický tlak, 

který by přesouval gel v kapiláře, přesouvají se pouze ionty analyzovaného vzorku. CGE umožňuje 

dělení biologicky aktivních látek (peptidů, bílkovin, sestřihů DNA a RNA) a také určení molekulových 

hmotností látek. Molekuly s velice podobnou molekulou hmotností můžeme lépe rozlišit přidáním 

organických rozpouštědel, chaotropních sloučenin (jsou schopny rozrušovat strukturu molekul – umí 

například narušit vodíkové můstky)nebo micel do elektrolytu – způsobí změnu tvaru, velikosti a 

náboje separovaných molekul. Gelová elektroforéza je v současnosti nejrozšířenější elektroforetickou 

metodou. 

Obrázek 2: Kapilární zónová elektroforéza 



  
Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MECC, MEKC) 

Tato metoda se využívá pro separaci neutrálních molekul i iontů, dělí hydrofobní a hydrofilní látky 

podle jejich rozdílných rozdělovacích koeficientů mezi vodní a micelární fází. Do pufru se přidává 

povrchově aktivní látka (dodecylsíran sodný), která vytváří tzv. micelární (pseudostacionární) fázi – 

záporně nabité, kulovité útvary. Micely s nábojem migrují určitou elektroforetickou rychlostí a unáší 

s sebou molekuly separovaných sloučenin přítomné v hydrofobních dutinách micel. Elektroosmotický 

tok unáší všechny látky směrem k detektoru takže MECC je použitelná pro ionty i neutrální molekuly. 

Elektrochromatografie v naplněných kapilárách (EC, CEC) 

CEC kombinuje elektroforézu a chromatografii, umožňuje dělení nabitých i neutrálních molekul díky 

jejich rozdílným rozdělovacím koeficientům mezi mobilní (elektrolyt) a stacionární fázi (silikagel). 

Molekuly separovaných látek jsou elektroosmotickým tlakem unášeny mobilní fází směrem 

k detektoru a zpožďovány stacionární fází. Ve většině případů dosahuje tato metoda lepších výsledků 

než klasická kapalinová chromatografie. V současnosti se jedná o nejrychleji se rozvíjející techniku. 

Kapilární izoelektrická fokusace (CIEF, IEF) 

Metodou CIEF je možné dělit amfolytické látky podle jejich rozdílných isoelektrických bodů (pH při 

kterém je náboj molekuly celkově nulový). Můžeme dělit látky, jejichž isoelektrické body se vzájemně 

liší o 0,001 pH jednotky. Dělicí kapilára je plněna roztokem dělených amfolytů a pomocného 

amfolytu. Z opačných konců kapiláry migrují ionty H+ a OH- a tak vytvářejí lineární gradient pH. 

Dělené akolyty putují v elektrickém poli, dokud se nedostanou k místu, kde je pH rovno jejich 

isoelektrickému bodu, zde se zastaví (jsou v tomto místě neutrální) a vytvoří úzkou zónu (fokusují). 

Potom se zóny uvedou do pohybu směrem k detektoru. CIEF je použitelné pouze pro amfolytické 

molekuly díky jejich schopnosti měnit náboj podle okolního pH. 

Kapilární izotachoforéza (CITP, ITP) 

Pomocí CITP můžeme dělit ionty stejného znaménka na základě jejich rozdílných elektroforetických 

mobilit. Analyzovaný roztok je vnášen na rozhraní dvou pufrů (elektrolytů) s různými mobilitami – 

první má elektroforetickou mobilitu vyšší než ionty obsažené ve vzorku, druhý nižší. Během analýzy 

vytváří každý ion svou vlastní zónu ostře oddělenou od ostatních. Následně se tyto zóny pohybují 

společně stálou rychlostí k detektoru a díky samozaostřujícímu efektu odolávají jednotlivá rozhraní 

působení difuze. 

Iontová mobilní spektrometrie (IMS) 

Při IMS dochází nejprve k ionizaci malého vzorku vzduchu pomocí β-zářiče 63Ni, Vzniklé ionty jsou 

obklopeny vodní parou, která zvýší jejich hmotnost. Následně se přivede elektrický proud a ionty se 

začnou pohybovat. Molekuly se dělí pomocí protiproudu inertního plynu. Tato metoda nestačí 

k úplné identifikaci látky, ale podstatně zužuje okruh hledání. Využití nachází především ve forenzní 

chemii při hledání drog a výbušnin. 



  

3 Dělení podle prostředí, ve kterém elektroforéza probíhá 
Volná elektroforéza  

Probíhá ve vodných roztocích tlumivých roztoků (elektrolytů). Rychlost průběhu je ovlivňuje 

především velikost gradientu napětí. U této metody bývá častým problémem porušení separace látek 

konvenčními proudy v kapalině vznikajícími vlivem tepla při průchodu elektrického proudu. Proto 

tato technika není příliš využívaná. 

Elektroforéza na nosičích (zonální elektroforéza) 

Nosiče musí mít obdobné vlastnosti jako nosiče pro chromatografii – hydrofilní, ve vodě nerozpustné 

s co nejmenší adsorpční schopností. Z počátku se jako nosič využíval chromatografický (neklížený) 

papír, nezgelovatělý škrob, acetát celulosy a celulosa. Dnes se pro tyto účely užívá zejména agarový 

gel, škrobový gel a nejčastěji polyakrylamidový gel. 

 Elektroforéza v polyakrylamidovém 

gelu (PAGE)  

Patří k nejoblíbenějším elektroforetickým 

technikám současnosti. Využití nachází 

v analýze proteinů ke zjištění homogenity a 

částečné biochemické charakteristice 

bílkoviny. Úspěšnost závisí především na 

použitém pH, důležitým faktorem je i 

koncentrace gelu – různě velké molekuly 

mohou procházet různě velkými póry ve 

struktuře gelu. U PAGE rozlišujeme dvě 

metody. U starší je gelový nosič se vzorkem 

ve vertikální trubičce, v novějším provedení 

se gel v tenké vrstvě nanáší na horizontální destičku – plošná elektroforéza. Novější metoda 

má mnohé výhody – je citlivější, lze při ní analyzovat více vzorků najednou a vzorky můžeme 

lépe porovnávat. S použitím trubiček se však stále setkávám do jisté míry i proto, že přístroje 

pro tuto techniku jsou finančně výhodnější 

 SDS elektroforéza 

Jedná se o elektroforézu v polyakrylamidovém gelu s přídavkem dodecylsíranu sodného 

(SDS). Tato metoda se používá speciálně pro separaci bílkovin. SDS je anionaktivní detergent 

s vysokým nábojem, který se váže na protein a vyrovnává tak rozdíly v jejich náboji – 

bílkoviny se tak dělí jen podle velikosti bez ohledu na jejich vlastní náboj. SDS ovšem 

inaktivuje biologicky aktivní látky (např. enzymy), proto tyto látky po elektroforetické 

separaci nelze prokázat (např. na základě katalytické aktivity). 

 

 

Obrázek 3: Gelová elektroforéza 



  
 Dvojrozměrná elektroforéza 

Využívá se k analýze komplikovaných vzorků. Je to kombinace dvou elektroforetických metod 

(např. isoelektrická fokusace spolu s SDS-PAGE), které jsou prováděny postupně ve směru na 

sebe kolmém, přitom je výhodné 

kombinovat dvě na sobě nezávislé 

metody. 

Kapilární elektroforéza 

Jde o metodu využívající kromě elektroforetické 

migrace také elektroosmotický tok uvnitř 

křemenné kapiláry – tomuto se říká 

vysokoúčinná kapilární elektroforéza (HPCE) a 

provádí se různými způsoby (např. volná 

kapilární elektroforéza). Analýza s využitím kapiláry je rychlejší než plošná analýza – teplo vytvořené 

v kapiláře je účinně odvedeno a proto můžeme použít vyšší napětí, kapilára prochází detektorem a 

výsledky mohou být hned vyhodnoceny počítačem, elektroosmotický tlak snižuje dobu potřebnou 

k analýze. 

 Volná kapilární elektroforéza (free-zone capillary electrophoresis) 

Probíhá v kapiláře s elektrolytem, k separaci látek dochází vlivem elektroforetické migrace a 

elektroosmózy 

Afinitní elektroforéza 

Separované látky se pohybují vlivem elektroforetické mobility v gelu, kde je imobilizován afinitní 

ligand, specifický pro některé složky směsi. Tyto složky tvoří s ligandy komplexy a opožďují se 

v průchodu gelem. V této metodě jde určit míru afinity k danému ligandu a také disociační konstantu 

komplexu. 

4 Transportní jevy a děje…. 
Při elektroforéze se uplatňují dva důležité děje, bez kterých by elektroforéza nefungovala. 

Elektroforetická migrace iontů 

Elektroosmotická migrace je pohyb iontů v elektrickém poli způsobený fyzikálním přitahováním 

opačných nábojů. Ionty se v elektrickém poli pohybují konstantní rychlostí. 

Elektroosmotický tok (EOF) 

Tento jev se objevuje v kapilárách kde je elektrické napětí v řádu desítek kilovoltů. Při naplnění 

kapiláry z taveného křemene elektrolytem dochází 

k disociaci křemičitanových skupin na stěně kapiláry – 

vnitřní povrch získává negativní náboj a u stěny kapiláry se 

tvoří vrstva roztoku s kladným nábojem. V elektrickém poli 

Obrázek 4: Kapilární elektroforéza 

Obrázek 5: disociace křemíkových skupin 



  
se tato vrstva roztoku pohybuje a strhává s sebou veškerou hmotu uvnitř kapiláry – elektroosmotický 

tok funguje v podstatě jako píst. Při vyšším pH roztoku pozorujeme rychlejší elektroosmotický tok. 

Rychlost toku je za daných podmínek stálá a proto příliš neovlivňuje čitelnost jednotlivých zón 

separovaných látek. Elektroosmózu můžeme ovlivnit například přidáním malého množství povrchově 

aktivních látek, které mohou změnit rychlost, případně směr toku. Pístového efektu se využívá 

například při kapilární elektrochromatografii a micelární elektrokinetické chromatografii. 

5 Využití 
Elektroforetické metody se využívají pro separaci různě velkých nebo různě těžkých látek, případně 

látek amfolytického charakteru. Jedná se tedy o analytickou metodu umožňující s využitím 

stejnosměrného elektrického proudu rozdělit molekuly podle různých kriterií. Praktické využití 

nachází elektroforéza především v molekulární biologii při sekvenci DNA, výzkumu bílkovin a 

podobných věcech. Kromě toho se s elektroforézou setkáváme ve forenzní chemii, kde s její pomocí 

můžeme určit například přítomnost drog. Já se zde budu podrobněji zabývat elektroforézou 

v molekulární úrovni a to konkrétně sekvenováním DNA. 

Sekvenace DNA 

Abychom mohli sekvenovat DNA (zjistit pořadí bazí v určitém úseku, genu), musíme nejprve připravit 

vzorek. V případě rostlinného vzorku použijeme hluboké zmrazení pletiv kapalným dusíkem, pletiva 

rozdrtíme a dáme do vhodného pufru (kapaliny). V případě živočišného vzorku odebranou tkáň 

vložíme přímo do pufru bez předchozího mražení, u bakteriálního vzorku napěstujeme kolonie 

bakterií na agarosovém gelu.  

Nyní máme směs buněčných organel, mezi kterými je i jádro s naší genetickou informací. Tuto směs 

centrifugujeme, čímž se nám rozdělí na zóny podle hustoty. Následně odebereme hmotu v oblasti, 

kde jsou obsažena jádra. Detergentním prostředkem rozpustíme jadernou membránu, vzorek 

přečistíme a extrahujeme z něj DNA. Pomocí spektrometru lze určit čistotu našeho preparátu.  

Následuje samotné sekvenování. Známe dvě různé metody – metodu chemického štěpení a metodu 

terminace řetězce DNA. Druhá 

zmíněná je dnes již plně 

automatizovaná a také 

nejčastěji využívaná. 

Pro metodu terminace 

potřebujeme mít izolovanou 

DNA, dále sekvenční enzym, 

například DNA polymerázu a 

krátký DNA primer (10 – 15 

nukleotidů). Dále směs 

deoxyribonukleosidtrifosfátů 

(dNTPs) a 

dideoxyribonukleosidtrifosfátů 

(ddNTPs). Tuto směs vložíme do 

Obrázek 6: Kapilárový sekvestor využívaný v současnosti 



  
termocykléru kde se nám bude DNA mnohonásobně replikovat a v případě, že se do nového řetězce 

zařadí ddNTP, řetězec se uzavře, takto nám vzniknou řetězce různých délek. Na tento vzorek 

uplatníme gelovou elektroforézu a vhodný počítačový program a máme sekvenci DNA. Dříve byla 

tato metoda prováděna ručně s radioaktivním značením jednoho z nukleotidů, dnes se značí čtyřmi 

fluorescenčními barvami a provádí se plně automaticky. 

6 Závěr 
Elektroforéza je v dnešní době hojně užívaná metoda, která má mnoho způsobů provedení a mnoho 

modifikací, pokusila jsem se seznámit Vás s těmi nejdůležitějšími z nich. 
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Abstrakt 
S existencí kapilárních jevů se člověk začíná seznamovat už jako malé dítě, kdy si všímá, že některé 

předměty nasáknou vodou a jiné ne. Tyto jevy jsou velmi významné a mají mnohá využití v praxi, 

proto bych se tyto jevy ve své práci ráda pokusila vysvětlit. Také jsem se pokusila změřit povrchové 

napětí kapkovou i odtrhovací metodou. 

1 Úvod 
Příroda tyto jevy využívá od nepaměti: Od výživy rostlin, přes vodoměrku vznášející se na hladině, až 

po kapky rosy. Člověka tyto jevy každodenně ovlivňovaly od prvopočátku, ačkoliv si je dlouhou dobu 

neuměl vysvětlit. Pojem povrchové napětí poprvé zavedl roku 1629 italský filosof a vědec Niccolo 

Cabeo. Od té doby se povrchovým napětím zabývali ostatní velcí fyzikové a matematici jako například 

Thomas Young, Pierre Simon de Laplace a další. Tito pánové otevřeli dveře nové vědní disciplíně a 

jejím aplikacím. Dnes si například život neumíme představit bez pracího prášku, dětských plenek, 

nepromokavého oblečení, svíčky a mnoho dalších.  

2 Teoretický rozbor 
Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Na rozdíl od molekul plynu molekuly kapaliny 

na sebe působí většími přitažlivými silami, jelikož jejich střední vzdálenost je menší. Ale ne zase tak 

velkými přitažlivými silami, aby byly vázány v jedné rovnovážné poloze, jak je tomu u pevných látek. 

Tyto síly se projevují zejména v povrchové vrstvě kapalin.  

Pojem sféra molekulového působení zavedl v roce 1845 Pierre Simon de Laplace a označil tím 

myšlenou kouli o poloměru rm [m] kolem molekuly kapaliny, ve které působí na tuto molekulu 

přitažlivé síly a mimo kterou jsou přitažlivé síly na tuto molekulu zanedbatelné. Představíme-li si 

molekulu uvnitř kapaliny (Obr.1),přitažlivé síly 

na ni působí ve všech směrech a jsou stejně  

velké – Výslednice sil je nulová. Molekuly, které 

jsou od povrchu vzdálené méně než rm se 

nazývají povrchová vrstva kapaliny. Na 

molekuly v povrchové vrstvě působí molekuly 

druhého prostředí – plynu zanedbatelnými 

silami, a výslednice přitažlivých sil (pouze) 

směřuje dovnitř kapaliny, kolmo k povrchu.  

Obr. 1: Sféra molekulového působení 



  
Molekuly ležící v povrchové vrstvě kapaliny mají větší potenciální energii, než molekuly uvnitř. 

Abychom přesunuli molekulu zevnitř kapaliny na její povrch, musíme vykonat práci W proti kohezním 

silám (síly soudržnosti) v kapalině. Rozdíl mezi potenciálními energiemi molekul povrchové vrstvy a 

vnitřku kapaliny se nazývá povrchová energie a je složkou vnitřní energie kapalin. Představme si 

rámeček s jednou pohyblivou příčkou. V tomto rámečku vytvoříme blanku ze saponátového roztoku. 

Na pohyblivou příčku délky l [m] bude působit povrchová síla F [N], protože se kapalina snaží 

zaujmout co nejmenší povrch, snaží se dostat do energeticky nejvýhodnějšího stavu, tudíž se příčka 

bude pohybovat ve směru působení síly (tj. kolmo na příčku, v rovině blanky). Tato síla působí na 

všechny příčky rámečku, ale projeví se jen u té pohyblivé. 

Povrchové napětí 

 Kdybychom chtěli zvětšovat povrch blanky, museli bychom působit na příčku silou, a tím zvětšovat 

povrchovou energii E [J] blanky, která by byla přímo úměrná změně obsahu ΔS [m2] této blanky 

(popř. ploše rozhraní). Odtud lze odvodit vzorec: (vzorec 1), kde 

konstanta úměrnosti ς je povrchové napětí [Nm-1], a které je dáno vztahem 

velikost povrchové síly F [N] působící na jednotku délky l [m]  (vzorec 

2)(Obr. 2). Povrchové napětí je typické pro konkrétní kapalinu a jeho hodnota 

závisí na teplotě t [K] kapaliny (s rostoucí teplotou klesá), na její čistotě, 

příměsích a na prostředí, se kterým se povrch kapaliny stýká.  

Obr. 2: Působení povrchové síly 

Povrchové napětí vody klesá také přidáním smáčedel, tenzidů apod. Tím se lépe 

dostane ke špíně a smyje ji. Molekuly mýdla se skládají ze dvou částí: Hydrofilní a 

hydrofobní. Při rozpouštění mýdla ve vodě proniká hydrofilní část do vodní 

hladiny, hydrofobní se snaží dostat od vodní hladiny dále, molekuly mýdla se 

skládají vedle sebe, rozdělují tím vodní hladinu a tím snižují povrchové napětí. 

Voda lépe smáčí předměty, lépe proniká do skulin a odstraňuje špínu. 

Obr. 3: Mýdlo na povrchu vody 

Přidáním povrchově aktivní látky do vody můžeme získat roztok, ze kterého se dobře vytváří pěna. 

Důležitá je koncentrace této látky ve vodě. Stabilitu a trvanlivost těchto bublin prodlouží trocha 

glycerinu. Stabilitu bublin ovlivňuje tzv. Marangoniho efekt. Přidáním povrchově aktivní látky do vody 

snížíme její povrchové napětí asi na 1/3. Ale když bublinu vyfukujeme, její vrstva je čím dál tenčí a 

koncentrace mýdla na povrchu bubliny klesá. Tím se zvyšuje povrchové napětí vody. 

Povrchové napětí se projevuje jako tenká pružná blanka na povrchu kapaliny, proto například kapky 

vypadají jako balonky naplněné vodou.  V beztížném stavu zaujímá kapalina tvar koule, protože z 

těles má při daném objemu má právě koule nejmenší povrch. Na Zemi kapky deformuje gravitační 

síla. Snaha kapaliny zmenšovat svůj povrch a tím i svou energii se využívá například v dětských 

plenkách, jejichž povrch připomíná soustavu trychtýřů, které odvádějí kapalinu dovnitř plenky. V 

přírodě je běžné setkat se s hmyzem vznášejícím se na hladině – toto můžeme demonstrovat 

pokusem, kdy budeme opatrně pokládat padesátníky na hladinu (hladina jich na sobě udrží několik), 



  
ale musíme si dávat pozor, abychom tuto blanku "nepřetrhli", jinak se potopí. Povrchové síly drží také 

kapalinu vytékající z kapiláry, tvoří se tak kapky, které se odtrhnou, až když velikost tíhové síly 

přesáhne velikost povrchových sil. 

Jevy na rozhraní kapaliny a pevného tělesa 

Když kapalinu nalijeme do nádoby, v okolí styku kapaliny s nádobou se hladina kapaliny zakřiví. Na 

molekuly povrchové vrstvy, jež jsou na rozhraní vzduchu, kapaliny a nádoby působí přitažlivé stěny 

jak nádoby Fn [N], tak i kapaliny Fk [N]. Vzduch na molekuly působí velmi malými silami, proto je 

zanedbáme, stejně jako sílu tíhovou Ft [N]. Částice stěny nádoby působí na molekuly kapaliny směrem 

od kapaliny kolmo ke stěně nádoby. Na molekulu kapaliny na rozhraní působí přitažlivá síla ostatních 

molekul směrem do kapaliny. Povrch kapaliny (Obr. 4., 5.) se zakřivuje podle toho, zda směřuje jejich 

výslednice buď ven z kapaliny (a), nebo dovnitř kapaliny (b). Potom mluvíme o jevu, kdy kapalina 

smáčí stěny nádoby- vytváří se dutý povrch, kolmý na výslednou sílu (a)- např. voda ve skle, rtuť v 

měděné nádobě; anebo kapalina nesmáčí stěny nádoby – vytvoří se povrch vypuklý (b)- např. rtuť ve 

skle, voda v umaštěné nádobě. Úhel θ, který svírá povrch kapaliny s nádobou se nazývá stykový, též 

kontaktní. 

                         

Obr. 4: Silové působení na molekulu rozhraní                                   Obr. 5: Zakřivení povrchu kapaliny 

Pod zakřiveným povrchem kapaliny vzniká přídatný kapilární tlak Pk [Pa]. Tento tlak je způsoben 

pružností povrchové vrstvy. Pod vypuklým povrchem kapaliny je vnitřní tlak Pk ve srovnání s 

vodorovným povrchem větší o kapilární tlak. U dutého povrchu je tomu naopak. Tento tlak vzniká i u 

kapek a bublin. U kulové bubliny kapilární tlak s klesajícím poloměrem roste. Povrch kapaliny má 

kapilární tlak dán vztahem :  𝑝 =
𝐹

𝑆
=

2𝜍

𝑅
(vzorec 3), kde F je velikost výslednice povrchových sil [N], 

která působí na povrch kapaliny S [m2], σ je povrchové napětí [Nm-1] a R je poloměr kulového vrchlíku 

(menisku) [m], který kapalina vytvoří.  U bubliny se dvěma povrchy je definován jako 𝑝 =
4𝜍

𝑅
 

(vzorec 4]. 

Pokud do kapaliny ponoříme kapiláru (trubici malého 

polměru), vystoupá hladina do výšky h – tzn.  nastala 

kapilární elevace a vytvoří dutý vrchlík-meniskus (pokud 

se jedná o kapalinu, která smáčí stěny nádoby; u 

kapaliny, která nesmáčí stěny nádoby hladina poklesne, 

nastane kapilární deprese a kapalina vytvoří vypuklý vrchlík).(Obr. 6) 

Obr. 6: Kapilarita 

 Kapilarita je způsobena kapilárním tlakem Pk. Pod dutým povrchem je vnitřní tlak menší, než pod 

povrchem rovným, proto se kapalina snaží tento rozdíl vyrovnat tím, že vystoupá v kapiláře (u 



  
vypuklého povrchu je tomu naopak). Hydrostatický tlak je dán vztahem 𝑝 = ℎ𝑔𝜌 (vzorec 5), kde ρ je 

hustota kapaliny [kg m-3] a g gravitační konstanta. Pokud se tyto tlaky rovnají (kapalina v kapiláře 

vystoupá), pak pro výšku hladiny v kapiláře platí: ℎ =
2𝜍

𝜌𝑔𝑅
 (vzorec 6), kde R je poloměr kapiláry [m]. 

Odtud vyplívá, že zvýšení hladiny h je nepřímo úměrné poloměru kapiláry R. 

S těmito jevy se setkáváme běžně. Např.: výživa rostlin, vzlínání vosku v knotu svíčky, vlhnutí 

neizolovaných domů, pole se válcuje, kvůli vzniku kapilár, houba nasákne vodou a mnoho dalších. 

3 Popis experimentu 
 Měření povrchového napětí kapkovou metodou 

Při vytékání kapaliny z úzké trubice se tvoří kapky, díky 

působení povrchového napětí. Tyto kapky se odtrhnou ve 

chvíli, kdy je velikost tíhové síly Fg větší, než velikost 

povrchové síly Fp, způsobenou povrchovým napětím. Pro Fp 

platí: Fp= dπς (vzorec 7), kde d je poloměr krčku kapky 

těsně před odtržením; Pro velikost tíhové síly Fg platí: 

Fg=mg. V okamžiku odtržení se tyto síly rovnají, tudíž plyne: 

𝜍 =
𝑚𝑔

𝜋𝑑
  (vzorec 8). 

Jelikož d je pro všechny kapaliny téměř stejné, zanedbáme 

jej (Čímž se tato metoda stala pouze srovnávací) a 

dostáváme σ1=σ2 
𝑚1

𝑚2
 (vzorec 9). 

Je-li jednou z kapalin voda, jejíž povrchové napětí σ1 známe 

(72*10-3 Nm-1), můžeme ze vztahu určit povrchové napětí 

druhé kapaliny σ2. 

Pomůcky: Byreta, stojan, držák, Petriho miska, váhy, etanol (96%), destilovaná voda 

Obr. 7: Ukázka měření kapkovou metodou 

Upevníme byretu na stojan podle obrázku. Určíme teplotu t kapalin.  Z byrety necháme odkapat 50 

kapek líhu do Petriho misky, tyto zvážíme.  Výsledek zapíšeme. Postup několikrát zopakujeme. To 

samé provedeme s destilovanou vodou. 

Měření povrchového napětí pomocí odtrhové metody 

Povrchové napětí lze určit i přímými metodami měření, pokud bychom například siloměrem měřili 

sílu F [N] potřebnou k odtržení drátku délky l [m] od povrchu kapaliny. Vlivem povrchového napětí se 

vytvoří kolem drátku oboustranná blanka, která na drátek působí povrchovou silou F = 2lς 

(vzorec 10). 

 



  
Jelikož nemám k dispozici siloměr, vyrobila jsem jednoduché váhy, k jejichž výrobě jsem potřebovala: 

špejle, špedlíky, závaží a rámeček s přivařeným tenkým drátkem (0,2mm) uprostřed. Špejli přesně 

uprostřed propíchneme špenlíkem, kterému předtím odejmeme hlavičku. Na jeden konec špejle 

zavěsíme rámeček s drátkem a na druhém konci špejli vyvážíme závažím. Zvážíme kancelářské sponky 

(asi 10 různých velikostí) co nejpřesněji (osobně jsem je měla zvážené na 4 desetinná místa), které 

budeme používat jako protizávaží. Tenký drátek ponoříme do kapaliny tak, aby byl zachycen 

povrchovou vrstvou kapaliny, a na druhý konec špejle budeme opatrně pokládat kancelářské sponky, 

jejichž posunováním budeme zvětšovat sílu 

působící na blanku, až dojde k oddělení drátku 

od povrchu kapaliny. Vzdálenost kancelářských 

sponek od osy otáčení a jejich hmotnosti si 

zaznamenáme do tabulky. Ze vztahu pro 

rovnováhu na páce dostáváme vztah 

r1ς2l=r2mg(vzorec 11), kde r1 je vzdálenost 

rámečku od osy otáčení [m], r2 je vzdálenost 

sponek od osy otáčení [m], m je jejich hmotnost 

[kg] a g je velikost tíhového zrychlení [m s-2], 

jelikož v okamžiku přetržení blanky se povrchová 

síla rovná tíhové síle sponek. 

Obr. 8: Ukázka měření odtrhovou metodou 

4 Vypracování 
Tabulka s výsledky měření pro kapkovou metodu: 

ML Hmotnost 50-ti kapek lihu, mL hmotnost jedné kapky lihu, σ2 povrchové napětí lihu 

MV Hmotnost 50-ti kapek vody, mv hmotnost jedné kapky vody, σ1 povrchové napětí vody 

mL, V = ML, V/50 

Povrchové napětí vypočítáme podle vzorce 9 

Č. měření ML [g] mL [g] σ2 [Nm-1]

1 0,73 0,0146 0,02

2 0,74 0,0148

3 0,74 0,0148

Č.m MV [g] mV [g] σ1 [Nm-1]

1 2,57 0,0514 0,071

2 2,58 0,0516

3 2,64 0,0528

4 2,63 0,0526

 

Teplota t kapalin byla 28о
C. 



  
Z důvodu velké nepřesnosti měření odtrhovací metodou zde neuvádím jeho výsledek. Pokusím se 

tuto metodu vylepšit a svou práci doplnit o výsledky s větší vypovídací hodnotou. 

5 Diskuze 
Pomocí kapkové metody jsem naměřila povrchové napětí vody 0,071 Nm-1 . Od tabulkové hodnoty se 

liší o 1*10-3 Nm-1  . Povrchové napětí 96% etanolu jsem naměřila 0,02 Nm-1 . Podle tabulek je 

povrchové napětí líhu 0,022 Nm-1 . Toto měření bych hodnotila jako úspěšné, přestože se mnou 

naměřené hodnoty od těch tabulkových liší, protože tyto odchylky jsou dány způsoby měření, které 

jsem zvolila. Měření se stalo nepřesným i z důvodu nepřesného vážení kapek lihu. Těkání lihu bylo 

totiž pozorovatelné i na vahách (hmotnost se snižovala), tudíž jsem nebrala v potaz tisíciny a 

desetitisíciny gramu, a proto uvádím hmotnosti pouze s přesností na setiny gramu. Další z důvodů 

nepřesnosti měření by mohlo být špatné seřízení vah. 

U měření odtrhovací metodou mohlo být důvodem nezdaru mnoho příčin: špatné vyvážení špejle, 

špatné upevnění drátku v rámečku, "kodrcání" s kapalinou, špatné změření vzdálenosti sponek od 

středu otáčení apod. Navíc způsob provedení neodpovídá cíli přesného měření, ale pouze k orientaci, 

srovnání. 

6 Závěr 
Kapkovou metodou jsem změřila velikost povrchového napětí etanolu 0,02 Nm-1 a destilované vody 

0,071 Nm-1. 
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Abstrakt 
Cílem miniprojektu bylo, nejprve se seznámit s termoluminiscenčním jevem a na 

základě toho provést měření a výpočet neznámé dávky vyzářené na termoluminiscenční 

materiál TLD 100 pouţívaný v osobní dozimetrii. Neznámou dávku jsme určili jako 3,39 Gy 

± 30%. 

 

1 Úvod 

 Termoluminiscenční dozimetrie je metoda zjišťování dávky, kterou byl objekt 

zasaţen, pomocí odezvy vyzářené při zahřátí dozimetru. Na rozdíl od jiných metod 

z pouţitého dozimetru uţ nelze přečtenou informaci podruhé přečíst, takţe je důleţité měřit 

důkladně. Termoluminiscence se pouţívá nejen v osobní dozimetrii, dozimetrii ţivotního 

prostředí, ve zdravotnictví na radioterapeutických pracovištích, ale také při datování 

archeologických a geologických nálezů.  

 Naším úkolem však bylo zkusit si určit dávku ozářenou v ozařovací komoře. Pro 

zjištění jakékoliv neznámé dávky je nutné vytvořit takzvanou kalibrační křivku, to znamená 

vzít totoţný dozimetrický materiál a vyzářit do něj nám známou dávku. Dávku zjistíme ze 

současného dávkového příkonu a doby, po kterou je materiál ozařován. Poté zjistíme, jaké 

hodnoty odezvy má kaţdá konkrétní dávka a porovnáme s hodnotami naměřenými u 

neznámé. 

2 Termoluminiscence 

 Některé pevné látky mají vlastnosti, díky kterým je moţno měřit velikost dávky, 

kterou dané látky obdrţely. Moţnosti, jakými se projevují tyto vlastnosti, jsou různé. Jednou 

z nich je právě termoluminiscence. Látky, které jsou termoluminiscenční, mají speciální 

strukturu. Ta vychází z toho, ţe tyto látky nejsou zcela homogenní, tudíţ mají jisté strukturní 

nepravidelnosti, které způsobují stopové příměsi jiných látek. 

Ionizující záření vyrazí elektron z původního místa přes zakázaný pás do valenčního 

pásu, odkud se vrací zpět a vyzáří energii. V nepravidelnostech materiálu, které pro 

zjednodušení nazýváme elektronovými pastmi (v zakázaném pásu), způsobených různými 

příměsemi se na své cestě na původní místo mohou elektrony zachytit a právě tyto elektrony 

my potřebujeme, protoţe ostatní svou energii vyzáří okamţitě. 

Při zahřátí (proto termo~) na dostatečnou teplotu se vyprázdní plné elektronové pasti 

do valenčního pásu a elektrony znovu putují na původní místo. Při průchodu luminiscenčním 

centrem se jejich energie vyzáří v podobě viditelného světla (proto ~luminiscence), které mi 

Svoboda
ium Děčín



 

označujeme a zaznamenáváme jako termoluminiscenční odezvu. TL odezva je úměrná dávce, 

kterou dozimetr dostal. 

Vztah mezi dávkou a odezvou: 

 d = (x-b)/a 

Kde d je dávka, x je průměrná hodnota odezvy vzorku X, a a b jsou koeficienty 

rovnice kalibrační křivky. 

S dalšími výpočty typu odchylka… pomohl tabulkový editor. 

 

3 Měření 

Použité pomůcky 
Ozařovaný materiál: dozimetry s označením TLD 100 (tzn.: TermoLuminiscenční 

Dozimetr; tvar pecek cca 1x4 mm z aluminofosfátového skla; 100 je označení typu).  

Ozařovací komora: GammaCell 220 (220 zdrojů gama záření zářiče 
60

Co), s aktuálním 

příkonem 64,45 Gy/h.  

Měřicí přístroj: Harshaw TLD 3500, ze kterého jsou data automaticky stahována a 

zapisována do PC se softwarem WinREMS. 

 

Ozařování dozimetrů 
Pro stanovení neznámé dávky je nutné, zjistit jakou termoluminiscenční odezvu mají 

dávky známé, z kterých se sestrojí kalibrační křivka. Pro kaţdou dávku jsme pouţili 7 

dozimetrů. Vzhledem k aktuálnímu příkonu ozařovacího přístroje (64,45 Gy/h) jsme si určili 

časové délky jednotlivých ozařování následovně: 

 

Dávka [Gy] Čas [s] 

1   55,8 

2 111,7 

3 167,6 

4 223,5 

 
Všechny vzorky jsme ozařovali najednou a vţdy po uplynulém čase jsme vyjmuli 

příslušné vzorky. Skupinu X jsme ozářili dávkou v rozmezí od 1 do 4 Gy. Jedna skupina 

dozimetrů s námi cestovala, aniţ by byla úmyslně ozářena, abychom mohli započítat i dávku, 

kterou dozimetry dostali i mimo komoru všudy přítomným zářením. 

 

Měření 
Na začátku měření jsme provedli kalibraci, ta je nutná i po kaţdém desátém měření. 

Poté jsme postupně vkládali jednotlivé dozimetry (mimo jiné 42 peciček). Proces měření 

začíná vloţením dozimetru na podloţku v měřicím přístroji. Pokračuje se zadáním 

identifikace dozimetru, který bude měřen do měřícího softwaru. Následně, po uzavření 

měřicího přístroje, je dozimetr dle předem dané teplotní křivky zahříván (červená popř. šedá 

Tab. 1: Závislost (přímá úměrnost) dávky na době ozařování 



 

lomená čára, stupnice napravo). Při zahřívání je fotonásobičem měřena termoluminiscenční 

odezva dozimetru (na obrázku modrá popř. tmavě šedá plocha) a udává se v Coulombech [C]. 

Po měření je nutné nechat podloţku vychladnout a vyjmout dozimetr, čímţ je přístroj 

připraven na další měření. Stupnice nalevo udává proud na měřící jednotce, z kterého aplikace 

dopočítává termoluminiscenční odezvu. Na ose x z leva roste hloubka pastí. 

 

 

Zpracování výsledků 
Jak jiţ bylo řečeno, jednou dávkou bylo ozářeno vţdy sedm dozimetrů. Z kaţdého 

jsme dostali termoluminiscenční odezvu. Hodnoty jsme pro kaţdou dávku zprůměrovali a 

následně vynesli do bodového grafu, který jsme proloţili směrovou přímkou, coţ je vlastně 

hledaná kalibrační křivka.  

 

Obr. 1: Křivka termoluminiscenční odezvy, jak ji vygeneroval počítač 

Obr. 2: Naměřené hodnoty zanesené do grafu a proloţené směrovou (kalibrační křivkou) přímkou. 

Rovnice vpravo dole je rovnice směrové (kalibrační) přímky 

y = 18,105x - 1,2381
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Ze směrnice kalibrační křivky lze dopočítali velikost dávky. Vzhledem k nepřesnosti 

měření je třeba dále vypočítat směrodatnou odchylku rozptýlení kolem kalibrační křivky, 

neurčitost směrnice, směrodatnou odchylku stanovení TL odezvy. Z těchto veličin lze stanovit 

chybu měření. 

Velikost dávky jsme určili jako 3,39 Gy. Chybu jsme stanovili jako 0,94 Gy coţ je 

přibliţně 30% celkové dávky. Z čehoţ vyplývá, ţe neznámá dávka byla někde od 2,45 Gy do 

4,33 Gy. Kdyţ se opomene chyba, hodnota vzhledem k době, po kterou byl vzorek v komoře, 

odpovídá. 

4 Diskuze 

Naměřili jsme dávku (3,39 ± 0,94) Gy. Odchylka můţe být způsobena několika 

faktory. Prvním je různorodost materiálu. Ţádný materiál není ideální a příměsi způsobující 

fluorescenční vlastnosti nejsou v ţádném dozimetru stejně rozmístěny ani nejsou ve stejném 

mnoţství. Rozdílné mnoţství příměsí je dáno také sérií, ve které byl dozimetr vyroben. 

Dalším faktorem je tvar dozimetrů. Povrch kaţdé pecičky není ideálně hladký ani není stejný, 

takţe také různě doléhají na plochu plotýnky. V profesionálních přístrojích je problém řešen 

jiným způsobem ohřevu. Dalším faktorem je, ţe všechny dozimetry byly různě oštípané a 

dávka je vztaţena na hmotnost (Gy = J/kg), a tedy i hmotnost se trochu mění.  Posledním 

faktorem je nepřesnost při ozařování. Ozařovací komora není od zdroje záření úplně odstíněna 

při zasouvání či vysouvání, v době kdy nebyly puštěny stopky, vzorky byly stále ozařovány. 

5 Závěr 

V průběhu miniprojektu jsme se seznámili s metodou termoluminiscenční dozimetrie a 

následně určili neznámou dávku na 3,39 Gy s přesností měření asi 30%, coţ je poměrně 

uspokojivý výsledek, vzhledem k tomu, ţe jsme se tímto problémem zabývali poprvé a 

v neprofesionální laboratoři (v profesionální laboratoři je chyba asi 10%). 

6 Reference 
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Raton, CRC Press 1984 

[2] MUSÍLEK L., ŠEDA J., TROUSIL J.: Dozimetrie ionizujícího záření (Integrující 
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Podstata barev 
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Abstrakt 
Barvy jsou všude kolem nás a většina lidí si bez nich nedokáže svět představit. Barevné spektrum je 

navíc využíváno v zobrazovacích technologiích (televize, monitor) a v analytické chemii (spektrální 

analýza). Je to pro nás dnes jedna z nejvyužívanějších metod, která je využívána v metalurgii, 

potravinářství apod. 

1 Úvod 
Optika je velice cenný obor fyziky, protože díky zrakovým vjemům získáváme asi 80% informací o 

světě. Je to velice staré odvětví fyziky, protože se kolem sebe lidé odnepaměti rozhlíželi a postupem 

času začali pátrat po základních informacích o světle. Mezi lidi, kteří se zabývali úvahami o světle, 

patří i Aristoteles. Aristoteles vyslovil úvahu o tom, že světlo rozložené do spektra je znehodnocené. 

Mnoho jeho úvah uznávali lidé až do novověku a toto je jedna z nich. Až Isaac Newton svým pokusem 

s optickými hranoly dokázal, že světlo rozložené jedním hranolem jde opět složit. Tím vyvrátil 

Aristotelovu myšlenku o znehodnoceném světle. Já jsem si toto téma vybrala, protože mám ráda 

barvy a zajímá mě, jak vlastně vznikají.  

2 Pojmy 
Světlo – elektromagnetické vlnění 

Viditelné světlo – světlo o vlnové délce 400-700nm  

Perioda – doba trvání jednoho opakování periodického děje, tedy čas potřebný k návratu soustavy do 

výchozího stavu 

Vlnová délka – označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění které kmitají ve fázi 

Frekvence – udává počet kompletních cyklů periodického děje za 

jednotku času 

Spektrum – viditelné světlo, které je rozloženo podle vlnových délek 

Disperze světla – jev, kdy se viditelné světlo rozkládá na 7 základních 

barev 

Zákon odrazu – úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, paprsek zůstává 

v rovině dopadu      

Obr. 1: Zákon lomu 



  
Zákon lomu – při přechodu světla z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího nastává 

lom světla ke kolmici, platí     , při přechodu světla z opticky hustšího prostředí do prostředí 

opticky řidšího nastává lom světla od kolmice, platí           

Index lomu – veličina, která charakterizuje dané optické prostředí  

 

3 Využití 
Rozkladu světla do spektra se využívá v tzv. spektrální analýze, která se využívá ke zjištění obsahu 

různých chemických prvků (kvalitativní analýza) a jejich množství (kvantitativní analýza). Dále se 

využívá dvou typů míšení barev tzv. aditivního a subtraktivního. Aditivní míšení barev je využíváno 

např. v televizních obrazovkách, kde se mísí tři základní barvy, červená, zelená a modrá. Subtraktivní 

míšení je využíváno např. u tisku, kde se mísí azurová, purpurová a žlutá. Navíc je tento systém 

obohacen o černou, protože tři míšené barvy spolu tvoří černou, ale je to technicky moc náročné a 

proto se do tiskáren dává i černý toner.  

Další místo, kde vidíme celé barevné spektrum, 

je např. duha, která vzniká lomem a vnitřním 

odrazem slunečního světla na kapkách vody 

v atmosféře, nebo halové jevy, které vznikají 

stejně jako duha, ale na ledových krystalech. 

Podmínkou je, že krystaly musí mít tvar 

šestibokého hranolu nebo destičky.  

 

4 Teoretický rozbor 
Disperze je jev, kdy se bílé světlo rozkládá na 7 základních barev: červená, oranžová, žlutá, zelená, 

modrá, indigová a fialová. K disperzi dochází, protože každá barva světla se šíří látkovým prostředím 

jinou rychlostí. Každá barva má proto jiný index lomu a láme se pod jiným úhlem, a proto se 

jednotlivé barvy z bílého světla oddělí. Těchto teoretických poznatků využíváme při rozkladu světla 

do spektra pomocí optického hranolu. 

Zákon lomu: 
    

     
 
  

  
 

Obr. 2: Aditivní míšení barev  Obr. 3: Subtraktivní míšení 
barev  



  

  

Obr. 4: Schéma pokusu  

Na schématu vidíme dva optické hranoly, které nám světlo nejdříve rozloží a následně ho opět složí. 

Na první optický hranol dopadá bílé světlo, které je rozložené do spektra. Následně nám ho druhý 

hranol opět skládá a pomocí spojné čočky bílé světlo svedeme na stínítko, kde ho můžeme pozorovat. 

5 Popis experimentu 
1) Sestavení aparatury skládající se ze světelného zdroje (žárovky), destičky se štěrbinou, spojné 

čočky, optického hranolu a stínítka. 

 

2) Po rozsvícení žárovky si nastavíme 

spojnou čočku a do jejího ohniska umístíme 

hranol, tak aby lámavá hrana byla rovnoběžně se 

štěrbinou. Následné na stínítku pozorujeme 

barevné spektrum. 

3)  Při následném skládání světla posuneme 

stínítko, odděláme spojnou čočku a přidáme 

druhý hranol. Za druhý hranol dáme čočku i 

stínítko a pozorujeme bílé světlo.  

6 Diskuze 
Při pokusu byl největší problém správně nastavit 

optické hranoly, tak aby se dalo pozorovat 

barevné spektrum. Nakonec se mi podařilo první 

část experimentu realizovat. Takže jsem 

pozorovala spektrum na stínítku. Bohužel se mi 

nepodařilo nastavit hranoly, abych opět světlo 

složila. Z toho důvodu jsem nepozorovala bílé 

světlo na stínítku. 

Obr. 6: Mnou pozorované spektrum 

 

Obr. 5: Doma vyrobená optická lavice  



  
7 Závěr 
Při pokusu jsem úspěšně pozorovala barevné spekrum při rozkladu světla, ale ne zpátky složené bílé 

světlo. 
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Abstrakt 

V historii se vždy našli lidé, kteří toužili podívat se za hranice nám známého světa. Málokomu se něco 

takového podařilo. Nejdál se lidé dostali v roce 1970 během mise Apolla 13 při neplánovaném obletu 

Měsíce.[1] 

Naštěstí, dnes máme možnosti využít elektronických průzkumníků, kteří mohou svojí kůži nastavovat 

místo nás. A právě sestrojením takového průzkumníka se v projektu CanSat zabýváme. Z plechovky 

(330ml) vyrábíme sondu, která bude vynesena raketou do výšky 1km a při řízeném pádu snímat 

informace. 

1 Úvod 

Poprvé s myšlenkou CanSatu přišel profesor Robert Twiggs [2] na konci 90. let. Naším úkolem je 

kompletně připravit misi sondy, která bude vypuštěna z nosné rakety ve výšce 1 km v Andøy Rocket 

Range (Norsko). 

Jsou tu 3 základní směry, které se v soutěži hodnotí a je třeba je splnit. Povinná mise spočívá v měření 

tlaku a teploty, komunikaci se základnou, konstantní rychlosti sestupu a splnění rozpočtu. Volitelná 

mise, kterou si může každý tým zvolit. Poslední je prezentace projektu veřejnosti. 

Práci jsme si rozdělili na několik úkolů - fyzický design sondy, software, PR a dokumentaci. 

  



 

2 Teorie 

Tady Vám představím způsob určení velikosti padáku.

Vzorec tahové síly padáku 

 

CD – tahový koeficient, závisí na tvaru padáku

ρ – hustota vzduchu 

A – celková plocha padáku (ne pouze průřez)

v - rychlost 

Pro rovnoměrný pohyb musí platit F

 

Při konstrukci křížového padáku je třeba tuto plochu vydělit 5 a odmocnit, čímž získáme délku jedné 

části padáku a.  

 

 

 

 

3 Popis mise 

V naší misi jsme se zaměřili především na výrobu padáku z

materiálů a jeho upevněním k sondě. Dále jsme od sponzora získali velmi přesn

teploty a koupili 3osý akcelerometr.

3.1 Software 

O vyhodnocení dat ze všech senzorů se stará čip na 

základní desce přímo v CanSatu (Obr. 2

se nám jeví získat správná data z

protože na rozdíl od ostatních senzorů posílá data 

digitálně. Z CanSatu jsou všechna data vys

jako číselné hodnoty, které jsou na zemi následně 

zpracovány. 

Tady Vám představím způsob určení velikosti padáku. 
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tahový koeficient, závisí na tvaru padáku 

celková plocha padáku (ne pouze průřez) 

Pro rovnoměrný pohyb musí platit Ft =Fg z čehož získáme výslednou plochu 
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Při konstrukci křížového padáku je třeba tuto plochu vydělit 5 a odmocnit, čímž získáme délku jedné 

misi jsme se zaměřili především na výrobu padáku z recyklovaných nebo 

sondě. Dále jsme od sponzora získali velmi přesn

akcelerometr. 

O vyhodnocení dat ze všech senzorů se stará čip na 

tu (Obr. 2). Nejtěžší 

se nám jeví získat správná data z akcelerometru, 

protože na rozdíl od ostatních senzorů posílá data 

CanSatu jsou všechna data vysílána jen 

které jsou na zemi následně 

Obr. 2 Schéma komunikace

3a

Obr. 1 Konstrukce padáku

 

(1) 

(2) 

Při konstrukci křížového padáku je třeba tuto plochu vydělit 5 a odmocnit, čímž získáme délku jedné 

recyklovaných nebo recyklovatelných 

sondě. Dále jsme od sponzora získali velmi přesný senzor na snímání 

Schéma komunikace 

a

 
 a 

3a 

Konstrukce padáku 



  

 

3.2 Padák 

Používáme křížový padák, vyrobený z igelitových tašek místních obchodů. Ke spojení jednotlivých dílů 

padáku používáme spojení teplotou pomocí přístroje na tavení potravinářské fólie (Obr. 4). Z 10 

různých typů igelitových tašek jsme zjistili, že je touto metodou možno spojovat pouze tašku Albert 

Quality. Velikost padáku jsme určili pomocí vzorce (2). 

 

Obr. 3 Menší padák pro silný vítr 

 

3.3 „Plechovka“ 

Jako nosnou konstrukci používáme prefabrikát CanSat kit 

(Obr. 5). Přímo tady se nachází tlakový senzor a teplotní 

čidlo, které jsme vyměnili za vlastní přesnější. 

Nejdůležitější je zajistit fyzickou tuhost konstrukce a 

dobrou izolaci teplotního čidla od zbytku CanSatu. 

Rychlost pádu je stanovena minimálně na 6 m.s-1, ale 

CanSat musí být připraven i na náraz v rychlosti 10 m.s-1, 

která bude použita při silném větru. 

 

 

 

  

Obr. 4 Částečně spojený větší padák 

Obr. 5 CanSat kit [3] 



  

4 Závěr 

Nyní je soutěž v plném proudu a její vyvrcholení nastane v půlce srpna. Po vyhodnocení vás 

informujeme o průběhu soutěže v Norsku. Dále můžete sledovat stránky x.gymzr.cz na kterých jsou 

další informace o misi a členech týmu. 

Tento článek je z velké části určen Vám, kteří nyní navštěvujete střední školu, protože tato soutěž 

bude probíhat pravděpodobně pravidelně a příště se jí můžete zúčastnit právě Vy. 

5 Poděkování 

Dík patří našim sponzorům, bez nichž bychom nemohli tento projekt vůbec realizovat, a kterými jsou 

Gymnázium Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina a firma Sensit. Další díky patří našemu tutorovi Tomáši 

Pejchalovi a všem odborníkům, kteří s námi ochotně konzultovali vzniklé problémy, za které bych 

uvedl především našeho profesora fyziky RNDr. Karla Kotena. 
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