
MECHANIKA 
PLYNŮ



Co víme o Dlvnech

vlastnosti plynů souvisejí s jejich částicovou stavbou - částice 
jsou v neustálém neuspořádaném pohybu, pohybují se volně, 
vzdálenosti mezi částicemi plynů jsou větší než vzdálenosti mezi 
částicemi kapalin, proto:

■ jsou snadno stlačitelné a rozpínavé
■ nemají vlastní tvar ani objem
■ jsou tekuté (můžeme je přelévat)



Atmosféra Země

■ je vzduchový obal Země
■ tloušťka je přibližně 1 000 km
■ složení ■ 21 % kyslík, 78 % dusík, 1 % jiné plynné látky (oxid 

uhličitý, argon), dále vodní pára, částečky prachu, 
mikroorganismy,...

Atmosféricky tlak

vzniká tak, že horní vrstvy atmosféry Země působí v gravitačním 
poli Země tlakovou silou na spodní vrstvy 
značíme pa
na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí 
kolmo tlaková síla

■ na rozdíl od kapalin je vzduch stlačitelný, proto při povrchu Země 
má větší hustotu než ve vrstvách výše položených

■ nelze určit výpočtem jako hydrostatický tlak, ale lze ho změřit



Měření atmosférického tlaku

Torricelliho pokus (italský fyzik Evangelista Torricelli)
■ pokus, kterým změřil atmosférický tlak v roce 1643
■ použil rtuť (má 13,5 krát větší hustotu než voda ■ trubice 

je kratší, stačí asi 76 cm vysoká)
■ atmosférický tlak určil pomocí hydrostatického tlaku 

sloupce rtuti, který se pomocí atmosférického tlaku 
vzduchu udrží v trubici

Ph  -  h ,  Prtuti

ph = (0,76 . 13 500 .10) Pa 
ph = 102 600 Pa = 1 000 hPa 
Ph-Pa-  1 000 hPa



Přístroje pro měření atmosférického tlaku

rtuťový tlakoměr (barometr)
■ sestrojen podle Torricelliho pokusu
■ používá se k měření atmosférického tlaku
■ přesný, ale nepřenosný

aneroid
■ tlakoměr - hlavní součástí krabička, ze které je vyčerpán 

vzduch
■ na pružné zvlněné stěny zvenku působí tlaková síla 

vzduchu a promáčkne ji tím víc, čím větší je tlak vzduchu
■ deformace se přenášejí na ručku, stupnice zpravidla v hPa

barograf
■ přístroj na automatické zaznamenávání hodnot 

atmosférického tlaku
■ funguje na principu aneroidu

(několik krabiček nad sebou, aby byl citlivější)
■ název odvozen od dříve používané jednotky bar 

(1 b = 1000 mb, 1 mb = 1 hPa = 100 Pa)



■ v místech s větší nadmořskou výškou je tloušťka vzduchového 
obalu menší a hustota vzduchu je menší

■ atmosférický tlak s nadmořskou výškou klesá
■ největší je u hladiny moře (asi 1 013 hPa)
■ na témže místě na Zemi se atmosférický tlak v průběhu času 

mění - závisí na teplotě a vlhkosti, ale výkyvy jsou malé
(u nás 935 až 1 055 hPa)

■ naopak na hodnotě tlaku závisejí některé fyzikální vlastnosti 
látek ■ např. hustota, teplota varu - proto byl stanoven 
normální tlak

pn = 101 325 Pa

výškoměr
■ přístroj fungující na principu aneroidu, ale na stupnici je 

uvedena přímo nadmořská výška

Změny atmosférického tlaku



Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

■ na každé těleso v atmosférickém vzduchu působí vztlaková síla
■ podle Archimédova zákona platí

Fvz  = V . p  v . g

kde:
V .......objem tělesa
p v....... hustota vzduchu

hustota vzduchu ve vrstvě u povrchu Země je 1,29 kg/m3

■ na volné těleso v atmosféře Země působí vztlaková síla F̂  
svisle vzhůru a gravitační síla Fs svisle dolů

■ je-li FV2 > Fg, pak jejich výslednice směřuje svisle vzhůru a 
těleso stoupá (balónek naplněný vodíkem)

■ díky tomu lze sestrojit balóny (plní se horkým vzduchem, 
vodíkem, heliem - plyny s menší hustotou než vzduch)

■ využití: meteorologie, přeprava osob nebo nákladů na 
nedostupná místa, sport



Příklad č.1:
Dokážeš unést předmět, který má stejnou hmotnost jako:
a) vzduch v obývacím pokojí o velikosti 6 m x 5 m x 2 m
b) vzduch v naší učebně fyziky?

Příklad č.2:
Jak velikou tlakovou silou působí vzduch na vodorovnou střechu 
domu o délce 20 m a šířce 12 m, jestliže v tomto místě byl naměřen 
atmosférický tlak 1000 hPa?



Příklad č.3:
Jak velká vztlaková síla působí ve vzduchu na člověka o hmotnosti 
80 kg? Hustota lidského těla je přibližně rovna 1100 kg/m3. 
Porovnej s velikostí vztlakové síly působící na stejnou osobu zcela 
ponořenou ve vodě.

Příklad č.4:
Jak velkou vztlakovou silou působí vzduch na meteorologickou sondu 
naplněnou vodíkem o hmotnosti 1,2 kg a objemu 8 m3? Jak velkou 
gravitační silou působí Země na sondu? Stanov výslednici sil.



Tlak plvnu v uzavřené nádobě. Manometr

■ přetlak - tlak stlačeného vzduchu je větší než atmosférický tlak 
(bombičky, duše jízdního kola,míče, pneumatiky - např. 200 kPa)

■ podtlak - tlak zředěného vzduchu je menší než atmosférický tlak 
(ve sklenicích při zavařování, gumové přísavky, zvon, sací pumpy, 
vývěvy)

■ měření podtlaku nebo přetlaku lze provádět: 
otevřeným kapalinovým manometrem 
deformačním manometrem


