
Veletrh nápad  u itel  fyziky 15 

 

Experimenty pro výuku meteorologie 

TOMÁŠ NE AS 
Gymnázium Brno, t ída Kapitána Jaroše 14 

Fyzikální d je v atmosfé e jsou nesmírn  zajímavé a setkáváme se s nimi neustále. 
Výuku tohoto tématu je možné podpo it i adou zajímavých experiment . V p ísp vku 
bude p edstaveno n kolik experiment  s t mito nám ty: 1) Oh ev Zem  Slune ním 
zá ením, 2) Zm ny atmosférického tlaku, 3) Vznik obla nosti a srážek. 

1) Oh ev Zem  Slune ním zá ením 

St ídání ro ních období 

Následující pokus umož uje velmi názorn  demonstrovat nerovnom rný oh ev Zem  
zp sobený r zným úhlem dopadu zá ení na Zemský povrch (viz obrázek 1). Pot ebu-
jeme k tomu jednu speciální pom cku a tou je termocitlivá fólie [1]. Z ní ust ihneme 
pásek, který ohneme v ruce nebo p ipevníme nap íklad na globus. Pak sta í posvítit 
na fólii halogenovou lampou (optimáln  o výkonu 200 W – 500 W) a sledovat r zné 
zbarvení fólie. Místa, kde dopadá zá ení kolmo na povrch se oh ejí nejvíc, sm rem 
k pólu se teplota rychle zmenšuje. Pro dopln ní m žeme ást fólie navlh it a sledovat 
další zajímavý jev. Díky vypa ování vody se navlh ené místo velmi ochlazuje (fólie 
z erná). 

 

Obr. 1 

Pevninské a oceánské klima 

Oh ev Zemského povrchu nezáleží jen na úhlu dopadu zá ení, ale také na vlastnos-
tech povrchu, na který zá ení dopadá. Nejv tší je rozdíl mezi dopadem na vodní hla-
dinu (menší albedo a velká tepelná kapacita, vypa ování) a dopadem na p du bez 
vegetace, nap íklad písek i kámen (v tší albedo a malá tepelná kapacita). Rozdílné 
chování oceánu a pevniny m žeme snadno demonstrovat op t pomocí lampy (opti-
máln  o výkonu 200 W – 500 W), dvou misek (nap íklad od CD), vody, písku a dvou 
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teplom r . V jedné misce vytvo íme tenkou vrstvu vody (oceánské klima), v druhé 
tenkou vrstvu písku (pevninské klima) a na dno umístíme teplom ry. Optimální je 
použít elektronické teplom ry p ipojené k po íta i. Výsledek takového pokusu uka-
zuje graf na obrázku 2. Vidíme, že teplota písku stoupá podstatn  rychleji než teplota 
vody. Po vypnutí zdroje zase teplota písku rychleji klesá. 

 

Obr. 2 

Solární konstanta 
Veškerá energie p ichází na Zemi ze Slunce 
jako elektromagnetické zá ení. Pomocí b ž-
n  dostupného vybavení (kus p nového po-
lystyrenu, alobal, plochá plastová láhev, 
erný inkoust, teplom r) je možné vyrobit 

jednoduchý m i  ozá ení (viz obrázek 3 
vpravo). Tento výrobek pak m žeme použít 
k m ení energie Slune ního zá ení dopada-
jící na jednotkovou plochu. Nejzajímav jší 
je pokusit se zm it maximální ozá ení p i 
kolmém dopadu v letním poledním slunci a 
jasné obloze. Alespo  p ibližn  tak m žeme 
zm it hodnotu solární konstanty.  
p íklad m ení: 

hmotnost kapaliny (m = 200 g) 
 rozdíl teplot (DT = 4,25 °C) 
 doba oh evu (t = 8 minut) 
 plocha povrchu (S = 84 cm2) 
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Po výpo tu nám vyjde:  P = Q/t = 7,4 W 
a proto: P/S = 880 W/m2. 
Skute ná hodnota solární konstanty je p ibližn  1300 W/m2, to je však bez zachycení 
ásti zá ení atmosférou. Nabízí se porovnání výkonu v r zných denních a ro ních 

dobách atd. 

2) Zm ny atmosférického tlaku  

Goeth v barometr 

Tato pom cka umož uje m it zm ny tlaku jak s nadmo skou výškou tak se zm nami 
po así. Vychází z historické konstrukce tzv. Goetheova barometru [2]. M žeme si jej 
vyrobit z lahve od vína a pr hledné plastové hadi ky (viz obrázek 4). Nap íklad po-
mocí tavného lepidla dob e ut sníme pr chod trubi ky do lahve. Poté naplníme trubi-
ci kapalinou a ut sníme zátku. Vzduch uzav ený uvnit  lahve tak bude z stávat na 
p vodní hodnot  tlaku, zatímco okolní tlak se bude m nit. 
P i použití lahve o objemu 0,7 l a vnit ním pr m ru hadi ky 0,5 cm m žeme d j 
v lahvi považovat za izochorický a pak pomocí vztahu pro hydrostatický tlak jedno-
duše odvodíme tyto parametry 
1 cm ...odpovídá... 1 hPa 
1 cm ...odpovídá... 7,5 m nadmo ské výšky 
To umož uje použít láhev i jako výškom r (ideální je jízda výtahem). 
Nejv tším problémem tohoto za ízení je silná teplotní závislost (1 cm ... 0,3 °C). Její 
vliv se dá nejsnáze vy ešit p iložením teplom ru a zapo tením korekce. 

  

 Obr. 4 Obr. 5 
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3) Vznik obla nosti a srážek  

Mrak v lahvi 

Existuje n kolik zp sob  výroby mlhy v lahvi. Za ízení, které se nejlépe osv d ilo, je 
na obrázku 5. K jeho sestavení je pot eba PET láhev, ventilek z kola a pumpi ka. 
Pomocí ventilku zabudovaného do zátky PET lahve m žeme snadno regulovat tlak 
v lahvi. Tímto za ízením m žeme nejen vyrobit mlhu (obla nost) ale také demonstro-
vat vliv teploty, tlaku a p ítomnosti kondenza ních jader na její vznik. Jako konden-
za ní jádra poslouží saze z doutnající sirky i špejle. K oh evu vody použijeme 
rychlovarnou konvici.  
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