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Abstrakt: 

 

V tomto experimentu jsme ověřovali termodynamické zákony a proměřovali 

parametry tepelných strojů, zjistili jsme jejich teoretickou i reálnou účinnost. Peltierův 

tepelný stroj má velmi podobnou účinnost jako Carnotův tepelný stroj. 

 

1 Úvod 
 

     Termodynamika se zabývá tepelnými ději, zakládá se na principu 4 termodynamických 

zákonů, ale pro nás byl nejdůležitější 1. a 2. První termodynamický zákon je zákonem o 

zachování energie, tudíž energie nemůže vznikat ani zanikat, pouze se přeměňovat 

(transformovat). Podle Tomphsnovy a Ostwaldovy formulace druhý termodynamický zákon 

říká, že nelze sestrojit perpetuum mobile druhého řádu, podle Clausiusovy formulace říká, že 

teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na teplejší. Na těchto zákonech je 

založena většina strojů kolem nás (například: tepelný stroj, parní stroj, spalovací motor,…). 

     Naším úkolem bylo demonstrovat práci tepelného stroje a určit jeho účinnost. 

 

2.1 Práce tepelného stroje 
    Tepelný stroj využívá pro práci změnu objemu plynu při změně teploty. Těchto rozdílů se 

docílí přemisťováním nádoby s plynem ze studené (Tc) do teplé (Th) lázně, které mají stálou 

teplotu 0°C a 100°C. Práce tepelného stroje se zaznamenává v pV diagramu. Ideálním 

příkladem tohoto diagramu je Carnotův cyklus, kterého nelze dosáhnout, protože uvažuje 

ideální prostředí. 

   obrázek č. 1 -  Carnotův cyklus   

adiabata – křivka děje, při kterém nedochází k tepelné 

výměně                                                            

           mezi body 2-3               

                             4-1      

izoterma – křivka děje, při kterém se nemění teplota 

    mezi body 1-2 

                      3-4 
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Měření 
 Položením závaží na píst se v soustavě zvýšil tlak, použili jsme závaží 20-200g. 

 Zahřáním plynu se zvětšil objem a soustava začala konat práci. 

 Po dosažení maximálního objemu jsme odejmuli závaží z pístu a tím se tlak dostal do 

původního stavu. 

 Pro dosažení původního stavu soustavy jsme nádobu s plynem ochladili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 

 

obrázek č. 2 

pV diagram - bez závaží 

obrázek č. 3 

pV diagram – 100 g závaží 

Diskuze 

     Nejvíce nás překvapilo, že soustava konala práci, i když jsme na píst nepoložili závaží. Což 

bylo způsobeno tím, že píst nebyl dokonale vyvážen a docházelo ke tření se stěnami válce. 

2.2 Peltierův aparát 

     Peltierův aparát vykonává práci na základě jevu, který 

objevil Jean Charles Athanase Peltier. Při tomto jevu se 

vytváří napětí na přechodu dvou různých polovodičů, které 

mají zároveň různé teploty. Jednu stranu ochlazujeme 

pomocí studené lázně a druhou zahříváme zdrojem napětí. 

Na teplé straně se vytváří elektron-díra páry snadněji, proto 

vzniká přebytek elektronů, které putují na chladnou stranu. 

Tím vzniká elektrický proud. 

obrázek č. 4 – Peltierův aparát 



Měření 

 Celé měření bylo cíleno na zjištění účinnosti aparátu.  

 

ε je účinnost, W je práce aparátu, Qh teplo odebrané z ohřívače, Pw je výkon aparátu, Ph 

je výkon ohřívače. 

 

 V první části jsme neuvažovali vnitřní odpor aparátu, proto jsme prováděli opakovaná 

měření, v nichž jsme měřili napětí na Peltierově článku. 

 

 

Rs je vnitřní odpor aparátu, Us je napětí na Peltierově článku, Uw je napětí na zátěžovém 

odporu, Rw je zátěžový odpor. 

 Abychom dosáhli co nejpřesnější hodnoty účinnosti, provedli jsme dvojí korekci - 

eliminovali jsme ztrátu práce na vnitřním odporu, poté jsme zohlednili přímou výměnu 

tepla mezi ohřívačem a chladičem.  

 

 

ε
‘
 je korigovaná účinnost 

 Zjištěnou účinnost jsme porovnali s ideální účinností. 

 

εt je teoretická účinnost, Tc je teplota chladiče, Th je teplota ohřívače. 

 

Výsledky 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popis grafu: + = nezkorigovaná účinnost 

× = zkorigovaná účinnost 

= teoretická účinnost 

 

Diskuze 

     Při tomto měření došlo k největším chybám, protože jsme museli udržovat teplotu chladiče 

stálým doplňováním ledu a korigovat dodávaný proud do ohřívače, abychom dosáhli správné 

teploty, což trvalo dlouho a ne vždy se to podařilo.  



 

3 Závěr 

     Zjistili jsme, že rozpínající se plyn je schopen konat práci při dostatečném dodání energie. 

Došli jsme k závěru, že při daných teplotách je účinnost Peltierova aparátu relativně vysoká. 

V některých případech se blížila účinnosti Carnotova cyklu.  
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     Naše poděkování patří supervizorovi Tomáši Markoviči, který nám poskytl důležité 

informace a pomohl nám v těžkých situacích. Dále děkujeme všem organizátorům Týdnu vědy 
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