
  

 

Na velikosti záleží



  

Jak velký je atom?

Avogadrovo číslo N
A
=6,022.1023 je počet částic v jednom molu.

Molární hmotnost M
a
 je hmotnost jednoho molu látky.

Hustota r je hmotnost jednoho metru krychlového látky.

Počet atomů v m3:

Objem jednoho atomu V=1/N

Velikost atomu:

Např.: měď:  M
a
 = 0,064 kg.mol-1; r = 8920 kg.m-3 => a = 2,3.10-10 m.

N= 
M a

N A

a=3V



  

Jak velký je atom

látka r [kg.m-3] M
a
 [g.mol-1] a [10-10m]

lithium 535 6,94 2,78
měď 8920 63,55 2,28
uran 19050 238,00 2,75
voda 1000 18.00 3,10



  

Stupnice velikostí



  

Předpony soustavy SI
předpona značka hodnota název v dlouhé 

soustavě
název v krátké 
soustavě

peta P 1015 biliardy kvadriliony

tera T 1012 biliony triliony

giga G 109 miliardy biliony

mega M 106 miliony miliony

kilo k 103 tisíce tisíce

jednotky
mili m 10-3 tisíciny tisíciny

mikro  10-6 miliontiny miliontiny

nano n 10-9 miliardtiny biliontiny

piko p 10-12 biliontiny triliontiny

Krátká soustava je 
užívána ve Spojených 
státech a zhruba od 
sedmdesátých let 20. 
století také ve většině 
anglicky mluvících zemí. 
V kontinentální Evropě, a 
tedy i v České republice je 
zpravidla užívána tzv. 
dlouhá soustava.  
Kombinaci obou systémů 
užívají země bývalého 
Sovětského svazu a 
Turecko. Zde existuje 
termín miliarda ve smyslu 
dlouhé soustavy (109), 
ale pojmenování vyšších 
čísel se řídí soustavou 
krátkou.



  

Škálovací zákony

Mravenec dokáže zdvihnout padesátinásobek své hmotnosti, může tlačit 
třicetinásobek své hmotnosti a je-li opilý, vždy padá na pravou stranu.

Blecha dokáže skočit do dálky rovnající se 350ti násobku její délky. To jako 
kdyby člověk dokázal přeskočit celé fotbalové hřiště.

Blecha z místa vyskočí do výšky 20 cm tj. 150 násobek délky svého těla.

Aby člověk dokázal totéž co mravenec,musel by běhat s 300 kg břemenem 
několikrát denně sem a tam po 15 km dráze rychlostí 24 km/ hod.

Zajímá nás, jak  závisí vlastnosti objektů  na jejich velikosti. 



  

Škálování

Označme D charakteristickou dimenzi (velikost) objektu. 
Potom objem objektu V≈D3, povrch objektu S≈D2.

Jak  závisí na dimenzi síla svalu?

Paralelně spojené svaly  Sériově spojené svaly

  
 

 



  

Jak  závisí na dimenzi síla svalu?

Spojíme-li dvě svalová vlákna paralelně síla se 
zdvojnásobí, spojíme-li je sériově, síla zůstane stejná a 
zdvojnásobí se dráha. Síla svalu je úměrná počtu vláken 
vedle sebe – ploše průřezu.  Stejně tak třeba pevnost 
provazu.
Hmotnost živočicha roste rychleji než jeho síla. 
10x větší živočich je 100x silnější, ale 1000x těžší.



  

1000x zmenšený člověk

Člověk má výšku 1,8 m, hmotnost 100 kg a zdvedne 50 kg.
Zmenší-li se 1000x, bude mít hmotnost 0,1 mg a zdvedne 
50 mg – 500x víc než sám váží.



  

Vzpírání

Světový rekord ve vzpírání trhem v kategorii do 56 kg je 138 kg. Odhadněte 
rekordy v kategoriích do 62, 69, 77, 85, 94 a 105 kg. 

Tabulka obsahuje světové rekordy ve vzpírání (trh soupažný) podle 
hmotnostních kategorií v září 2008 (podle 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpírání).

kategorie do [kg] rekord [kg] odhad [kg]
56 138 138
62 153 148
69 165 159
77 173 171
85 187 182
94 188 195

105 200 210



  

Moorův zákon

Gordon Moore (*1929) spoluzakladatel firmy Intel v roce 1965: Počet 
tranzistorů na chipu se zdvojnásobí každý rok. V roce 1963 to bylo asi 12 
tranzistorů, v roce 1965 100 tranzistorů. 

Zvětšuje se ovšem jak Si deska (chip), tak i hustota tranzistorů. Pro procesory 
platí, že se počet tranzistorů procesoru zdvojnásobí každé dva roky. 
rok 1974 1982 1985 1989 1993 2000
procesor i8080 i80286 i80386 i80486 Pentium Pentium 4
tranzistorů 4 500 134 000 275 000 1 200 000 3 500 000 42 000 000

Mezi lety 1974 a 2000 uplynulo 26 let, počet tranzistorů se měl 
zvýšit 13x na dvojnásobek (213=8192). 4500x8192=36 864 000
V současné době se přechází z 65 nm na 40 nm technologii.
Intel® Core™ i7-940 - 2008 - 731 000 000



  

Bělozubka nejmenší
Bělozubka nejmenší (Suncus 
etruscus) je savec z čeledi 
rejskovitých. Je to nejmenší 
známý savec podle 
hmotnosti.Váží přibližně 2 gramy. 
Délka hlavy a trupu je od 35 do 48 
mm. Tělo má tmavé. Ocas měří 24 
až 29 mm. 

Velikost těla teplokrevných živočichů je limitována tepelnými ztrátami. 
Množství energie, které živočich vyrobí za sekundu je úměrné objemu 
těla. Tepelné ztráty povrchem těla. 10x menší živočich má 100x menší 
ztráty, ale vyrobí 1000x méně energie.



  

Škálování v mechanice

Pevnost roste s druhou mocninou dimenze, hmotnost se třetí 
mocninou. Proto má slon sloupovité nohy, proto kdybychom 
obilné stéblo zvětšili 10x, zlomilo by se vlastní vahou.
Jak závisí výkon spalovacího motoru na měřítku? Tlak ve válci 
se nezmění. Plocha pístu a tedy síla působící na píst je 
úměrná D2. Rychlost pístu se nezmění. Výkon motoru závisí 
na D2. Hmotnost motoru na D3. Poměr výkon/hmotnost roste s 
klesající velikostí.



  

Škálování v elektřině

Odpor součástky je dán vztahem R = .l/S, tedy R ≈ D-1. 
Napětí na součástce musí být stejné (p-n přechody fungují až 
od určitého napětí). Proud součástkou je I =U/R ≈ D. Výkon 
přeměněný na jedné součástce na teplo W = U.I ≈ D. Počet 
součástek na jednotku plochy N ≈ D-2. Výkon uvolněný na 
jednotce plochy W

c
 = W.N ≈ D-1.  

S klesající velikostí součástek roste energie přeměněná na 
jednotce plochy na teplo. Výrobci se snaží problém řešit 
snižováním pracovního napětí.


