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http://www.culligan.cz/reverzni-osmoza/



Nejzákladn ější výsledek 
přírodov ědného zkoumání

Richard Feynman:
Všechny věci se skládají z atomů,
� malých částic,
� jež jsou v neustálém pohybu a
� vzájemně se přitahují, když jsou 

od sebe trochu vzdálené, ale 
odpuzují se, když jsou těsně u 
sebe.



Můžeme atomy vid ět?

� rozlišovací schopnost oka  = 
= 1 úhlová minuta

(ve vzdálenosti 25 cm to (ve vzdálenosti 25 cm to 
odpovídá 0,07 mm)

1´



Optický mikroskop:
� zvětšení max. 2000-krát

rozlišení omezeno 

Můžeme atomy vid ět?

� rozlišení omezeno 
vlnovou délkou světla 
(řádově 0,5 µm)



Co lze v mikroskopu vid ět?



Co lze v mikroskopu vid ět?



Co lze v mikroskopu vid ět?



Elektronový mikroskop

� hmotou prochází svazek 
elektronů a deformuje se

� výsledný signál se převádí na � výsledný signál se převádí na 
světlo

� rozlišení max. 10 nm



Obrázky z elektronového 
mikroskopu





Difrakce roentgenova zá ření 
na krystalech



Rentgenová analýza

� difrakce rtg. záření na 
atomech

� získáme Fourierovu 
transformaci transformaci 
elektronové hustoty

� rozlišení 0,1 nm = 1 Å
� vedla k objevu DNA



AFM, mikroskop atomových sil

• atomy hrotu jsou odpuzovány atomy povrchu

• vibrace hrotu jsou snímány laserem

• rozlišení 1 Å



Povrch zlaté desti čky, PřF MU



Snímek povrchu krystalu



Kapitola 1
Základy termodynamiky

I) Kinetická teorie látek
� Látky kteréhokoli skupenství se skládají z 
částic.
Částice se neustále a neuspořádaně � Částice se neustále a neuspořádaně 
pohybují.

� Částice na sebe působí silami.



Látky kteréhokoli skupenství 
se skládají z atom ů.

� Velikost atomu:
10-10 až 10-9 m

� Velikost jádra:
10-15 až 10-14 m10-15 až 10-14 m

� Hmotnost nukleonu:
1,67.10-27 kg

� Elementární náboj:
+ 1,602.10-19 C

XA
Z

Z … protonové číslo

A … nukleonové číslo



Atomy se neustále a 
neuspo řádaně pohybují.

� chaotický pohyb = tepelný pohyb
� roste s teplotou
� důsledky: difúze, osmóza, tlak plynu, � důsledky: difúze, osmóza, tlak plynu, 

Brownův pohyb, …



Difúze

Animace



Osmóza
� pronikání rozpouštědla do koncentrovaného 

roztoku, vzniká osmotický tlak
� pronikání živin přes buněčnou stěnu



Atomy na sebe p ůsobí silami = 
= meziatomové síly
� vznikají elektrickým působením mezi el. 

obaly a jádry a kvantovými jevy
� gravitace na atomární úrovni zanedbatelná

při malých vzdálenostech odpudivé, při � při malých vzdálenostech odpudivé, při 
větších přitažlivé

� důsledky: soudržnost (koheze), přilnavost 
(adheze)



Znázorn ění velikosti meziatomových sil
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