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Úvod

V dnešnej dobe už berieme veľa vecí ako samozrejmosť a ani sa nepozastavujeme

nad tým, prečo a ako to vôbec funguje. Práve konkrétne hovoríme o elektrospotrebičoch,

predmetoch, bez ktorých si náš život snáď nevieme ani predstaviť. Ich obsluhu a prínos

pre naše pohodlie pozná pravdepodobne každý, no len málokto vie aj to, ako táto energia,

ktorá poháňa všetky elektrické prístroje, vzniká a komu vďačíme za používanie niektorých

týchto zariadení bez stáleho, obmedzujúceho pripájania sa káblom na zdroj elektriny. 

Tému prvá batéria a zdroje napätia sme si vybrali preto, lebo  je nám veľmi blízka a

ľahko  dostupná.  Navyše  je  dosť  obšírna  nato,  aby  poskytla  dostatočnú  voľnosť  pri

pokusoch  v  praktickej  časti.  Ďalším  dôvodom  je,  že  sme  mali  možnosť  dostať  sa  k

pomôckam, ktoré sme pri skúmaní využili.

Na začiatku tejto práce sa budeme venovať  Alessandrovi Voltovi, významnému a

slávnemu bádateľovi, ktorý sa môže pýšiť nejedným priekopníckym objavom na poli fyziky.

Jedným  z  jeho  azda  najvýznamnejších  vynálezov  je  galvanický  článok.  Naukladaním

týchto článkov na seba vytvoril  tzv. voltov stĺp - prvú batériu. V druhej časti  teoretickej

práce  sa  budeme venovať  jej  súčasným,  vylepšeným verziám,  ako  aj  praktickejším a

úspornejším akumulátorom. Priblížime si aj ďalšie zdroje napätia akými sú fotoelektrický,

termoelektrický, mechanický a elektrodynamický zdroj. V praktickej časti budeme vytvárať

elektrický zdroj napätia z ľahko dostupných materiálov  ako napríklad z roztoku kuchynskej

soli.  Budeme  pri  tom  vychádzať  z  poznatkov  o  elektrochemickom   zdroji  napätia  v

teoretickej časti. 

Našou prácou by sme chceli priblížiť historický základ súčasnej technicky vyspelej

doby.  Bližšie  oboznámiť  s  princípmi,  vďaka  ktorým  dnes  fungujú  všetky  bezdrôtové

zariadenia  na  elektrickú  energiu  a  taktiež  s  ich  zdokonalenými  verziami.  Rozvoju

akumulátorových batérií nie je ešte ani zďaleka koniec. Dôkazom je aj nedávny vynález

českého fyzika Jána Procházku, nano batéria. Okrem elektrochemického napätia máme

snahu vysvetliť aj iné metódy výroby elektrickej energie, ako napríklad premenu slnečnej

energie prostredníctvom solárnych panelov na elektrickú energiu.

Pri písaní tejto práce poskytli  základ knižné zdroje, ktoré sme doplnili odbornými

článkami  a  nezanedbateľné  informácie  boli  poskytnuté  aj  dokumentárnymi  a

demonštračnými videami.

Chceli by sme sa poďakovať Josefovi Vopálkovi za pomoc pri praktickej časti a Soni

Dekrétovej za poskytnutie literatúry, ktorá bola použitá v teoretickej časti.

3



1.Teoretická časť

1.1 Prvá batéria

1.1.1 Alessandro Volta

Vlastným  menom  Alessandro  Giuseppe  Antonio  Anastasio  Volta,  sa  narodil  19.

februára  1745  v  severo-talianskom  meste  Como  ako  siedme  a  posledné  dieťa  do

šľachtickej rodiny. Do svojich siedmich rokov nerozprával, a tak malo jeho okolie obavy, že

je  slabomyseľný.  Napriek  tomu  sa  mu  podarilo  vyštudovať  jezuitskú  školu  a  vlastné

oneskorenie dohnať. Rodičia si želali mať z neho cirkevného hodnostára alebo básnika.

On však prejavil svoj záujem o prírodné vedy a odišiel študovať na kráľovský seminár.

V tom období sa začal zaujímať o elektrinu. V roku 1769, ešte ako študent, publikoval

knihu s názvom: „O príťažlivej sile elektrického ohňa a javoch s tým súvisiacich“, v ktorej

zverejnil hypotézu o súvislosti elektriny a magnetizmu. Na túto hypotézu však prišiel už o

šesť rokov skôr vo svojich osemnástich rokoch. Po skončení štúdia sa stal profesorom na

gymnáziu v Come. Nasledujúce roky sa venoval zostavovaniu a zdokonaľovaniu svojich

prístrojov.  Jedným z nich, v roku 1775, bol aj  elektofor.  Pozostával  z ebonitovej  dosky

uloženej  na  kovovom tanieri,  ku  ktorej  priliehal  kovový  kotúč  s  izolovanou  rukoväťou.

„Opakovaným  prikladaním,  uzemňovaním  a  vzďaľovaním  sa  môže  vodič  opakovane

nabíjať a hromadiť náboj.“1 Objavila sa tak nová vlastnosť elektriny - jav elektrostatickej

indukcie. Ukázalo sa tak, že teleso je možné nabíjať aj bez trenia. Aj keď sa Volta uvádza

ako vynálezca, o rok pred ním ho vynašiel tiež profesor Klinkoš, ktorý ho však opublikoval

neskôr. Obaja si navzájom písali.

  Roku 1779 prijal miesto profesora na univerzite v Pavií. Vrátil sa opäť k pokusom s

elektrinou, vynašiel kondenzátor a elektrometer, uvažoval o vzniku búrok. Vďaka tomu, že

prednášal rád a neholdoval len suchým faktom, ale všetko doplňoval zaujímavými názormi

a pokusmi, stali  sa jeho prednášky rýchlo veľmi obľúbené. Cestoval po Európe kde sa

osobne spoznal napríklad s Voltairom, Laplacom, Lavoisierom alebo Preisleyim. V roku

1782, na pozvanie banskoštiavnického profesora Ruprechta, navštívil aj Banskú Štiavnicu.

Voltovu priekopnícku prácu ocenili už za jeho života. Roku 1791 bol zvolený za člena

Kráľovskej spoločnosti v Londýne a bol vyznamenaný zlatou medailou.

V tom istom roku, po tom čo sa vrátil z Anglicka, sa mu dostala do ruky práca Luigiho

Galvaniho,  bolónskeho  profesora  anatómie:  „O elektrických  silách  pri  pohybe  svalov“.

Galvani  tam  popísal  svoje  pozorovanie  sťahov  žabacích  stehienok  a  uviedol,  že  sú

1  http://www.3pol.cz/cz/rubriky/biografie/99-kdyz-jeste-nebyla-elektrina-ale-mluno
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spôsobené takzvanou „živočíšnou elektrinou“.  Volta najsôr hypotézu prijal.  Keď  si  však

neskôr sám zopakoval Galvaniho pokusy, vyslovil názor, že príčinou vzniku elektrického

prúdu vo svaloch a nervoch preparovanej žaby sú dva rozličné, navzájom spojené kovy,

ktoré sú súčasne spojené elektricky vodivou kvapalinou tkanivového moku.

Svoju  teóriu  potvrdil  v  roku  1800  keď  prišiel  s  prevratným vynálezom,  Voltovým

stĺpom  známym  aj  ako  galvanická  batéria.  Volta  napísal  list  predsedovi  Kráľovskej

spoločnosti,  v  ktorom  vysvetlil  konštrukciu  a  využitie  elektrickéko  článku.  Prezident

Královskej spoločnosti oboznámil s Voltovou správou priateľa Carlislea a iba šesť týždňov

nato spolu s Nicholsonom skonštruoval Voltov stĺp zo 17 článkov a pomocou neho sa im

podaril  elektrolytický  rozklad  vody.  Pokus  s  rozkladom vody  zopakoval  a  zdokonalil  v

Anglicku Davy, v Nemecku Ritter a v Rusku Petrov.  A tak vďaka tomu vznikol úplne nový

obor - elektrochémia. Parížska akadémia zavolala Voltu aby o svojich objavoch prednášal.

Dňa 7. a 21. novembra 1801 odznela Voltova prednáška na parížskej akadémii o jeho

„stĺpe“ a zákone kontaktného napätia. Prítomný bol aj prvý konzul Napoleona Bonaparte.

Správa  o  Voltovom objave  sa  bleskovo  rozšírila  po  celej  Európe.  Pokusy  s  Voltovým

stĺpom  sa  mnohokrát  opakovali  a  už  na  začiatku  19.  storočia  priviedli  bádateľov  k

významným  objavom.  Po  demonštrácií  Voltovho  stĺpu  ho  zahrnuli  vyznamenaniami  a

poctami. V čase keď bolo Taliansko pod nadvládou Francúzska, ho Napoleon I. v roku

1810 povýšil  na grófa a vymenoval za senátora Lombardského kráľovstva.   Už v roku

1804  chcel  Volta  odísť  na  odpočinok  ale  jeho  žiadosť  Napoleon  Bonaparte  zamietol.

„Nemôžem súhlasiť  s  uvoľnením Voltu“,  písal  Napoleon,  „ak  ho  práca  ako  profesora

vyčerpáva, nech ju obmedzí. Môže mať hoci jednu prednášku ročne. Univerzita v Pavii by

bola  zasiahnutá  do  srdca,  keby  som pripustil,  aby  také slávne  meno na zozname jej

členov  bolo  prečiarknuté,  a  napokon,  dobrý  generál  musí  zomrieť  na  poli  cti.“2 Cisár

František II. vymenoval Voltu v roku 1815 za riaditeľa filozofickej fakulty v Padove.  A o 4

roky  neskôr  Alessandro  Volta  odišiel  na  odpočinok  do  rodného  mesta  Como,  aby  sa

konečne viac mohol venovať  rodine.  V roku 1794  sa oženil s Terezou Peregrini a  mal

troch synov, ktorí sa volali Zanino, Flaminio, a Luigi. Od roku 1823 bol po srdcovej mŕtvici

prakticky hluchý a slepý.  5.  marca 1827 vo veku 82 rokov zomrel  vo  svojom rodnom

meste. 

Na  uctenie  jeho  pamiatky  bola  francúzskou  vládou  ustanovená  Voltova  cena  za

najdôležitejšie  vynálezy  v  odbore  elektriny.  V  súčasnosti  si  pripomíname  meno

významného talianskeho fyzika termínom "fotovoltaický", čo znamená premenu svetelnej

2 http://antiskola.eu/sk/referaty/4799-alessandro-volta-zivotopis
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energie na elektrickú. Používa sa v súvislosti s modernými alternatívnymi zdrojmi energie -

slnečnými elektrárňami. Je po ňom pomenovaná aj jednotka elektrického napätia - volt.

1.1.2 Baketov rad

Baketov  rad  (podľa  Nikolaja  Nikolajeviča  Baketa),  alebo  aj  elektrochemický  rad

napätia  kovov, zoradených  vzostupne  podľa  hodnôt  ich  štandartného  elektródového

potencionálu (čiže elektródového potenciálu vzťahujúceho sa na vodíkovú elektródu). Na

základe týchto hodnôt rozdelil Beketov kovy na ušľachtilé a neušľachtilé (neušľachtilé kovy

pri  reakciách so zriedenými kyselinami  vytláčajú  vodík,  oxidujú  a  vo  voľnej  prírode sa

vyskytujú len vo forme zlúčenín, ušľachtilé kovy nereagujú a vodík nevytláčajú, vyskytujú

sa aj v nezlúčenom stave). Kov v elektrochemickom rade napätia viac naľavo prechádza

do roztoku (elektróda sa bude rozpúšťať) a na ušľachtilejšom kove sa tvoria z katiónov

atómy (kov sa bude z roztoku vylučovať). 

Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt

      ← neušľachtilé kovy-ušľachtilé kovy →

1.1.3 Galvanický článok

Galvanický  článok  funguje  na  princípe  premeny  chemickej  energie  na  energiu

elektrickú. Je zdrojom jednosmerného prúdu. Prvý galvanický článok sa skladal z medenej

a  zinkovej  platne,  medzi  ktorými  bol  položený  papierik  namočený  v  roztoku  kyseliny

sírovej,  elektrolytu.  Elektrolyt  je  vodič,  ktorého  prechod  elektrického  prúdu  umožňujú

pohybujúce  sa  nabité  častice,  ionty.  Môže  byť  v

kvapalnom,  plynnom  alebo  pevnom  stave.  Elektróda

ponorená  do  elektrolytu  tvorí  poločlánok.  Po  zriedení

kyseliny  sírovej  vodou  molekuly  vody  uvoľňujú  pevnú

väzbu molekúl  kyseliny,  ktorá sa rozštiepi  na kladné a

záporné  ióny.  Medzi  nábojmi  je  ale  rovnováha  a

elektrolyt  zostáva  elektricky  neutrálny.  Po  ponorení

platne zinku  a  platne medi  nastane chemická  reakcia.

Po  ponorení  zinkovej  elektródy,  anódy  (záporne

Obrázok  č.  1  –  Galvanický  článok   nabytého  poločlánku)  do  elektrolytu  sa  začne  zinok

rozpúšťať, oxidovať, a jeho katióny nabíjajú elektrolyt kladne. Na katóde (kladne nabitom
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poločlánku) medi sa začne vylučovať vodík. Uvoľnené eléktróny zinku sa začnú pohybovať

po priloženom kovovom vodiči ku kladne nabitej elektróde. Po zapojení napríklad žiarovky

vidíme, že obvodom prechádza elektrický prúd.  Ten však netrvá dlho,  len pokiaľ  bude

zinok schopný vylučovať elektróny.

1.2 Zdroje napätia

1.2.1 Čo je zdroj napätia

Elektrický prúd je vyvolaný vo vodiči elektrickým poľom, ktoré v ňom vytvorí pripojený

elektrický  zdroj.  Elektrický  zdroj  je  každé  zariadenie  medzi  ktorého  dvoma  rozličnými

časťami,  pólmi,  je  aj  po  pripojení  vodiča  udržovaný  rozdiel  elektrických  potencionálov

alebo  napätia.  Preto  elektrický  zdroj  nazývame  tiež  zdroj  elektrického  napätia.  Póly

vyvedené na povrch zdroja a upravené na praktické pripevnenie vodiča sa volajú svorky

zdroja. Medzi svorkami zdroja vznikne napätie, ak jedna svorka bude obsahovať  menej

voľných elektrónov (kladná svorka) ako druhá (záporná svorka). Preto vnútri zdroja musia

pôsobiť sily, ktoré odvádzajú napríklad z kladnej svorky voľné elektróny (prípadne záporné

protóny) alebo zo zápornej svorky kladné ióny. Tieto sily prekonávajú elektrostatické sily

utvoreného  poľa  medzi  nabitými  svorkami.  Vnútri  zdroja  napätia  musia  teda  pôsobiť

neelektrostatické sily. 

Usporiadaný  pohyb   nabitých  častíc  vnútri  zdroja  (vyvolaný  pôsobením

neelektrostatických síl) sa skončí, ak sa  veľkosti elektrostatických a neelektrostaických síl

rovnajú. Zdroj (bez pripojeného obvodu) je v rovnovážnom stave a medzi jeho svorkami je

trvalé  napätie,  ktoré  sa  rovná  rozdielu  elektrických  potenciálov  svoriek.  Pripojením

kovového  vodiča  na  elektricky  nabité  svorky  vzniká  vo  vodiči  elektrické  pole,  ktoré

spôsobuje usporiadaný pohyb voľných elektrónov vo vodiči od zápornej svorky ku kladnej

svorke. Na svorkách sa začne zmenšovať  počet prebytočných nábojov. Tým sa zoslabí

elektrické pole vo vnútri zdroja, čiže na okamih prevládajú neelektrostatické sily, začne vo

vnútri zdroja prebiehať taký pohyb voľných elektrónov, ktorý obnovuje elektrické náboje na

svorkách zdroja. Tak sa v uzavretom elektrickom obvode trvalo udržiava elektrický prúd.

Neelektrostatické sily pri presune nabitých častíc s celkovým nábojom veľkosti Q konajú

prácu Wz. Veličina Ue je daná podielom Wz a Q. Nazývame ju elektromotorické napätie

zdroja. Je jednou z charakteristík zdroja napätia. Jednotkou je volt.

V zdrojoch napätia prebieha zmena rôznych foriem energie na elektrickú energiu.
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Podľa  toho,  aký  druh  energie  sa  mení  na  elektrickú  energiu,  rozoznávame  zdroje

elektrodynamické, termoelektrické, mechanické, elektrochemické, fotoelektrické, jadrové a

iné.

1.2.2 Elektrochemický zdroj napätia

Elektrochemické zdroje prúdu – galvanické články – sa delia na primárne články,

sekundárne články (akumulátory) a palivové články.

Primárne galvanické články môžu slúžiť ako elektrochemické zdroje jednosmerného

prúdu. Po skončení samovoľného deja, t. j. po dosiahnutí rovnováhy, primárny článok už

neposkytuje  žiadne  napätie  a  teda  ani  možnosť  získať  z  neho  elektrickú  energiu.

Hovoríme, že článok sa vybil. Príkladom primárneho článku je Lechlanchvov článok (suchý

elektrolyt tvorený pastou –  tužkové batérie). Anódu tvorí zinkový kalíšok, ktorý je zároveň

vonkajším  obalom.  Katódu  tvorí  práškový  oxid  manganičitý  MnO2,  ktorý  je  pre  lepšiu

vodivosť zmiešaný s práškovým uhlíkom. Do tejto zmesy je uhlíková tyčinka umiestnená v

ose článku. Elektrolyt tvorí roztok chloridu amónného NH4Cl. Elektrolyt sa nenachádza

voľne  kvapalný,  ale  je  nasiaknutý  do  kladnej  elektródy.  Medzi  anódou  a  katódou  sa

nachádza  separátor  zo  savého  papiera  kvôli  zabráneniu  priameho  kontaktu  medzi

elektródami a pri tom nezabraňuje prechodu elektrónov.

Sekundárne galvanické články – akumulátory možno po vybití dodaním elektrickej

energie (elektrolýzou) opäť nabiť. Sekundárny článok je vlastne článok, ktorý sa pripraví

vybitý a potom sa vonkajším napätím elektrolýzou „polarizuje“ – nabije. Od primárneho

článku  sa  teda  líši  tým,  že  daná  redoxná  reakcia  v  ňom  prebieha  oboma  smermi.

Príkladom je autobatéria,  ktorá je vývojovo najstaršia.  Najmladšia je batéria mobilného

telefónu. Napríklad lítium-polymérový akumulátor má elektrolyt vo forme polyméru, rýchlo

sa nabíja a nemá pamäťový efekt, čo znamená že ho nemusíme pred nabitím úplne vybiť.

Český   vedec  Ján  Procházka  vynašiel  nano  batériu,  ktorá  slúži  k  uchovaniu  veľkého

množstva energie, napríklad zo solárnych panelov a môže slúžiť ako záložný zdroj energie

pre domácnosti. Bežné batérie sú vyrobené z tenkých elektród v podobe kovových fólií, na

ktorých je nalepená aktívna vrstva. Procházka ich však nevlisoval vertikálne ale vodorovne

formou tabletiek do rámu, čím dosiahol dvadsaťkrát väčšiu hrúbku aj kapacitu elektród.

Palivový článok – je galvanický článok skladajúci  sa z  dvoch elektród (anóda a

katóda), ktoré sú oddelené membránou alebo elektrolytom. K anóde je privádzané palivo a

ku katóde okysličovadlo. Na katóde sa okysličovadlo (väčšinou kyslík) redukuje na anióny
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O2-, ktoré potom reagujú s iónmi H+ na vodu. Elektródy palivového článku sú katalyticky a

reaktívne stabilné. Palivové články môžu pracovať nepretržite, ak nie je prerušený prívod

paliva alebo okysličovadla ku elektródam .

Podľa  druhu  elektród  a  elektrolytov  sa  galvanické  články  skladajú:

a)z dvoch rôznych elektród ponorených do dvoch rôznych, ale stýkajúcich sa elektrolytov

b)z dvoch rôznych elektród ponorených do toho istého elektrolytu

c)z dvoch rovnakých elektród ponorených do dvoch rôznych elektrolytov

„Najznámejším primárnym galvanickým článkom je  Daniellov  galvanický  článok,

ktorý pozostáva z medenej elektródy ponorenej do roztoku síranu meďnatého jednotkovej

koncentrácie  (c  = 1  mol  dm–3)  a  zo  zinkovej  elektródy  ponorenej  do  roztoku  síranu

zinočnatého jednotkovej koncentrácie (c = 1 mol dm–3). Tieto roztoky sú oddelené soľným

mostíkom ktorý umožňuje prechodu iónov, ale zabraňuje premiešaniu kvapalín.“3 Článok

možno zapísať schémou:

(–) Zn (s) | ZnSO4 (aq) || CuSO4 (aq) | Cu (s) (+)

1.2.3 Fotoelektrický zdroj napätia

V tomto zdroji vzniká napätie vzájomným pôsobením svetla s elektrónmi v kovoch

alebo  polovodičoch.  Príkladom je  fotočlánok.  Vo  fotočlánku  sa  mení  svetelná  energia

priamo  na  energiu  elektrickú.  Podmienkou  vzniku  fotoelektromotorického  napätia  je

existencia  elektrického  poľa  v  materiáli  pred  jeho  osvetlením.  Žiarenie  pri  dopade  na

katódu  uvoľňuje  elektróny,  ktoré  priťahuje  anóda,  a  obvodom prechádza  fotoelektrický

prúd.  „Fotovoltický článok (nesprávne fotovoltaický článok prevzaté  z  anglického slova

photovoltaic)  alebo  solárny  článok  alebo  slnečný  článok  je  veľkoplošná  polovodičová

súčiastka  (s  podobnou  vnútornou  štruktúrou  ako  fotodióda),  ktorá  priamo  konvertuje

svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu.“4 Niekedy sa výraz

solárny článok či slnečný článok vyčleňuje pre zariadenia špeciálne určené na získavanie

energie zo slnečného žiarenia, zatiaľ čo termín fotovoltický článok je všeobecne používaný

termín.  Oblasť  technológie  a  výskumu týkajúca  sa  aplikácie  fotovoltických  článkov  sa

nazýva fotovoltika. Fotočlánok je umiestený napr. v expozimetroch filmových kamier alebo

3 http://antiskola.eu/sk/referaty/4799-alessandro-volta-zivotopis
4 https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok
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niektorých fotografických prístrojov.

1.2.4 Termoelektrický zdroj napätia

Keďže elektrické potenciály vnútri i na povrchu kovov vzhľadom na ich okolie závisia

od teploty, možno z nich vytvoriť  obvod, v ktorom výsledný rozdiel potenciálov nebude

nulový. Na to je potrebné, aby sa aspoň dve stykové miesta udržovali  pri nerovnakých

teplotách.  Takto  vznikajúce  napätie  sa  nazýva  termoelektrické  napätie  a  obvod

termočlánok (termoelektrický článok).

Termočlánok je zariadenie pozostávajúce z dvoch kovových alebo polovodičových

látok vybraných tak, aby v okruhu vznikalo čo najväčšie termoelektrické napätie. Napätie

termočlánku  je  tým väčšie,  čím  väčší  je  tepelný rozdiel  medzi  zohrievaným spojom a

voľnými koncami. V termočlánku ide o priamu premenu tepelnej energie na elektrickú.

Kovové termočlánky sa využívajú  hlavne v  meracej  a  regulačnej  technike na meranie

teplôt. Termočlánok alebo termočlánková sonda premieňa rozdiel teploty na napätie vďaka

termoelektrickému javu (Seebeckov jav). Napätie vzniká na spoji  dvoch rôznych kovov.

Veľkosť napätia je úmerná rozdielu teplôt a mení sa aj podľa typu termočlánku. Teplomery

ktoré merajú teplotu pomocou termočlánku merajú toto napätie a prevádzajú ho na teplotu.

„Veľkou výhodou termočlánkov je možnosť vytvoriť veľmi malú sondu s rýchlou odozvou

prípadne  tvarovať  snímaciu  časť  podľa  povrchu.  Presnosť  merania  je  nižšia  ako  pri

odporových teplomeroch (termistory, platinové sondy, PT100, PTxx). Veľkou prekážkou pri

používaní termočlánkov je problematické predlžovanie vedenia.“5 Ako vyplýva z princípu,

je nevyhnutné použiť rovnaký materiál ako na termočĺánok aj na predlžovacie vedenie a

konektory.  To  znamená  že  na  každý  typ  termočlánku  potrebujeme  iné  predlžovacie

vedenie aj iné konektory. Spoje nesmú byť  spájkované ale skrutkované alebo lisované

prípadne zvárané aby nevznikal ďalší termočlánok. Pri platine je nezanedbateľná aj cena.

Vedenia nad 10 metrov je zväčša potrebné kvalitne tieniť aby sme odstránili rušenie. Aj

napriek pozornosti  pri  predlžovaní je potrebné rátať  s chybou merania 1-4°C na každý

ďalší spoj  na trase. Ako zdroje napätia sa využívajú hlavne polovodičové termočlánky,

resp. termočlánkové batérie.

1.2.5 Mechanický zdroj napätia

5 https://www.elso.sk/sk/content/50-termoclanok
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Van de Graafov generátor.  Tvorí  ho duté kovové teleso,  obvykle  guľa,  do vnútra

ktorého sa prináša elektrický  náboj  pomocou uzavretého  bežiaceho pásu z  kvalitného

dielektrika,  napr.  hodvábu  alebo  zo  špeciálnej  gumy.  Kapacitu  van  de  Graaffovho

generátora  určuje  do  značnej  miery  veľkosť  kovovej  gule.  Na  tejto  guli  sa  hromadí

elektrický náboj, ktorý vzniká v dolnej časti trením plastového valčeka a pryžového pásu.

Pás slúži  zároveň  ako  dopravník  trením uvoľnených nábojov.  Kefky slúžia  k  lepšiemu

zachytávaniu náboja, pretože náboj má snahu hromadiť  sa na hrotoch. Vplyvom trenia

prechádzajú uvoľnené elektróny z pásu na valček, tzn. že sa časť pásu nabíja kladne a

PVC valček  záporne.  Ak  privedieme  kladne  nabitý  pás  do  dutiny  obklopenej  vodivou

guľou, tak sa na vnútornom povrchu gule indukuje záporný náboj a na vonkajšom povrchu

gule zostane náboj kladný. Vnútorný povrch gule je spojený s hrotmi, ktoré prevádzajú

záporný náboj späť na pás  a sú ním odvedené preč smerom nadol. Dole záporné náboje

odsávajú ďalšie hroty, ktoré ich odvádzajú cez uzemnenie preč. 

Vo veľkých generátoroch sa náboj privádza na pás z pomocného vysokonapäťového

usmerňovača,  v  malých  sa  vyrába  trením  pása.  Pri  konštrukcii  generátora  sa  musia

dodržať  zásady  vysokonapäťovej  techniky.  Veľké  generátory  bývajú  namontované  v

samostatnej hale, majú výšku asi 10 metrov a priemer gule 1,5 až 5 metrov. Z praxe ich vo

veľkej  miere  vytlačili  kaskádne generátory,  pri  ktorých sa vysoké jednosmerné napätie

získava usmernením striedavého napätia v tzv. násobiči napätia. 

1.2.6 Elektrodynamický zdroj napätia

Generátory vyrábajúce striedavý elektrický prúd sa volajú alternátory a generátory

jednosmerného prúdu dynamá. Menia mechanickú energiu otáčavého pohybu na energiu

elektrickú.  Ich činnosť  je založená na elektromagnetickej indukcii.  Podľa druhu pohonu

generátorov  elektrického  prúdu  sa  rozoznávajú  turbogenerátory,  diselgenerátory,

motorgenerátory a pod. 

Alternátor sa skladá z pevnej časti - statora a pohyblivej - rotora. Rotor je otáčavo

uložený  elektromagnet.  Má  dva  krúžky,  ktorými  sa  privádza  do  magnetu  budiaci

jednosmerný prúd. Stator je z mäkkej ocele a skladá sa zo vzájomne izolovaných plechov,

aby  sa  zamedzilo  vzniku  vírivých  prúdov.  Na  statore  sú  umiestnené  pevné  cievky.  S

rotorom sa otáča i ním vytvorené magnetické pole, a  tým  sa  v  statorových  cievkach

indukuje  striedavé  elektromotorické  napätie.  Takýto  alternátor  sa  volá  synchrónny

alternátor a frekvencia ním vyrábaného elektrického prúdu je úmerná rýchlosti otáčania

rotora. Pri asynchrónnom, indukčnom alternátore nie je fekvencia vyrábaného elektrického
11





Motory na jednosmerný prúd sú, pokiaľ ide o konštrukciu a zapojenie, rovnaké ako

dynamá. Každé dynamo možno v zásade použiť aj ako motor a naopak. Pri zapnutí na

zdroj  napätia  s  vhodnými  parametrami  (U,  Inom)  sa  kotva  roztočí  a  môže  konať

mechanickú prácu. Založené sú na silovom pôsobení magnetického poľa na vodič, ktorým

preteká prúd.

Momentová charakteristika jednosmerných motorov značne závisí od ich zapojenia.

Najväčší silový moment vyvíjajú pri nulových otáčkach (tzv. záberový moment). Tento je

veľmi veľký najmä pri sériových motoroch, lebo cez budiace vinutie ide plný prúd motora.

So stúpajúcimi otáčkami klesá budiaci prúd (do kotvy sa indukuje protielektromotorické

napätie) a silový moment sa prudko zmenšuje. Sériové motory majú preto otáčky veľmi

závislé od záťaže. Bez záťaže stúpnu ich otáčky na veľmi vysokú hodnotu, obmedzenú iba

trením v ložiskách a ventilátorom. Charakteristika derivačných a zmiešaných motorov je

vyrovnanejšia. Pre veľký záberový moment sa jednosmerné motory používajú ako trakčné

motory v elektrických rušňoch, v električkách a pod. 

Obrázok č. 3 - Dynamo
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2 Praktická časť

2.1 Výroba zdroju napätia

V našej práci sme sa rozhodli spraviť ako praktickú časť zostrojenie zdroja napätia z

ľahko  dostupných  materiálov.  Použili  sme  čisto  materiály,  ktoré  sa  bežne  vyskytujú  v

našich  domácnostiach.  Vychádzali  sme  z  poznatkov  o  elektrochemických  reakciách  z

teoretickej časti.  Ako elektródy sme použili medený drôt a hliníkovú doštičku na základe

vzájomnej  vzdialenosti  v  elektrochemickom rade  napätia  kovov.  Ako  elektrolyt  sme  si

vybrali osem látok na základe predpokladu ich vodivosti. Kovy sme ponorili do elektrolytu a

voltmetrom sme odmerali ich napätie. Tento postup sme zopakovali pri každom jednom

type elektrolytu a namerané údaje sme zapísali do tabuľky. Z tejto tabuľky sme vytvorili

graf a porovnali jeho hodnoty.

Pomôcky: Merač – voltmeter

Elektródy – medený drôt, hliníková doštička

Elektrolyt – citrón, voda z vodovodu, roztok kuchynskej soli, zemiak, 

banán, roztok kryštálového cukru, jablko, 8% roztok 

kyseliny octovej

Iné - miska, lyžička

Postup:

1. Pripravíme si všetky pomôcky.

    Obrázok č. 4 – Pomôcky
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2. Elektródy vložíme do elektrolytu tak, aby sa spolu ani v elektrolyte nedotýkali.

               Obrázok č. 5 –  Vloženie elektród do

elektrolytu

3. Odmeriame voltmetrom napätie, ktoré vzniklo na elektródach.

      Obrázok č. 6 – Meranie napätia voltmetrom

4. Namerané hodnoty zapíšeme do tabuľky.
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5.  Z hodnôt v tabuľke vytvoríme graf.

6. Vyhodnotíme naše merania.

Elektrolyt Napätie/V

citrón 0,443

kohútiková voda 0,364

roztok kuchynskej soli NaCl 0,511

zemiak 0,383

banán 0,435

roztok kryštalického cukru 0,406

jablko 0,487

8% roztok kyseliny octovej 0,464

Tabuľka č.1 – Namerané hodnoty

Graf č. 1 -  Závislosť napätia od elektrolytu

Podľa  nameraných  hodnôt  sme  zistili,  že  ani  jeden  z  vybraných  elektrolytov
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nachádzajúcich sa v našich domácnostiach nie je schopný vytvoriť  napätie 1 V. Taktiež

vieme určiť elektrolyt, ktorý vytvára najväčšie napätie a tým je roztok kuchynskej soli NaCl.

Táto hodnota bola 0,511 V, čo je tretina tužkovej batérie, po správnosti článku veľkosti AA.

Opakovaným meraním sme zistili,  že veľkosť  napätia nezávisí od veľkosti  elektród, od

množstva  elektrolytu,  ani  od  koncentrácie  slaného  roztoku.  Keďže  poznáme  veľkosť

napätia prvého galvanického článku, ktorou je hodnota 0,7 V, môžeme povedať že veľkosť

napätia  závisí  od  rozličnosti  kovov,  ich  vzdialenosti  v  elektrochemickom rade  napätia

kovov, čím sme si overili a potvrdili jeho pravdivosť.

2.2 Využitie v praxi

Dôvod, prečo si nemôžeme vyrábať elektrinu týmto spôsobom je jednoduchý. Na to,

aby sme rozsvietili  baterku s tromi batériami, potrebovali by sme ich nahradiť  deviatimi

našimi článkami. Ak by sme to spravili, zistili by sme, že naše články vytvárajú správne

napätie ale slabý prúd. Navyše ako sme už vyššie uviedli, doba trvania vytvárania napätia

týmto spôsobom je len dočasná a na praktické využitie nedostačujúco krátka.

Hľadali sme preto spotrebiče, ktorým stačia zdroje s nižším napätím. Zobrali sme si

malú žiarovku na 2,5 V. Najskôr sme ju zapojili na plochú batériu, ktorá vytvára napätie 4,5

V.  Žiarovka  sa  rozsvietila  silným,  jasným  svetlom.  Potom  sme  ju  pripojili  na  našu

jednoduchú batériu. Ani po zaclonení sme nepozorovali žiadne svetlo.

Obrázok č. 5 – Žiarovka pripojená na batériu         Obrázok č. 6 – Žiarovka pripojená na náš zdroj napätia

Potvrdili sme, že náš zdroj napätia je pre nás prakticky nevyužiteľný. A však treba
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dodať aj to, že nezáleží len na veľkosti napätia zdroja, ale aj na konštrukcií spotrebiča. Ak

by sme na rovnakú žiarovku pripevnili napríklad 9 V batériu, výsledok by bol rovnaký ako

pri batérii roztoku soli. Žiarovka by sa nerozsvietila. Príčinou je konštrukcia batérie ktorá

vytvára  prirodzený odpor.  Tento  odpor  spôsobuje  zmenšenie  prúdu.  Takéto  batérie  sa

využívajú do malých spotrebičov, ktoré si vyžadujú väčšie napätie ale malý prúd kvôli ich

konštrukcií.

Pri tomto pokuse sa jednalo čisto o ukázanie princípu, na ktorom sú postavené

všetky elektrochemické zdroje napätia.
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Záver

V tejto práci sme sa venovali objaveniu prvého galvanického článku, jeho princípu a

povedali  sme  niečo  aj  o  jeho  vynálezcovi.  Pokračovali  sme  opisovaním  a

charakterizovaním aj ďalších typov zdrojov elektrického napätia. Osobne sme sa dozvedeli

plno nových informácií a veríme, že naša práca bude prínosná aj pre ostatných. Snažili

sme sa  priblížiť  ľuďom čo sú to  zdroje napätia,  ako fungujú a  k čomu nám slúžia.  V

praktickej  časti  sme  sa  pokúsili  možno  trochu  pozmeniť  pohľad  na  veci  ktoré  nás

obkolopujú. Táto téma je zaujímavá aj z toho dôvodu, že pokrok v tejto oblasti sa ani z

ďaleka nezastavil. Práve naopak, napreduje a má pred sebou sľubnú budúcnosť nie len v

elektrotechnike ale aj v automobilovom priemysle. Ďalšou sľubnou sférou je aj ekologická

solárna energia. 

Pri spracovávaní témy sme sa sústredili hlavne na  vysvetlenie  vzniku elektrickej

energie rôznymi spôsobmi a jeden z nich sme aj uskutočnili v praktickej časti. V nej sme

vytvorili  jednoduché galvanické články,  ktoré  sme porovnali  s  prvým takýmto článkom.

Nenašli  sme priame praktické  využitie  našich článkov,  pretože  šlo  len o  demonštráciu

princípu, na ktorom sú všetky elektrochemické zdroje postavené. 

Kladnou stránkou spracovania tejto témy bol veľký rozsah možností pri jej písaní. Či

už šlo  o literatúru,  alebo výber  praktickej  časti.  Počas celej  práce sme sa nestretli  so

závažným problémom.

Myslím si, že naša práca by mohla slúžiť ako „odrazový mostík“ pre ľudí, ktorí sa

touto oblasťou majú záujem ďalej zaoberať. Hovoríme o tom tak preto, pretože sme už

naznačili  rozsiahlosť  tejto  témy  a  naše  zameranie  predovšetkým  na  princípy  vzniku

elektrickej energie.
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Resumé

Naša práca sa zaoberá prvou batériou a zdrojmi napätia. Táto práca je rozdelená

na dve časti. V prvej, praktickej časti sme sa zaoberali vynálezcom galvanického článku,

prvej  batérie.  A neskôr  ďalšími  zdrojmi  elektrického  napätia.  Rozobrali  sme  rozličné

princípy premeny rôznych fyzikálnych javov na elektrickú energiu. Uviedli sme aj možnosti

ich využitia v praxi podľa ich charakteristických vlastností. Nezabudli sme spomenúť ani

ich potenciál v budúcnosti.  Konkrétne pri  nedávnom skonštruovaní nano batérie,  alebo

premenu slnečnej energie ako ekologický a obnoviteľný zdroj elektrickej energie. Taktiež

sme rozdelili zdroje napätia jednosmerného a striedavého prúdu. V druhej, praktickej časti

sme vytvorili  jednoduché zdroje napätia z rôznych elektrolytov.  Na ich zostrojenie sme

použili iba predmety, ktoré môžeme bežne nájsť v našich domácnostiach. Odmerali sme v

nich veľkosť  napätia a tieto hodnoty sme zaznamenali  do tabuľky. Z nej sme následne

vytvorili graf a hodnoty sme porovnali. Vybrali sme najvyššiu nameranú hodnotu a na nej

sme ukázali závislosť veľkosti napätia. Ako posledné sme hľadali praktické využitie zdroja

napätia vyrobeného doma.

Summary

In our work we dealt with the pirat battery and sources of power. The work is divided

into two parts. In the first part, a theoreticle one, we wrote about an inventor of the galvanic

cell, first battery. Furthermore, we dealt with ther sources of electric power. We described

the different principles of various transformations physical phenomena to electric power.

We also mentioned their possibilities of use in practice, according to their characteristics.

We did not forgot to mention their  potencial in the future. Recently, for example, when

constructing nano battery, or transformation of solar energy as an ecological and revivable

source  of  electric  energy.  We  also  divided  voltage  sources  to  direct  current´s  and

alternating current´s sources. In the second part,  practical one we were making simple

voltage  sources  of  diferent  electrobyte.  To  biuld  them  we  use  only  things  which  we

normally can find in our household. We measured a size of the voltage and wrote the

values into chart. Then we created a graph out of it and compared the values. We picked

the highest value and based on her we showed the dependence of voltage. Finally, we

looked for a practical use of a homemade power source.
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