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Anotace

Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Žák na základě dodané
energie a vykonané práce určí účinnost stroje a vyhodnotí jeho
hospodárnost.

Účinnost
Již víme, že energii nelze vytvořit ani zničit, pouze se přeměňuje z
jedné formy na jinou.
Nyní se podíváme, jak s energií hospodaří různá zařízení.
1. Klasická žárovka:

Elektrická energie
100 %

Vidíme, že na užitečný druh energie je přeměněna jen malá část.
Žárovka je proto velmi nehospodárná.
Většinu energie přemění na teplo.

Účinnost
2. Úsporná žárovka:

Elektrická energie
100 %

Tato žárovka hospodaří s energií o poznání lépe. Na užitečný druh
energie (světlo) přemění téměř třetinu elektrické energie.

Účinnost
Abychom vyjádřili hospodárnost zařízení, používáme fyzikální
veličinu účinnost, kterou značíme ƞ (řecké písmeno éta).
Účinnost je podíl vykonané (užitečné) práce a dodané energie.



Wvykonaná



Wvykonaná

Edodaná

Edodaná

Velikost účinnosti je číslo vždy menší nebo
rovno 1. Čím více se blížíme k číslu 1,
tím je účinnost větší.

100 %

Po vynásobení 100 dostaneme
účinnost v procentech.

Účinnost
Tabulka účinnosti některých
zařízení ukazuje,
kolik % z dodané energie
přemění zařízení na
užitečnou práci.

zařízení

účinnost

parní stroj

10 %

benzínový motor

25 %

naftový (diesel) motor

35 %

parní turbína

40 %

elektromotor

90 %

generátor el. napětí

95 %

sluneční baterie

12 %

sluneční kolektor

50 %

krbová kamna

50 %

kamna na uhlí

60 %

kotel ústředního topení

80 %

Účinnost
Práce se dá vypočítat jako součin výkonu a času. Vzorec upravíme:



Wvykonaná
Edodaná



P t
Pdodaný  t



P
Pdodaný

Účinnost můžeme tedy vypočítat také podle výkonu a dodaného
výkonu, kterému říkáme příkon.



P
Pdodaný

Výkon

Příkon

Účinnost
Příklad 1: Jaká je účinnost parního stroje, který spotřebuje energii
800 MJ a vykoná přitom užitečnou práci o velikosti 80 MJ?

Zápis:
Edodaná = 800 MJ
Wvykonaná = 80 MJ
ƞ=?%
Výpočet:


Wvykonaná
Edodaná

100 %

80 MJ

100 %  10 %
800 MJ

Odpověď:
Účinnost parního stroje je 10 %.

Účinnost
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