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ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Archimédés

Archimédés  ze  Syrakus  byl  řecký  matematik,
fyzik, filozof, vynálezce a astronom, který se narodil
v roce  287  př.  n.  l.  Je  považován  za  jednoho  z
nejvýznamnějších  vědců  klasického  starověku,  za
největšího  matematika  své  epochy  a  jednoho  z
největších  matematiků  vůbec.  Použil  vykrývací
metodu  k  výpočtu  plochy  segmentu  paraboly,
a předjal tak myšlenky integrálního počtu. Zabýval se
metodou  výpočtu  délky  kružnice  a  na  svou  dobu
přesně odhadl číslo pí. Také definice spirály nesoucí
jeho jméno a vzorce pro výpočet objemů těles byly na
tehdejší dobu převratné. 

Archimédés byl  zabit  během druhé punské války
římským  vojskem  pod  vedením  Marca  Claudia
Marcella  při  obraně  svého  rodného  města.  O  jeho
smrti se nám dochovala legenda, podle které odmítl
po dobytí Syrakus následovat římského vojáka dříve, než dořeší matematický problém. To
vojáka  rozzuřilo  a  Archiméda zabil.  Římský  řečník Cicero  sto padesát  let  poté  údajně
nalezl a popsal Archimédův hrob

Archimédův zákon

Archimédův zákon je velmi důležitá a praktická poučka z oblasti hydrostatiky.  Popisuje
v podstatě chování tělesa v kapalině, má však platnost i pro tělesa v plynech. Jeho znění je
následující:

Každé těleso, které je ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která je
rovna tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořené těleso, respektive jeho část.

Plování těles v kapalině

Víme,  že  na  pevné  těleso,  které  je  ponořeno  v kapalině  působí  tíhová  síla  -  FG  a
vztlaková síla - Fvz.

Pro velikosti jednotlivých sil platí: 

FG = m.g = ρT.V.g          ρT = hustota tělesa,          V = objem tělesa

FVZ = V.ρK.g                  ρK = hustota kapaliny,      V = objem tělesa
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Podle vzájemné velikosti těchto sil můžou nastat tyto případy:

Pokus

Po vložení těles do sklenice s vodou se hladina ve sklenici zvýšila. Tělesa měla větší
hustotu než kapalina, takže klesla ke dnu.

Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C5%AFv_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C3%A9s
http://www.ucitel.net/fyzika/archimeduv-zakon
http://www.fyzika007.cz/mechanika/vztlakova-sila-v-kapalinach-a-plynech---
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http://zooropa.blog.cz/0904/archimedes
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