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Abstrakt 
Práce se zabývá možností sestrojit perpetuum mobile prvního i druhého 
druhu. Popisuje rozdíly mezi nimi a snaží se dokázat z prvního a druhého 
termodynamického zákona, že není možné perpetuum mobile sestrojit. 

 

1 Úvod 
 
    V práci se snažíme dokázat, že není možné sestrojit perpetuum mobile prvního ani druhého 
druhu. Nemožnost sestrojení perpetum mobile prvního a druhého druhu se snažíme dokázat 
pomocí termodynamiky. 
 
    Perpetuum mobile prvního druhu je stroj, který produkuje tolik energie, kolik sám 
spot�ebuje. Jakmile je jednou stroj spušt�n, m�že pracovat neomezen� dlouhou dobu. 
Perpetuum moble prvního druhu nevykoná žádnou práci, kterou bychom mohli využít. 
 
    Perpetuum mobile druhého druhu je takový stroj, který p�em��uje teplo bez ztráty ú�innosti 
na jiný typ energie. Perpetuum mobile druhého druhu dokáže p�em�nit dodanou energii 
v užite�nou práci. 
 
    První termodynamický zákon: P�ír�stek vnit�ní energie �U soustavy je roven sou�tu 
dodané mechanické práce W a p�ivedeného tepla Q. 
 

�U = W + Q 
W` = Q - �U 

W` = - W       kde W` je práce vykonaná soustavou 
 

    Druhý termodynamický zákon: Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, 
který jen p�ijímal teplo od oh�íva�e a vykonával stejn� velkou práci. 
 

� =  

 

2 Metody 
 
    Z termodynamických zákon� se snažíme vyvrátit možnost sestrojení perpetua mobile 
prvního a druhého druhu.  



     
    Definice perpetua mobile prvního druhu tvrdí, že W` = Q. Pokud platí tato rovnost, musí 
být �U = 0J. Ale p�i pohybu p�sobí vn�jší síly (nap�. t�ecí síla Ft), které W`` = �U, a proto 
nem�že být �U = 0J.  
     
 
 
    Pro vyvrácení možnosti existence perpetua mobile druhého druhu vycházíme z principu 
funkce tepelného stroje. Princip práce tepelného stroje: Oh�íva� dodává stroji teplo Q1, stroj 
vykoná práci W o velikosti 
  =  kde Q2 je teplo odevzdané chladi�i. Ú�innost perpetua mobile druhého 
druhu by musela být stoprocentní (� = 1).  
 

� =  ,  kde  = 0J 

 
Podle druhého termodynamického zákona  není možné, aby bylo  = 0J. 

 

3 Výsledky 
 
    Pomocí prvního a druhého termodynamického zákona jsme dokázali, že není možné 
sestrojit perpetuum mobile prvního ani druhého druhu. 
 

4 Záv�r 
 
    Ujasnili jsme si rozdíly mezi perpetuum mobile prvního a druhého druhu a na základ� 
poznatk� z termodynamiky (termodynamických zákon�) jsme dosp�li k záv�ru, že není 
jakýmkoliv zp�sobem možné sestrojit perpetuum mobile prvního ani druhého druhu. Ale i 



dnes jsou na sv�t� lidé, kte�í se o tento „nesmysl“ pokouší. Je to možní tím, že druhý 
termodynamický zákon je pouze vypozorovanou skute�ností a matematicky nebyl nikdy 
dokázán, pouze bylo vypo�ítáno, že platí s pravd�podobností blížící se ke stoprocentní 
hranici. 
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