
Výukový model rotující nádoby 

Abstrakt: 

Důvodem pro vytvoření tohoto modelu bylo doplnit teoretickou část výuky mechaniky tekutin 

praktickou ukázkou a usnadnit tím studentům pochopení problematiky relativního klidu 

kapaliny. Model se skládá ze dvou hlavních částí – samotné nádoby a elektromotoru. Vše je 

uchyceno do rámu modelu. Požadavky kladené na toto zařízení jsou: možnost sledovat 

chování tekutiny, plynulá regulace otáček, snadné doplnění, případně výměna tekutiny, 

částečné zakrytí víka nádoby. 
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Popis funkčního vzorku: 

Jak již bylo zmíněno v abstraktu, jedná se o výukový model, určený k doplnění výuky 

mechaniky tekutin (resp. relativního klidu tekutin). Jeho účelem je doplnit teoretickou část 

výuky praktickou ukázkou. Studenti si na tomto funkčním vzorku mohou ověřit správnost 

teoreticky získaných představ o relativním klidu tekutiny při rovnoměrném otáčivém pohybu. 

Model se skládá z těchto částí: rámu, elektromotoru a samotné válcové nádoby.  Základní 

požadavky, kladené na tento výukový model jsou: možnost sledovat chování tekutiny, 

možnost nastavení výšky hladiny tekutiny, možnost regulovat otáčky rotující nádoby. 

Nejdůležitější částí modelu je samotná válcová nádoba. Musí nám umožnit jak sledování 

tekutiny, tak i nastavení její hladiny. Rotující nádoba je vyrobena z plexisklové trubky, ke 

které je přilepeno dno, taktéž z plexiskla. Aby při provozu nedocházelo k vylévání tekutiny 

horním otvorem, je toto částečně uzavřeno víkem. Pouze částečně proto, abychom mohli do 

nádoby dolévat tekutinu, případně ji odebírat. Jako tekutinu obvykle používáme vodu pro její 

snadnou dostupnost a bezproblémovost. Aby bylo chování tekutiny lépe pozorovatelné, 

přidáváme do vody barvivo. 

Nádoba je 200 mm vysoká, její průměr je 75 mm. Konstrukce a rozměry jsou vidět z výkresů 

na obrázcích 1. a 2. V ose válce je ve dně otvor pro šroub, kterým je nádoba spojena přímo 

s elektromotorem (viz obrázek 3). Elektromotor je schopen dosáhnout 1 000 ot/min při 

napájecím napětí 20 V. Při provozu se zařízení připojí ke stabilizovanému zdroji s možností 

plynule nebo skokově měnit napětí v rozsahu 0 V až 20 V. Tím je zajištěna možnost změny 

otáček. Konkrétní otáčky zjišťujeme pomocí stroboskopické lampy. 

Vzhledem k malým rozměrům modelu stačí pro uchycení konstrukce jednoduchý dřevěný 

rám. Celé zařízení je na obrázku 4. Jak již bylo uvedeno, pro provoz zařízení je ještě nutno 

připojit elektromotor ke stabilizovanému zdroji, nejlépe s plynulou regulací napájecího napětí. 

Pro výuku je také důležité určení otáček rotující nádoby, aby studenti mohli porovnat 

výsledky získané výpočtem s výsledky odečtenými z modelu. Pro zjednodušení není model 

přímo vybaven systémem vyhodnocení otáček nádoby, je proto třeba použít např. 

stroboskopickou lampu. 
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