
Demonstrování vzniku sil na obecných plochách 

Abstrakt: 
Motivací pro tvorbu tohoto jednoduchého modelu vychází ze zkušeností z výuky předmětu 

mechanika tekutin. Velké části studentů dělalo velký problém vytvořit si ucelenou představu 

o vzniku sil na obecnou plochou. Z uvedeného důvodu byl vybrán jeden reprezentativní 

případ, na němž je možné ukázat několik základních případů. Navíc je možné fyzicky 

vyzkoušet a ověřit analyticky řešený příklad, což by mělo vést k snazšímu osvojení znalostí 

z této oblasti mechaniky tekutin.   
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Popis funkčního vzorku: 

Cílem této práce bylo navrhnout poměrně jednoduchý a fyzikálně snadno uchopitelný model, 

na němž by bylo možné jednoduchým způsobem demonstrovat vznik plošných sil. Cílem je 

rozšířit teoretický výklad části mechaniky tekutin o názornou ukázku založenou na řešeném 

příkladu. Tento postup by mohl usnadnit pochopení vykládané látky a snad také vzbudit 

zájem studentů o problematiku mechaniky tekutin a tím pomoci odstranit případné předsudky 

vůči tomuto oboru lidského vědění. 

Zcela na počátku byl sestaven schematický, návrh modelu, jenž vystihoval požadavky 

kladené na zařízení, viz obr. 1.  Cílem modelu je demonstrovat velikost plošných sil na 

obecnou (křivou) plochu při rozdílné výšce hladiny kapaliny nad touto plochou, popř. vlivu 

přetlaku nad volnou hladinou, resp. „pod“ zkoumanou plochou, zde tělesem. Pro tento model 

byla pro jednoduchost a začátek vybrána koule, která reprezentuje z pohledu obou tekutin 

kulové vrchlíky, resp. pásy. Nicméně je nutné podotknout, že lze jednoduše vyměnit 

v modelu kouli za kužel, komolý kužel, polokouli, popř. jiné těleso, a tak změnit zadání 

úlohy. Výhodou je, že experiment lze provádět na různých tlakových hladinách, čímž lze 

ukázat, že nezáleží na absolutních tlacích, ale rozdílu obou tlaků.        

 

 

 
 

Obr. 1.:  Principiální schéma navrženého modelu 



Na základě předcházejícího schématu byla vytvořena sestava modelu a vábní výkres 

jednotlivých součástí, viz obr. 2.    

 

 
Obr. 2.:  Sestava modelu včetně vybraných kót modelu 

 

Fyzicky se model skládá z dvojice nádobek, ze zřejmých důvodů vyrobených z čirého 

plexiskla, zkoumaného tělesa (v tomto případě se jedná o pingpongový míček, který dosahuje 

dostatečné geometrické přesnosti), vyráběné U-trubice, dmuchadlového balónku, několika 

kohoutů, skleněných a měděných rozdvojek, silikónových hadiček a stojanu vyrobeného 

z lamina, viz obr. 3. Model je z důvodu usazování, resp. neusazování minerálů na stěnách 

nádobek, plněn destilovanou vodou. V levé nádobce rozdělané vodorovnou stěnou s kruhovou 

dírou o průměru 30 mm, jež je uzavřena zvoleným tělesem, je v horní části čistá destilovaná 

voda, zatímco zbytek systému je plněn destilovanou vodou obarvenou výraznou 

potravinářskou barvou, viz obr. 3 vpravo nahoře. Tímto je dosaženo vhodné vizualizace 

přeproudění kapaliny zpod tělesa nahoru při vychýlení silové rovnováhy směrem ke 

vztlakovým silám a opětovného uzavření otvoru při nastolení rovnovážného stavu. Další 

možností, jak využít model, je naplnit jej kapalinami různých měrných hmotností, zde je 

ovšem nutné dbát vyšší opatrnosti při volbě kapalin. Může docházet ke vzniku emulzí, které 

se jej obtížné likvidují, popř. vyžadují likvidaci odbornou firmou.          

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Obr. 3.:  Vlastní model s detailem obou nádob naplněných obarvenou destilovanou vodou 

 

Dmuchadlový balónek slouží nejen k nastavení rovnovážného přetlaku nad volnou hladinou 

„spodní“ tekutiny, ale při jeho nasazení na kohout nad volnou hladinou v levé nádobě může 

sloužit k nastavení tlakové hladiny v daném systému.   

Již v průběhu vzniku tohoto modelu byla debatována možnost změny vzájemné výškové 

polohy obou nádob, nicméně nebylo k tomuto přikročeno. Přesto ani v této fázi není nic 

ztraceno, jelikož stačí model doplnit o vhodný travezér. Výsledkem této úpravy by byla větší 

názornost vlivu geometrického rozdílu výšek hladin v nádobách.        


