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10. Úloha 
 

I. Zadání 
 

Faraday Heaping 

 
When a container filled with small spheres (e.g. mustard seeds) is vibrated vertically with a 
frequency between 1 – 10 Hz, so called Faraday heaping occurs. Explore this phenomenon. 
 
 

II.  Úvod 
Faradayovo kopečkování je známý jev, který jako první pozoroval pan Faraday. Tento jev 
názorně ukazuje vliv plynu na částice a je proto mnohými oslavován. My sami jsme se 
pokusili tento experiment zkonstruovat a pokusit se o jeho vysvětlení či popis.  
 

III. Teorie 
Předtím, než jsme vymýšlet vlastní teorie, pokusili jsme se v literatuře dohledat, co to 
Faradayovo kopečkování vůbec je, abychom nezkoumali jiný jev, než máme. Dozvěděli jsme 
se, že pokud vertikálně vibrujeme nádobu s malými kuličkami, pak se kuličky přesouvají a 
vytvářejí kopečky, které postupně srůstají do jednoho velkého kopečku.  
Jedná se o interakci mezi kuličkami samotnými a vzduchem uvnitř nádoby. V první čtvrtině 
jednoho vibračního cyklu se nádoba dostane do nejvyššího bodu. Během tohoto pohybu jsou 
kuličky tlačeny dolů kvůli zrychlení nádoby směrem vzhůru. Z tohoto místa bude klesat, takže 
nádoba "uteče" kuličkám, které jsou v tu chvíli ve stavu beztíže. Do místa pod kuličkami se 
však nestihne dostat vzduch a tak pod nimi vznikne podtlak, který k sobě přitahuje kuličky. 
Dostatečným opakováním tohoto cyklu by pak měly vznikat výsledné kopečky. 
 

IV.  Experimenty 
Experimentálně jsme se rozhodli ověřit, jaký vliv na kopečkování mají parametry jako 
velikost zrn, frekvence nebo amplituda. Také by bylo zajímavé zjistit, zda by se jev změnil, 
kdyby v nádobě byl plyn s větší hustotou, než má vzduch.  
Bohužel jsme zjistili, že na experimenty má velmi velký vliv, zda je celá soustava dostatečně 
vybalancována. Při prvních experimentech jsme si všimli, že kuličky mají tendenci se kupit na 
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jedné straně nádoby. Pro jistotu jsme jednu stranu podepřeli, aby byla výše než strana druhá a 
pozorovali jsme tutéž tendenci.  
Došli jsme tedy k názoru, že zařízení, které využíváme k vibracím, není vhodně 
zkonstruováno, neb nám neumožňuje soustavu pořádně vybalancovat, což budeme muset v 
dalších experimentech napravit.  
Přesto jsme však dělali různé experimenty s různými nádobami a materiály. Zde je fotka 
našeho zařízení, pomocí kterého jsme vibrovali nádobou. Po připojení rezistoru jsme byli 
schopni měnit i frekvenci vibrací, kterou jsme prakticky mohli nastavovat od 0 do 30 Hz. 
Amplitudu o velikosti 1 cm jsme bohužel měnit nemohli. 
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Dále přikládáme fotografii, která ukazuje již výše zmíněné chování zrn uvnitř nádoby. 
 

 
 

V. Závěr 
Pokusili jsme se o naše vlastní provedení Faradayova kopečkování, které se nám více méně 
povedlo.  


