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6. Úloha 
 

I. Zadání 

Convection 

In a container filled with a liquid, heat transport will occur when the bottom of the container 
is heated and the top surface is cooled. How does the phenomenon change when the container 
rotates about its vertical axis?  

 

II. Úvod 
 
Tento jev se vyskytuje v přírodě, například v atmosféře Země (tropické cyklony). Byl již 
popsán (když nádoba nerotuje) před lety vědci Rayleigh-Bénard (když je nádoba uzavřena ze 
všech stran) a Bénard-Marangoni (chybí víko). Naším úkolem je tedy prozkoumat změnu, 
která nastane, když s nádobou rotujeme, zejména parametry, které hrají svou roli.  
 
 

III. Teorie 
 
Vedení tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s 
vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím 
vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií. Částice se přitom 
nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh. 
Protože nahoře i dole udržujeme stále stejnou teplotu, jedná se o stacionární vedení tepla. 
Pro zjednodušení uvažujme nádobu pravidelného tvaru, válec ideálně. Takový válec má tu 
výhodu, že má jen jednu svislou stěnu, takže tam nedochází k dalším komplikacím 
modelování.  
Soustřeďme se nejprve na vedení tepla bez rotace. Když máme takovýto válec s kapalinou a 
zespoda ho zahříváme a shora chladíme, dochází k tzv. Rayleigh-Bénard vedení tepla. To 
funguje asi tak, že v tomto systému je určitý teplotní gradient mezi vrchní a spodní vrstvou a 
tato nesrovnalost v teplotách ústí v to, že systémem začne proudit teplo směrem nahoru, kde 
se opět zchladí a putuje dolů. V systému probíhá děj termické konvekce tj. působení 
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vztlakové síly na částice kapaliny, které při zvýšení své teploty nabývají nižší hustoty a díky 
tomu začnou klesat částice dolů a dole děj probíhá opačně.  
Výsledkem tohoto jevu jsou tzv. Benardovy buňky 
 

 
 
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ConvectionCells.svg 
Tím, že se nádoba točí kolem své svislé osy, tyto buňky se vlivem působením odstředivých sil 
rozhodí a budou mít jiný tvar. 
 
 

IV. Experiment 
 
Abychom Benardovy buňky viděli, nejlepším řešením je nasypat do kapaliny nějakou látku, 
která se ovšem v kapalině nerozpustí a má hustotu podobnou dané kapalině.  
 
Jako výchozí kapalinu jsme zvolili vodu. 
 
Nádobu jsme zespoda zahřívali plynovým kahanem o teplotě 350°C a seshora jsme na víko 
položili drcený led o teplotě -4°C, která byla menší než původní teplota vody uvnitř tj. 40°C. 
 
Experiment jsme provedli výhradně kvalitativně, abychom viděli, zda se Benardovy buňky 
opravdu tvoří. Bohužel se nám zatím nepodařilo pozorovat nějakou zřetelnou pravidelnost 
pohybu částic. 
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V. Závěr 
 
Fakt, že, kromě všeho ostatního, nádoba ještě k tomu rotuje, vše velice komplikuje a stává se 
mnohem komplexnějším. Pohyb částic kapaliny se tím změní. Změna výšky a šířky nádoby 
jen uzpůsobí tvar Benardových buněk.  


