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ProudČní tekutiny v rotující soustavČ, aneb prozradí nám
vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?
PAVEL KONEýNÝ
Katedra obecné fyziky pĜírodovČdecké fakulty Masarykovy univerzity
Úvod
Podobnost víru v umyvadle s proudČním vzduchových hmot kolem tlakových níží
mĤže vést k hypotéze, že vír vody v umyvadle je, stejnČ jako rotace vzduchových
mas, zpĤsobena zemskou Coriolisovou silou. Pokud zájemce o bližší poznání nahlédne do internetu, zpravidla se doþte, že vliv Coriolisovy síly na vznik víru je zanedbatelný, rozhodující jsou poþáteþní podmínky, tj. jaký byl pohyb vody jako celku na
poþátku vypouštČní. Diskutuje se také o vlivu tvaru nádoby.
Argumenty proti podstatnČjšímu vlivu zemské Coriolisovy síly na vznik víru v umyvadle jsou založeny na odhadu velikosti Coriolisovy síly, a pro laika jsou obvykle
obtížnČ pochopitelné, a to ze dvou dĤvodĤ.
Zaprvé: je tĜeba vČdČt, co to Coriolisova síla (Coriolisovo zrychlení) vlastnČ je. Je
sice popsána formálnČ jednoduchým vzorcem:
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(kde v , m, :, M v& ,:& je hmotnost, rychlost þástice, vektor úhlové rychlosti rotující vztažné soustavy a úhel který svírají vektory rychlosti a úhlové rychlosti), za ním se ale
skrývá nároþnČjší pojmový aparát.
Druhý dĤvod spoþívá v pĜílišném zjednodušování pĜi kvantitativních odhadech vlivu
Coriolisovy síly. Považujme na chvíli Zemi za inerciální soustavu &a uvažujme vrh
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pisná šíĜka. Velikost horizontální složky Coriolisova zrychlení je tedy v našich zemČpisných šíĜkách
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a smČr je kolmý na vhor . Za pĜedpokladu, že je Coriolisovo zrychlení malé, lze smČr
(horizontální složky) Coriolisova zrychlení považovat za pĜibližnČ konstantní po celou dobu pohybu a pro odchylku trajektorie v horizontální rovinČ pak máme pĜibližnČ:
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kde s # si je dráha vržené þástice. Odchylka na severní polokouli smČĜuje napravo od
smČru pohybu. Pro rychlosti ĜádovČ desítky cm/s na vzdálenostech kolem 0,1 m vychází odchylka zanedbatelná.
PĜenositelnost tohoto odhadu na situaci ve vypouštČném umyvadle je ovšem sporná,
máme co do þinČní s kontinuem, nikoliv þásticí, rychlost jednotlivých elementĤ rozhodnČ není konstantní atd. Dále, co když je tento velmi malý vliv zesílen nČjakou
nestabilitou v systému kapalina nádoba?
Lze argumentovat i jiným zpĤsobem, napĜíklad z pohledu pozorovatele v inerciální
soustavČ s využitím zákonĤ zachování momentu hybnosti apod., ale i zde jsou problémy s elementarizací, navíc v malých rozmČrech hraje nezanedbatelnou roli viskosita vody.
Proto byla pro nalezení základní orientace v této problematice navržena aparatura pro
demonstraci Coriolisovy a odstĜedivé síly z pohledu pozorovatele v neinerciální soustavČ. ZaĜízení je koncipováno jako dálkovČ ovládaná malá „neinerciální“ otoþná laboratoĜ, pĜímý pĜenos obrazu zajišĢuje (low-end) barevná kamera s bezdrátovým
pĜenosem (na frekvenci 2.4 GHz).

Experiment a aparatura
Specifikace aparatury
Pro jednoduchost uvažujme rotaþnČ symetrickou (vþetnČ výtokového otvoru) nádobu
bez pohyblivých ploch. Prvky vnášející do okolí výtokového otvoru nesymetrii lze do
nádoby vkládat dodateþnČ. PĜedpokládejme, že nádoba je volnČ otoþná kolem vertikální osy a má vĤþi ní dostateþnČ malý moment setrvaþnosti. V takovém pĜípadČ mĤže být snadno unášena viskózními silami a bude tedy fungovat jako indikátor
otáþivého pohybu kapaliny v ní obsažené. Výtokový otvor v ose nádoby má válcovou
symetrii a lze ho dálkovČ otvírat.
Popis aparatury
V pĜedvedeném experimentu byla použita plastová prĤhledná nádoba o objemu asi 15
litrĤ a prĤmČru 37 cm s trychtýĜovitým zakonþením. Aby bylo možné sledovat mechanické jevy v otáþející se soustavČ, je nádoba zavČšena otoþnČ na kuliþkovém ložisku. Pro indikaci otáþení kapaliny jako celku a mČĜení malých momentĤ má každé
bČžné ložisko pĜíliš velký odpor. Proto je celek zavČšen ještČ na dlouhém torzním
závČsu, který musí splĖovat podmínku, že se v závislosti na zmČnČ zatížení nesmí
skrucoval nebo rozkrucoval. Pro pokusy se stálou rotací nádoby musí být možné
torzní závČs vyĜadit z funkce, napĜíklad zajištČním spojovací karabinky proti otáþení.
Velmi pomalé otáþení lze detekovat sledováním stopy laserového ukazovátka.
Konkrétní provedení závČsu nádoby využívá materiálu pro jízdní kola. Nádoba je
zavČšena 6 vyplétacími dráty na tzv. náboj z pĜedního kola bicyklu a ten je za osu
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torzní závČs

zavČšen pĜes jednoduchý systém karabinkou
karabinka
na torzní vlákno (pletená rybáĜská šĖĤra
elektronika
s velkou pevností, nebo ocelová struna). Výpustní otvor nádoby je opatĜen ½ inch vodokamera
zubové þerpadlo
vodním kulovým ventilem (se svČtlostí
náboj kola
výtokového otvoru 15 mm). Kulový ventil byl
vybrán z toho dĤvodu, že v otevĜeném stavu
zachovává neporušený válcový výtokový
otvor bez pĜekážek a pĜi otvírání a zavírání
závČsné dráty
vnáší do kapaliny minimální poruchu. Je tryska
ovšem nutné vyrobit bezkontaktnČ ovládaný
otvírací mechanizmus ventilu, pĜímá ruþní
manipulace znamená hrubý zásah do systému.
Nejednodušší je gumový mechanizmus zajištČný v nataženém stavu (stav zavĜeno) monádoba
touzkem. PĜepálením motouzku se ventil
otevĜe. U popisované aparatury bylo k ovládání použito modeláĜského dálkového ovládání. (V takovém pĜípadČ je vodovodní kulový
vypouštČcí ventil
ventil zapotĜebí uvolnit, aby ho servo utáhlo.)
Aparatura je vybavena zubovým þerpadlem
s regulací otáþek a smČrovČ nastavitelnou tryskou pro demonstraci Coriolisova zrychlení pĤsobícího na volnČ tryskající vodní paprsek. Zubové þerpadlo je z ostĜikovaþe
þelního skal auta, regulátor je opČt modeláĜský.
Poþáteþní podmínky
Poþáteþními podmínkami se rozumí proudČní vody v nádobČ na poþátku pokusu
(vztaženo vĤþi Zemi). Má smysl uvažovat pouze jednoduché poþáteþní podmínky:
a) kapalina se otáþí kolem vertikální osy (pĜibližnČ) jako tuhé tČleso ve smČru shodném s rotací ZemČ,
b) situace dle bodu a) ale s opaþným smČrem rotace,
c) kapalina se vĤþi soustavČ spojené se Zemí otáþí zanedbatelnou rychlostí (je v klidu).
(PĜedpokládáme, že vnitĜní pohyb v kapalinČ je zanedbatelný.)
Další jednoduchou speciální poþáteþní podmínkou je vír s rychlostním profilem
v závislosti na polomČru 1/r. Touto možností se nebudeme zabývat.
PrávČ v urþení poþáteþních podmínek kapaliny v nádobČ je didaktický i praktický
problém a to minimálnČ ze dvou dĤvodĤ:
1. ProudČní v kapalinČ je tlumeno viskózními silami a spČje tedy do statického stavu
(vztaženo k nádobČ) s þasem asymptoticky.
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2. Pro popisované experimenty je významné otáþení kapaliny jako celku, (vzhledem
k vertikální ose), a to i velmi pomalé. Jako mČĜítko mĤžeme brát úhlovou frekvenci
otáþení ZemČ 7,272  10 5 rad s 1 .
Experiment
OdpovČć na otázku v názvu práce byla hledána následujícím zpĤsobem. Nádoba byla, pĜi zajištČném torzním vláknu, naplnČna cca 12 -13 litry vody. Po dostateþnČ dlouhé dobČ ustálení (pĜibližnČ délka pracovního dne) byl ventil bezkontaktnČ otevĜen.
Nutno poznamenat, že popsaný pokus se pro demonstraþní úþely pĜíliš nehodí, protože vyžaduje, aby bylo vše pĜipraveno mnoho hodin dopĜedu a ponecháno bez rušivých mechanických vlivĤ.
Výsledek experimentu
Výsledek dosud provedených pokusĤ, je jednoznaþný. Žádný vír ani otáþení vytékající kapaliny pozorováno nebylo. Pokusy byly opakovány i s jiným prĤmČrem výtokového otvoru (10 mm). PĜes to, že zbývá udČlat ještČ mnoho mČĜení, lze z dosavadních
výsledkĤ uþinit urþitý závČr. Vzhledem k tomu, že rozmČry nádoby, výtokového otvoru i objem vody v ní, jsou srovnatelné s rozmČry a objemem umyvadel, lze usoudit, že v tČchto prostorových i þasových mČĜítcích se vír nevyvine.

Diskuse možných výsledkĤ ve vztahu k pĜíþinám vzniku víru
Uvažujme tĜi možné výsledky experimentu ve vztahu k poþáteþním podmínkám dle
bodĤ a,b,c . Je to:
I. Vír se nevyvine.
II. Vyvine se proti smČru hodinových ruþiþek.
III. Vyvine se ve smČru hodinových ruþiþek.
Možné pĜíþiny vzniku víru jsou tĜi:
1. v poþáteþním stavu kapaliny dle bodu a), b), c),
2. v tvaru nádoby,
3. v zemské CoriolisovČ síle.
Poznámka: Pokud poþáteþní podmínky vyhovují bodĤm a) b), tj. nádoba s kapalinou
se na poþátku otáþí jako celek, jedná se o kvalitativnČ stejnou situaci jako pro pĜípad
podle bodu c) pouze s tím rozdílem, že je tĜeba pĜejít do soustavy spojené s otáþející
se kapalinou. PĜíþinou roztoþení je Coriolisova síla v nové soustavČ spojené s nádobou.
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Chování zavČšené nádoby pro jednotlivé pĜípady
Chování nádoby poté, co se vyvinul vír by mČlo umožnit odlišit možné pĜíþiny vzniku víru 1. a 3. od 2.
Vliv Coriolisovy síly
Pokud se vyvine výrazný vír vlivem Coriolisovy síly aĢ už v soustavČ spojené se
Zemí pro poþáteþní podmínky podle bodu c), nebo vlivem Coriolisovy síly v soustavČ, která se otáþí stejnou úhlovou rychlostí jako nádoba s vodou na poþátku vypouštČní, bude nádoba unášena viskózními silami ve smČru víru a tím roztáþena.
V souþasném technickém stavu aparatury pro pĜíliš velký odpor ložisek tento jev demonstrovat nelze.
Torzní závČs, který umožĖuje detekci malých momentĤ, lze použít jen pro poþáteþní
podmínky dle c), kdy se nádoba s kapalinou jako celek (na poþátku) vĤþi Zemi neotáþí. V tomto pĜípadČ se však žádný vír nevyvíjí.
Interakce s nádobou
Pokud by se vír vyvinul vlivem interakce s nádobou, pak by se nádoba musela roztáþet ve smČru opaþném (zákon akce a reakce). Síly, jejichž moment nádobu roztáþí,
musí mít jiný pĤvod (hydrodynamický), než síly viskózní.
Pokud je nádoba i výtokový otvor rotaþnČ symetrický, k tomuto jevu nemĤže dojít. K
jeho vyvolání je potĜeba vhodným zpĤsobem zmČnit rotaþní symetrii (šroubovitá
struktura vložená do výtokového otvoru vždy vede k cíli).
Pak mĤže být rotace proudu vytékající kapaliny velmi výrazná a doprovázená reakcí
roztáþející nádobu v opaþném smČru. Ovšem jedná se o nČco jiného, než o vír vzniklý
vlivem Coriolisovy síly, voda v nádobČ, která teprve k otvoru pĜitéká, se neroztáþí.
Otázka nestability
Pro urþitou geometrii výtokového otvoru s nižší než rotaþní symetrií mĤže být proud
tekutiny nestabilní v tom smyslu, že po otevĜení výpusti se náhodnČ roztoþí
v nČkterém smČru. Tento jev byl pozorován na jiném zaĜízení. Vždy je doprovázen
reakþním momentem pĤsobícím v opaþném smČru než je otáþení vytékající tekutiny.
OpČt se jedná, stejnČ jako v pĜedešlém pĜípadČ, o nČco jiného než o vír zpĤsobený
vlivem Coriolisovy síly.

ZávČr
Výsledek pokusu s kontrolovanými poþáteþními podmínkami byl doposud vždy negativní. Pokud byla kapalina v klidu, nikdy se pozorovatelnČ neroztoþila. Vzhledem k
tomu, že rozmČry nádoby i objem vody v ní je srovnatelný s rozmČry umyvadel, lze
usoudit, že v tČchto prostorových i þasových mČĜítcích není vypouštČné umyvadlo
vhodným „inerciálním“ detektorem rotace a k zprávám o pozitivním výsledku domá152
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cího pokusu s umyvadlem, který by prokázal hlavní vliv zemské Coriolisovy síly na
vznik víru lze zaujmout skeptický postoj. To ovšem neopravĖuje k závČru, že to není
možné v principu. V optimálnČ pĜipravených podmínkách a pravdČpodobnČ ponČkud
vČtších rozmČrech by úspČšný být mohl. Jestli bude v tom kterém konkrétním pĜípadČ
zemská Coriolisova síla staþit pro vznik malého víru, nelze jednoduchým argumentem (založeném napĜíklad na zákonu zachování momentu hybnosti) rozhodnout, protože se pohybujeme v pomČrech, kde hraje nezanedbatelnou roli viskozita.
Co je tedy pĜíþinou víru v umyvadlech a podobných zaĜízení? Na základČ provedených experimentĤ lze usoudit, že to není Coriolisova síla ani to nemĤže být tvar
umyvadla þi výpusti, ale skuteþnost, že, zjednodušenČ Ĝeþeno, voda není v umyvadle
v klidu. Toto experimentální pozorování je v souladu s kvantifikací Coriolisovy síly a
se závČry ke kterým lze dojít na základČ zákonĤ zachování.
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