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Pohon válečkové dráhy

Válečková dráha slouží k přepravě těles z jednoho místa výrobní haly na jiné. 
Pohyb těles po dráze zajišťují otáčející se válečky, jejichž frekvence otáčení 

určuje rychlost pohybu 
tělesa po dráze.
Jestliže je pohon 
válečků zajišťován 
elektromotorem 
připojeným 
k elektrorozvodné síti 
střídavého napětí, bude
se elektromotor otáčet 
právě s frekvencí 
tohoto střídavého 
napětí. Základním 
problémem je tedy 
převod daných otáček 
elektromotoru na 
požadované otáčky 
válečků dráhy.

Úkol 1: Navrhněte co nejjednodušší způsob,
kterým lze elektromotor s danou frekvencí
otáčení použít k pohonu válečků dráhy
s jinou frekvenci otáčení. Vyjděte
z předloženého schématu.

Úkol 2: Uvažujte realizaci pohonu pomocí
jednoho převodového kola. Určete jeho
průměr tak, aby byl zajištěn posun břemen
po dráze konstantní rychlostí.
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Metodické poznámky

1) úkol 1 - první fáze (rozbor zadání)

Vhodná metoda je skupinová práce s následnou společnou diskusí. 
V úvodu je možné nechat žáky uvádět různé možnosti snížení frekvence 
otáček, které se dnes běžně užívají (zejm. elektronické plynulé) a při tom si 
ujasnit, že v úloze jde o značně zjednodušenou modelovou situaci.

Žáci by měli dojít k tomu, že
a) elektromotor se otáčí s frekvencí 50 Hz čili 3000 ot/min
b) s touto frekvencí by válečky při průměru cca 5 cm měly obvodovou rychlost  
( v=πfd ) téměř 8 m/s, což je pro praktické využití příliš. Reálně použitelná 
rychlost je okolo 1 m/s. Je tedy třeba frekvenci otáčení snížit. Úvaha má vést 
k závěru, že řešení problému spočívá v navržení převodu do pomala.

2) úkol 1 - druhá fáze (řešení)

Obrázek ze zadání úlohy má žáky navést k tomu, že takovým způsobem řešení 
se jeví užití převodového kola s větším průměrem, než má kolo motoru. Tak, 
aby osa převodového kola mohla být spojena s válečky dráhy naznačeným 
řemenem.

3) úkol 2 - první fáze (rozbor a konkretizace zadání)

Hledání správné velikosti převodového kola vyžaduje konkrétní vstupní údaje 
o ostatních částech zařízení. V této fázi je vhodné nechat žáky přijít na to, jaké 
informace jsou k řešení nutné. 
Je to:
a) vztah mezi obvodovou rychlostí a frekvencí kruhového pohybu (v = 2πfr, ten 
lze odvodit při hodině, nebo si ho žáci pamatují z fyziky) jakož i poznatek 
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o zachování obvodové rychlosti při převodech mezi koly různých průměrů,

b) potřebné údaje o zařízení (průměr a frekvence kola motoru, požadovaná 
rychlost pohybu břemene a průměr válečků).

Výsledkem této fáze je konkretizace zadání, např. v této možné podobě:

4) úkol 2 - druhá fáze (obecné a numerické řešení)

Prací ve skupinách mohou studenti dojít k obecnému řešení výpočtu průměru 
převodového kola v závislosti na zadaných údajích.  Následná diskuse by měla 
být reflexí jejich postupů a úvah.

Odvození:
Obvodová rychlost vm  hnacího kola motoru je díky dotyku stejná jako obvodová 
rychlost vk  převodového kola.

Platí tedy, že vm  = vk, neboli π f m dm=π f k d , odkud d=
f m

f k

dm .

Frekvence fv  otáčení válečků je díky řemenovému spojení s převodovým kolem 
pomocí stejně velkých řemenových kol stejná jako frekvence fk  otáčení 
převodového kola. (Kola řemene jsou v zadání uvedena s danou velikostí, ta ale
nehraje v pohonu žádnou roli, jedná se tedy o údaj nadbytečný, čehož lze 
cíleně pedagogicky využít.)
Protože rychlost pohybu břemene po válečcích je stejná jako obvodová rychlost
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válečků, platí v=πdv f k , odkud vyjádřením fk a dosazením do vztahu pro d 

získáme výsledný vztah: d=π
d v dm

v
f m , numericky:  d = 26 cm

5) úkol 2 - třetí fáze (rozbor řešení)

Výsledný obecný vztah i hodnotu je vhodné analyzovat z hlediska praktického 
a také z hlediska matematického. Vše lze provést formou společné diskuse 
studentů s učitelem.

Možné podněty do diskuse:

1) praktické hledisko
- je vypočítaný průměr převodového kola velký nebo malý?
- existuje vhodnější volba průměru kola motoru a válečků?
- v jakém intervalu se tím bude měnit rychlost posunu tělesa?
- při požadavku jiné rychlosti v, jak se změní průměr d?

2) matematické hledisko
- jaká funkční závislost je mezi d a v ?
- jaká je funkční závislost mezi d a dm, resp. dv ?

apod.

6) Navazující rozšiřující problémy

Společnou diskusí lze dojít k dalším možným závěrům, které se dají využít 
k rozšíření úlohy o navazující úkoly jak čistě matematické (sestrojte graf 
závislosti v na d), tak technické (jak vyřešit neúnosně velký průměr 
převodového kola při požadavku malé rychlosti v) nebo dokonce technicko-
historické (jaké mechanické zařízení se dříve používalo pro plynulou změnu 
frekvence otáčení hnaného zařízení). 

Systém Geogebra se nabízí jako vhodný nástroj na komplexní řešení celé 
problémové úlohy včetně rozšíření o některé navazující úkoly. Příkladem může 
být zpracování uvedené v přiloženém souboru válečková_dráha.ggb.
Model lze podle potřeb předvést úplný, nebo mohou některé části dokončit 
přímo studenti, pokud již s Geogebrou samostatně pracují.
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