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1. Seznam použitého značení 

    ,     -  teoretická rychlost zvuku v kapalině 

    ,     -  vektor objemových sil 

    ,          - měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku 

    ,          - měrná tepelná kapacita při konstantním objemu 

   ,          - hydraulická kapacita vyjadřující odpor proti deformaci 

    ,      -  matice tuhosti 

        ,  -   materiálové konstanty 

     , -   vnější, vnitřní průměr 

    ,          - odpor proti deformaci 

    ,  -   matice elastických konstant 

   ,  -   modul pruţnosti v tahu, tlaku 

    , -   Green-Lagrangeův deformační tenzor 

    ,     -  sloţka síly nebo skupina sil, působící na jednotkovou  

částici tekutiny 

        , -   sloupcový vektor vnějšího zatíţení 

   ,  -   modul pruţnosti ve smyku 

   , -   výška 

   , -   absorbční součinitel 

    ,  -   absolutní drsnost 

    ,  -   objemový modul pruţnosti celkový 

        ,      -  matice tlumení  
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    ,  -   objemový modul pruţnosti oleje 

     ,  -   sečný modul pruţnosti  

     ,  -   tečný modul pruţnosti 

     ,  -   adiabatický modul pruţnosti oleje 

     ,  -   izotermický modul pruţnosti oleje 

    ,      -  koeficient statického tlaku 

   , -   délka 

   ,      -  odpor proti zrychlení 

   ,  -   hmotnost 

       ,  -   matice hmotnosti 

   , -   polytropický koeficient 

   ,     -  vektor tlakové síly 

   ,  -   tlak 

    ,  -   tlakový spád 

    ,  -   atmosférický tlak 

   ,      -  objemový průtok 

    ,          - setrvačná síla 

    , -   Reynoldsovo číslo 

    , -   matice propojení 

      ,          - odpor proti pohybu při laminárním proudění 

       ,          - odpor proti pohybu při turbulentním proudění 

   , -   tloušťka stěny potrubí (hadice) 
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    ,  -   Cauchyův napěťový tenzor 

   , -   čas 

    ,        -  sloupcový vektor tlaku a rychlostí 

    , -   sloupcový vektor posunutí     

   , -   dráha 

 ̇    ,     -  rychlost 

 ̈  ,     -  zrychlení 

   ,  -   objem 

    ,  -   objem vzduchu při atmosférickém tlaku 

    ,  -   změna objemu 

     ,  -   objem rozpuštěného vzduchu v kapalině 

    ,  -   objem kapaliny 

    ,  -   počáteční objem 

   ,   -   hustota deformační energie 

   , -   relativní obsah plynu v oleji při atmosférickém tlaku 

   , -   smyková deformace 

     , -   Kroneckerovo delta 

   , -   deformace 

   ,    -   dynamická viskozita 

     , -   Laméovy koeficienty 

     , -   součinitel třecích ztrát 

    , -   Poissonovo číslo 
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   ,      -  kinematická viskozita  

   ,      -  hustota 

   ,  -   napětí 

   , -   teplota 

 ̃  , -   operátorová matice 

Značky: 

HG     hydrogenerátor 

HM     hydromotor 

JV     jednosměrný ventil 

KV     kulový ventil 

m     hmotná zátěţ 

MB     měřicí bod 

N     nádrţ 

P     průtokoměr 

PB     pevný bod 

PR     proporcionální rozváděč 

PS     polohový senzor 

PV     pojistný ventil 

O     ohřívač 

OT     odměrná trubice 

R     rozváděč 

SV     sedlový ventil 

TS     tlakový senzor 
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Indexy: 

      tekutá sloţka 

      sloţka vektoru 

          sumační indexy 

      pevná sloţka 

         osy kartézského souřadného systému 

Z důvodů přenositelnosti dat mezi výpočetními programy jsou některé hodnoty 

uvedeny v matematickém formátu 0,00E+00. 
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2. Úvod 

V disertační práci se zabývám interakcí kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním 

proudění a dynamikou hydraulického systému. Nestacionární proudění se vyznačuje tím, ţe se 

charakteristické veličiny proudění např. tlak a rychlost mohou měnit nejenom s dráhou, ale 

i s časem. Při velmi rychlých změnách rychlosti proudění můţe nastat tak velké zvýšení tlaku 

(např. při hydraulickém rázu), ţe je nutné uvaţovat stlačitelnost kapaliny a pruţnost 

hydraulického vedení (potrubí, hadice). Tyto vyjmenované aspekty mají významný vliv na 

dynamické vlastnosti hydraulických systémů. Dochází zde ke vzájemnému působení tekuté 

(hydraulický olej) a pevné (hydraulické vedení) sloţky. Tento jev se řeší metodou Fluid-

Structural Interaction (dále jen FSI).  

V rámci disertační práce jsem navrhl a realizoval dva experimenty. Pomocí prvního 

experimentu budu zjišťovat modul pruţnosti hydraulického oleje a modul pruţnosti v tahu 

hydraulických hadic, viz kapitola 8. Druhým experimentem je hydraulický obvod 

s přímočarým hydromotorem, hmotnou zátěţí a hydraulickým vedením, viz kapitola 10, na 

kterém je moţné provádět dynamické děje. Oba tyto experimenty slouţí k verifikaci výsledků 

numerického modelování.  

Dále se zabývám numerickými metodami řešení FSI analýzy, pomocí které mohu výše 

uvedenou problematiku simulovat na PC. Pro numerické modelování FSI jsem zvolil pro 

Computational Fluid Dynamics (dále jen CFD) programy CFX a Fluent a pro Finite Element 

Method (dále jen FEM) program Ansys (APDL). Všechny tyto programy jsou zahrnuty 

v softwarovém balíčku Ansys s uţivatelským prostředím Workbench. V těchto programech 

lze řešit proudění a namáhání ve dvourozměrném prostoru (2D) i ve trojrozměrném prostoru 

(3D). FSI analýza je vhodná pro řešení lokálního problému, tedy lze s její pomocí simulovat 

statické a dynamické vlastnosti jednotlivých prvků nebo jejich částí. Pomocí FSI analýzy však 

není vhodné simulovat hydraulický systém jako celek, z důvodu vysokých nároků na 

výpočetní výkon, obtíţnou definici všech proměnných apod. Proto pouţiji FSI analýzu pouze 

pro simulaci části hydraulického vedení. Pro modelování celého hydraulického systému je 

vhodný program Matlab SimHydraulics.  

SimHydraulics je nástroj, který slouţí k modelování a simulaci hydraulických systémů 

v programu Matlab v prostředí Simulink. SimHydraulics obsahuje bloky hydraulických 

a mechanických komponent jako jsou hydrogenerátory, rozváděče, potrubí, akumulátory 

apod.  Proudění lze řešit pouze v jednorozměrném prostoru (1D) a je jiţ moţné matematicky 
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popsat celý hydraulický systém. Výše zmíněné matematické modely boudou ověřeny 

experimenty. 

Výsledkem této práce bude popis experimentálních metod pro zjišťování modulu 

pruţnosti hydraulického oleje a hydraulických hadic. Tyto zjištěné moduly pruţnosti budou 

slouţit jako vstupní pro matematické modely. Následně bude popsáno stanovení obsahu 

vzduchu v hydraulickém oleji a ověření modulu pruţnosti hydraulických hadic. Dále bude 

uveden experiment, na kterém lze simulovat dynamické děje hydraulického systému. Jako 

vstupní parametry do numerického modelu tohoto hydraulického systému budou vyuţity 

parametry a znalosti z předchozích experimentů a matematických modelů. Nakonec je 

popsána metodika tvorby modelu v programu Ansys. Simulace provedené pomocí tohoto 

softwaru jsou ověřeny experimentem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

3. Přehled současného stavu 

Potrubí a potrubní systémy mají velký význam v mnoha průmyslových odvětvích. 

Zajišťují dopravu širokého spektra látek (v potravinářství, průmyslu), u hydraulických 

systémů slouţí k dopravě tlakové kapaliny, zastávají také bezpečnostní funkce - např. 

chlazení v jaderných elektrárnách. U potrubních systémů mají vliv na výkon a bezpečnost 

hlavně tlakové pulsace a mechanické vibrace. Porucha potrubí můţe mít katastrofální dopad, 

který můţe vést například ke zranění osob nebo znečištění ţivotního prostředí.  

Interakce kapaliny a stěny potrubí je určena třemi vazbami. Třecí vazba je dána 

smykovým napětím mezi kapalinou a stěnou potrubí, při axiálním pohybu kapaliny. Toto 

napětí působí na rozhraní mezi kapalinou a stěnou potrubí. Poissonova vazba je dána 

normálovým napětím, které na rozhraní působí. Například při zvýšení tlaku kapaliny dojde ke 

zvýšení napětí na stěnu potrubí. Uzlová vazba je místo na konci potrubí, které se můţe 

pohybovat vlivem změny tlaku kapaliny nebo vnějším buzením [50], [51], [52], [53], [54]. 

Poissonova vazba u potrubí vyplývá z transformace obvodového napětí, způsobeného 

vnitřním tlakem, na axiální napětí a je přímo úměrná Poissonovu číslu. Skalak (1956) [56] byl 

jedním z prvních vědců, který rozšířil Zhukovského metodu tak, aby zahrnovala Poissonovu 

vazbu. Williams (1977) [50] provedl podobnou studii a zjistil, ţe strukturální tlumení, 

způsobené podélným a ohybovým pohybem potrubí, je vyšší neţ viskózní tlumení v kapalině. 

Tyto výzkumy však nezahrnovaly radiální setrvačnost kapaliny ani stěny potrubí. Lin 

a Morgan (1956) [50] zahrnuli do svých pohybových rovnic setrvačnost potrubí a příčný 

posuv. Jejich studie byla omezena na vlny, které jsou osově symetrické a mají sinusový 

průběh podél osy. Walker a Phillips (1977) [50] rozšířili studii Lina a Morgana tak, ţe 

zahrnuje radiální setrvačnost stěny potrubí a zároveň pohybové rovnice v axiálním směru. 

Zajímali se o krátkodobé přechodné děje a sestavili jednorozměrný osově symetrický systém 

šesti rovnic. Vardy a Fan (1986) [50], [58], [60] provádí pokusy s rovnou uzavřenou trubkou 

naplněnou kapalinou a tlakové pulzy vytváří pomocí beranidla, které naráţí do jednoho konce 

trubky. Jejich výsledky ukázaly dobrou shodu s analytickým modelem Wilkinsona a Curtise 

(1980) [50]. Wiggert a Otwell (1985) [50] ve svých studiích zanedbali radiální zrychlení, 

které pouţívali Walker a Phillips. Tímto zjednodušením dostali matematický model o čtyřech 

rovnicích. Budny (1988) [50], [58] také zredukoval šestirovnicový model, ale viskózní 

tlumení a smykové napětí kapaliny zahrnul do disipace strukturální a kapalinové energie. 
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Experimentálními testy ověřili, ţe tento model úspěšně předpovídá rychlost vlny a tlak 

kapaliny [14].  

Uzlová vazba je výsledkem působení nevyváţených tlakových sil a změny hybnosti 

kapaliny v místech potrubí jako jsou ohyby, kolena, ventily a clony. Blade, Lewis 

a Goodykoontz [50] vymysleli náhradu za potrubí s několika ohyby. Provedli experimentální 

testy, pomocí kterých analyzovali reakci trubky tvaru L na harmonické buzení. Došli 

k závěru, ţe nespojená analýza nepřináší přesný odhad vlastních frekvencí a ţe koleno, ve 

kterém je spojen pohyb kapaliny a pohyb potrubí, nezpůsobuje ţádný odraz, útlum nebo 

fázový posun ve vlnách. Wiggert, Hatfield, Lesmez a Stuckenbruck (1990) [50], [58] pouţili 

jednorozměrné vyjádření vlny obou oblastí kapaliny a potrubí, a to vede k pěti sloţkám vlny 

a k čtrnácti proměnným. Pro řešení čtrnácti proměnných a vyjádření rychlosti vlny byla 

pouţita metoda charakteristik. Joung a Shin [50] vytvořili model, zohledňující příčné 

a ohybové vlny na elastickou symetrickou trubici. Jejich výsledky jsou velmi blízko 

výsledkům Walkera a Phillipse pro relativně malé deformace potrubí [14]. 

Wood [50] studoval strukturu potrubí zatíţenou harmonickým buzením. Zjistil, ţe 

vlastní frekvence kapaliny byla posunuta, obzvláště kdyţ je frekvence harmonického zatíţení 

blízko jedné z vlastních frekvencí nosné konstrukce. Ellis [50] redukoval strukturu potrubí na 

ekvivalentní pruţiny a hmotnosti, pomocí hmotnosti a tuhosti na fitincích a pomocí uvolnění 

specifických sloţek síly v ohybech, ventilech a tvarovkách. Jeho formulace axiální reakce 

spočívala ve změně metody charakteristik a v zahrnutí namáhání potrubí a rychlosti. 

U metody konečných prvků bral kaţdý prvek potrubí jako nosník [14].  

V současné době ve světě se FSI analýze aplikované na potrubí nejvíce věnuje A. S. 

Tijsseling, který v roce 1993 obhájil doktorskou práci na téma FSI v případě hydraulického 

rázu s kavitací [50]. Další publikací od tohoto autora, kterou je potřeba zmínit je FSI - 

působení hydraulického rázu na tlustostěnnou trubku (2007) [55]. L. Zhang a A. E. Vardy 

jsou autoři věnující se podobné problematice např. FSI analýza v kapalinovém potrubí (1999) 

[60]. V roce 2009 vyšel článek K. Inaby a J. E. Shepherda, zabývající se impulsivním 

namáháním trubek s kompozitních materiálů [22]. Tato analýza je také hojně vyuţívána 

v biomedicíně. S její pomocí lze simulovat vzájemné působení stěny aorty a proudící krve. Na 

toto téma v roce 2002 vypracoval studii J. de Hart s názvem FSI aortální srdeční chlopně [10].  

Softwaru pro řešení FSI je celá řada, z těch známějších vyjmenuji ADINA, Abacus, 

COMSOL, Dytran, OpenFOAM a Ansys. Poslední jmenovaný pouţiji ve své práci. Software 
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Ansys v sobě integruje moduly pro CFD výpočty (např. CFX, Fluent) a také moduly pro 

pevnostní výpočty (např. Ansys APDL). Tyto moduly lze vzájemně provázat a modelovat tak 

jednocestnou i dvoucestnou FSI analýzu. 

V hydraulice řešíme interakci kapaliny a pevné látky zejména u hydraulických hadic. 

Jejich pruţná stěna podléhá největší deformaci při působení tlaku kapaliny. Tato stěna je 

tvořena vnitřní duší, ocelovými oplety a vnější vrstvou. Důleţitým parametrem hydraulických 

hadic je modul pruţnosti v tahu. Běţně se modul pruţnosti v tahu určuje pomocí 

experimentální statické tahové zkoušky. Jedná se o časově náročnou a destruktivní zkoušku. 

Výsledkem této zkoušky je závislost tahového napětí   a deformace  , tento jev je popsán 

Hookovým zákonem. Dalším způsobem, jak je moţné určit modul pruţnosti hydraulických 

hadic, je jeho stanovení v závislosti na tlaku kapaliny. Tato metoda skýtá výhody v tom, ţe je 

nedestruktivní a měřená hadice můţe být dále pouţita v hydraulickém obvodu. Vyhodnocení 

modulu pruţnosti hydraulických hadic pomocí této experimentální metody se věnoval 

J. Kopáček (1980) [63] a také L. Hruţík (2008) [17].   
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4. Cíle disertační práce 

Cílem této disertační práce je specifikovat vlastnosti hydraulického vedení 

a hydraulické kapaliny a zabývat se jejich vlivem na dynamiku hydraulického systému 

experimentálními a matematickými metodami. V práci budou vytvořeny a popsány 

matematické modely, které budou řešeny pomocí programů Ansys Fluent, CFX a Matlab 

SimHydraulics. V prvním zmíněném (Ansys Fluent, CFX) bude řešena FSI analýza ve 3D, 

která bude zaměřena na numerickou simulaci části hydraulického vedení (trubky, hadice) 

s hydraulickou kapalinou. V druhém zmíněném programu (Matlab SimHydraulics), bude 

provedena 1D simulace dynamiky komplexního hydraulického obvodu.    

1) Experimentální a numerické stanovení statických a dynamických vlastností 

hydraulického vedení – hadic, potrubí a hydraulické kapaliny.  

Bude provedeno experimentální vyhodnocení materiálových vlastností hydraulického 

vedení, zejména modul pruţnosti hydraulických hadic, protoţe výrobci hydraulických hadic 

v katalogu často uvádějí pouze jejich rozměr a maximální pracovní tlak. Dále bude 

vyhodnocen modul pruţnosti hydraulického oleje a také obsah nerozpuštěného vzduchu 

v oleji, který má na něj významný vliv. Zjištěné parametry budou slouţit jako vstupní data 

pro matematickou simulaci, která poté bude ověřena na experimentálním zařízení.   

2) Experimentální a numerické vyhodnocení vlivu statických a dynamických 

parametrů vedení na komplexní hydraulický systém. 

Ověřené materiálové vlastnosti budou vyuţity u matematické simulace dynamických 

vlastností hydraulického obvodu s hydraulickým vedením, přímočarým hydromotorem 

a hmotnou zátěţí. Jako hydraulické vedení je pouţito ocelové potrubí, různé typy 

hydraulických hadic nebo jejich kombinace. Při porovnání odezvy u různých typů 

hydraulického vedení můţeme vyhodnotit vliv materiálových vlastností na dynamický děj.  

Na tomto obvodu se bude simulovat rychlé zastavení při spouštění hmotné zátěţe. Budou se 

zde snímat tlakové pulzace a kmitaní pístu hydromotoru. Výsledky simulace budou ověřeny 

experimentem. 
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5. Modul pružnosti 

5.1 Objemový modul pružnosti hydraulického oleje 

Významnou vlastností hydraulického oleje je jeho stlačitelnost, jejíţ obrácenou 

hodnotou je objemový modul pruţnosti. Modul pruţnosti hydraulického oleje vstupuje jako 

významný člen do výpočtových modelů, kde ovlivňuje zejména dynamiku hydraulického 

systému. V praxi je poţadován nejčastěji tuhý systém, tzn. aby byl objemový modul pruţnosti 

hydraulického oleje co nejvyšší. Objemový modul pruţnosti je ovlivněn řadou faktorů např. 

tlakem, teplotou a objemem nerozpuštěného vzduchu. A právě mnoţství vzduchu má 

na objemový modul pruţnosti hydraulického oleje největší vliv, protoţe vzduch je mnohem 

více stlačitelný. Tato skutečnost ovlivňuje rychlost odezvy a tím celou dynamiku 

hydraulického systému [19], [26], [59], [63]. 

Rozlišujeme čtyři moduly pruţnosti a to [64], [63], [65], [66]: 

1. Izotermický sečný modul pruţnosti  

2. Izotermický tečný modul pruţnosti 

3. Adiabatický sečný modul pruţnosti 

4. Adiabatický tečný modul pruţnosti 

Při stlačování hydraulického oleje dochází k termodynamickému jevu, který je určen 

rychlostí stlačování. U pomalu probíhajícího stlačování jde o jev izotermický, u rychle 

probíhajícího stlačování se jedná o jev izoentropický (adiabatický). Dále rozlišujeme sečný 

a tečný modul pruţnosti, viz Obr. 5.1, kdy sečný je vhodnější pro velké tlakové změny a tečný 

spíše pro malé dynamické změny tlaku. U nestacionárního proudění dochází k rychlým 

změnám tlaku, proto je dále uvaţován adiabatický modul pruţnosti sečný     a tečný    . 

Sečný modul pruţnosti je definován vztahem [63]: 

       
  

    
    

  
  

 (5.1) 

     

Tečný modul pruţnosti je definován vztahem [63]: 

       
  

  
  (5.2) 
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Obr. 5.1 Určení sečného „Se“ a tečného „Te“ modulu pruţnosti kapaliny 

Platí, ţe poměr tečného a sečného, a také poměr adiabatického a izotropického modulu 

pruţnosti, odpovídá poměru měrných tepelných kapacit (při konstantním tlaku a objemu) 

hydraulického oleje [13], [32], [63]. 

   
   

 
   
   

 
  

  
 (5.3) 

Modul pruţnosti hydraulického oleje je závislý na teplotě, kdy při rostoucí teplotě 

modul pruţnosti klesá. Dále je závislý na tlaku, kdy při zvyšování tlaku modul pruţnosti 

roste. 

Modul pruţnosti kapalin lze určit také z rychlosti zvuku v kapalině. Teoretická 

rychlost zvuku v kapalině je dána vztahem (5.4) a modul pruţnosti vztahem (5.5). 

   √
  
 

 (5.4) 

 

     
    (5.5) 
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5.2 Vliv vzduchu v hydraulickém oleji na modul pružnosti 

Pro hydraulický olej, který je v hydraulických mechanismech nejčastěji pouţívaným 

nositelem energie, je typický obsah vzduchu ve dvou formách. A to ve formě atomární, kdy je 

vzduch v oleji rozpuštěný nebo ve formě molekulární, kdy je vzduch nerozpuštěný 

a vyskytuje se ve formě bublin. Olej, který obsahuje nerozpuštěný vzduch je označován jako 

směs „olej-vzduch“. Tato směs se vyznačuje neţádoucími vlastnostmi, zejména vyšší 

stlačitelností, která má vliv na statické a hlavně dynamické vlastnosti hydraulického systému. 

Stlačitelnost je vyjádřena formou objemového modulu pruţnosti, odporu proti deformaci, 

kapacitou nebo koncentrací nerozpuštěného vzduchu. Zmíněnými veličinami je moţné popsat 

matematický model chování hydraulického sytému [26], [34]. 

5.2.1 Rozpuštěný vzduch v oleji 

V této formě představuje vzduch chemickou vazbu atomů dusíku a kyslíku na 

molekuly oleje. Rozpouštění vzduchu v oleji je popsáno Henryho zákonem 

        
 

  
 (5.6) 

kde   - absorpční součinitel (pro směs olej – vzduch je   ,          -). 

Mnoţství vzduchu je mírně závislé na teplotě, ale v rozsahu teplot (20÷80) °C můţeme 

tuto závislost zanedbat. Podle Henryho zákona je například obsah vzduchu v oleji při 

atmosférickém tlaku a teplotě 10 °C asi 11 %. S narůstajícím tlakem se mnoţství 

rozpuštěného vzduchu lineárně zvyšuje. Při porušení rovnováţného stavu, během kterého 

došlo k nasycení oleje vzduchem, a to změnou tlaku či teploty, dochází k uvolňování molekul 

vzduchu a vzniku bublin, čímţ vzniká směs olej-vzduch nebo naopak dochází k dalšímu 

rozpouštění vzduchu v oleji. Tento děj je závislý na čase, kdy doba rozpouštění vzduchu 

v oleji bude oproti jeho uvolňování mnohem delší [26], [34]. 

5.2.2 Nerozpuštěný vzduch v oleji 

Výskyt nerozpuštěného vzduchu v oleji ve formě bublin je nejčastěji zapříčiněn 

uvolňováním rozpuštěného vzduchu při změně tlaku, teploty a rychlosti proudění. Vzduchové 

bubliny dále vznikají různými netěsnostmi, provzdušňováním oleje, nesprávně upravenými 

výtoky apod. Takto vzniklá směs podstatně mění vlastnosti oleje. Vznik bublin lze částečně 

omezit vysokým pracovním tlakem nebo pomocí odvzdušňovacích zařízení, tzv. separátorů 

plynů. 
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Z výše uvedených důvodů se olej předpokládá jako vícefázová homogenní směs oleje 

a malého mnoţství vzduchu. Uvaţování homogenní směsi je vhodné pouze při řešení 

jednorozměrného proudění tj. v hydraulických obvodech a systémech. Modul pruţnosti této 

směsi je dán vztahem (5.7) a modul pruţnosti oleje bez nerozpuštěného vzduchu vztahem 

(5.8) [34], [38]: 

      
    .

  
    

/
  ⁄

       
    ⁄

  (    )
(   )  ⁄

 (5.7) 

 

   
     

   
 (5.8) 

5.3 Modul pružnosti v tahu 

Modul pruţnosti v tahu neboli Youngův modul vychází z Hookova zákona, 

popisujícího závislost mezi napětím v tahu   a poměrným prodlouţením  . Od počátku 

tahové zkoušky aţ do bodu „U“ (mez úměrnosti) je tato závislost lineární Obr. 5.2 [67].   

 

Obr. 5.2 Pracovní diagram statické tahové zkoušky pro měkkou ocel 
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Hookův zákon: 

      (5.9) 

Modul pruţnosti v tahu: 

  
 

 
      (5.10) 

Tímto modulem pruţnosti v tahu je definována pruţnost materiálu hydraulického 

vedení. Například ocelová trubka má modul pruţnosti              . Pro hydraulickou 

hadici je modul pruţnosti v tahu vypočten z objemového modulu pruţnosti a vztahu pro 

tenkostěnnou trubku.  

   
 

(
     
       

 
 
  
)  
  
  

 
(5.11) 
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6. Numerické 1D modelování – Matlab SimHydraulics 

6.1 Matlab - Simulink 

Simulace hydraulických obvodů jsou provedeny v nadstavbě Simulink programu 

Matlab, za vyuţití prvků z knihoven Simscape jejichţ součástí je také SimHydraulics. 

Programový systém Matlab je velmi výkonný prostředek pro výpočty v různých oborech. 

Jedná se o interaktivní systém pro provádění, vizualizací a programování numerických 

výpočtů.   

Jeho nadstavba Simulink je určena pro simulaci a modelování dynamických systémů 

a vyuţívá algoritmy Matlabu pro numerické řešení nelineárních diferenciálních rovnic. 

Systém tvorby modelů je řešen pomocí bloků, které se mezi sebou navzájem propojují. Lze 

vytvářet modely lineárních, nelineárních, v čase diskrétních nebo spojitých systémů. Díky své 

názornosti a snadné pouţitelnosti je systém Matlab-Simulink rozšířen na vysokých školách, 

zejména na technických univerzitách po celém světě. Slouţí jako výhodný prostředek pro 

výuku, pro laboratorní cvičení a pro samostatné práce studentů a doktorandů. Je vyuţíván 

jako výkonný nástroj pro vědeckou práci, pro řešení výzkumných projektů ale i při řešení úloh 

praxe. Výhodná je moţnost modelovat nejrůznější procesy a názorně vyhodnotit výsledky, 

např. vykreslením časových průběhů sledovaných veličin nebo zobrazením různých závislostí 

ve formě křivek a ploch [5], [7], [30], [32], [38], [49], [57]. 

6.2 SimHydraulics 

Je to nástroj, který rozšiřuje simulační schopnosti Simulinku o simulaci hydraulických 

systémů. Postup při vytváření systému je stejný jako při tvorbě modelu v programu Simulink. 

Uţivatel vytváří schéma modelu pomocí bloků s nastavitelnými parametry a jednotlivé bloky 

jsou navzájem propojeny. Na rozdíl od modelu sestaveného z blokových komponentů 

programu Simulink, kdy schéma odpovídá matematickému popisu systému a jednotlivé bloky 

představují přenosy mezi vstupem a výstupem, je návrh hydraulického okruhu zaloţen na 

síťovém přístupu k modelování. Hlavním rysem síťového přístupu je moţnost modelovat 

hydraulické systémy přímým popisem jejich fyzické struktury, aniţ by bylo třeba odvozovat 

vztahy mezi sledovanými veličinami. Nositelem informace je přenášená energie probíhající 

jednotlivými porty, která ovlivňuje bloky v definovaném systému. Energie obsahuje dva typy 

proměnných a jejich součin představuje tok energie ve wattech. Jeden typ proměnných (např. 

průtok nebo objem) je zjistitelný měřidly zapojenými do série, druhý typ jsou proměnné 
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(např. tlak) zjistitelné měřidly zapojenými s prvkem paralelně. Oba tyto typy proměnných 

existují i v mechanických (posuvné a rotační) a v elektrických systémech. 

SimHydraulics nabízí pro stavbu hydraulického systému více neţ 75 bloků ve třech 

hlavních knihovnách. Hlavní knihovna bloků obsahuje stavební prvky pro definici vlastního 

hydraulického systému, jako jsou akumulátory, čerpadla a hydromotory, hydraulické válce, 

potrubí, ventily a lokální hydraulické odpory. Dále je k dispozici knihovna prvků obsahující 

doplňkové bloky z oblasti hydrauliky, mechanických systémů a některé bloky pro 

matematické operace. V knihovně je také obsaţen blok definující parametry pouţívané 

hydraulické tekutiny, který musí být zvlášť připojen ke kaţdému hydraulickému okruhu. Třetí 

knihovna obsahuje speciální konverzní bloky, umoţňující propojit schéma hydraulického 

systému s jednotlivými bloky programu Simulink a blok pro nastavení tolerance pouţitého 

řešiče. Knihovna stavebních bloků umoţňuje tvorbu vlastních komponent. Simulace 

hydraulického systému probíhá postupně ve dvou hlavních etapách. V první etapě je 

provedeno ověření definovaného hydraulického systému zahrnující kontrolu vstupních dat 

a detekci bloků, které jsou pro výpočet nezbytně nutné (definice hydraulické tekutiny 

a nastavení řešiče). Po úspěšném ověření modelu začíná SymHydraulics sestavovat síť. 

Kontroluje typy proměnných, jejich hodnoty s následným vygenerováním systému rovnic 

a počátečních podmínek. Tento proces probíhá bez ohledu na to, jedná-li se o část popsanou 

bloky programu Simulink nebo SimHydraulics. 

Druhá etapa probíhá v cyklu a začíná krokem důleţitým pro zajištění konzistence 

soustavy počátečních podmínek v následujícím časovém kroku. V této fázi jiţ nejsou brány 

v úvahu počáteční podmínky, nýbrţ je důleţitý dynamický stav systému (jeho energie). 

V dalším kroku jsou řešeny diferenciální rovnice a výsledkem řešení je průběh proměnných 

v závislosti na čase. Pokud dojde v průběhu časového řešení systému k nějaké události, jako 

jsou např. průchod nulou nebo diskontinuita, vrací se SimHydraulics do předchozího kroku 

a řešení v čase pokračuje. Pouţití produktu SimHydraulics lze kombinovat s dalšími 

specializovanými knihovnami bloků, jako jsou např.: SimMechanics, SimPowerSystems 

a SimDriveline umoţňující modelovat komplexní systémy např. v automobilovém průmyslu, 

v letectví, při návrhu těţké stavební techniky a v dalších průmyslových oborech. 

SimHydraulics je moţné vyuţívat pod operačním systémem Windows, Linux a Macintosh 

[5], [7], [30], [32], [38], [48], [49], [57]. 
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6.3 Elektrohydraulická analogie 

K řešení hydraulického systému v SimHydraulics je vyuţito elektrohydraulické 

analogie. Ta plyne z podobnosti elektrických a hydraulických obvodů včetně definice 

hydraulického odporu, indukčnosti a kapacity. Sloupec kapaliny pak odpovídá elektrickému 

vedení včetně problematiky dlouhého vedení. Hydraulické prvky se pak předpokládají jako 

funkce času a jsou nezávislé na prostorové souřadnici. Jsou jednorozměrným modelem 

a proudění sloupce kapaliny můţe být funkcí času, případně jedné prostorové souřadnice. 

Téměř výlučně se zde pouţívá analogie elektrický proud I – průtok Q a elektrické napětí U – 

tlak p. Na základě této analogie jsou definovány odpory [5], [30], [32], [38]: 

6.3.1 Hydraulické odpory 

- Odpor proti pohybu – Představuje všechny odpory proti proudění kapaliny 

(odpory třením a místní odpory). Tyto odpory mohou být laminární nebo 

turbulentní. Laminární odpor je na průtoku lineárně závislý a z elektrické analogie 

odpovídá odporu ohmickému. Turbulentní odpor ve vyvinutém stadiu je 

na průtoku kvadraticky závislý. To přináší do řešení dynamiky hydraulických 

obvodů nelinearitu.  

 

Obr. 6.1 Značka odporu proti pohybu 

Odpor proti pohybu a tlakový spád na tomto odporu je dán vztahem: 

  
 (  )

  
                   (6.1) 

kde n = 1 platí pro laminární proudění; n = 2 platí pro turbulentní proudění. 

Pro laminární proudění tedy platí: 

         
  

 
 (6.2) 
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Pro potrubí kruhového průřezu je součinitel třecích ztrát     pro laminární 

proudění: 

        
  

  
 (6.3) 

Výsledný odpor proti pohybu pro laminární proudění: 

     
         

    
 ,          - (6.4) 

U přechodového proudění je hodnota součinitele třecích ztrát: 

                  (   )                       
       

    
 (6.5) 

Při vyvinutém turbulentním proudění je hodnota součinitele třecích ztrát: 

         
 

*       (
   
  
 .

  
    

/
    

)+

   
(6.6) 

Vztah pro odpor proti pohybu pro turbulentní proudění je následující: 

      
         

     
 ,          - (6.7) 

- Odpor proti zrychlení – Příčinou odporu proti zrychlení, někdy také nazývanému 

hydraulická indukčnost je setrvačnost kapaliny nebo setrvačnost v systému 

pohybujících se hmot (píst, pístnice, zátěţ, pruţina, apod.). 

 

Obr. 6.2 Značka odporu proti zrychlení 

Odpor proti zrychlení obecně: 

  
  

  
  

 (6.8) 
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Tlakový spád na délce l je dán rovnicí: 

    
  

  
 (6.9) 

Odpor proti zrychlení u přímočarého pohybu je určen vztahem:  

  
 

  
 ,      - (6.10) 

U rotačního pohybu:   

  (
   

  
)

 

   ,      - (6.11) 

- Odpor proti deformaci – Vyjadřuje schopnost prvku akumulovat do sebe určité 

mnoţství kapaliny. Takovým odporem můţe být například akumulátor, nádrţ, 

pruţina, stlačitelnost kapaliny nebo deformace hadice vlivem tlakové energie. 

 

Obr. 6.3 Značka odporu proti deformaci 

Odpor proti deformaci je určen vztahem: 

   

 (  )
  
 

 
 (  )

 (  )
 (6.12) 

Převrácenou hodnotou odporu proti deformaci je hydraulická kapacita: 

  
 

  
 

 

 (  )
  

 (6.13) 

Tlakový spád na délce l je dán rovnicí:  

   
 

 
 ∫    (6.14) 

Kapacita potrubí je dána vztahem: 

  
 

  
 (  

    

   
) (6.15) 
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6.3.2 Modely potrubí 

Modelování hydraulických systémů pomocí tří zavedených hydraulických odporů 

(odporu proti pohybu, odporu proti zrychlení a odporu proti deformaci) a ideálních zdrojů 

tlaku a průtoku vychází z abstrakce, vedoucí k matematickým modelům, které jsou popsány 

diferenciálními rovnicemi v závislosti na čase. Kombinováním odporů lze vytvořit model 

skutečného prvku. Uvedené vlastnosti se zde často vyskytují rozprostřeně, například u potrubí 

vystupuje nezávislá proměnná l charakterizující délku a matematický model je pak definován 

parciální diferenciální rovnicí. Vhodným matematickým modelem lze závislost na délce l 

zjednodušit. Přechod k modelům se soustředěnými parametry představuje důleţité 

zjednodušení, které vede k jednodušším matematickým modelům a při citlivém sestavení je 

přesnost modelu dostatečná technickým aplikacím. 

Při matematickém modelování hydraulického vedení lze pouţít různých kombinací 

zapojení odporů R, L, C, k vyjádření předpokládaných vlastností uvaţovaného hydraulického 

vedení. Zapojení můţe být sériové, paralelní nebo obecné a existuje zde analogie 

s Kirhoffovými zákony. Zákon o uzlech, jeţ představuje rovnice kontinuity a zákon 

o okruzích, který říká, ţe součet tlakových spádů na odporech v jediném okruhu je roven nule. 

Nejčastěji se vyskytují tyto kombinace: 

 

Obr. 6.4 T – článek 

 

Obr. 6.5 L – článek 
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Obr. 6.6 Symetrický T – článek 

 

Obr. 6.7  π – článek 

Následujícími rovnicemi je definován matematický model se soustředěnými parametry 

pro laminární a turbulentní proudění. 

Řešení pro T – článek: 

Ze zákona o okruzích dle Obr. 6.4 vyplývá: 

                           (6.16) 

Ze zákona o uzlech platí: 

        
  

  
 
   
  

 
   
  

 (6.17) 

Dále platí: 

     
   
  

 (6.18) 

 

    
 

 
∫     (6.19) 
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Laminární proudění: 

           (6.20) 

 

          
 

 
∫       

   
  

  
    

   
       

   

   
 (6.21) 

 

           
   
  
   

   
  

 
  

 
 
    
 

   (6.22) 

 

  

  
  

    

   
       

   

   
 
  

 
 
    
 

   (6.23) 

Po úpravě je výsledná rovnice následující: 

      
   

   
  

  

  
         

    

   
    (6.24) 

Turbulentní proudění: 

           
  (6.25) 

 

         
  

 

 
∫       

   
  

  
    

   
       

  (  )

   
   (6.26) 

 

  
   
  

  
    

   
        (

  

  
)
 

         
   

   
 (6.27) 

 

         
   

   
  
   

   
  

 
  

 
 
     
 

   (6.28) 

 

  

  
  

     

   
         (

  

  
)
 

         
   

   
 
  

 
 
     
 

    (6.29) 
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Po úpravě je výsledná rovnice následující: 

         
   

   
         (

  

  
)
 

  
  

  
       

    
     

   
    (6.30) 

Rovnice (6.24) a (6.30) jsou druhého řádu vzhledem k průtoku i tlaku. Rozbor 

analytického řešení vede k závěru, ţe výsledkem bude exponenciála nebo harmonická funkce 

tak, jako pro kaţdou diferenciální rovnici druhého řádu.  

Řešení pro L – článek: 

Ze zákona o okruzích dle Obr. 6.5 vyplývá: 

               (6.31) 

Ze zákona o uzlech platí: 

         (6.32) 

Dále platí: 

    
 

 
∫       (6.33) 

 

    
   

  
 (6.34) 

Laminární proudění: 

    
   
    

 (6.35 

 

   
   

  
 
   
    

                
   

  
 (6.36) 

 

   
   

  
 
 

 
∫      

  

  
  

    

   
 
   
 
      

  

  
   

    

   
 (6.37) 
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Po úpravě je výsledná rovnice následující: 

  
  (  )

   
      

 (  )

  
     

  

  
       (6.38) 

Turbulentní proudění: 

    √
   
     

 (6.39) 

 

   
   

  
 √

   
     

      (   
   

  
)
 

 (6.40) 

 

   
   

  
 
 

 
∫      

  

  
  

    

   
 
   
 
      

  

  
   

    

   
 (6.41) 

Po úpravě je výsledná rovnice následující: 

  
  (  )

   
         

 (  )

  
       

 (
 (  )

  
)

 

     
  

  
       

  (6.42) 

Diferenciální rovnice (6.38) a (6.42) vyjadřují závislost vstupního průtoku   

a tlakového spádu   . Obě veličiny jsou v derivacích, jako vstupní veličinu lze tedy zvolit 

libovolnou proměnnou a druhou veličinu spolu se zadanými počátečními podmínkami řešit.  

Tyto prvky budou kombinovány v modelech s dalšími prvky, jako jsou ventily, 

rozváděče apod. Výsledkem tohoto modelu bude soustava obyčejných diferenciálních rovnic. 

Vzhledem k nelineárním členům rovnic případně nekonstantním odporům R, L, C budou tyto 

rovnice řešeny numericky. 
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7. Numerické 3D modelování – Ansys FSI 

FSI je metoda řešení interakce mezi pevnou a kapalnou fází. K interakci například 

dojde, kdyţ proudící kapalina vyvine takový tlak na stěnu potrubí, ţe dojde k jeho deformaci, 

která zpětně ovlivní proudící kapalinu. FSI v potrubních systémech je sloţeno z přenosu 

hybnosti a síly mezi potrubím a kapalinou při nestacionárním proudění. Impulzem můţe být 

rychlá změna průtoku a tlaku kapaliny (např. hydraulický ráz) nebo mechanické namáhání 

potrubí. V kapalině se tato interakce projevuje odchylkami rychlosti a tlaku, v potrubí 

vibracemi a deformací. Hlavní zdroje buzení můţeme shrnout do Obr. 7.1 [9], [42]  

 

Obr. 7.1 Zdroje buzení a interakce mezi kapalinou a potrubím 

FSI analýza je příkladem multifyzikální úlohy, kde se vzájemně ovlivňují dvě 

simulace. Nejdříve je simulována pevnostní či tepelná analýza (FEM) a poté je simulována 

interakce s odpovídající analýzou tekutiny (CFD). K interakci mezi dvěma simulacemi 

dochází typicky v místě na rozhraní modelu Fluid - Structure, kde výsledky z jedné analýzy 

vstupují do druhé [1], [2], [3], [6], [11], [37], [43].  

Metody FSI: 

Jednocestná metoda FSI: Výsledek (tlaku, teploty či konvekce) z Ansys CFX (Fluent) 

ve Fluid-Structure rozhraní je pouţit k pevnostní analýze. Posun hranice rozhraní 

z pevnostního výpočtu se nevrací zpět do CFD výpočtu. Vyuţít lze tam, kde se předpokládá, 

ţe výsledek pevnostního výpočtu nebude mít významný dopad na CFD výpočet a také 

výsledné posunutí sítě bude příliš malé. 

Dvoucestná metoda FSI: V této analýze jsou výsledky z CFD výpočtu aplikovány do 

pevnostního výpočtu a taktéţ výsledky z pevnostního výpočtu jsou aplikovány zpět do CFD 
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výpočtu. Například tlak na rozhraní můţe být aplikován do pevnostního výpočtu 

prostřednictvím síly a výsledné posunutí, rychlost či zrychlení získané v pevnostním výpočtu 

můţe ovlivnit CFD výpočet. Pevnostní i CFD výpočet pokračují aţ do doby, kdy je dosaţeno 

celkové rovnováhy mezi pevnostním a CFD řešením.  

 Typické aplikace FSI: 

 Biomedicínské aplikace, jako jsou čerpadla, podávání léků, nitroţilní katétry, elastické 

tepny, modelování pro stentdesign. 

 Letecké aplikace, jako jsou chvění profilu křídla a turbínové motory. 

 Automobilové aplikace, jako chlazení motoru, HVAC vytápění/chlazení a výměníky 

tepla.  

 Manipulace s tekutinami, jako jsou ventily, komponenty vstřikování paliva 

a regulátory tlaku. 

 Inţenýrské aplikace, jako zatíţení konstrukcí větrem a tekutinou. 

 Elektronické chlazení 

7.1 Matematický model FSI 

 

Obr. 7.2 Matematické propojení fluidní a strukturální sloţky [62] 

7.1.1 CFD rovnice 

Proudění je popsáno zákony o zachování: 

- hmoty (rovnice kontinuity) 

- hybnosti (druhý Newtonův zákon) 
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Zákon zachování hmoty 

Zákon zachování hmoty je vyjádřen rovnicí kontinuity (spojitosti) a popisuje v daném 

objemu vztah mezi vstupní a výstupní hmotností. Rovnice kontinuity pro nestacionární 

stlačitelné proudění v diferenciálním tvaru je 

  

  
 
 (  ̇ )

   
   (7.1) 

kde 
  

  
 vyjadřuje časovou změnu vztaţenou na jednotku objemu a 

 (  ̇ )

   
 vyjadřuje 

konvektivní změnu v závislosti na proudění [31]. 

Zákon zachování hybnosti 

Rovnováha sil působících na element proudící viskózní kapaliny, uvaţujeme tedy 

i vliv třecích sil, je popsána Navier-Stokesovými rovnicemi. Navier-Stokesova rovnice pro 

stlačitelné proudění v diferenciálním tvaru je 

 (   ̇ )

  
 
 (   ̇  ̇ )

   
  

  

   
 
 

   
*  (

  ̇ 
   

 
  ̇ 

   
)        

 

 
 
  ̇ 
  ̇ 

+        (7.2) 

kde 
 ( ̇ )

  
 je místní zrychlení, 

 ( ̇  ̇ )

   
 je konvektivní zrychlení,  

  

   
 je zrychlení způsobené 

tlakovým spádem, 
 

   
[  (

  ̇ 

   
 
  ̇ 

   
)        

 

 
 
  ̇ 

   
] je zrychlení potřebné k překonání 

viskózního tření tekutiny a     je sloţka síly nebo skupina sil, působící na jednotkovou částici 

tekutiny. 

V systému diferenciálních Navier – Stokesových rovnic a rovnice spojitosti jsou čtyři 

neznámé veličiny, tj. tři sloţky rychlosti   ̇   ̇   ̇  a tlak p. Pro řešení těchto rovnic musíme 

znát ještě    , coţ je sloţka vnější objemové síly (gravitační nebo odstředivé síly), hustotu 

kapaliny    a okrajové podmínky. 

Při výpočtu také zohledňujeme stlačitelnost kapaliny, kterou můţeme nastavit pomocí 

modulu pruţnosti kapaliny nebo obsahu vzduchu v kapalině. Tato vlastnost se do výpočtu 

zahrne prostřednictvím změny hustoty kapaliny    [12], [24], [31], [47]. 
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Na základě výše uvedených vztahů je definována rovnice pro CFD sloţku FSI analýzy 

v maticovém zápise: 

       ( ) (7.3) 

kde    představuje matici tuhosti fluidní sloţky,    je sloupcový vektor všech sloţek 

rychlostí a tlaku a   ( ) sloupcový vektor vnějšího zatíţení. 

   *    ̇   ̇   ̇ + (7.4) 

kde proměnná p je tlak kapaliny a   ̇   ̇   ̇  rychlosti proudění v daných směrech. 

7.1.2 Pevnostní rovnice 

    ̈      ̇         ( ) (7.5) 

   *        + (7.6) 

kde    je matice hmotnosti,    je matice tlumení,    je matice tuhosti,   ( ) je sloupcový 

vektor vnějšího zatíţení,    je sloupcový vektor všech posunutí. 

Tato pohybová rovnice (7.5) vychází z teorie pruţnosti pevného tělesa (7.7). 

 ̃         
    
   

 (7.7) 

 

   [

  
  
  
]       [

  
  
  

]         
    
   

 (7.8) 

kde    je vektor posunutí,    je vektor objemových sil,     je setrvačná síla (7.8),  ̃ je tzv. 

operátorová matice (7.9) a    je hustota materiálu. 
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 ̃ 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 

   
 

  
 

   
 

   

 

   
 

 

   
 

 

   

 
 

   

 

   ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7.9) 

Green-Lagrangeův deformační tenzor    a Cauchyův napěťový tenzor    jsou 

definovány takto: 

   [

         
         
         

]      [

         
         
         

] (7.10) 

a v maticovém zápise můţeme deformaci a napětí vyjádřit jako  

   

[
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   ]
 
 
 
 
 

            

[
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   ]
 
 
 
 
 

 (7.11) 

kde                           . 

Kinematické vztahy mezi posuny a deformací můţeme napsat jako 

    ̃   (7.12) 

Konstitutivní rovnice pro izotropní materiál vyjádříme jako 

        (7.13) 

kde    je matice elastických konstant,    je sloupcový vektor napětí a    je sloupcový vektor 

deformace. 

   

[
 
 
 
 
 
      
      
      

   
   
   

                        
                        
                        

   
   
   ]

 
 
 
 
 

 (7.14) 
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(    )(     )
 (7.15) 

 

    
 

 (    )
 (7.16) 

kde        jsou Laméovy koeficienty, v nichţ jsou vyjádřeny E - modul pruţnosti v tahu, 

tlaku, G – modul smykového napětí a     – Poissonovo číslo [8], [15], [25], [35]. 

7.1.3 Propojení CFD a pevnostního výpočtu 

K interakci dochází všude tam, kde se zohledňuje proudění tekutiny způsobující 

deformací pevné struktury. Deformace pevné struktury postupně mění okrajové podmínky 

tekutiny. Spojení všech oddělených fyzikálních polí do jedné multi-fyzikální analýzy je 

provedeno automaticky výpočetním programem (Ansys). Fyzikální pole se ovlivňují skrze 

povrchové nebo objemové rozhraní. 

Rovnice interakce mezi tekutou a pevnou fází: 

,  -{ ̈}  ,  -* +  *  +  ,  -* + (7.17) 

[  ]{ ̈}  [  ]* +  {  }    ,  -
 { ̈} (7.18) 

V rovnici (7.17) můţeme vidět, ţe spojení mezi tekutinou a pevnou strukturou je 

zajištěno pomocí spojovací matice ,  - a vektoru tlakové síly * +. Spojení mezi pevnou 

strukturou a tekutinou je realizováno za pomocí vektoru zrychlení { ̈} (7.18). 

[
   

    
   

] { ̈
 ̈
}  [

     
   

] {
 
 
}  {

  
  
} (7.19) 

Kde ,  - a [  ] jsou matice hmotnosti, *  + a {  } jsou sloupcové vektory zatíţení, 

,  - je matice propojení, která představuje efektivní povrchovou plochu spojenou s kaţdým 

uzlem tekutinového a pevného rozhraní, ,  - a [  ] jsou matice tuhosti, * + je sloupcový 

vektor posunutí, * + je sloupcový vektor tlakové síly. 

 Matice spojení ,  - bere v úvahu směr normálového vektoru definovaného pro 

kaţdou dvojici současných elementů plochy na povrchu rozhraní. Normálový vektor je kladný 

ve směru z tekutiny do pevné látky. Výše uvedená rovnice (7.19) naznačuje, ţe uzly 

na rozhraní tekutiny a pevné části mají dva stupně volnosti, tlak a posunutí [1]. 
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Schéma postupu výpočtu v programu Ansys: 

 

Obr. 7.3 Schéma postupu výpočtu v programu Ansys [1] 
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7.2 Tvorba a mapování sítě 

Metoda konečných objemů CFD je stejně jako metoda konečných prvků FEM 

zaloţena na rozdělení uvaţované oblasti na malé elementy. Toto rozdělení na jednotlivé 

elementy se nazývá síťování.   Rozdílem mezi metodami CFD a FEM je, ţe numerické 

rovnice jsou u CFD řešeny ve středu elementů a u metody FEM probíhá toto řešení 

na vrcholech, tedy v uzlech elementů. Elementy mohou mít různé geometrické tvary, ve 3D 

například šestistěn, pětistěn, čtyřstěn a dohromady tvoří výpočetní síť. Tvorba a kvalita této 

sítě je velice důleţitá pro správné výsledky výpočtů. Dělí se na dva základní typy, 

strukturovanou a nestrukturovanou. Pro strukturovanou síť platí, ţe jediná hranice elementu 

můţe sousedit pouze s jedinou hranicí druhého elementu. U nestrukturované sítě toto pravidlo 

neplatí a je umoţněno vytvořit hustou síť pouze v oblastech, které potřebujeme řešit detailně. 

Dále můţeme síť rozdělit na uniformní, skládající se pouze z jednoho typu elementu nebo 

hybridní, která se skládá s různého typu elementů [6].  

K tomu, aby byly u rozdílných sítí moţné přenosy zatíţení přes jejich rozhraní, uzly 

jedné sítě musí být namapovány na lokální souřadnice nějakého prvku v druhé síti. Pro řešení 

Multi-Field Solver (MFS) algoritmu je potřeba provést dvě mapování pro kaţdé rozhraní 

plocha - plocha, objem – objem. Například pro přenos posuvu ve FSI úloze, musí být uzly 

tekutiny mapovány na pevné prvky a naopak musí být pevné uzly mapovány na tekutinové 

prvky pro přenos napětí, viz Obr. 7.4 [1]. 

 

Obr. 7.4 Přenos zatíţení mezi pevnou a tekutou fází [1] 
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7.3 Výsledek FSI analýzy 

Pro ilustraci výsledku FSI analýzy je uveden vzorový příklad. Jedná se o jednocestnou 

analýzu provedenou propojením programů Fluent (CFD) a APDL (FEM) (Ansys). Analýza je 

provedena pro polyethylenovou ohnutou trubku na obou stranách vetknutou, viz Obr. 7.5. 

V této trubce proudí voda pod tlakem        . Geometrie je rozdělena na dvě části, kde 

jeden objem je Fluid pro tekutou sloţku (CFD) a druhý objem je Solid pro pevnou sloţku 

(FEM). Pro kaţdý tento objem je potřeba vytvořit samostatnou síť. Dále jsou nastaveny 

okrajové podmínky pro Fluid, kde je na vstupu (Inlet) nastavena rychlost proudící vody 

           a na výstupu (Outlet) tlak        . Vetknutí obou konců trubky je 

zajištěno okrajovými podmínkami pro Solid. Také je nutné definovat materiály pro oba 

objemy. Jak uţ bylo výše uvedeno, pro Fluid je nastavena voda a pro Solid polyethylen. 

 

Obr. 7.5 Polyethylenová trubka 

Následně proběhne simulace v programu Fluent, kde je vyhodnoceno proudění vody 

například rychlostní pole, viz Obr. 7.6 a tlakové pole působící na stěnu trubky, viz Obr. 7.7. 
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Obr. 7.6 Rychlostní pole kapaliny 

 

Obr. 7.7 Tlakové pole kapaliny 

Výsledky tlakového pole jsou dále distribuovány do programu APDL, který je 

zpracuje a aplikuje na vnitřní stěnu trubky. Na základě pruţnosti zvoleného materiálu pak 

vypočítá deformaci stěny trubky, viz Obr. 7.8. 

 

Obr. 7.8 Deformace stěny trubky 
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8. Experimentální stanovení modulu pružnosti 

hydraulického oleje a hydraulických hadic  

V této kapitole jsou vyspecifikovány hadice různých světlostí a různého počtu opletů, 

viz Tab. 8.1. Následně je změřena hustota pouţitého hydraulického oleje a také jeho viskozita. 

Dále je experimentálně určen modul pruţnosti oleje a moduly pruţnosti hydraulických hadic. 

Tyto moduly pruţnosti jsou stanoveny pomocí dvou metod „expanze“ a „stlačování“, které 

budou podrobně popsány v následujících kapitolách 8.1 a 8.2. Moduly pruţnosti jsou 

vyhodnoceny pro dvě teploty    (    )   a    (    )  .  

Tab. 8.1 Parametry ocelové trubky a hydraulických hadic 

Označení Název 
Vnitřní 

průměr d 

Vnější 

průměr D 
Délka l 

Tloušťka 

stěny s 

Počet 

opletů 

Maximální 

pracovní 

tlak p 

  
[mm] [mm] [mm] [mm] 

 
[bar] 

T30x4 
Ocelová 

trubka 
22 30 1600 4 

  

H10SN1 

Hadice 

Manuli - 

Tractor 

10 17,4 1654 3,7 1 180 

H10SN2 

Hadice 

Hansa-

Flex 

10 18,8 1730 4,4 2 330 

H16SN1 

Hadice 

Manuli - 

Tractor 

16 23,4 1568 3,7 1 130 

H16SN2 

Hadice 

Hansa-

Flex 

16 25,5 1573 4,75 2 250 

H19SH4 

Hadice 

Hansa-

Flex 

19 32 1650 6,5 4 420 

Hustota oleje byla změřena pomocí Mohrových váţek, viz Obr. 8.1. U této metody je 

ponorné tělísko zavěšeno na konci delšího ramene váhy a ponořeno do měřeného oleje. Toto 

tělísko je nadlehčováno vztlakovou silou. Následně jsou na delší rameno přidávána závaţí tak, 

aby dosáhlo rovnováhy. Výsledná hustota je pak dána hmotností závaţí a jejich polohou. 

Hustota měřeného oleje při teplotě    (    )   je            
    a při teplotě 

   (    )   je            
  .   
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Obr. 8.1 Měření hustoty pomocí Mohrových váţek 

Viskozita hydraulického oleje byla změřena pomocí rotačního viskozimetru firmy 

Brookfield DV-II+ Pro, viz Obr. 8.2. Tento viskozimetr pracuje na principu, vycházejícího 

z Couetteova proudění mezi dvěma souosými válci, ze kterých se jeden otáčí. Měří se otáčky 

za čas a krouticí moment, který vzniká odporem proudícího oleje. Typ pouţitého vřetena je 

SC4-21 a objem vzorku je         . Závislost dynamické viskozity na teplotě je uvedena 

v grafu na Obr. 8.3. 

 

Obr. 8.2 Zařízení pro měření dynamické viskozity kapalin Brookfield 
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Obr. 8.3 Závislost dynamické viskozity na teplotě 

Experimentálně vyhodnocené hodnoty hustoty a viskozity hydraulického oleje dále 

pouţijeme při nastavení numerického modelu kapaliny. Následující podkapitoly 8.1 a 8.2 jsou 

zaměřeny na určení modulu pruţnosti hydraulického oleje.   

8.1 Stanovení modulu pružnosti pomocí metody expanze 

Metoda expanze, která je ve výpočtech, tabulkách a obrázcích označena indexem 1, 

spočívá ve vyhodnocení modulu pruţnosti oleje ze změny objemu    a ze změny tlaku   . 

Do měřené trubky respektive hadice se pomocí ventilů uzavře hydraulický olej pod určitým 

tlakem, následovně se jeden z ventilů otevře a při expanzi vyteče stlačený objem oleje 

do odměrné trubice. U této metody je modul pruţnosti stanoven od hodnoty         . Tato 

hodnota je dána konstrukčními vlastnostmi pojistného ventilu [18], [21], [23].     

8.1.1 Popis experimentálního zařízení pro stanovení modulu pružnosti 

metodou expanze 

Zařízení, na kterém byl proveden experiment, je sestaveno z hydraulického agregátu, 

potrubí, rozváděče, kulových ventilů a odměrné trubice, viz Obr. 8.4 a Obr. 8.5. 
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Obr. 8.4 Experimentální hydraulický obvod pro stanovení modulu pruţnosti metodou expanze 

 
Obr. 8.5 Schéma experimentálního hydraulického obvodu pro stanovení modulu pruţnosti 

metodou expanze 
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Na tomto zařízení jsou nejprve experimentálně změřena data pro vyhodnocení modulu 

pruţnosti hydraulického oleje. Postup měření je následující. Na pojistném ventilu „PV“ je 

nastaven poţadovaný tlak, rozváděč „R“ je přestaven do polohy 1, tím je převeden průtok do 

obvodu. Dále je uzavřen ventil „KV2“ a po chvíli (1÷2 sekundy), tlak dosáhne hodnoty, 

nastavené na pojistném ventilu „PV“. Poté je uzavřen ventil „KV6“ a otevřen ventil „KV5“, 

ale je potřeba dbát na to, aby po otevření ventilu „KV5“ zbyl v odměrné trubici dostatečný 

objem kapaliny pro měření rozdílu výšek hladin.  Následně je uzavřen ventil „KV1“ a otevřen 

ventil „KV2“, tlak poklesne na hodnotu tlaku atmosférického. Stlačená kapalina vyteče 

do odměrné trubice „OT“, kde se změní výška hladiny     . Rozdíl výšek hladin      je 

přírůstek objemu oleje v důsledku jeho stlačitelnosti. Při měření dat pro vyhodnocení modulu 

pruţnosti oleje jsou ventily „KV3“ a „KV4“ uzavřeny. Jednotlivé prvky hydraulického 

obvodu jsou specifikovány v příloze (Příloha B1). 

Následně jsou změřena data pro vyhodnocení modulu pruţnosti hydraulické hadice. 

Toto měření probíhá obdobně, jen jsou místo ventilů „KV1“ a „KV2“ pouţity ventily „KV3“ 

a „KV4“. Při měření hadice jsou ventily „KV1“ a „KV2“ uzavřeny.  

8.1.2 Postup výpočtu   

Pro vyhodnocení modulu pruţnosti hydraulického oleje se nejprve stanoví kapacita 

oleje    a kapacita trubky     a z nich celková kapacita oleje a trubky     , která je součtem 

těchto dílčích kapacit, tj.: 

           (8.1) 

Tyto kapacity jsou vyjádřeny následujícími vztahy: 

     
      
  

 (8.2) 

 

   
     
   

 (8.3) 

 

   
        
     

 (8.4) 
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Po dosazení do těchto rovnic je moţné vyjádřit modul pruţnosti oleje vztahem: 

    
 

      
        

 
  

     

 
(8.5) 

Objem oleje v trubce je dán vztahem: 

      
    

    
 

 (8.6) 

Přírůstek objemu oleje v důsledku stlačitelnosti oleje a roztaţnosti trubky:  

       
     

      
 

 (8.7) 

Modul pruţnosti soustavy olej trubka: 

      
        

      
 (8.8) 

Vyhodnocení modulu pruţnosti hadice vychází ze stejných vztahů jako vyhodnocení 

modulu pruţnosti oleje. 

Objem oleje v hadici je dán vztahem: 

      
    

    
 

 (8.9) 

Přírůstek objemu oleje v důsledku stlačitelnosti oleje a roztaţnosti hadice:  

       
     

        
 

 (8.10) 

Modul pruţnosti soustavy olej hadice: 

      
        

      
 (8.11) 

Modul pruţnosti hadice je tedy dán vztahem: 

    
 

(
      
        

 
 
   

)  
  
  

 
(8.12) 
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8.1.3 Vyhodnocení naměřených dat 

V tabulce (Tab. 8.2) je uveden příklad změřených hodnot                  

a vypočtených hodnot                                               pro hydraulickou 

hadici H10SN2 a hydraulický olej o teplotě        .  

Tab. 8.2  Příklad naměřených a vypočítaných hodnot pro trubku a hadici H10SN2 

p hOT,T VO,T1 VO,T1 KO,T1 KO1 

[Pa] [mm] [m
3
] [m

3
] [Pa] [Pa] 

5,00E+06 31 6,08E-04 2,34E-06 1,30E+09 1,35E+09 

7,00E+06 40 6,08E-04 3,02E-06 1,41E+09 1,47E+09 

9,00E+06 50 6,08E-04 3,77E-06 1,45E+09 1,51E+09 

1,10E+07 61 6,08E-04 4,60E-06 1,45E+09 1,51E+09 

1,30E+07 70 6,08E-04 5,28E-06 1,50E+09 1,56E+09 

1,50E+07 82 6,08E-04 6,19E-06 1,47E+09 1,53E+09 

1,70E+07 91 6,08E-04 6,86E-06 1,51E+09 1,57E+09 

1,90E+07 97 6,08E-04 7,32E-06 1,58E+09 1,65E+09 

2,10E+07 105 6,08E-04 7,92E-06 1,61E+09 1,68E+09 

2,30E+07 116 6,08E-04 8,75E-06 1,60E+09 1,67E+09 

p hOT,H VO,H1 VO,H1 KO,H1 EH1 

[Pa] [mm] [m
3
] [m

3
] [Pa] [Pa] 

5,00E+06 16 1,36E-04 1,21E-06 5,63E+08 2,20E+09 

7,00E+06 23 1,36E-04 1,73E-06 5,48E+08 1,99E+09 

9,00E+06 28 1,36E-04 2,11E-06 5,79E+08 2,14E+09 

1,10E+07 32 1,36E-04 2,41E-06 6,19E+08 2,38E+09 

1,30E+07 35 1,36E-04 2,64E-06 6,69E+08 2,66E+09 

1,50E+07 41 1,36E-04 3,09E-06 6,59E+08 2,63E+09 

1,70E+07 47 1,36E-04 3,55E-06 6,52E+08 2,53E+09 

1,90E+07 50 1,36E-04 3,77E-06 6,85E+08 2,66E+09 

2,10E+07 52 1,36E-04 3,92E-06 7,27E+08 2,91E+09 

2,30E+07 55 1,36E-04 4,15E-06 7,53E+08 3,12E+09 

Dále na obrázku (Obr. 8.6) je uvedena závislost modulu pruţnosti oleje     a hadice 

    na tlakovém spádu   . 
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Obr. 8.6 Závislost modulu pruţnosti oleje     a hadice H10SN2     na tlakovém spádu    

 

Obr. 8.7 Závislost modulu pruţnosti oleje     na tlakovém spádu    pro všechny měřené 

hadice 

Na obrázku (Obr. 8.7) jsou vyneseny hodnoty modulu pruţnosti oleje v závislosti na 

tlakovém spádu pro všechna provedená měření. Je zde vidět stoupající tendence modulu 

pruţnosti se stoupajícím tlakovým spádem. Rozsah hodnot modulů pruţností při stejném 

tlakovém spádu je dán rozdílným zavzdušněním hydraulického obvodu. Tato měření 
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probíhala v časovém období jednoho měsíce. Skutečnost, ţe pro kaţdou hadici byly naměřeny 

jiné hodnoty modulu pruţnosti oleje, není na závadu, protoţe při výpočtu modulu pruţnosti 

hadice se od kapacity olej + hadice      kapacita oleje    odečte.  

Na obrázku (Obr. 8.8) je srovnání závislostí modulů pruţnosti všech měřených hadic 

na tlakovém spádu. Závislost na teplotě zde není evidentní, ale měřené hadice lze porovnat 

podle počtu opletů, kde je zřejmé, ţe hadice s vyšším počtem opletů mají vyšší modul 

pruţnosti. Dále jsou hadice porovnány z hlediska jejich světlosti, kdy je zjevné, ţe pro větší 

světlost měřených hadic je modul pruţnosti vyšší.  

 

Obr. 8.8 Závislost modulu pruţnosti oleje hadic     na tlakovém spádu    

8.2 Stanovení modulu pružnosti pomocí metody stlačování 

U této metody stlačování, která je ve výpočtech, tabulkách a obrázcích označena 

indexem 2, je určen modul pruţnosti oleje a hadic ze závislosti změny objemu a tlaku na čase.  

8.2.1 Popis experimentálního zařízení pro stanovení modulu pružnosti 

metodou stlačování 

Experimentální zařízení bylo modifikováno tak, ţe trubka respektive hadice byla 

připojena přímo za rozváděčem „R“ a na konci uzavřena elektromagneticky ovládaným 

sedlovým ventilem „SV“, viz Obr. 8.9 a Obr. 8.10. Nejdříve byla u toho obvodu změřena 
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průtoková      charakteristika hydrogenerátoru „HG“ při teplotě oleje    (    )   

a    (    )  , viz Obr. 8.11. Ohřev oleje byl realizován pomocí ohřívače „O“. Následně 

byl z obvodu průtokoměr „P“ odpojen. Na experimentálním zařízení byl poté změřen nárůst 

tlaku v trubce po uzavření sedlového ventilu „SV“ v závislosti na čase.  Tlak byl zaznamenán 

pomocí tlakového senzoru „TS“ a měřicího zařízení M 5050. Frekvence snímání byla 

nastavena na 1 ms. Záznam měření byl vyhodnocen pomocí programu Hydrowin, viz Obr. 

8.12.  

 

Obr. 8.9 Experimentální hydraulický obvod pro stanovení modulu pruţnosti metodou 

stlačování 
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Obr. 8.10 Schéma experimentálního hydraulického obvodu pro stanovení modulu pruţnosti 

metodou stlačování 

 

Obr. 8.11 Průtoková      charakteristika hydrogenerátoru HG 

Na obrázku (Obr. 8.12) je záznam nárůstu tlaku   na čase   s popisem, kde „Se“ je 

sečna a „Te“ tečna. Ze změřeného záznamu jsou odečteny hodnoty změny tlaku    za čas   . 

Přírůstek objemu tedy lze vypočítat pomocí vztahu (8.13), za předpokladu ţe známe průtok, 

který je určen      charakteristikou hydrogenerátoru „HG“, viz Obr. 8.11. U této metodiky 

měření je vyhodnocen pro olej i pro hadice sečný „Se“ i tečný „Te“ modul pruţnosti. 

Pro vyhodnocení tečného modulu pruţnosti byla stanovena tečna v oblasti tlaku nad 40 bar, 

kdy závislost tlaku    za čas    téměř lineární. 
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Obr. 8.12 Záznam měření v programu Hydrowin 

8.2.2 Postup výpočtu   

Postup výpočtu je obdobný jako pro metodu expanze. S tím rozdílem, ţe přírůstek 

objemu oleje v důsledku stlačitelnosti oleje a roztaţnosti trubky je dán vztahem: 

            (8.13) 

Modul pruţnosti oleje pak vypočítáme pomocí vztahu: 

    
 

    
        

 
  

     

 
(8.14) 

Modul pruţnosti hadice je dán vztahem: 

    
 

(
    

        
 
 
   

)  
  
  

 
(8.15) 

8.2.3 Vyhodnocení naměřených dat 

V tabulce (Tab. 8.3) je uveden příklad změřených hodnot        a vypočtených 

hodnot                                                  pro sečný modul pruţnosti 

hydraulické hadice H10SN2 a hydraulického oleje o teplotě        .  
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Tab. 8.3 Příklad naměřených a vypočítaných hodnot pro olej a hadici H10SN2 pro sečny a 

teplotu         

p t t Q VO,T2Se KO2Se VO,H2Se KO,H2Se EH2Se 

[Pa] [s] [s] [m
3
∙s

-1
] [m

3
] [Pa] [m

3
] [Pa] [Pa] 

0,00E+00 0,683   
 

  
 

  
 

  

2,00E+06 0,725 0,042 3,34E-05 1,41E-06 1,02E+09 2,42E-04 3,45E+08 1,18E+09 

3,00E+06 0,734 0,051 3,33E-05 1,70E-06 1,18E+09 2,42E-04 4,26E+08 1,52E+09 

4,00E+06 0,743 0,06 3,32E-05 2,00E-06 1,27E+09 2,42E-04 4,84E+08 1,78E+09 

5,00E+06 0,752 0,069 3,31E-05 2,30E-06 1,34E+09 2,42E-04 5,27E+08 1,97E+09 

6,00E+06 0,761 0,078 3,30E-05 2,60E-06 1,39E+09 2,42E-04 5,60E+08 2,13E+09 

7,00E+06 0,769 0,086 3,29E-05 2,86E-06 1,42E+09 2,42E-04 5,94E+08 2,32E+09 

8,00E+06 0,778 0,095 3,28E-05 3,15E-06 1,46E+09 2,42E-04 6,15E+08 2,42E+09 

9,00E+06 0,787 0,104 3,27E-05 3,44E-06 1,48E+09 2,42E-04 6,33E+08 2,51E+09 

1,00E+07 0,795 0,112 3,25E-05 3,70E-06 1,50E+09 2,42E-04 6,55E+08 2,64E+09 

1,10E+07 0,804 0,121 3,24E-05 3,99E-06 1,53E+09 2,42E-04 6,68E+08 2,70E+09 

1,20E+07 0,813 0,13 3,22E-05 4,28E-06 1,54E+09 2,42E-04 6,79E+08 2,77E+09 

1,30E+07 0,821 0,138 3,21E-05 4,53E-06 1,56E+09 2,42E-04 6,95E+08 2,84E+09 

1,40E+07 0,83 0,147 3,19E-05 4,82E-06 1,58E+09 2,42E-04 7,04E+08 2,89E+09 

1,50E+07 0,839 0,156 3,17E-05 5,10E-06 1,59E+09 2,42E-04 7,12E+08 2,93E+09 

1,60E+07 0,847 0,164 3,16E-05 5,35E-06 1,60E+09 2,42E-04 7,24E+08 3,00E+09 

1,70E+07 0,856 0,173 3,14E-05 5,64E-06 1,61E+09 2,42E-04 7,31E+08 3,04E+09 

1,80E+07 0,864 0,181 3,12E-05 5,88E-06 1,63E+09 2,42E-04 7,42E+08 3,10E+09 

1,90E+07 0,873 0,19 3,10E-05 6,16E-06 1,64E+09 2,42E-04 7,47E+08 3,12E+09 

Dále je na obrázku (Obr. 8.13) uvedena závislost sečného (označeného indexem Se) 

a tečného (označeného indexem Te) modulu pruţnosti oleje     a hadice     na tlakovém 

spádu   . 
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Obr. 8.13 Závislost sečného a tečného modulu pruţnosti oleje     a hadice     na tlakovém 

spádu    při teplotě         

Na obrázku (Obr. 8.14) je porovnání vyhodnocených modulů pruţností hadice 

H10SN2 sečného a tečného modulu pruţnosti hadice pro obě teploty.  

 

Obr. 8.14 Závislost sečného       a tečného       modulu pruţnosti hadice na tlakovém 

spádu    pro hadici H10SN2 a obě teploty 
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Na obrázku (Obr. 8.15) jsou vyneseny hodnoty sečného a tečného modulu pruţnosti 

oleje     v závislosti na tlakovém spádu při teplotách oleje    (    )   a    

(    )  . Je zde vidět stoupající tendence modulu pruţnosti se stoupajícím tlakovým 

spádem. Dále můţeme pozorovat, ţe jak sečný tak tečný modul pruţnosti oleje při teplotě 

   (    )   je vyšší neţ při teplotě    (    )  . U sečného modulu pruţnosti oleje 

      můţeme pozorovat, ţe od       bar níţe je modul pruţnosti oleje při teplotě oleje 

   (    )   menší, neţ při teplotě    (    )  . Tato skutečnost je způsobena 

větším obsahem nerozpuštěného vzduchu u oleje s niţší teplotou. Dále lze pozorovat, 

ţe s vyšším tlakem se trendy průběhů sečných a tečných modulů pruţnosti sobě přibliţují. 

 

Obr. 8.15 Závislost sečného a tečného modulu pruţnosti oleje     na tlakovém spádu    pro 

obě teploty 

Na obrázcích (Obr. 8.16 a Obr. 8.17) jsou porovnány u všech měřených hadic sečné 

respektive tečné moduly pruţnosti vyhodnocené metodou stlačování. Stejně jako u metody 

expanze lze říci, ţe závislost sečného modulu pruţnosti hydraulických hadic na teplotě není 

zjevná. Tečný modul pruţnosti hadice       je při vyšší teplotě niţší. Dále je vidět, 

ţe s vyšším počtem opletů a větší světlostí měřených hadic je sečný i tečný modul pruţnosti 

vyšší.  
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Obr. 8.16 Závislost sečného modulu pruţnosti hadic        na tlakovém spádu    při obou 

teplotách 

 

Obr. 8.17 Závislost tečného modulu pruţnosti hadic        na tlakovém spádu    při obou 

teplotách 
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8.3 Shrnutí výsledků experimentálních stanovení modulů 

pružností hydraulického oleje a hydraulických hadic 

Na obrázku (Obr. 8.18) je srovnání modulů pruţností oleje stanovených pomocí obou 

metod. Pro větší přehlednost je toto srovnání uvedeno pouze pro teplotu        . Hodnoty 

udávající modul pruţnosti oleje stanoveného pomocí metody expanze    , jsou průměrné 

hodnoty ze všech měření, viz Obr. 8.7.  Z porovnání je vidět, ţe trend hodnot modulu 

pruţnosti stanovené metodou expanze     se nejvíce podobá trendu hodnot sečného modulu 

pruţnosti       stanoveného pomocí metody stlačování. 

 

Obr. 8.18 Srovnání modulu pruţnosti oleje stanoveného pomocí obou metod 

Na obrázku (Obr. 8.19) je srovnání modulů pruţností hadice H10SN2  stanovených 

pomocí obou metod. Pro větší přehlednost je toto srovnání uvedeno pouze pro teplotu 

       . Z porovnání je vidět, ţe trend průběhu hodnot modulu pruţnosti hadice stanovené 

metodou expanze     je podobný jako trend průběhu hodnot tečného modulu pruţnosti 

hadice       stanoveného pomocí metody stlačování. Obdobné průběhy u všech měřených 

hadic jsou zřejmé z přílohy (Příloha A). 

 



54 

 
Obr. 8.19 Srovnání modulu pruţnosti hydraulické hadice H10SN2 stanoveného pomocí obou 

metod pro teplotu         

V kapitole 8 byly popsány dvě metody stanovení modulů pruţností hydraulického 

oleje a hydraulických hadic. Pro hydraulický olej a hydraulické hadice byl stanoven modul 

pruţnosti metodou expanze     a     a metodou stlačování             a            .  
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9. Dynamika hydraulického obvodu s hydraulickou 

hadicí  

V této kapitole budou stanoveny parametry hydraulického oleje a hydraulických hadic 

pro numerické modelování v programu Matlab SimHydraulics. Nejprve bude určena pro 

numerický model nejvhodnější experimentálně stanovená hodnota modulu pruţnosti oleje. 

V numerickém modelu je kapalina zadávána pomocí modulu pruţnosti a obsahu 

nerozpuštěného vzduchu. Předpoklad je takový, ţe nejvhodnější hodnotou pro zadání modulu 

pruţnosti oleje v numerickém modelu bude tečný modul pruţnosti oleje       zjištěný 

pomocí metody stlačování. Tento modul pruţnosti při zavedeném zjednodušení, viz kapitola 

8.2, odpovídá modulu pruţnosti bez obsahu nerozpuštěného vzduchu. Dále bude také ověřen 

modul pruţnosti hydraulických hadic.  

9.1 Matematický model experimentálního zařízení pro metodu 

stlačování 

Matematický model byl sestaven v programu Matlab SimHydraulics, viz Obr. 9.1. 

Zdrojem je hydrogenerátor „HG“ s konstantním průtokem, který byl změřen experimentálně. 

Olej teče přes jednosměrný ventil „JV“, průtokoměr „PR“, trubku „TRUBKA“, sedlový ventil 

„SV“ do nádrţe „N“. V případě uzavření ventilu „SV“ dojde k nárůstu tlaku aţ do hodnoty 

tlaku nastavené na pojistném ventilu „PV“.  Dále je v obvodu obsaţen blok pro řízení ventilu 

„Rizeni SV“, bloky pro měření průtoku a tlaku „P“ a „TS“, blok řešitele „Resic“ a blok pro 

definici kapaliny „Olej“. 

Pro přehlednost schémat matematických modelů jsou z některých méně zajímavých 

bloků vytvořeny subsystémy například subsystém „TS“, viz Obr. 9.2, na kterém lze vidět, 

co se pod tímto subsystémem skrývá. Skládá se z připojovacího bodu (A), senzoru tlaku 

(Hydraulic Pressure Sensor), nádrţe (N), převodníku fyzikálního signálu na signál Simulinku 

(PS-Simulink Converter), zápisu dat do Workspace (Ws) a vykreslení grafu (Scope) [4], [27], 

[28], [29], [33], [39], [39], [41].   
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Obr. 9.1 Schéma matematického modelu experimentálního zařízení pro metodu stlačování 

sestavený v Matlab SimHydraulic 

 

Obr. 9.2 Subsytém tlakového senzoru „TS“ 

9.2 Základní bloky hydraulického obvodu 

9.2.1 Popis bloku TRUBKA (Segmentové potrubí) 

Segmentové potrubí (Segmented Pipeline), viz Obr. 9.3 představuje potrubí kruhového 

průřezu, rozděleného podélnými řezy na soubor stejných, sériově řazených částí - 

soustředných parametrů. Kaţdá část se skládá z odporové trubky (Resistive Tube - odpor proti 

pohybu), bloku setrvačnosti kapaliny (Fluid Ineritia - odpor proti setrvačnosti - zrychlení) 

a stlačitelnosti kapaliny (Constant Volume Hydraulic Chamber – odpor proti deformaci). 

V případě jednoho segmentu se bude jednat o symetrický T-článek, kaţdý další segment je 

brán jako L-článek [38]. 
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Obr. 9.3 Značka bloku segmentového potrubí 

 

Obr. 9.4 Skladba segmentového potrubí 

 

Obr. 9.5 Skladba jednoho segmentu 

 

Obr. 9.6 Nastavení parametrů segmentového potrubí 
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Zde jsou nastaveny tyto parametry: 

 Vnitřní průměr potrubí (Pipe internal diameter)  

 Délka potrubí (Pipe length) 

 Počet segmentů (Number of segments) 

 Ekvivalentní délka místních odporů (Aggregate equivalent length of local resistances) 

- Tento parametr představuje celkovou ekvivalentní délku místních ztrát (odporů) 

trubky. Lze tak popsat tlakové ztráty zapříčiněné místními odpory, jako jsou 

kolena, příruby, armatury, vstupní a výstupní zúţení atd. Tato ekvivalentní délka 

je přidána do geometrické délky pouze pro výpočet hydraulických odporů.  

 Drsnost vnitřního povrchu potrubí (Internal surface roughness height) 

 Horní hranice laminárního proudění (Laminar flow upper margin) 

- Udává maximální hodnotu Reynoldsova čísla s plně rozvinutým laminárním 

prouděním. 

 Dolní hranice turbulentního proudění (Turbulent flow lower margin) 

- Udává minimální hodnotu Reynoldsova čísla při turbulentním průtoku. 

 Typ stěny trubky (Pipe wall type) – Tento parametr můţe mít dvě hodnoty: 

- Rigid - tuhá nebo Flexible - pruţná. Je-li nastavena hodnota Rigid, není počítáno 

s poddajností stěn. Je-li nastavena hodnota Flexible, která je doporučená pro 

hadice a ocelové trubky, kde poddajnost stěny můţe zlepšit výpočtové vlastnosti, 

je počítáno s poddajností stěn. 

- Příklad výpočtu koeficientu statického tlaku    pro pruţnou stěnu: 

   
 

  
 (
     

     
   )       ,    

  - (9.1) 

    - Poissonovo číslo pro materiál potrubí, pro ocel 0,27 – 0,3 pro pryţ 0,5 [74]. 

 Poměr měrných tepel (Specific heat ratio) - (adiabatický index) 
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9.2.2 Popis bloku Olej 

Blok zastupující hydraulickou kapalinu, viz Obr. 9.7 umoţňuje specifikovat typ 

hydraulické kapaliny pouţité v simulačním modelu. Zahrnuje vlastnosti kapaliny, jako jsou 

např. hustota   (Fluid density), kinematická viskozita    (Kinematic viscosity), objemový 

modul pruţnosti    (Bulk modulus at atm. pressure and no gas) a mnoţství nerozpuštěného 

vzduchu   (Relative amount of trapped air), viz Obr. 9.8. Blok hydraulické kapaliny můţe se 

umístit do libovolného místa smyčky obvodu [38]. 

 

Obr. 9.7 Blok definující hydraulickou kapalinu 

 

Obr. 9.8 Dialogové okno definující kapalinu 

Hodnoty hustoty a kinematické viskozity byly zjištěny experimentálně, viz kapitola 8. 

Dále je potřeba nastavit modul pruţnosti oleje a obsah nerozpuštěného vzduchu v oleji. 

Výsledný modul pruţnosti    směsi oleje a vzduchu je vypočten pomocí vztahu (5.7).  

9.3 Simulace vlivu modulu pružnosti oleje na závislost tlaku na 

čase  

Pomocí simulace byl zjištěn vliv modulu pruţnosti oleje při nulovém obsahu 

nerozpuštěného vzduchu, viz Obr. 9.9. Z tohoto obrázku je zřejmé, ţe modul pruţnosti oleje 

má vliv na úhel sklonu křivky.  
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Obr. 9.9 Simulace vlivu modulu pruţnosti oleje na tlakovou závislost na čase 

Na obrázku (Obr. 9.10) je vidět porovnání experimentu se simulacemi, ve kterých byly 

zadány jednotlivé experimentálně stanovené moduly pruţnosti oleje                 při 

tlaku          , viz Tab. 9.1 a nulový obsah nerozpuštěného vzduchu  , který je dán 

objemovým zlomkem (9.2).  

  
   
  

 (9.2) 

Tab. 9.1 Moduly pruţnosti oleje při tlaku           

 
KO1 - 25°C KO2Se - 25°C KO2Te - 25°C 

 
[Pa] [Pa] [Pa] 

Měřený 

hydraulický olej 
1,58E+09 1,64E+09 1,78E+09 

Je zřejmé, ţe závislost tlaku na čase, kde byl zadán tečný modul pruţnosti 

hydraulického oleje        má stejný úhel sklonu jako experimentálně změřená závislost 

tlaku na čase. Pro numerické simulace bude tedy pouţita hodnota tečného modulu pruţnosti 

hydraulického oleje       . 
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Obr. 9.10 Porovnání simulací pro všechny experimentálně stanovené moduly pruţnosti 

hydraulického oleje a experimentu 

Posledním neznámým parametrem v numerickém modelu je hodnota obsahu 

nerozpuštěného vzduchu. Metoda stanovení tohoto parametru bude popsána v kapitole 9.4.  

9.4 Simulace vlivu nerozpuštěného vzduchu na závislost tlaku na 

čase 

Při experimentu pomocí metody stlačování byla měřena změna tlaku    v závislosti 

na čase  . Nejdříve bylo potřeba hydraulický olej odvzdušnit. To probíhalo tak, ţe byl olej 

několikrát po sobě natlakován v trubce na tlak 200 bar. U kaţdého tlakování byla měřena 

závislost změny tlaku na čase. Na obrázku (Obr. 9.11) je vidět, ţe s kaţdým dalším 

tlakováním se mnoţství nerozpuštěného vzduchu sniţuje, coţ je způsobeno jeho rozpouštěním 

a vylučováním z oleje. To je patrné na zkracování počátečního nárůstu tlaku, který je do tlaku 

cca 40 bar nelineární. Tato nelinearita je způsobena obsahem nerozpuštěného vzduchu v oleji, 

který je mnohem více stlačitelný neţ olej. Dále je zřejmé, ţe závislosti posledních tří 

tlakování (9, 10, 11) jsou téměř shodné. Z toho lze usoudit, ţe dalším tlakováním uţ nelze olej 

dále odvzdušnit. Nad tlak 40 bar je závislost tlaku na čase lineární a navíc mají všechny 

křivky stejný úhel sklonu.  
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Obr. 9.11 Experimentálně změřená závislost tlaku na čase při odvzdušňování oleje 

Tato teorie odvzdušnění byla simulována v matematickém modelu dle Obr. 9.1, který 

je ověřen experimentem, viz kapitola 8.2. V této simulaci byly zadány experimentálně zjištěné 

parametry oleje a hydraulického obvodu. Jediným neznámým parametrem je obsah 

nerozpuštěného vzduchu v oleji  . Proto byl tento parametr zjištěn zkušebně, kdy byly 

do simulace dosazeny předpokládané hodnoty obsahu vzduchu, viz Obr. 9.12.    

 

Obr. 9.12 Simulace vlivu nerozpuštěného vzduchu v oleji na tlakovou závislost na čase 
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Díky výše uvedeným poznatkům byl stanoven obsah nerozpuštěného vzduchu v oleji 

numerickou cestou u čtyř variant uvedených v tabulce (Tab. 9.2).  

Tab. 9.2  Zjištěné hodnoty obsahu vzduchu pro zavzdušněný a odvzdušněný olej 

  ρ ν KO α 

  [kg∙m
-3

] [m
2
∙s

-1
] [Pa] [%] 

zavzdušněný olej 25 °C 859 1,02E-04 1,79E+09 0,49 

odvzdušněný olej 25 °C 859 1,02E-04 1,79E+09 0,22 

zavzdušněný olej 45 °C 847 3,81E-05 1,60E+09 0,105 

odvzdušněný olej 45 °C 847 3,81E-05 1,60E+09 0,06 

Porovnání experimentálního a numerického řešení závislosti tlaku na čase pro 

odvzdušněný a zavzdušněný olej při         je vidět na obrázku (Obr. 9.13). 

 

Obr. 9.13 Porovnání experimentu a simulace vlivu obsahu nerozpuštěného vzduchu na 

tlakovou závislost na čase 

9.5 Simulace vlivu modulu pružnosti hadice na závislost tlaku na 

čase  

U této simulace byla v matematickém modelu dle Obr. 9.1 nahrazena trubka 

hydraulickou hadicí, stejně jako při experimentu u metody stlačování. Parametry 

hydraulického oleje byly vyšetřeny v předchozích kapitolách, viz Tab. 9.2. U pruţných hadic 

do matematického modelu vstupuje další neznámý parametr pojmenovaný v programu 
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SimHydraulics jako koeficient statického tlaku   . Tento koeficient je dán rovnicí (9.1), 

do které vstupuje modul pruţnosti hydraulické hadice   . Vliv tohoto koeficientu na závislost 

nárůstu tlaku na čase je uveden na obrázku (Obr. 9.14).   

 

Obr. 9.14 Simulace vlivu koeficientu    na tlakovou závislost na čase 

Z provedených simulací pro všechny experimentálně stanovené moduly pruţnosti 

hadic                 bylo zjištěno, ţe nejpřesnější hodnotou je pro matematický model 

tečný modul pruţnosti      , viz Obr. 9.15. V tabulce (Tab. 9.3) jsou uvedeny hodnoty všech 

stanovených modulů pruţnosti                 hadice H10SN2 při tlaku           

a teplotě        . Dále jsou pro všechny moduly pruţnosti hadice uvedeny koeficienty 

statického tlaku                . 

Tab. 9.3 Moduly pruţnosti hadice H10SN2 při tlaku           a teplotě         

  EH1 - 25°C EH2Se - 25°C EH2Te - 25°C 

  [Pa] [Pa] [Pa] 

Hadice H10SN2 3,20E+09 3,12E+09 3,76E+09 

  KP1- 25°C KP2Se - 25°C KP2Te - 25°C 

  [m∙Pa
-1

] [m∙Pa
-1

] [m∙Pa
-1

] 

Hadice H10SN2 6,84E-12 7,02E-12 5,82E-12 
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Obr. 9.15 Porovnání simulací pro všechny experimentálně stanovené moduly pruţnosti 

hydraulické hadice a experimentu 

V tabulce (Tab. 9.4) jsou pro všechny měřené hadice uvedeny tečné moduly pruţnosti 

      a koeficienty statického tlaku      . 

Tab. 9.4  Tečné moduly pruţnosti hadic a přepočtené koeficienty       

Označení Název EH2Te - 25°C EH2Te - 45°C KP2Te - 25°C KP2Te - 45°C 

    [Pa] [Pa] [m∙Pa
-1

] [m∙Pa
-1

] 

H10SN1 
Hadice Manuli 

- Tractor 
2,73E+09 2,36E+09 8,74E-12 1,01E-11 

H10SN2 
Hadice Hansa-

Flex 
3,76E+09 3,45E+09 5,82E-12 6,35E-12 

H16SN1 
Hadice Manuli 

- Tractor 
4,82E+09 4,53E+09 1,05E-11 1,12E-12 

H16SN2 
Hadice Hansa-

Flex 
5,59E+09 5,21E+09 7,72E-12 8,29E-12 

H19SH4 
Hadice Hansa-

Flex 
7,27E+09 6,79E+09 6,51E-12 6,97E-12 
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Porovnáním simulace a experimentu pro hadice H10SN2 a H16SN2, viz Obr. 9.16 

byly ověřeny vyšetřované parametry.  

 

Obr. 9.16 Porovnání experimentu a simulace vlivu modulu pruţnosti hadice H10SN2 a 

H16SN2 na tlakovou závislost na čase 

9.6 Shrnutí výsledků simulací dynamiky obvodu s hydraulickou 

hadicí  

V kapitole 9.3 byl na základě porovnání numerické simulace a experimentu zvolen 

vhodný experimentálně stanovený modul pruţnosti pro definici kapaliny v numerickém 

modelu. Tímto vhodným modulem pruţnosti oleje je tečný modul pruţnosti      , který 

reprezentuje modul pruţnosti oleje bez nerozpuštěného vzduchu. V kapitole 9.4 byla uvedena 

metodika pro stanovení obsahu nerozpuštěného vzduchu   na základě porovnání 

experimentálního měření a numerické simulace. Dále bylo v kapitole 9.5 pomocí numerické 

simulace ověřeno, ţe nejvhodnějším experimentálně stanoveným modulem pruţnosti pro 

definici hadice v numerickém modelu je tečný modul pruţnosti hydraulické hadice      . 
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10. Experimentální měření a modelování vlivu 

pružné hadice na dynamiku systému  

Pomocí numerické simulace lze definovat vhodné optimalizace hydraulického obvodu.  

Tento způsob projektování a úprav hydraulických obvodů má velký význam, kdy lze chování 

obvodu ověřit ještě před jeho vlastní realizací. Takto lze ušetřit náklady, které jsou spojené se 

špatným návrhem hydraulického obvodu. Dynamiku hydraulického obvodu ovlivňuje několik 

parametrů, modul pruţnosti oleje, obsah vzduchu v oleji, pruţnost hydraulického vedení 

(potrubí, hadic), viskozita oleje, hmotná zátěţ, délka potrubí aj. [36], [45], [46].  

10.1 Popis experimentálního zařízení a měření 

Experimentální zařízení (Obr. 10.1) umoţňuje realizaci dynamických dějů 

hydraulického obvodu. Součástí obvodu je přímočarý hydromotor s hmotnou zátěţí vybavený 

snímačem polohy pístu. Řízení pohybu je realizováno proporcionálním rozváděčem. Zařízení 

umoţňuje testovat vliv hydraulických hadic a jejich pruţnosti na tlakovou a polohovou 

odezvu na vstupech hydromotoru při jeho zastavení. Zastavení přímočarého motoru je 

realizováno pomocí elektromagneticky ovládaných sedlových ventilů umístěných na vstupu a 

výstupu motoru.   

Schéma experimentálního zařízení je na obrázku (Obr. 10.2). Zdrojem tlaku je 

hydrogenerátor „HG“. Pracovní kapalinou je minerální olej o teplotě        . Ovládání 

přímočarého hydromotoru „HM“ je realizováno pomocí proporcionálního rozváděče „PR“. 

Proporcionální rozváděč „PR“ ovládán z prostředí Matlab Simulink pomocí řídicí karty firmy 

Humusoft. Na pístnici přímočarého hydromotoru „HM“ je zavěšena hmotná zátěţ m 

o hmotnosti 45 kg. Na vstupu a výstupu hydromotoru „HM“ jsou sedlové ventily „SV1“ 

a „SV2“. V případě měření s hadicí je mezi hydromotor „HM“ a sedlový ventil „SV2“ 

vloţena hydraulická hadice. Součástí hydraulického agregátu je dále jednosměrný ventil 

„JV“, pojistný ventil „PV“ a nádrţ „N“. Měření je provedeno následovně. Na vstupu 

do proporcionálního rozváděče „PR“ je nastavena konstantní hodnota tlaku         . 

Proporcionálním rozváděčem „PR“ je propojen kanál „P“ s kanálem „A“ a kanál „T“ 

s kanálem „B“. Hydraulický olej o teplotě         proudí hydraulickým vedením přes 

sedlový ventil „SV1“ do prostoru pístu hydromotoru „HM“ a hmotná zátěţ „m“ klesá. 

Sedlové ventily „SV1“ a „SV2“ jsou skokově zavřeny v poloze          zdvihu pístu 

hydromotoru „HM“. Dojde tak k hydraulickému rázu, kdy je zaznamenán tlak na straně 
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pístnice a poloha pístu hydromotoru „HM“. Zastavení hydromotoru ve stejné poloze u všech 

měření je zajištěno pomocí kladičkového spínače, který dá impuls k uzavření sedlových 

ventilů. Tlak je měřen pomocí senzorů tlaku „TS1“ a „TS2“. Jedná se o senzory PR15 

Hydrotechnik, měřicí rozsah (0÷400) bar, přesnost měření ± 0.5%. Poloha byla měřena 

senzorem Balluff  BTL7 („PS“), který je integrován v tělese hydromotoru „HM“. Signál 

ze senzorů je zaznamenán pomocí měřícího zařízení Hydrotechnik M5050. Naměřená data 

jsou zpracována v programu Hydrowin a následně porovnána s numerickým modelem. Prvky 

hydraulického obvodu jsou specifikovány v příloze (Příloha B2). 

    

Obr. 10.1 Experimentální hydraulický obvod pro měření dynamiky systému (vlevo), detail 

hydromotoru „HM“, sedlových ventilů „SV1“ a „SV“ a tlakových senzorů „TS1“ a „TS2“ 

(vpravo) 
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Obr. 10.2 Schéma experimentálního hydraulického obvodu pro měření dynamiky systému 

Tento experiment byl proveden pro dvě varianty zapojení, bez hadice mezi 

hydromotorem „HM“ a sedlovým ventilem „SV2“ a s hadicí. Jednalo se o hadici H10SN1, 

jejíţ parametry byly popsány v kapitole 9.2. Na obrázku (Obr. 10.3) je záznam průběhu 

měřených tlaků   ,    a polohy   na obvodu bez hadice a na obrázku (Obr. 10.4) je záznam 

průběhu měřených tlaků   ,    a polohy   na obvodu s hadicí H10SN1. U tohoto měření je 

zajímavá oblast 1, kde dochází ke kmitání tlaku    při zastavení hydromotoru a oblast 2, kde 

dochází ke kmitání polohy pístu  . 
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Obr. 10.3 Záznam měření v programu Hydrowin pro variantu zapojení bez hadice 

 

Obr. 10.4 Záznam měření v programu Hydrowin pro variantu zapojení s hadicí H10SN1 
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10.2 Popis matematického modelu experimentálního zařízení 

Numerický model byl vytvořen v programu Matlab SimHydraulics, viz Obr. 10.5. 

Na tomto modelu byly vyhodnoceny dynamické vlastnosti hydraulického obvodu při 

skokovém zastavení hydromotoru ve střední poloze zdvihu. Oproti experimentálnímu zařízení 

je matematický model zjednodušen o některé prvky, které nejsou pro simulaci podstatné [16], 

[20], [44], [61]. 

Zdrojem je hydrogenerátor „HG“ s konstantním tlakem         . Olej proudí 

přes jednosměrný ventil „JV“ a sedlový ventil „SV1“ do hydromotoru „HM“ na stranu pístu. 

Tím dochází ke spouštění břemene „Zatez“. Hydromotor je fixován k pevnému bodu „PB“. 

Olej z prostoru pístnice proudí hadicí „HADICE“ přes sedlový ventil „SV2“ do nádrţe „N“. 

Obvod je chráněn proti přetíţení pojistným ventilem „PV“. Blok „HADICE“ je zadán pomocí 

segmentovaného potrubí o 5 segmentech. Dále jsou v modelu obsaţeny bloky pro řízení 

sedlových ventilů „Rizeni SV“, pro měření polohy pístu „PS“, pro měření tlaku „TS2“, blok 

řešitele „Resic“. Pomocí bloku „Olej“ jsou nastaveny parametry hydraulického oleje. 

 

Obr. 10.5 Schéma matematického modelu experimentálního zařízení pro modelování 

dynamiky systému 



72 

10.3 Ověření matematického modelu experimentem 

Ověření matematického modelu spočívá v porovnání naměřených a simulovaných 

hodnot tlaku a polohy pístu při zastavení hydromotoru „HM“ ve střední poloze, které je 

doprovázeno tlakovými a polohovými kmity. Toto zastavení je realizováno pomocí sedlových 

ventilů „SV1“ a „SV2“, které jsou instalovány na vstupu a výstupu hydromotoru „HM“. 

10.3.1 Ověření modelu bez hadice  

Na obrázku (Obr. 10.6) je vidět porovnání tlaku    naměřeného tlakovým snímačem 

„TS2“, viz Obr. 10.2, a tlaku simulovaného. Numericky simulovaný průběh tlaku    odpovídá 

experimentu, jak v periodě kmitání, tak v amplitudě tlaku. 

 

Obr. 10.6 Porovnání průběhu naměřeného a simulovaného tlaku    při zastavení hydromotoru 

Z obrázku (Obr. 10.7) je vidět, ţe poloha pístu při zastavení hydromotoru „HM“ 

ve střední poloze kmitá. Obdobný průběh polohy pístu vykazuje numerický model.  
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Obr. 10.7 Porovnání průběhu naměřené a simulované polohy   pístu při zastavení 

hydromotoru 

10.3.2 Ověření modelu s hadicí H10SN1 

Na obrázku (Obr. 10.8) je vidět porovnání tlaku    změřeného tlakovým snímačem 

„TS2“ u obvodu s přidanou hadicí H10SN1, viz Obr. 10.2 a tlaku simulovaného pro model 

s hadicí H10SN1. Parametry pruţnosti hadice jsou uvedeny v kapitole 9.5, viz Tab. 9.4. 

Numericky simulovaný průběh tlaku    téměř odpovídá experimentu, jak v periodě kmitání, 

tak v amplitudě tlaku. 

Z obrázku (Obr. 10.9) je vidět, ţe poloha pístu při zastavení hydromotoru „HM“ 

s připojenou hadicí H10SN1 ve střední poloze kmitá. Obdobný průběh polohy pístu vykazuje 

numerický model.  
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Obr. 10.8 Porovnání průběhu naměřeného a simulovaného tlaku    při zastavení hydromotoru 

s připojenou hadicí H10SN1 

 

Obr. 10.9  Porovnání průběhu naměřené a simulované polohy   pístu při zastavení 

hydromotoru s připojenou hadicí H10SN1 

10.3.3 Porovnání simulací s hadicí H10SN1 a bez hadice 

Na obrázku (Obr. 10.10) je vidět porovnání průběhů tlaků    u simulací s hadicí 

H10SN1 a bez hadice. Lze pozorovat, ţe přidáním hadice na výstup z hydromotoru dojde 

ke sníţení amplitudy tlaku a sníţení frekvence kmitání.   
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Obr. 10.10 Porovnání simulovaných tlaků    při zastavení hydromotoru s připojenou hadicí 

H10SN1 a bez hadice 

Na obrázku (Obr. 10.11) je vidět porovnání průběhů kmitání polohy pístu   u simulací 

s hadicí H10SN1 a bez hadice. Lze pozorovat, ţe přidáním hadice na výstup z hydromotoru 

dojde ke sníţení frekvence kmitání.   

 

Obr. 10.11 Porovnání průběhů simulovaných poloh   pístu při zastavení hydromotoru 

s připojenou hadicí H10SN1 a bez hadice 
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10.4 Porovnání způsobu nastavení hadice s experimentem 

Porovnání experimentu se simulací tlaku    hydraulického obvodu s hydraulickou 

hadicí H10SN1 zadanou v numerickém modelu jako nepruţnou (Rigid) a jako pruţnou 

(Flexible) je vidět na obrázku (Obr. 10.12). Dále je zřejmé, ţe průběh tlaku    v simulaci, kde 

je hadice nastavena jako pruţná (Flexible), se shoduje s experimentem více neţ hadice 

nastavená jako nepruţná (Rigid).  Parametry pruţnosti hadice H10SN1 pro nastavení Flexible 

jsou uvedeny v kapitole 9.5, viz Tab. 9.4.   

 

Obr. 10.12 Porovnání průběhu experimentu a simulovaných tlaků    při zastavení 

hydromotoru s hadicí H10SN1 zadanou jako nepruţnou (Rigid) a pruţnou (Flexible) 

 

Obr. 10.13 Porovnání experimentu se simulovanými polohami   při zastavení hydromotoru 

s hadicí H10SN1 zadanou jako nepruţnou (Rigid) a pruţnou (Flexible) 
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Z obrázku (Obr. 10.13) je vidět, ţe amplituda kmitání u obou simulací je přibliţně 

stejná, ale frekvence u hadice zadané jako nepruţná (Rigid) je větší. Podrobné rozdíly jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 10.1). 

Tab. 10.1 Vyhodnocení amplitud tlaku    a polohy   a frekvence   experimentů a simulací 

  Amplituda tlaku p2 Frekvence f Amplituda polohy s 

  [bar] [Hz] [mm] 

Experiment 

bez hadice 46,8 31,25 2,9 

H10SN1 27,7 20,00 3,1 

Simulace 

bez hadice 49,8 29,50 4,3 

H10SN1 - Rigid 34,2 25,00 4,3 

H10SN1 - Flexible 27,8 18,18 4,3 

10.5 Shrnutí měření a modelování vlivu pružné hadice na 

dynamiku systému  

V této kapitole bylo popsáno experimentální zařízení s přímočarým hydromotorem, 

hmotnou zátěţí a hydraulickým vedením pro realizaci dynamických dějů. V programu Matlab 

SimHydraulics byl sestaven simulační model experimentálního zařízení. Simulační model byl 

ověřen porovnáním simulace a experimentu časového průběhu tlaku a polohy pístu 

hydromotoru při jeho zastavení ve „střední“ poloze, viz Obr. 10.8 a Obr. 10.9. Dále byl 

simulován vliv nastavení hydraulické hadice jako nepruţné (Rigid) a pruţné (Flexible). 

Nastavení hadice jako pruţné má v tomto případě významný vliv na vlastní frekvenci sytému, 

viz Tab. 10.1. 
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11. 3D numerické modelování pružnosti hadice 

V úvodu této kapitoly je potřeba před samotným modelováním nejprve rozebrat 

konstrukci hydraulické hadice a její chování v závislosti na tlaku hydraulického oleje. 

Součástí konstrukce hydraulických hadic jsou zpravidla oplety ať uţ textilní nebo ocelové. 

Hadice určené pro nejvyšší tlaky pak mají 4 aţ 6 spirálních ocelových opletů. Dále se hadice 

skládá z duše a vnějšího obalu. Materiálem těchto částí je syntetická pryţ. 

Z důvodu sloţité konstrukce a nehomogenity materiálu hydraulických hadic, viz Obr. 

11.1 je nelze ve 3D modelovat. Pouţití experimentálně zjištěných modulů pruţností hadic 

z kapitoly 8 u 3D numerických modelů není moţné. Pro modelování ve 3D by bylo nutné 

experimentálně zjistit moduly pruţnosti v tahu, tlaku, smyku pomocí tahových, tlakových 

a smykových zkoušek.   

 

Obr. 11.1 Konstrukce hydraulické hadice se dvěma oplety (SN2) [76] 

Pro demonstraci rozdílů v chování hydraulické hadice (nehomogenní) a hadice 

ze silikonové pryţe (homogenní), byl proveden experiment. Ten spočíval v zatíţení hadic 

vnitřním tlakem media, kterým byl u hydraulické hadice hydraulický olej a u hadice 

ze silikonové pryţe vzduch. Rozdíl mezi těmito hadicemi je takový, ţe při působení tlaku 

uvnitř hadice dojde u prověšené hydraulické hadice k jejímu napřímení (zkrácení), viz Obr. 

11.2 a u napřímené hadice ze silikonové pryţe dojde k prověšení (prodlouţení), viz Obr. 11.3. 

Zkrácení hydraulické hadice je zapříčiněno zejména její konstrukcí a ocelovými oplety, které 

se roztáhnou na průměru a tím se zkrátí na délce a hadice se napřímí. 
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Obr. 11.2 Hydraulická hadice a) bez tlaku, b) pod tlakem 

 

Obr. 11.3 Silikonová hadice a) bez tlaku, b) pod tlakem 

Z výše uvedených důvodů budou provedeny 3D simulace pro hadici ze silikonové 

pryţe, jejíţ materiál je téměř homogenní a jeho vlastnosti lze zjednodušeně vydefinovat 

z tabulek [72]. Slovo „zjednodušeně“ uvádím proto, ţe úplnému popisu materiálových 

vlastností jsou věnovány celé práce [68], [69], [70], [71] a jejich definice nebyla náplní této 
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práce. Výrobcem uváděný parametr pouţité silikonové hadice byla její tvrdost Shore A 52. 

Tento parametr se nazývá tvrdost podle Shoera a je stanoven pomocí dynamicko-elastické 

zkoušky. Ta spočívá v měření výšky odskoku zkušebního tělesa od měřené plochy. Z hodnoty 

Shore A 52 byly vydefinovány parametry pro nastavení hyperelastického Mooney-Rivlin 

modelu [73], viz Tab. 11.1.    

Konstitutivní Mooney-Rivlin model popisuje chování hyperelastického materiálu, kde 

je funkce hustoty deformační energie   lineární kombinací dvou redukovaných invariant 

Cauchy-Greenova tenzoru přetvoření. Základní tvar dvouparametrického Mooney-Rivlin 

modelu je [75]: 

     (  ̅   )     (  ̅   )  
 

 
(   )   

 

(11.1) 

kde     ,     a   jsou empiricky zjištěné materiálové konstanty a   ̅,    ̅ a     ̅
  

 jsou 

invarianty pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace.   můţeme také označit jako poměr 

deformovaného objemu a původního objemu elastického materiálu. Materiálové konstanty 

jsou určeny z experimentálních zkoušek a měření. Například zkouška jednoosým a dvouosým 

tahem, smyková zkouška a objemová zkouška.  

Pro numerické simulace byly pouţity programy pro pevnostní výpočty Ansys APDL a 

pro CFD výpočty Fluent a CFX. Oba CFD programy řeší úlohy v přibliţně stejné přesnosti. 

Při stejné síti (počtu buněk) je řešení Fluentu o něco přesnější, ale náročnější na čas výpočtu. 

Z tohoto pohledu můţeme v CFX zvolit jemnější síť. Na katedře je pro CFD výpočty 

pouţíván převáţně Fluent, proto bude pro FSI popsáno nastavení spojení programů Fluent a 

APDL. 

11.1 Experimentální měření pružnosti silikonové hadice 

V rámci experimentu bylo provedeno měření změny vnějšího průměru silikonové 

hadice v závislosti na změně tlaku vzduchu uvnitř hadice. Na obrázku (Obr. 11.4) je vidět 

experimentální obvod, který byl sestaven na trenaţéru Festo. Obvod se skládá ze zdroje 

stlačeného vzduchu, tlakového ventilu „TV“, rozváděče „R“, tlakového senzoru „TS“, měřené 

silikonové hadice „H“ a měřícího zařízení M 5000. Parametry silikonové hadice jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 11.1). Tento experiment byl proveden na hadici o délce 100 mm a 500 mm. 

Na hadici o délce 100 mm byla vyhodnocena pouze příčná deformace tj. rozdíl mezi vnějším 
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průměrem v zatíţeném stavu a vnějším průměrem v nezatíţeném stavu a na hadici o délce 500 

mm byla vyhodnocena jak příčná, tak délková deformace. 

 

Obr. 11.4 Experimentální obvod pro měření roztaţnosti silikonové hadice délky 100 mm 

Tab. 11.1 Parametry silikonové hadice „H“ délky 100 mm a 500 mm 

Vnitřní 

průměr 

d 

Vnější 

průměr 

D 

Délka 

l 

Youngův 

modul 

pruţnosti E 

Materiálová 

konstanta 

C10 

Materiálová 

konstanta 

C01 

Poissonovo 

číslo νP 

Hustota 

ρ 

[mm] [mm] [mm] [Pa] [Pa] [Pa] [-] [kg∙m
-3

] 

7,75 11,75 
100 a 

500 
2,70E+06 3,33E+05 0,83E+05 0,49 2 300 

Deformace délky hadice je dána nepřímo, pomocí měření velikosti průhybu hadice, 

kdy se s rostoucím tlakem průhyb hadice zvětšuje, viz Obr. 11.5. 

 

Obr. 11.5 Experimentální měření roztaţnosti silikonové hadice délky 500 mm 
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V tabulce (Tab. 11.2) jsou uvedeny změny vnějšího průměru hadice v závislosti na 

velikosti vnitřního tlaku vzduchu, pro obě délky hadice. Dále je uvedena hodnota průhybu 

hadice délky 500 mm  , ze které byla zjednodušeně pomocí délky oblouku vypočtena délka 

hadice a její prodlouţení   . Na obrázku (Obr. 11.6) je uvedena závislost změny vnějšího 

průměru hadice D na změně tlakového spádu p. 

Tab. 11.2 Experimentálně naměřené hodnoty změny průměru a průhybu silikonové hadice 

 
Hadice délky 100 mm Hadice délky 500 mm 

 Tlakový 

spád p 

Vnější 

průměr D 

Změna vnějšího 

průměru D  

Vnější 

průměr D 

Změna vnějšího 

průměru D  

Průhyb 

hadice h 

Prodlouţení 

hadice Δl 

[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

0 11,75 0 11,75 0 0 0 

1 12,3 0,55 12,38 0,63 1 0,01 

1,5 12,93 1,18 13,05 1,3 2 0,02 

2 14,06 2,31 14,12 2,37 10 0,53 

2,5 14,8 3,05 14,9 3,15 47 13,23 

 

Obr. 11.6 Závislost změny vnějšího průměru hadice D na změně tlakového spádu p 

11.2 Numerická simulace pružnosti silikonové hadice 

V této kapitole bude popsána metodika a nastavení jednocestné a dvoucestné FSI 

analýzy. Dále bude provedena numerická simulace experimentu, viz Obr. 11.4, tj. zatěţování 

hadice ze silikonové pryţe tlakem vzduchu zevnitř.  
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11.2.1 Jednocestná FSI analýza 

U jednocestné FSI analýzy je potřeba zkombinovat výpočetní moduly Fluent a Static 

Structural (APDL). Propojení těchto dvou modulu je provedeno v prostředí Workbench 

(Ansys). Na obrázku (Obr. 11.7) je znázorněno propojení obou modulů. Geometrie je 

vytvořena pouze v jednom modulu a podstoupena druhému modulu. Do geometrie je potřeba 

zahrnout jak silikonovou hadici (Solid), tak vzduch (Fluid), viz Obr. 11.8. Dále je zřejmá 

návaznost výpočtu, kdy proběhne v modulu Fluent simulace proudění vzduchu (Fluid) 

a následně jsou výsledky simulace (Solutions) předány modulu Static Structural (Setup), který 

následně provádí simulaci zatíţení hadice (Solid), viz Obr. 11.11. 

 

Obr. 11.7 Propojení Fluent (Fluid Flow) a APDL (Static Structural) 

Geometrie 

V DesignModeleru (DM Geometry) byla vytvořena geometrie hadice (Solid), jejíţ 

parametry jsou uvedeny v tabulce (Tab. 11.3) a geometrie proudění vzduchu (Fluid), viz Obr. 

11.8.  

Tab. 11.3 Parametry silikonové hadice délky 100 mm 

Vnitřní 

průměr 

d 

Vnější 

průměr 

D 

Délka 

l 

Youngův 

modul 

pruţnosti E 

Materiálová 

konstanta 

C10 

Materiálová 

konstanta 

C01 

Poissonovo 

číslo νP 

Hustota 

ρ 

[mm] [mm] [mm] [Pa] [Pa] [Pa] [-] [kg∙m
-3

] 

7,75 11,75 100 2,70E+06 3,33E+05 0,83E+05 0,49 2 300 
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Obr. 11.8 Geometrie hadice (Solid) a proudění (Fluid)  

Výpočetní síť 

Před síťováním je potřeba nejprve v modulu Fluent potlačit geometrii hadice (Solid) 

a naopak v modulu Static Structural je potlačena geometrie proudění (Fluid). Dále byla 

vytvořena síť pro kaţdý objem zvlášť. U obou objemů bylo provedeno zhuštění sítě, viz Obr. 

11.9, směrem k jejich vzájemnému kontaktu (Fluid – Solid Interface). 

 

Obr. 11.9 Síť v objemech Fluid a Solid 

Okrajové podmínky 

Na obrázku (Obr. 11.10a) je vidět nastavení okrajových podmínek, kde na vstupu byla 

pro modul Fluent nastavena podmínka pressure inlet tj. vzduch o daném tlaku  , viz Tab. 

11.2. Dále je potřeba v modulu Static Structural nastavit vazby, viz Obr. 11.10b, kde Fixed 

Support je pevné vetknutí na obou stranách hadice a Imported Pressure je tlak na vnitřní stěnu 

hadice importovaný z modulu Fluent.  
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Obr. 11.10 Okrajové podmínky a) Fluent, b) Static Structural 

Výsledky simulace hadice délky 100 mm 

Na obrázku (Obr. 11.11) je zobrazena deformace silikonové hadice délky 100 mm při 

zatíţení vnitřním tlakem          . Deformace je vyjádřena hodnotou odchylky stěny 

hadice od původní polohy. 

 

Obr. 11.11 Deformace stěny hadice délky 100 mm  

Na obrázku (Obr. 11.12) jsou vykresleny deformace stěny hadice délky 100 mm 

v řezu, který je veden napříč v polovině její délky. Zatěţovací tlak byl u varianty a)   

     , b)          , c)        , d)          . Mezikruţí označené černou linkou 



86 

znázorňuje původní průřez hadice a barevné mezikruţí znázorňuje deformovaný průřez 

hadice. Z důvodu vetknutí obou konců hadice je deformace v ose z omezena a tím dochází 

k jejímu prohnutí ve směru gravitačního zrychlení, coţ je zřejmé z větší deformace v ose x, 

viz Obr. 11.12. 

 

Obr. 11.12 Deformace hadice délky 100 mm v příčném řezu 
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Tab. 11.4 Porovnání experimentálně naměřených hodnot změny průměru hadice délky 100 

mm s hodnotami získanými pomocí numerické simulace 

 
Hadice délky 100 mm - Experiment Hadice délky 100 mm - Simulace 

Tlakový 

spád p  

Vnější průměr 

D 

Změna vnějšího 

průměru D  
Vnější průměr D 

Změna vnějšího 

průměru D  

[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] 

0 11,75 0 11,75 0 

1 12,30 0,55 12,44 0,69 

1,5 12,93 1,18 12,96 1,21 

2 14,06 2,31 13,68 1,93 

2,5 14,80 3,05 14,87 3,12 

V tabulce (Tab. 11.4) jsou uvedeny experimentálně změřené a numericky simulované 

hodnoty změny vnějšího průměru silikonové hadice pro jednotlivé tlakové zatíţení. 

Na obrázku (Obr. 11.13) je uvedeno porovnání závislostí změny vnějšího průměru hadice D 

na změně tlakového spádu p u experimentu a numerické simulace.   

 

Obr. 11.13 Porovnání závislosti změny vnějšího průměru hadice D na změně tlakového 

spádu p u experimentu a numerické simulace 
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Výsledky simulace hadice délky 500 mm 

Na obrázku (Obr. 11.14) je zobrazena deformace silikonové hadice délky 500 mm při 

zatíţení vnitřním tlakem          . Deformace je vyjádřena hodnotou odchylky stěny 

hadice od původní polohy. Můţeme zde také pozorovat průhyb hadice ve směru gravitačního 

zrychlení, který je zřetelněji patrný z obrázku (Obr. 11.15). 

 

Obr. 11.14 Deformace stěny hadice délky 500 mm  

Na obrázku (Obr. 11.15) jsou vykresleny deformace stěny hadice délky 500 mm 

v řezu, který je veden napříč v polovině její délky. Zatěţovací tlak byl u varianty a)   

     , b)          , c)        , d)          . Mezikruţí označené černou linkou 

znázorňuje původní průřez hadice a barevné mezikruţí znázorňuje deformovaný průřez 

hadice. U hadice délky 500 mm je prohnutí výraznější z důvodu prodlouţení   , coţ je dáno 

větší délkou hadice.  
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Obr. 11.15 Deformace hadice délky 500 mm v příčném řezu 
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Tab. 11.5 Porovnání experimentálně naměřených hodnot změny průměru a změny 

prodlouţení hadice délky 500 mm s hodnotami získanými pomocí numerické simulace 

 
Hadice délky 500 mm - Experiment Hadice délky 500 mm - Simulace 

Tlakový 

spád p  

Vnější 

průměr D 

Změna vnějšího 

průměru D  

Prodlouţení 

hadice l 

Vnější 

průměr D 

Změna vnějšího 

průměru D  

Prodlouţení 

hadice l 

[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

0 11,75 0 0 11,75 0 0 

1 12,38 0,63 0,01 12,44 0,69 0,34 

1,5 13,05 1,3 0,02 12,96 1,21 0,42 

2 14,12 2,37 0,53 13,68 1,93 0,49 

2,5 14,9 3,15 13,23 14,87 3,12 0,55 

V tabulce (Tab. 11.5) jsou uvedeny experimentálně změřené a numericky simulované 

hodnoty změny vnějšího průměru a délky silikonové hadice (500 mm) pro jednotlivé tlakové 

zatíţení. Na obrázku (Obr. 11.16) je uvedeno porovnání závislostí změny vnějšího průměru 

hadice D na změně tlakového spádu p u experimentu a numerické simulace.   

 

Obr. 11.16 Porovnání závislosti změny vnějšího průměru hadice D na změně tlakového 

spádu p u experimentu a numerické simulace 

Rozdíl mezi numerickými simulacemi hadic délek 100 mm a 500 mm je pouze 

v hodnotě prohnutí hadice  . To je dáno rozdílnou délkou hadic. Z tabulky (Tab. 11.5) je 

patrné, ţe simulované prodlouţení hadice    neodpovídá experimentu, coţ je zřejmě 

způsobeno nepřesným nastavením hyperelastického materiálu.  
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11.2.2 Dvoucestná FSI analýza 

Do programu ANSYS od verze 14.0 byl doplněn spojovací modul (Systém Coupling), 

který je součástí prostředí Workbench. Tento spojovací modul umoţňuje modelování 

jednocestné i dvoucestné FSI analýzy. Poskytuje přenos síly a posunutí a také synchronizaci 

mezi moduly Fluent a APDL. System Coupling umoţňuje řešení buď ustálené (statické, coţ 

odpovídá jednocestné FSI analýze), nebo neustálené (časově závislé) FSI analýzy. 

Z hlediska řešení nestacionárního proudění je potřeba vyuţít dvoucestnou FSI analýzu, 

která se řeší jako časově závislá, pouţijeme tedy výpočetní moduly Fluent a Transient 

Structural (APDL). Propojení těchto dvou modulu je realizováno pomocí modulu System 

Coupling v prostředí Workbench. Na obrázku (Obr. 11.17) je znázorněno propojení všech 

modulů. Geometrie je stejně jako u jednocestné FSI analýzy vytvořena pouze v jednom 

modulu a podstoupena druhému modulu. Geometrie a výpočetní síť jsou stejné, jako 

u jednocestné FSI analýzy, viz kapitola 11.2.1.  

 

Obr. 11.17 Propojení Fluent (Fluid Flow) a APDL (Static Structural) pomocí System 

Coupling  

Výpočet u této dvoucestné FSI analýzy probíhá následovně. Nejprve proběhne 

výpočet proudění v modulu Fluent, poté jsou výsledky tlakové síly působící na rozhraní 

(Fluid – Structure interface) poskytnuty skrze modul System Coupling modulu Transient 

Structural, kde jsou prostřednictvím síly aplikovány na vnitřní stěnu hadice, čímţ dojde k její 

deformaci. Následkem deformace dojde ke změně oblasti proudění (Fluid). Výsledky změny 

oblasti jsou z modulu Transient Structural vráceny zpět přes modul System Coupling 
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do modulu Fluent, ve kterém proběhne výpočet proudění ve změněné oblasti. Takto 

se výpočet opakuje v kaţdém časovém kroku. 

Na obrázku (Obr. 11.18) je vidět nastavení modulu System Coupling. V tomto 

nastavení jsou důleţité tyto tři kroky: 

- Analysis Settings: - toto nastavení zahrnuje velikost časového kroku, celkový čas 

simulace a maximální a minimální počet iterací pro kaţdý časový krok.  

- Data transfer: - jedná se o nejdůleţitější část nastavení modulu System Coupling. 

Zahrnuje a řídí přenos dat mezi dvěma výpočetními moduly. 

- Simulation sequence: - zde se nastavuje postup výpočtu tj., ve kterém modulu je 

proveden první výpočet.  

 

Obr. 11.18 Nastavení System Coupling  
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U dvoucestné FSI analýzy byla okrajová podmínka tlaku na vstupu (pressure inlet) 

definována pomocí uţivatelsky definované funkce UDF, viz příloha Příloha C. Průběh této 

funkce byl změřen na experimentálním zařízení a je uveden na obrázku (Obr. 11.19). 

 

Obr. 11.19 Průběh okrajové podmínky tlaku na vstupu (pressure inlet) 

Výsledky simulace dvoucestné FSI analýzy hadice délky 500 mm 

Na obrázku (Obr. 11.20) je zobrazena deformace silikonové hadice délky 500 mm při 

zatíţení vnitřním tlakem dle Obr. 11.19. Deformace je vyjádřena hodnotou odchylky stěny 

hadice od původní polohy. Dále je vidět průhyb hadice ve směru gravitačního zrychlení. 

 

Obr. 11.20 Deformace stěny hadice délky 500 mm u dvoucestné FSI analýzy  
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Na obrázku (Obr. 11.21) je vykreslena deformace stěny hadice délky 500 mm v řezu, 

který je veden napříč v polovině její délky. Mezikruţí označené černou linkou znázorňuje 

původní průřez hadice a barevné mezikruţí znázorňuje deformovaný průřez hadice. 

 

Obr. 11.21 Deformace hadice délky 500 mm v příčném řezu u dvoucestné FSI analýzy 

V tabulce (Tab. 11.6) jsou porovnány experimentálně změřené a numericky 

simulované hodnoty změny vnějšího průměru a délky silikonové hadice (500 mm) pomocí 

jednocestné i dvoucestné FSI analýzy. Rozdíl ve výsledku změny průměru    je 

zanedbatelný. Porovnáním změny délky    lze říct, ţe hodnota získaná dvoucestnou FSI 

analýzou se více přibliţuje experimentálně změřené hodnotě. Odlišnost simulované změny 

délky    od experimentu můţe být způsobena několika faktory např. neúplnou definicí 

hyperelastického modelu nebo skutečností, ţe materiál mohl při daném zatíţení překročit 

oblast elasticity. 
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Tab. 11.6 Porovnání experimentálně naměřených hodnot změny průměru a změny 

prodlouţení hadice délky 500 mm s hodnotami získanými pomocí jednocestné a dvoucestné 

FSI analýzy 

 

Hadice délky 500 mm 

Tlakový spád p Vnější průměr D Změna vnějšího průměru D  Prodlouţení hadice l 

[bar] [mm] [mm] [mm] 

Experiment 

2,5 14,9 3,15 13,23 

Jednocestná FSI analýza 

2,5 14,87 3,12 0,55 

Dvoucestná FSI analýza 

2,5 14,94 3,19 1,56 

11.3 Shrnutí měření a 3D numerické simulace pružnosti silikonové 

hadice 

V kapitole 11 byla vypracována metodika vytvoření jednocestné a dvoucestné FSI 

analýzy. Jednalo se o simulaci zatěţování silikonové hadice tlakem vzduchu zevnitř 

(nafukování). Nejdříve byl vytvořen 3D model hadice (Solid) a proudění (Fluid) a jejich 

výpočetní síť, viz Obr. 11.8 a Obr. 11.9. Dále byly specifikovány okrajové podmínky, 

materiálové vlastnosti silikonové pryţe a hyperelastický Mooney-Rivlin model. Následně 

byla provedena jednocestná i dvoucestná FSI analýza. Výsledky těchto analýz jsou porovnány 

s experimentem v tabulkách (Tab. 11.5) a (Tab. 11.6). Z výsledků vyplývá, ţe experiment 

(Obr. 11.5) nejvíce odpovídá simulaci pomocí dvoucestné FSI analýzy. Odlišnost simulované 

změny délky    od experimentu můţe být způsobena několika faktory např. neúplnou definicí 

hyperelastického modelu nebo skutečností, ţe materiál mohl při daném zatíţení překročit 

oblast elasticity.                
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12. Závěr 

Disertační práce se zabývá metodikou stanovení vlastností hydraulického vedení 

a hydraulického oleje a jejich vlivem na dynamiku hydraulického obvodu. Dále je zaměřena 

na modelování interakce tekuté a pevné sloţky tj. Fluid-Structure Interaction (FSI) analýzy. 

V kapitole 5 je rozebrána problematika modulu pruţnosti hydraulického vedení 

a hydraulického oleje včetně nerozpuštěného vzduchu. Následně jsou v kapitole 6 a 7 blíţe 

popsány základní rovnice numerických modelů pro 1D a 3D simulace proudění. 

V experimentální části (kapitola 8) je uvedena metodika měření a vyhodnocení modulu 

pruţnosti hydraulického oleje a hydraulických hadic. Tyto výsledky jsou pak pouţity 

v numerickém 1D modelu. Tento model je zaměřen na dynamiku hydraulického obvodu 

s hydraulickou hadicí a je verifikován pomocí experimentů. Následně jsou vyšetřené 

vlastnosti hydraulického vedení a hydraulického oleje pouţity pro modelování dynamiky 

hydraulického obvodu s hadicí a přímočarým hydromotorem s hmotnou zátěţí, který je 

ověřen pomocí experimentů, viz kapitola 10. V závěrečné kapitole 11 je popsána metodika 

modelování 3D FSI analýzy pomocí programu Ansys APDL a Ansys Fluent. 

Cílem této práce bylo: 

1) Experimentální a numerické stanovení statických a dynamických vlastností 

hydraulického vedení – hadic, potrubí a hydraulické kapaliny.  

V kapitole 8 byly popsány dvě metody, metoda expanze a metoda stlačování pro 

stanovení modulu pruţnosti hydraulického oleje a hydraulické hadice. Pro tyto metody byly 

sestaveny dva experimentální hydraulické obvody. Následně byly změřeny a vyhodnoceny 

vlastnosti hydraulického oleje tj. jeho hustota, viskozita a modul pruţnosti a moduly pruţnosti 

hydraulických hadic. Všechny tyto parametry byly vyhodnoceny pro dvě teploty oleje 

   (    )   a    (    )  . V kapitole 8.3 a příloze (Příloha A) byly porovnány 

moduly pruţnosti hydraulického oleje a hadic získané pomocí různých metod. Metodou 

expanze byly vyhodnoceny moduly pruţnosti oleje     a moduly pruţnosti hadic    . 

Metodou stlačování byly určeny moduly pruţnosti oleje sečné       (pomocí sečny) a tečné 

      (pomocí tečny) a hadic sečné       a tečné      . 

V kapitole 9 byl sestaven numerický model hydraulického obvodu pro vyhodnocení 

modulu pruţnosti metodou stlačování v programu Matlab SimHydraulics. V kapitole 9.3 byl 

na základě porovnání numerické simulace a experimentu zvolen vhodný experimentálně 
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stanovený modul pruţnosti oleje pro definici kapaliny v numerickém modelu. Tímto 

vhodným modulem pruţnosti oleje je tečný modul pruţnosti      , který reprezentuje modul 

pruţnosti oleje bez nerozpuštěného vzduchu. V kapitole 9.4 byla uvedena metodika pro 

stanovení obsahu nerozpuštěného vzduchu   na základě porovnání experimentálního měření 

a numerické simulace. Dále bylo v kapitole 9.5 pomocí porovnání numerické simulace 

a experimentu ověřeno, ţe nejvhodnějším experimentálně stanoveným modulem pruţnosti pro 

definici hadice v numerickém modelu je tečný modul pruţnosti hydraulické hadice      . 

2) Experimentální a numerické vyhodnocení vlivu statických a dynamických 

parametrů vedení na komplexní hydraulický systém 

Zjištěné parametry hydraulického oleje a hydraulických hadic v kapitolách 8 a 9 byly 

vyuţity u numerické simulace dynamických vlastností hydraulického obvodu s hydraulickým 

vedením, přímočarým hydromotorem a hmotnou zátěţí v kapitole 10. V této kapitole bylo 

popsáno experimentální zařízení s přímočarým hydromotorem, hmotnou zátěţí 

a hydraulickou hadicí pro realizaci dynamických dějů. V programu Matlab SimHydraulics byl 

sestaven simulační model experimentálního zařízení. Simulační model byl ověřen 

porovnáním simulace a experimentu časového průběhu tlaku a polohy pístu hydromotoru při 

jeho zastavení ve „střední“ poloze, viz Obr. 10.8 a Obr. 10.9. Dále byl simulován vliv 

nastavení hydraulické hadice jako nepruţné (Rigid) a pruţné (Flexible). Nastavení hadice 

jako pruţné má v tomto případě významný vliv na vlastní frekvenci sytému, viz Tab. 10.1. 

Pomocí numerických simulací lze projektovat celé hydraulické obvody nebo jen 

definovat vhodné optimalizace. Můţeme tak ověřit chování obvodu ještě před jeho vlastní 

realizací. Takto lze ušetřit značné náklady, které jsou spojené se špatným návrhem 

hydraulického obvodu. Dynamiku hydraulického obvodu ovlivňují také parametry, které byly 

vyšetřovány v této disertační práci tj. modul pruţnosti oleje, obsah vzduchu v oleji, pruţnost 

hydraulického vedení (potrubí, hadic), či hustota nebo viskozita oleje. Tyto zmíněné 

parametry byly vyšetřovány za účelem zpřesnění numerických modelů. 

3) Metodika vytvoření jednocestné a dvoucestné FSI analýzy 

Tato problematika nebyla hlavním cílem, ale pouze rozšířením práce, neboť úzce 

souvisí s tématem. V kapitole 11 byla vypracována metodika vytvoření jednocestné 

a dvoucestné FSI analýzy. Jednalo se o simulaci zatěţování silikonové hadice tlakem vzduchu 

zevnitř (nafukování). Nejdříve byl vytvořen 3D model hadice (Solid) a proudění (Fluid) 
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a jejich výpočetní síť, viz Obr. 11.8 a Obr. 11.9. Dále byly specifikovány okrajové podmínky, 

materiálové vlastnosti silikonové pryţe a hyperelastický Mooney-Rivlin model. Následně 

byla provedena jednocestná i dvoucestná FSI analýza. Výsledky těchto analýz jsou porovnány 

s experimentem v tabulkách (Tab. 11.5) a (Tab. 11.6). Z výsledků vyplývá, ţe experiment 

(Obr. 11.5) nejvíce odpovídá simulaci pomocí dvoucestné FSI analýzy. Odlišnost simulované 

změny délky    od experimentu můţe být způsobena několika faktory např. neúplnou definicí 

hyperelastického modelu nebo skutečností, ţe materiál mohl při daném zatíţení překročit 

oblast elasticity. Řešení FSI analýzy je v programu Ansys poměrně nové a je na něm potřeba 

dále pracovat, zejména v oblasti definice pruţnosti hydraulického vedení a konstrukce 

hydraulických hadic. 
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13. Conclusion 

This dissertation thesis deals with the methodology of determining the properties of 

hydraulic lines and hydraulic oil and their influence on the dynamics of the hydraulic circuit. 

Further it is aimed at modeling the interaction of liquid and solid components i.e. Fluid-

Structure Interaction (FSI) analysis. Chapter 5 discusses the problem of the modulus of 

elasticity of the hydraulic lines, hydraulic oil including undissolved air. Furthermore Chapter 

6 and 7 describes in more detail the basic equations of numerical models for 1D and 3D flow 

simulations. The experimental part (chapter 8) provides the measurement methodology and 

evaluation of the modulus of elasticity of hydraulic oil and hydraulic hoses. These results are 

then used in the numerical 1D model. This model is focused on the dynamics of the hydraulic 

circuit with the hydraulic hose, and is verified by experiments. Subsequently the examined 

properties of hydraulic lines and hydraulic oil are used for modeling the dynamics of the 

hydraulic circuit with a hose and linear hydraulic motor with a mass load, which is verified by 

experiments, see Chapter 10. In conclusion Chapter 11 describes the methodology of 3D 

modeling FSI analysis using Ansys APDL and Ansys Fluent programmes. 

The objective of the thesis was: 

1) Experimental and numerical determination of static and dynamic properties of 

hydraulic lines - hoses, pipes and hydraulic fluid. 

In Chapter 8 were described two methods, an expansion method and a compression 

method for the determination of the modulus of elasticity of hydraulic oil and hydraulic hoses. 

For these methods two experimental hydraulic circuits were compiled. Subsequently the 

properties of hydraulic oil i.e. its density, viscosity and bulk modulus and modulus of 

elasticity of hydraulics hoses. All these parameters were evaluated for two oil temperatures 

   (    )   and    (    )  . Chapter 8.3 and Appendix A compared the modulus 

of elasticity of hydraulic oil and hoses, which were obtained using different methods. By the 

method of expansion were evaluated bulk modulus of oil     and modulus of elasticity of 

hydraulic hoses    . By the method of compression were determined secant bulk modulus of 

oil       (using the secant) and tangent bulk modulus of oil       (using the tangent) and 

secant modulus of elasticity of hoses        and tangent modulus of elasticity of hoses      . 

In Chapter 9 was constructed the numerical model of the hydraulic circuit in Matlab 

SimHydraulics programme for the evaluation the modulus of elasticity using the compression 
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method. In Chapter 9.3 was selected, based on a comparison of numerical simulation and 

experiment, an appropriately chosen experimentally determined bulk modulus of oil for the 

definition of fluid in the numerical model. This appropriate bulk modulus of oil is tangent 

bulk modulus of oil      , which represents the bulk modulus of oil without undissolved air. 

In Chapter 9.4 was introduced a methodology for the determination of undissolved air α by 

comparing the experimental measurements and numerical simulations. Furthermore, in 

Chapter 9.5 by comparing the numerical simulations and experiments was verified that the 

most appropriate experimentally determined modulus of elasticity for the definition of the 

hose in the numerical model is the tangent modulus of elasticity of hydraulic hoses      . 

2) Experimental and numerical evaluation of the effects of static and dynamic 

properties of hydraulic lines to a complex hydraulic system. 

The identified parameters of hydraulic oil and hydraulic hoses in Chapters 8 and 9 

were used for numerical simulation of dynamic characteristics of the hydraulic circuit with 

hydraulic lines, with linear hydraulic motors and with a mass load in Chapter 10. This chapter 

described the experimental device with a linear hydraulic motor, a mass load, and a hydraulic 

hose for the realization of dynamic processes. In Matlab SimHydraulics programme 

a simulation model of experimental device was compiled. The simulation model was verified 

by a comparison of simulation and experiment of the time course of pressure and piston 

position when the motor stops in the "middle" position, see picture 10.8 and 10.9. 

Furthermore the effect of setting the hydraulic hoses as rigid and as flexible was simulated. 

Setting a flexible hose in this case has significant influence on the natural frequency of 

the system, see Tab. 10.1. 

By using numerical simulations it is possible to design the hydraulic circuits or just 

define the appropriate optimization. We can then verify circuit behaviour before own 

realization. This way you can save significant costs that are associated with a poor design of 

hydraulic circuit. The dynamics of the hydraulic circuit are also affected by other parameters, 

which were investigated in this thesis, i.e. bulk modulus of oil, air content in oil, modulus of 

elasticity of hydraulic lines (pipes, hoses) or density and viscosity of oil. These 

aforementioned parameters were investigated in order to refine numerical models. 
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3) Methodology for creating one-way and two-way FSI analysis 

This issue was not the main objective, but merely an extension of the work, as it is 

closely related to the theme. In Chapter 11 was developed a methodology for creating one-

way and two-way FSI analysis. It was a simulation of silicone hose with inside air pressure 

loading (inflation). At first a 3D model of the hose (Solid) and flow (fluid) and the 

computational network were created, see Picture 11.8 and 9.11. Furthermore, boundary 

conditions, material properties of silicone rubber and hyperelastic Mooney-Rivlin model were 

specified. Subsequently the one-way and two-way analysis of FSI was made. The results of 

these analyses are compared with experimental data in tables (Tab. 11.5) and (Tab. 11.6). The 

results show that the experiment (Pic. 11.5) is closest to the simulation using two-way FSI 

analysis. The difference between the simulation change of length    and the experiment can 

be caused by several factors for example incomplete definition of hyperelastic model or by 

the fact that the material under a given load could have exceeded the area of elasticity. The 

solution of FSI analysis in Ansys programme is a relatively new and further work is required, 

especially in the definition of elasticity of the hydraulic lines and the design of hydraulic 

hoses. 
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Přílohy 

Příloha A   

Přílohy týkající se porovnání všech experimentálně stanovených modulů pruţnosti 

hydraulických hadic                . 

A1 Hadice H10SN1 

 

A2 Hadice H10SN2 
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A3 Hadice H16SN1 

 

A4 Hadice H16SN2 
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A5 Hadice H19SH4 
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Příloha B   

Přílohy týkající se specifikace prvků experimentálních hydraulických obvodů. 

B1  Specifikace prvků v hydraulických obvodech pro stanovení modulu pruţnosti metodou 

expanze a metodou stlačování.  

Hydraulický obvod pro stanovení modulu pruţnosti metodou expanze 

 

Hydraulický obvod pro stanovení modulu pruţnosti metodou stlačování 
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Specifikace prvků obou obvodů je uvedena v jedné tabulce, protoţe se jedná o jeden 

modifikovaný obvod a většina prvků je v obvodech stejná. 

Označení Název, Typ Výrobce, Dodavatel 

N Olejová nádrţ hliníková 30 dm
3
 MP Filtri 

HG Hydrogenerátor GHPA 1-D-2, Q = 2 dm
3
.min

-1
 Marzocchi 

PV Pojistný ventil AM3VMPM3003 Aron 

R Ruční rozváděč AD3L17FZD14 Q-HYDRAULIKA 

JV Jednosměrný ventil 0.3 bar Aron 

O Topná spirála 440990150, 220V, 500W Backer Elektro 

KV1, 2, 3, 4 Kulový ventil V2MT 402.1014 JG 20S INTEVA 

KV5, 6 Kulový ventil V2MT 402.1013 JG 15L INTEVA 

OT Skleněná trubice Pr. 13x1.6 - 1500 Vitrum 

TRUBKA Ocelová bezešvá trubka TR30x4 - 1500 PKS 

HADICE Hadice jsou specifikovány v tabulce 8.1 
Hansa-Flex, 

Manuli - Tractor 

M Manometr pr. 63 s glyc., do 400 bar Italmanometri 

MB1, 2 Měřicí bod Minimess PKS 

SV Sedlový ventil VEI-8A-2A-06-NC-S1 Rexroth 

TS Tlakový senzor PR 15, 0 - 400 bar, 4 - 20 mA Hydrotechnik 

P Průtokoměr HySense QG 100 Hydrotechnik 

M5050 Měřicí zařízení Multisystem M5050 Hydrotechnik 
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B2  Specifikace prvků v hydraulickém obvodu pro měření dynamiky systému. 

 

Označení Název, Typ Výrobce, Dodavatel 

N, HG, PV, JV Hydraulický Agregát SA3-250-01.0-221 Hytos 

PR Proporcionální rozváděč PRL2-06-32-0-24 Hytos 

SV1, 2 Sedlový ventil VEI-8A-2A-06-NC-S1 Rexroth 

HADICE Hadice 2 SN 10 x 1650 Manuli - Tractor 

TS1, 2 Tlakový senzor PR 15, 0 - 400 bar, 4 - 20 mA Hydrotechnik 

PS Polohový senzor BTL7-E100-M0300-B-S32 Balluff 

HM Přímočarý hydromotor KS 40/28-300  Koma 

m Závaţí 45 kg   

M5050 Měřicí zařízení Multisystem M5050  Hydrotechnik 
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Příloha C   

Definice uţivatelské funkce UDF pro zadání hodnoty vstupního tlaku do hadice 

v závislosti na čase. 

#include "udf.h" 

DEFINE_PROFILE(pressure_magnitude, t, i) 

{ 

real pressure_mag; 

real the_current_time; 

face_t f; 

the_current_time = CURRENT_TIME; 

if ((the_current_time>=0.0) && (the_current_time<0.1)) 

{ 

pressure_mag=-20000000*the_current_time*the_current_time+4500000*the_current_time; 

} 

if ((the_current_time>=0.1) && (the_current_time<1.2)) 

{ 

pressure_mag=250000.0; 

} 

begin_f_loop(f,t) 

{ 

F_PROFILE(f,t,i) = pressure_mag; 

} 

end_f_loop(f,t) 

} 
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