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Seznam použitého značení 
a   zrychlení       [m.s-2] 

as   skutečná rychlost zvuku v kapalině    [m.s-1] 

at   teoretická rychlost zvuku v kapalině    [m.s-1] 

d   vnitřní průměr       [mm] 

g   tíhové zrychlení      [m.s-2] 

h   výška        [mm] 

hc   výška na cloně      [mm] 

l   délka hadice       [m] 

m   hmotnost       [kg] 

p   tlak        [Pa] 

∆p   tlakový spád       [Pa] 

pc   tlakový spád na cloně      [Pa] 

s   tloušťka stěny trubky      [m] 

t   teplota        [°C] 

tp   hodnota periody      [s] 

tz   uzavírací doba       [s] 

v   rychlost       [m.s-1] 

∆v   změna rychlosti      [m.s-1] 

x   parametr       [m] 

D   vnější průměr       [m] 

E   energie        [J] 

F   síla        [N] 

K   modul objemové pružnosti kapaliny     [Pa] 

QV   objemový průtok      [m3.s-1] 

S   kruhová plocha      [m2] 

T   perioda       [s] 

V   objem        [m3] 

γ   stlačitelnost       [Pa-1] 

κ   součinitel zahrnující vliv pružnosti stěn potrubí  [1]  

ρ   hustota        [kg.m-3] 
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ÚVOD 
 
 
S hydraulickým rázem se můžeme setkat na mnoha místech, protože hydraulika má velké 

množství využití v oblastech jako zemědělství, stavebnictví, průmyslu i dopravě. U 

hydraulického rázu jde o přeměnu kinetické energie na kapaliny na deformační práci 

kapaliny. To se projeví periodickými změnami průtoku a tlaků. S vývojem hydrauliky 

dochází i k vývoji eliminaci hydraulického rázu tlumiči rázu nebo změnou parametru 

ovlivňující ráz. Ve skutečných kapalinách se vnitřním třením rázové vlny utlumí až 

prakticky zaniknou. Nebezpečí hydraulického rázu je ve velkých tlakových změnách, které 

by mohly vést k deformaci potrubí nebo až k jeho roztržení.  

Cílem této práce je vyhodnocení měření tlaku a průtoku při hydraulickém rázu pro 

stlačitelnou a nestlačitelnou kapalinu a jeho grafické zpracování. 
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1 Neustálené proud ění 
  
 Neustálené proudění je spojeno se změnou rychlosti a tlaku v čase. 

1.1 Neustálené proud ění nestla čitelné kapaliny 
  

V nejjednodušším případě neustáleného proudění nestlačitelné kapaliny 

předpokládáme malé změny rychlosti a tlaku. Velikost změny je dána derivací. Pak 

považujeme kapalinu za nestlačitelnou  (ρ = konst) a potrubí za tuhé. Rychlost proudění je 

v tomto případě funkcí času v = v(t). K řešení tohoto problému pak poslouží rozšířená 

Bernoulliho rovnice, která byla získána integrací Eulerovy rovnice pro proudění dokonalé 

tekutiny ve tvaru [1] 

∫ =
∂
∂+++

l

konstdl
t

v
gh

vp

2

2

ρ
, kde ∫ =

∂
∂

l

aldl
t

v
    (1.1) 

 

Obr. 1.1  Schéma potrubí [2] 

 

Bernoulliho rovnice v tuhém potrubí pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny je dle 

obr. 1.1. 

 Zghal
vpvp +++=+
22

2
2

2
1

ρρ
      (1.2) 

a  je zrychlení sloupce kapaliny o délce l , kdy 
t

v

dt

dv
a

∆
∆≅=  
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V případě vodorovného potrubí s konstantním průměrem (předpokladem je uzavřený ventil 

a neuvažuji ztráty), můžeme Bernoulliho rovnici zapsat, pro průřezy 1 a 2 dle obr. 1.1, ve 

zjednodušeném tvaru, který nastane vlivem zanedbání ztrát 

 al
pp

+=
ρρ

21          (1.3) 

Změna tlaku je dána vztahem  

 alppp ρ−=−=∆ 12         (1.4) 

 

Uzavíráním armatury dochází ke zpožďování sloupce, zrychlení je záporné (a<0) a tlak 

v potrubí vzrůstá. Otevíráním armatury naopak dochází ke zrychlení sloupce, zrychlení je 

kladné (a>0) a tlak v potrubí klesá (p∆ < 0). 

Pokud se mění průřez potrubí, dochází ke změnám rychlosti a zrychlení proudu 

v jednotlivých úsecích potrubí. Pro každý časový okamžik platí rovnice kontinuity pro 

libovolné průřezy. 

 konstdvSdvSdvS =⋅=⋅=⋅ 2211       (1.5) 

kde dtadv 11 = , dtadv 22 = . Po dosazení do rovnice kontinuity a úpravě se dostane 

 konstSaaSaS === 2211        (1.6) 

což je druhá rovnice kontinuity pro neustálené proudění nestlačitelné kapaliny v tuhém 

potrubí. 

1.2 Neustálené proud ění stla čitelné kapaliny 
 

Dochází-li k velkým změnám tlaku tzn. takových, které jsou dostatečně velké na to, 

aby poškodily dané potrubí, musíme brát v úvahu stlačitelnost kapaliny a neustálené 

proudění řešit jako hydraulický ráz. 

 

2 Hydraulický ráz 
 

Při velkých změnách rychlosti kapaliny v potrubí dochází k velkým změnám tlaku, 

které vyvolávají stlačení kapaliny. Pak nastává přeměna kinetické energie na deformační 

energii, případně naopak. U stlačitelné kapaliny je rychlost šíření tlakových změn konečná 
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tzn., že změny tlaku se neprojeví okamžitě v celém sloupci kapaliny, ale šíří se rychlostí 

zvuku. 

 

2.1 Totální hydraulický ráz 
 

Totální hydraulický ráz můžeme popsat na případě, kdy je potrubí napojeno na 

nádrž s konstantní hladinou Np . Na konci potrubí je uzavírací armatura (obr. 1.1). Jako 

příklad vezmeme rychlé uzavření armatury, což způsobí okamžité zastavení proudu 

kapaliny. Částice u armatury se zastaví a jejich kinetická energie se přemění na deformační 

energii potřebnou ke stlačení zastaveného sloupce kapaliny. Stlačením kapaliny se vytvoří 

prostor, do kterého vnikají částice pohybujícího se sloupce kapaliny. Při nárazu na 

zastavenou kapalinu dochází k další přeměně kinetické energie na deformační energii. 

Rozhraní mezi zastavenou kapalinou a pohybující se kapalinou se šíří od místa vzniku rázu 

rychlostí zvuku a . Zastavená kapalina má větší tlak o hodnotu p∆ . Tlaková vlna (přímá) 

se pohybuje rovnoměrně, tudíž za čas alt /=  proběhne celý úsek potrubí až k nádrži. 

Dojde ke stlačení sloupce kapaliny mající vyšší tlak o hodnotu p∆ . Rázová vlna se nemůže 

šířit dále do nádrže, kde je volná hladina. Na počátku potrubí došlo k rovnovážnému stavu, 

což je rozhraní stlačené a nestlačené kapaliny. Proto se stlačená kapalina začne rozpínat do 

nádrže, kde se přemění deformační energie na kinetickou a rozběhne se v opačném smyslu 

(od uzávěru do nádrže). Stoupnutí tlaku p∆  se tím zruší a čelo této vlny (odražená) se šíří 

rychlostí zvuku ke konci potrubí (v čase Tt = , kde T  je doba běhu vlny), dojde ke snížení 

tlaku o hodnotu p∆ . Tlaková vlna se pak šíří od uzávěru k nádrži, kde se odrazí (v čase 

Tt 2/3= ). V té chvíli dojde k zrušení této tlakové vlny a kapalina se rozběhne od nádrže 

k uzávěru (v čase Tt 2= ). Na uzávěr narazí a dojde k zastavení a zvýšení tlaku na hodnotu 

p∆ . Ale to se už celý proces šíření vlny opakuje. [1] 
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Obr. 2.1 Pohyb přímé a odražené vlny [4] 

 

U ideálních kapalin bez vnitřního tření by nedošlo k útlumu a tlakové vlny by se 

neustále opakovaly. U skutečných kapalin by se tlakové vlny vnitřním třením utlumily až 

by úplně zanikly. 

Doba, kdy se vlna vrátí do místa vzniku (k uzávěru), se nazývá doba běhu vlny T  

 
a

l
T

2=          (2.1) 

U kapalin je rychlost šíření tlakových vln (zvuku) označována jako teoretická rychlost 

zvuku  

ρ
K

at =          (2.2) 
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K  je modul objemové pružnosti kapaliny 

Modul objemové pružnosti K  je převrácená hodnota stlačitelnosti γ . [10] 

γ
1=K           (2.3) 

Stlačitelnost γ  je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke 

změně tlaku. 

dp

dV

V
⋅−= 1γ          (2.4) 

kde : 

V  je původní objem kapaliny před stlačením 

dV  je změna objemu při stlačení 

dp je změna tlaku 

        

Teoretická rychlost zvuku by se dosáhla v dokonale tuhém potrubí. Vzhledem k pružnosti 

potrubí je skutečná rychlost menší 

 taa ⋅= κ          (2.5) 

kde : 

κ  je součinitel zahrnující vliv pružnosti stěn potrubí. Lze spočítat v závislosti na tloušťce 

stěny potrubí s, modulu objemové pružnosti kapaliny K  a modulu pružnosti v tahu E . Pro 

tlustostěnné potrubí je D  vnější průměr a d  vnitřní průměr trubky. 

sE

dK

⋅
⋅+

=
1

1κ   (tenkostěnné),    

22

22

21

1

dD

dD

E

K

−
+⋅⋅+

=κ   (tlustostěnné) (2.6) 

  

Stoupnutí tlaku při hydraulickém rázu odvodíme z rovnosti kinetické a deformační práce 

při stlačení kapaliny v potrubí. 

 DK EE =    

po dosazení  

 xFmv ∆=
2

1

2

1 2  
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kde dále 

 VpSSxv ∆∆=
2

1

2

1 2ρ   

dále můžeme vyjádřit jako 

 VpVV ∆∆=
2

1

2

1 2ρ         (2.7) 

po úpravě dostaneme 

 
2v

p

V

V

ρ
∆=

∆
 kde ze vztahu 

p

K

V

V

V

pV
K

∆
=

∆
⇒

∆
∆=   

kdy nakonec dostaneme 

va
K

vvKp
v

p

p

K ρ
ρ

ρρ
ρ

=⋅==∆⇒
∆=

∆
2

2
 

Tento výraz odvodil N. E. Žukovskij (1897 – 1898). 
 

Skutečné zvýšení tlaku se vypočte pomoci skutečné rychlosti zvuku a 

 vaavp tρκρ ==∆         (2.8) 

Doba uzavírání nebo otevírání ventilu se vypočte 

 
a

l
tTt zz

2≤⇒≤         (2.9) 

2.2 Částečný hydraulický ráz 
 

Bude-li docházet ke zvětšování času uzavírání tz (tz > T) doběhne vlna za čas T 

k uzávěru, který je stále otevřený a toto nazýváme jako částečný hydraulický ráz, který za 

předpokladu lineárního poklesu rychlosti v čase určíme  

 
z

Č t

T
pp ∆=∆          (2.10) 

Jelikož není uzavírání ukončeno, budou se účinky přímé a odražené větve vlny sčítat. 

Odražená vlna má opačné znaménko a je časově posunuta o dobu běhu vlny T. Částečný 

hydraulický ráz se nazývá také z důvodu částečné přeměny kinetické energie na 

deformační. 
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3 Návrh m ěření hydraulických veli čin 
 

3.1 Měření tlaku 
 

Pro měření hydraulického rázu budu využívat piezoelektrických snímačů tlaku z 

důvodu možnosti použití těchto snímačů při dynamických dějích. Naměřená data mohou 

být přenesena do vyhodnocovacího počítače, ve kterém lze data vykreslit graficky pomoci 

programu Matlab. Musím dbát na to, aby tlakový snímač byl vhodný pro proudící kapalinu 

a také na obousměrnost snímače. 

Snímače tlaku p1 a p2  na cloně nejsou vhodné a to z důvodu jejich zašumění. 

Vykreslením grafu těchto snímačů, bez spuštěného čerpadla (bez tlaku), zjistíme, že tlakové 

signály p1 a p2 jsou vůči sobě posunuté o malou hodnotu a jsou zašuměné. Šum na 

snímačích, který nám vykreslil program Matlab - Simulink není způsoben zdrojem ale 

nejspíše kartou analogového převodníku. Proto doporučuji použít snímač tlakové diference. 

Z velké nabídky snímačů navrhuji koupit  snímač tlakové diference, protože snímá tlak 

v obou směrech. 

 

Návrh snímače tlakové diference :  

Typ    EJX 110A 

Rozsah    (-10 ÷ 10) kPa 

Výstup    (4 ÷ 20) mA, (0 ÷ 10) V 

Napájení   (10,5 ÷ 42) VDC 

Základní chyba  ± 0,04% rozpětí 

Výrobce   YOKOGAWA 
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Obr. 3.1 Snímač tlakové diference od firmy YOKOGAWA [11] 

3.1.1 Hydrostatické tlakom ěry 
 

Činnost těchto tlakoměrů je založena na účinku hydrostatického tlaku, který 

vyvozuje sloupec kapaliny o výšce h a hustotě ρ. 

ghp ρ=          (3.1) 

Hodnota kapaliny se odečítá podle sloupce kapaliny h a měření tlaku je tedy převedeno na 

měření délek. Protože je hustota funkcí teploty, je i údaj tlaku závislý na teplotě. Jako 

kapaliny pro tento druh tlakoměru používáme rtuť, voda, ethalon atd. Rozsah měření pro 

vodu je 15 kPa a pro rtuť je 0,2 MPa. Rozsahem měření je i daná délka trubic, která bývá 

maximálně do hodnoty 1,5 m. Přesnost odečítání lze zajistit až na 0,5 mm. Nejčastěji 

používaným hydrostatickým tlakoměrem je U-tlakoměr (U-trubice). Používají se především 

k laboratorním a metrologickým účelům. V řídících obvodech se nepoužívají, protože 

neposkytují signál. 

 

Obr. 3.2 Schéma U – trubice [5] 
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3.1.2 Piezoelektrické sníma če tlaku 
 
Piezoelektrický jev – působením mechanických deformací dochází u některých druhů 

krystalů k vyvolání elektrického náboje. Přiložením střídavého elektrického pole vyvolá 

mechanické rozkmitání krystalu. Piezoelektrický prvek se získá z krystalu např. křemene 

vyříznutím destičky s hranami rovnoběžnými s jednotlivými osami krystalu. Působí-li síla 

kolmo na optickou osu, krystal se zelektrizuje a na plochách kolmých na elektrickou osu se 

objeví elektrický náboj. Působí-li na křemennou destičku rovnoměrně rozložená síla podél 

elektrické osy x, hovoříme o tzv. podélném piezoelektrickém jevu, při němž se záporné 

body krystalické mřížky posunou vzhledem ke kladným bodům, což vyvolá náboj na 

plochách s kovovými elektrodami. Působí-li síla ve směru mechanické osy, objeví se 

náboje opět na plochách kolmých na elektrickou osu, avšak směr polarizačního vektoru je 

záporný a velikost náboje závisí na geometrických rozměrech krystalu. Pak hovoříme o tzv. 

příčném piezoelektrickém jevu. Piezoelektrický modul křemene má malou hodnotu ale jeho 

předností je lineární statická charakteristika, malá závislost piezoelektrické konstanty na 

teplotě, velký měřící rozsah daný mechanickou pevností krystalu a široké rozmezí 

pracovních teplot (až do 550 °C). 

 

Konstrukce piezoelektrického snímače - čidlo je vytvořeno spojením několika disků 

z piezokeramiky. Do tělesa piezoelektrického snímače tlaku bývá obvykle zabudován 

impedanční převodník. Má příznivé dynamické vlastnosti, jeho odezva činí řádově několik 

mikrosekund. Tyto snímače tlaku jsou vhodné k měření časově proměnných tlaků a 

rychlých dějů. Měřit statický tlak v podstatě nemohou, protože náboj vzniklý po přiložení 

tlaku se vlivem nedokonalostí izolace vybíjí a napětí na elektrodách stále klesá. Obvykle 

mají vestavěnou kompenzaci parazitního působení vibrací. Jsou vhodné pro měření za 

vysokých teplot (až do 500 °C). Maximální horní mez měřícího rozsahu je 100 MPa. 

Uspořádání snímače je na obr. 3.2. Dále obsahuje dva piezoelektrické výbrusy ve tvaru 

disku, které jsou zapojeny elektricky paralelně a jejichž náboje se sčítají. Přenos tlakové 

síly na krystal je zprostředkován membránou. Aby se vyloučilo smykové namáhání, musí 

být elektrody a rovina krystalu paralelní s přesností 10 µm při nerovnosti povrchu menší 

než 1 µm. Tlakové  vlastnosti lze zajistit pouze velmi dokonalými procedurami leštění 
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povrchu. Případné nerovnosti by mohly vyvolat místní napětí vedoucí až k prasknutí 

křehkého výbrusu. Předností jsou zejména jejich dynamické vlastnosti, které je předurčují 

pro měření dynamických tlakových dějů. Piezoelektrické snímače mohou být snadno 

miniaturizovány až na rozměry několika milimetrů. 

 

 

Obr. 3.3 Uspořádání snímače tlaku [6]   Obr. 3.4 Příklady provedení  [6] 
snímačů      tlaku s křemíkovou membránou     

                 
  

 

Na obr. 3.3 jsou snímače tlaku (shora) těchto firem: BD Sensors, BHV Senzory a Cressto. 

Např. pro snímače tlaku firmy Cressto jsou jmenovité tlakové rozsahy ± 2,5 kPa až 6 MPa, 

max. přetlak do 40 kPa je 100 kPa a od 60 kPa do 6 MPa je 200% jmen. rozsahu. Provozní 

teplotní rozsah je –15 ÷ +85 °C. Napájecí napětí 12 ÷ 36 V. Výstup má 4 ÷ 20 mA pro 

dvouvodič, 0 ÷ 20 mA pro třívodič, 0 ÷ 10 V třívodič. 
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3.2 Měření průtoku 
 
Pro měření průtoku používáme tyto metody : [7] 

- objemové metody : 

o odměřování objemu plynu nebo kapaliny v odměrných prostorách  

o cyklické plnění a vyprazdňování odměrných prostor  

o měřítkem proteklého množství je počet měřících cyklů  

- rychlostní metody : 

o vhodnou technikou se měří rychlost proudícího média  

o za znalosti průtočného profilu a průřezu vypočítáme objemový průtok  

- hmotnostní metody : 

o měří se veličina přímoúměrná hmotnostnímu průtoku  

 

Pro měření hydraulického rázu budu využívat průtokoměry využívající rychlostní metody k 

měření průtoku. 

Další možností by bylo použití průtokoměru Portaflow-X od firmy Fuji Electric, který je 

přenosný, dá se připojit k počítači a nebo je zde možnost dodání s vestavěnou tiskárnou.  

Typ   ultrazvukový průtokoměr PORTAFLOW-X 

Přesnost měření ± 1 % 

Světlost potrubí (13 ÷ 6000) mm 

Pro teploty  (-40 ÷ 200) °C 

Výstup   17,5 V DC, 1,2 A;  

Vstup   (4 ÷ 20) mA DC 

Napájení  external power adapter U = (90 ÷ 264) V AC 

Výrobce  Fuji Electronic 

 

Obr. 3.5  Průtokoměr Portaflow-X od firmy Fuji Electronic [12] 
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3.2.1 Průřezová m ěřidla 
 

Princip měření je dán zúžením průtočného průřezu. Do potrubí se umístí škrtící 

orgán, zmenšující průtočný  průřez. Rozdíl statických tlaků v tekutině před zúžením p1 a za 

zúžením p2, snímaný rozdílovým tlakoměrem, je závislý na hodnotě průtoku. Měření 

průtoku škrtícími orgány (obr.) bylo dlouho nejpoužívanější metodou měření průtoku 

tekutin. V současné době se používají měřící přístroje s přímým elektrickým výstupem. 

Obr. 3.6 Přehled základních škrtící orgánů [7] 

 

Při měření průtoku škrtícími orgány je nutné splnit pracovní podmínky. Měřená látka musí 

být homogenní, musí mít stálou teplotu a musí být tvořena jednou fází. Nesmí obsahovat 

tuhé částice. Kapalina nesmí obsahovat bublinky plynu a plyn nesmí obsahovat kapky. 

Pro odvození výpočtových vztahů vycházíme z rovnice kontinuity a z Bernoulliho 

rovnice. 

Rovnici kontinuity vyjádříme jako 

 2211 vSvS ⋅=⋅         (3.2) 

kde 
4

2

1

D
S

⋅= π
, 

4

2

2

d
S

⋅= π
 

Bernoulliho rovnici vyjádříme jako 

 
ρρ

2
2
21

2
1

22

pvpv +=+         (3.3) 
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Obr. 3.7 Proudění a průběh tlaků na cloně (p1, p2 – statický tlak u stěny před zúžením; p´1, 

p´2 – statický tlak v ose potrubí; pz – tlaková ztráta na škrtícím orgánu) [7] 

 

Za clonou se proudnice tekutiny navzájem přibližují a rozdělení tlaku a umístění odběru 

statického tlaku není ideální. Průběhy tlaků jsou znázorněny ve spodní části obr. 3.7. 

Čárkovanou čarou je vyznačen průběh tlaku v ose potrubí, plnými čarami u stěny potrubí. 

Rozdíl tlaků je pak dán p1 – p2. 

Dalším problém při měření je umístění snímačů tlaku u clony a připojení k U – trubici na 

obr. 3.8. Vhodnější by bylo připojení k U – trubici umístit blíže ke cloně viz obr. 3.7., 

z důvodu většího tlakového spádu.  Zbývající umístění snímačů (p3, p4) na měřící trati je 

vhodné. 

 

Obr. 3.8 Umístění snímačů tlaku a připojení k U - trubici 
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3.2.2 Ultrazvukové pr ůtokom ěry 
 
 
Tyto průtokoměry můžeme rozdělit na dva typy přístrojů založených na: 

- využití Dopplerova jevu 

- měření doby průchodu ultrazvukového signálu 

-  

Průtokoměry s využitím Dopplerova jevu se nebudeme zabývat, protože měřená kapalina 

obsahuje částice odrážející zvuk a to není vhodné pro tuto práci. 

 

Průtokoměry s měřením doby průchodu ultrazvukového signálu  

 

Signál se vysílá jak ve směru tak i protisměru proudění (obr. 3.10). Signál je vysílán 

ve formě impulsu v obou směrech šíření a vyhodnocují se časové rozdíly při průchodu 

v obou směrech. V potrubí jsou zabudovány dvě dvojice elektroakustických měničů. 

Vysílač V1 vysílá impulsy proti směru a vysílač V2 ve směru proudění. 

 

 

Obr. 3.9 Ultrazvukový průtokoměr na principu měření  

doby průchodu ultrazvukového signálu [8] 

 

Větší citlivosti průtokoměru se dosáhne prodloužením dráhy mezi vysílačem a přijímačem 

ultrazvuku. Využívá se odraz od protější stěny potrubí (obr. 3.11) nebo opakovaný odraz od 

reflektorů umístěných v potrubí (obr. 3.12). 
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Obr. 3.10 Odraz ultrazvuku od stěny potrubí       Obr. 3.11 Opakovaný odraz ultrazvuku 

 

U těchto průtokoměru nedochází k zásahu do proudícího média, nevykazují přídavnou 

tlakovou ztrátu a lze je dodatečně instalovat na povrch potrubí. Lze je použít pro měření 

průtoku kapalin, plynů a nasycených par, mohou pracovat v libovolné poloze a měřit 

proudění v obou směrech. Dále je lze použít pro měření znečištěných, agresivních kapalin, 

pro měření pulsujících průtoků i tavenin za vysokých teplot. Potrubí může mít průměr od 

několika milimetrů do několika metrů. 

 

4 Vyhodnocení chyb m ěření 
 

Počítače s analogovo-číslicovými převodníky umožňují použití digitálních metod 

pro vyhodnocování náhodných procesů. Jejich hlavní  předností je univerzálnost, lepší 

průběh náhodného charakteru.  

Při zpracování signálu si velkou pozornost zasluhují především hrubé chyby, které 

se z nejrůznějších příčin mohou vyloučit. Obvykle se kontrolují vzorky na logickou 

souvislost se sousedními veličinami nebo při automatickém zpracování je kontrola součástí 

programu, která vyloučí z dalších výpočtů takové vzorky, jejichž hodnoty přesahují určitou 

hranici, kterou s ohledem na použité měřící přístroje můžeme poměrně přesně stanovit. [3]  

 

Příklad stanovení chyby m ěření průtoku  

Provedl jsem 5x odečet maximálního průtoku pro clonu s největším průměrem.  

 

Měření 1 2 3 4 5 

Odečtená hodnota [m3.hod-1] 0,96 0,98 0,96 0,97 0,97 
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Výpočet aritmetického průměru :  

13

1

.968,0
1 −

=

== ∑ hodmQ
n

Q
n

i
i  

 

Výpočet nejistoty typu A :  

( ) ( ) ( ) 133

1

2
.1074166,3

1

1 −−

=

⋅=−
−

= ∑ hodmQQ
nn

Qu
n

i
iA  

Výpočet nejistoty typu B :  

Pro tento výpočet jsem použil údaje z kalibrační listu uvedeného v příloze. 

1321
max .02865,0015,001365,03

100

5,0
968,0

100

41,1

100100
−=+=⋅+⋅=+= hodmUUU RX

δδ
 

kde 

δ1 chyba měřícího přístroje udaná v kalibračním listě; δ1 = 1,41% 

δ2 přesnost měřícího přístroje udaná v kalibračním listě; δ2 = 0,5% 

UR rozsah přístroje 

UX aritmetický průměr 

( ) 13max .01654,0
3

−== hodm
U

QuB  

Výpočet kombinované standardní nejistoty :  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1322322 .0169579,001654,01074166,3 −− =+⋅=+= hodmQuQuQu BAC  

Rozšířená nejistota :  

( ) ( ) 13.0339158,00169579,02 −=⋅== hodmQukQU Cr  

kr koeficient rozšíření, z kalibračního listu je kr = 2 

Výsledek měření :  

( ) 13.0339,0968,0 −±= hodmQ  
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5 Návrh trati pro m ěření hydraulického rázu 
 

5.1 Schéma m ěřící trati 

 

Obr. 5.1 Schéma trati pro měření hydraulického rázu 

(N - nádrž na vodu, HG - čerpadlo, (p1÷p4) – snímače tlaku, C – clona, UTC – U-trubice, 

H – hadice, V – ventil, PR – průtokoměr) 

5.2 Specifikace prvk ů 
 
Nádrž (N)  

Objem nádrže  42 dm3 

Výrobce  Valter Špalek – plexi 

 

Zdroj nap ětí  

Typ   BK125  (školní stabilizovaný zdroj) 

Napájení  220V/50HZ 

 
U – trubice (UTC) 

Výrobce  VŠB 

 

Čerpadlo (HG) 

Typ   cirkulační čerpadlo WILO RS 25/4 230 

V PN 10 

Max. tlakový spád 10 kPa 

Jmenovité otáčky 1200/1650/2000 min-1  

Výrobce  WILO  
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Uzavírací ventil (V) 

Typ   kulový kohout DN25 

Tlaková třída  ANSI 800 

-  na ventilu jsou uchyceny 2 mechanické spínače s 

kladičkou 

Výrobce  MARTECH Hradec Králové  

Snímače tlaku (p1 – p3) 

Typ   TMG 518 Z3G 

Rozsah   (0; 1.105) Pa  

Snímač tlaku p4 

Typ   TMVG 567 Z3G 

Rozsah   (-1.105; 5.105) Pa 

Výstup   (0÷20) mA 

Napájení  (12÷36) mA 

Závit   M12x1,5 

 

Clona (C) 

Vnitřní průměr clony  20 mm 

Vnitřní průměr potrubí 25,4 mm 

Výrobce   VŠB 

 

Hadice (H) 

Typ   MP 20 EPDM 

Pracovní tlak  2 MPa 

Průměr   25/35 mm 

Hmotnost  0,6 kg.m-1 

Výrobce  KONEKT Hradec Králové 
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Průtokoměr (PR) 

Typ   ultrazvukový průtokoměr FLOMIC 

FL 1014 

Rozsah průtoku          (0÷3) m3.hod-1 

Jmenovitý tlak 16 bar 

Napájení  pasivní impulsní U = 5 ÷ 30 V, Imax 

= 10 mA 

Výrobce  ELIS Plzeň 

 

 

5.3 Princip funkce obvodu 
 

Čerpadlo nasává vodu z nádrže a vhání ji do systému. Na cloně za čerpadlem se 

měří ztrátová výška pomocí U – trubice. Na konci hadice je umístěný ventil, jehož poloha 

charakterizující uzavírání nebo otevirání, je snímána do počítače. Celková délka trati od 

čerpadla k ventilu je l = 48,4 m. V systému jsou umístěny snímače tlaku, jejichž výstupní 

analogový signál je převáděn přes analogový převodník (karta AD 612 firmy Humusoft) do 

počítače. Ke zpracování signálu se používá software Matlab – Simulink. V průběhu i po 

jeho ukončení lze zobrazit průběhy tlaků a polohu ventilu. [9] 

 

Obr. 5.2 Měřící trať [9] 
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6 Měření a grafické zpracovaní hydraulických veli čin 
 

Před samotným měřením a grafickým zpracováním musím nacejchovat jednotlivé 

clony s nimiž budu provádět měření. Pomocí naměřených veličin tlaku, průtoku a rozdílu 

výšek hladin na U - trubici můžu dále stanovit parametry pro stlačitelnou a nestlačitelnou 

kapalinu. Následně programem Matlab – Simulink stanovím grafické závislosti 

naměřených veličin. 

 

6.1 Postup p ři cejchování clony pomocí obrácené U - trubice 
 
1. Připojím čerpadlo a počítač do elektrické sítě a otevřu uzavírací ventil. Zapnu zdroj 

sloužící k napájení snímačů tlaku. 

2. Spustím čerpadlo. 

3. Na U – trubici odečtu rozdíl hladin ∆hc a odečtu průtok Q na průtokoměru a zapíšu do 

tabulky. 

4. Postupně přivírám uzavírací ventil a zapisuju do tabulky odečtené hodnoty průtoku Q a 

rozdílu hladin  ∆hc. 

5. Takto postupuju až do úplného uzavření ventilu. 

6. Odečtené hodnoty dále zadám do programu Excel, ve kterém můžu vykreslit graf 

cejchovní křivky dané clony a rovnici cejchovní křivky. 

7. Postup opakuju pro každou clonu. 

 

6.2 Postup p ři cejchování clony pomocí programu Matlab 
 
8. Zadám rovnici cejchovní křivky do programu Matlab – Simulink a to v souboru razgraf 

do funkce f(u) dle obr. 6.1 

9. V Matlabu zadám rovnici pro výpočet tlakového spádu na cloně vložením do ikony pro 

provedení rozdílů tlaků dle obr. 6.1. 

10. Při každém uzavření ventilu provedu měření ustáleného stavu 

11. Poté stanovím průměrnou hodnotu z jednoho měření 

12. Ze stanovených hodnot vytvořím graf  
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6.3 Postup m ěření hydraulického rázu na m ěřící trati 
 
1. Zapnu počítač, spustím program Matlab 6.5.1 a nastavím adresář 

C:\MATLAB6p5p1\work\raz. 

2. V programu Matlab spustím Simulink a otevřu soubor razbar. 

3. V programu Excel otevřu soubor data.xls pro zápis měřených tlaků na snímačích. 

4. Spustím čerpadlo. 

5. V souboru razbar spustím měření ikonou > . Měření trvá 15s.  

6. Spustím měření a asi po 2 sekundách uzavřu ručně ventil a vyčkám, dokud neproběhne 

měření. 

7. V programu Matlab do okna command window napíšu příkaz „razgraf“, vykreslí se graf 

průběhu hydraulického rázu a graf doby uzavírání ventilu. V Excelu jsou zároveň ve 

sloupcích vypsané hodnoty v pořadí : doba měření, tlaky p1, p2, p3, p4 ,signály polohy 

ventilu a průtok.  

8. Grafy lze uložit: File – Export – zvolíme adresář, kde chci grafy uložit, zvolím příponu 

obrázku, tzn. *.bmp nebo *.jpg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – TU Ostrava                                                                                                Bártek Pavel 
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                       Bakalářská práce 

 
 

25 

 

 

Obr. 6.1 Schéma pro měření hydraulického rázu v programu Matlab – Simulink 
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6.4 Clona s nejmenším pr ůměrem 
 

              

Obr. 6.2 Clona s nejmenším průměrem 

 

Obr. 6.3 Cejchovní křivka clony s nejmenším průměrem 

 

Rovnice cejchovní křivky 3634,0039,0 CV pQ =  byla zjištěna v programu Microsoft Excel 

z hodnot naměřených na U-trubici a průtoku odečteného z průtokoměru. Cejchovní křivka 

pro rovnici 5258,00115,0 CV pQ =  byla zjištěna v programu Matlab.  
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Obr. 6.4 Graf průběhu průtoku v závislosti na čase pro U - trubici 

 

Obr. 6.5 Graf průběhu průtoku v závislosti na čase pro Matlab 

 

Pro stejné měřené parametry jsou průběhy průtoku rozdílné. Graf na Obr. 6.4 je vytvořen 

pomocí hodnot naměřených na U – trubici, graf na obr. 6.5 je vytvořen pomocí programu 
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Matlab. Záporný kmitající průtok je dán zašuměním snímačů tlaku na cloně. Pro vykreslení 

těchto grafů bylo využito klouzavého průměru. 

Klouzavý průměr  je řada průměrů vypočtených z částí datové řady. V grafu 

klouzavý průměr vyhladí kolísání dat a zobrazí vzorek nebo trend zřetelněji. Tento nástroj 

je součástí doplňku Analytické nástroje v programu Microsoft Excel. Tento analytický 

nástroj a vzorec předpovídají hodnoty pro budoucí období na základě průměrné hodnoty 

proměnné ve stanoveném počtu předchozích období. Všechny předpovídané hodnoty se 

počítají podle následujícího vzorce :  [13] 

 ( ) ∑
=

+−+ =
N

i
jtt A

N
F

1
11

1
        (6.1) 

kde : 

N je počet předchozích období do výpočtu klouzavého průměru 

Aj je skutečná hodnota v čase j 

Fj je předpovězená hodnota hodnota v čase j. 

Klouzavý průměr poskytuje takové informace o trendu, které by při výpočtu běžného 

průměru všech dat zůstaly skryty. Klouzavého průměru jsem využil při tvorbě grafu obr. 

2.3, 2.7, 2.11 s 50 použitými hodnotami. 

 

Obr. 6.6 Průběhy tlaku  
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Největší ráz je za uzavíracím ventilem, kterému odpovídá průběh tlak p4 z obr. 6.6, kde 

největší hodnota p4 = 75409,03 Pa. Průběhy tlaku na obr.6.6 jsou zjištěny pro rovnici 

cejchovní křivky 5258,00115,0 CV pQ = . 

 

Obr. 6.7 Graf doby uzavírání ventilu  

Doba uzavírání ventilu tu = 0,14 s. 

6.5 Clona se st ředním pr ůměrem 
 

       
Obr. 6.8 Clona se středním průměrem 
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Obr. 6.9 Cejchovní křivka clony se středním průměrem 

Rovnice cejchovní křivky 6478,00093,0 CV pQ =  byla zjištěna v programu Microsoft Excel 

z hodnot naměřených na U-trubici a průtoku odečteného z průtokoměru. Pro další výpočty 

jsem používal rovnici cejchovní křivky pro clonu se středním průměrem 

2915,00914,0 CV pQ = . [14] 

 

Obr. 6.10 Graf průběhu průtoku v závislosti na čase pro clonu se středním průměrem 
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Průtok opět poklesne z maximální hodnoty do záporných hodnot, kde dále kolísá kolem 

nuly. 

 

Obr. 6.11 Průběh tlaků pro clonu se středním průměrem 

Největší ráz je za uzavíracím ventilem, kterému odpovídá průběh tlak p4 z obr. 6.11, kde 

největší hodnota p4 = 79322,17 Pa. 

 

Obr. 6.12 Graf uzavírání ventilu pro clonu se středním průměrem 

Doba uzavírání ventilu tu = 0,12 s. 
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6.6 Clona s nejv ětším pr ůměrem 
 

  
Obr. 6.13 Clona s největším průměrem 

 
 
 
 

 
Obr. 6.14 Graf cejchovní křivky clony s největším průměrem 

 

Rovnice cejchovní křivky 6274,00283,0 CV pQ =  byla zjištěna v programu Microsoft Excel 

z hodnot naměřených na U-trubici a průtoku odečteného z průtokoměru. 

 



VŠB – TU Ostrava                                                                                                Bártek Pavel 
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                       Bakalářská práce 

 
 

33 

 
Obr. 6.15 Graf průběhu průtoku v závislosti na čase pro clonu s největším průměrem 

Průtok dle obr. 6.15 poklesne z maximální hodnoty do záporných hodnot, kde potom kolísá 

kolem nuly. 

 

Obr. 6.16 Průběh tlaku pro clonu s největším průměrem 
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Největší ráz je za uzavíracím ventilem, kterému odpovídá průběh tlak p4 z obr. 6.11, kde 

největší hodnota p4 = 80076,93 Pa. 

 

Obr. 6.17 Graf uzavírání ventilu pro clonu s největším průměrem 
 

Doba uzavírání ventilu tu = 0,13 s. 

 

6.7 Vyhodnocení hydraulického rázu 
 
Výpočet provedu pro nejmenší průměr clony, průtok QV = 0,82 m3.hod-1, rozdíl tlaku na 

cloně pC = 3897,603 Pa, délka hadice l = 48 m, průměr hadice d = 25 mm, hustotu vody ρ= 

1000 kg.m-3  

Výpočet provedu pro rovnici cejchovní křivky clony 5258,00115,0 CV pQ ⋅= , zjištěné z grafu    

obr. 6.3.    

Pro stla čitelnou kapalinu  

Výpočet průtoku : 
 

135258,05258,05258,0 8887,0603,38970115,00115,00115,0 −⋅=⋅=⋅=⋅= hodmpxQ CV  
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Výpočet rychlosti : 
 

( ) 1
2

4

22
5,0

025,0

104686,244

4

−
−

⋅=
⋅

⋅⋅=
⋅
⋅

=
⋅

==⇒⋅= sm
d

Q

d

Q

S

Q
vvSQ VVV

V πππ
 

Výpočet periody : 
 

stttP 81,156,337,512 =−=−=  

 

Obr. 6.18 Graf průběhu tlaku se značenou periodou 

Výpočet doby běhu vlny :  
 

s
t

T P 905,0
2

81,1

2
===  

Výpočet rychlosti šíření tlakové vlny : 
 

108,106
905,0

4822 −⋅=⋅=⋅= sm
T

l
aS  

Výpočet zvýšení tlaku ∆p při hydraulickém rázu : 
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Pavap S 530405,008,1061000 =⋅⋅=∆⋅⋅=∆ ρ  

1
0 5,005,0 −⋅=−=−=∆ smvvv  

PaaK
K

a SS
622 10253,11100008,106 ⋅=⋅=⋅=⇒= ρ

ρ
 

modul objemové pružnosti kapaliny pro vodu PaK 9102 ⋅=  

Pro nestla čitelnou kapalinu  

Výpočet doby uzavírání ventilu : 
 

stttU 14,089,103,212 =−=−=  (viz. obr. 6.7) 

 
t2….konec uzavírání ventilu 
t1….začátek otevírání ventilu 
 
Výpočet zrychlení sloupce kapaliny : 
 

2571,3
14,0

5,0 −⋅===
∆
∆= sm

t

v

t

v
a

U

 

 
Výpočet zvýšení tlaku ∆p při hydraulickém rázu : 
 

Palappp 17140848571,3100012 =⋅⋅=⋅⋅=−=∆ ρ  

 

Clona s nejmenším průměrem  
Stlačitelná kapalina Nestlačitelná kapalina Měření 

v 

[m.s-1] 

tP 

[s] 

T 

[s] 

aS 

[m.s-1] 

∆p 

[Pa] 

tU 

[s] 

a 

[m.s-2] 

∆p 

[Pa] 

∆p 

[Pa] hodnoty 

0,5 1,81 0,905 106,08 53040 0,14 4,167 171408 75409,03 

 

Clona se středním průměrem   

Stlačitelná kapalina Nestlačitelná kapalina Měření 

v 

[m.s-1] 

tP 

[s] 

T 

[s] 

aS 

[m.s-1] 

∆p 

[Pa] 

tU 

[s] 

a 

[m.s-2] 

∆p 

[Pa] 

∆p 

[Pa] hodnoty 

0,6 1,68 0,84 114,3 68580 0,12 5 240000 79322,17 
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Clona s největším průměrem   

Stlačitelná kapalina Nestlačitelná kapalina Měření 

v 

[m.s-1] 

tP 

[s] 

T 

[s] 

aS 

[m.s-1] 

∆p 

[Pa] 

tU 

[s] 

a 

[m.s-2] 

∆p 

[Pa] 

∆p 

[Pa] hodnoty 

0,57 1,8 0,9 106,67 60801,9 0,13 4,39 210720 80076,93 

 

 

Hodnoty ∆p jsou pro nestlačitelnou kapalinu až 4x vyšší než pro stlačitelnou. Zatímco 

hodnoty získané měřením jsou přibližně stejné pro každou clonu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB – TU Ostrava                                                                                                Bártek Pavel 
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                       Bakalářská práce 

 
 

38 

7 Závěr 
 
 

Úkolem této bakalářské práce bylo provést měření  hydraulického rázu. Nejprve 

jsem provedl cejchování jednotlivých clon, které bylo doprovázeno chybou snímačů tlaku 

na cloně. Průběhy tlaků byly zašuměné a vůči sobě posunuté o hodnotu v ustáleném stavu 

při vypnutém čerpadle. Proto bylo nutné před každým měřením vyladit snímače, aby 

nedošlo k vychýlení mezi průběhy tlaku p1 a p2. I přesto při zavřeném ventilu průběhy 

průtoku klesaly do záporných hodnot. Což je nežádoucí. Správně by se měly hodnoty 

průtoku po uzavření ventilu ustálit na nulové hodnotě. Dále bylo měření ovlivněno 

umístěním U - trubice u clony, která byla umístěna daleko. S bližším umístěním ke cloně 

by byl větší tlakový spád. Tudíž jsem navrhnul diferenciální snímač tlaku, kterým lze tyto 

nedostatky odstranit. Z vyhodnocení hydraulického rázu stlačitelné a nestlačitelné kapaliny 

je zřejmé, že výsledky z Bernoulliho rovnice tedy pro nestlačitelnou kapalinu jsou 

nadhodnoceny. Hodnoty hydraulického rázu zjištěného měřením jsou téměř stejné mezi 

jednotlivými clonami ale jsou vyšší než hodnoty zjištěné pro stlačitelnou kapalinu ovšem 

ne s tak velkým rozdílem jako pro nestlačitelnou kapalinu. 
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