
Příloha A 

Popis vybraných prvků z knihovny SimHydraulics. 

Rotační hydrogenerátor 

Hydrogenerátor (Variable-Displacement Pressure-Compensated Pump) obr. 11.1 slouží k 

přeměně mechanické energie na tlakovou. Tento typ hydrogenerátoru je s regulací na 

konstantní tlak, tj. že při nezměněných vstupních otáčkách dojde ke snížení geometrického 

objemu v případě, že tlak dosáhne nastavené hodnoty. Hydrogenerátor je modelován jako 

skutečný, což se projeví na časovém zpoždění náběhu na daný tlak a setrvačností při opačném 

stavu. 

 

Obr. 11.1 Značka bloku hydrogenerátoru 

Matematický model hydrogenerátoru (Variable-Displacement Pressure-Compensated Pump) 

je popsán těmito rovnicemi: 
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q  - průtok 

p  -tlakovýspádna hydrogenerátoru 

pP,pT  - tlak na vstupu, výstupu 

D - okamžitý výtlak 

Dmax - maximální výtlak 

pset - nastavený tlak  

pmax -maximální tlak při nulovém 

výtlaku 

T - krouticí moment na hřídeli 

ω - úhlová rychlost na hřídeli 

kleak - koeficient lekáže 

kHP  -Hagen-Poiseuille koeficient 

ηV - objemová účinnost 

ηmech - mechanická účinnost 

ν - kinematická viskozita 

ρ - hustota kapaliny 

pnom - jmenovitý tlak 

ωnom - jmenovitá úhlová rychlost 

νnom - jmenovitá kinematická viskozita 

 

Parametry nastavení hydrogenerátoru 

Maximum displacement 

- maximální výtlak 

- přednastavená hodnota je 5e-6 [m3/rad] 

Setting pressure 

- nastavení tlaku hydrogenerátoru 

- přednastavená hodnota le7 [Pa] 

Pressure regulation range 

- rozsah tlakové regulace 

- přednastavená hodnota je 6e5 [Pa] 



Volumetric efficiency 

- objemová účinnost při jmenovitém tlaku, otáčkách a viskositě 

- přednastavená hodnota je 0,85 

Total efficiency 

- celková účinnost 

- poměr energie na vstupu a výstupu čerpadla 

- přednastavená hodnota je 0,75 

Nominal pressure 

- jmenovitý tlak 

- tlakový spád na hydrogenerátoru 

- přednastavená hodnota je le7 [Pa] 

Nominal angular velocity 

- jmenovitá úhlová rychlost 

- řednastavená hodnota je 188 [rad/s] 

Nominal kinematic viscosity  

- jmenovitá kinematická viskosita 

- přednastavená hodnota je 18 [cSt] 

 

Plynový akumulátor 

Plynový akumulátor (Gas-Charged Accumulator) obr. 11.2 představuje plynový 

akumulátor, kde jsou od sebe komory odděleny vakem, membránou nebo pístem. Pokud je 

tlak na vstupu vyšší, než přednastavený tlak, tak se hydraulická energie v akumulátoru ukládá. 

Z následujícího matematického popisu vyplývá, že neobsahuje odpor proti pohybu a 

zrychlení. Deformace vaku, popř. membrány není brána v úvahu. 

 



 

Obr. 11.2 Značka bloku akumulátoru 

Matematický model akumulátoru (Gas-Charged Accumulator) je popsán těmito 

rovnicemi: 
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VA  - kapacita akumulátoru 

VF  - objem kapaliny 

p   - aktuální tlak na vstupu 

q   - objemový průtok 

k   - poměr měrných tepel 

ppr - plnící tlak 

t    - čas 

 

Parametry nastavení akumulátoru 

Capacity 

- kapacita akumulátoru 

- přednastavená hodnota je 0,008 [m3] 

Preload pressure (gage) 

- počáteční tlak v akumulátoru 

- přednastavená hodnota je le6 [Pa] 



Specific heat ratio 

- poměr měrných tepel (adiabatický index). 

- přednastavená hodnota je 1,4. Rozsah může být od 1 (izotermický děj) po 1,4 

(adiabatický děj). 

Initial volume 

- počáteční objem kapaliny v akumulátoru. 

- přednastavená hodnota je 0 [m3]. 

 

Základní předpoklady a omezení:  

- Stlačení plynu se děje pomocí termodynamických rovnic pro ideální plyn. 

- Změna stavu je polytropická. 

- Vak nebo membrána - její setrvačnost a tření není brána v úvahu. 

- Stlačitelnost tekutiny se nebere v úvahu. 

 

Rozváděč 

Čtyřcestný rozváděč (4-Way Directional Valve) obr. 11.3, tento blok představuje 

třípolohový čtyřcestný rozváděč, který může pracovat spojitě i nespojitě (otevřeno, zavřeno). 

Řízení otevření je provedeno pomocí signálu z externího zdroje, přivedeného portem S. 

Obvykle se používá k řízení dvojčinného hydromotoru.  

 

Obr. 11.3 Značka bloku rozváděče 

Blok rozváděče je vytvořen pomocí čtyř regulačních clon obr. 11.4, které představují 

škrtící hrany šoupátka. Pokud na port S přivedeme kladný signál, modře označené clony se 



otevřou a žluté uzavřou. Port P slouží k přívodu tlakové kapaliny, port T představuje odpadní 

větev a porty A, B mají za úkol přivést kapalinu ke spotřebiči. 

 

Obr. 11.4 Schéma skladby rozváděče 

 

Otevření ventilů pak můžeme popsat takto: 
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hPA  - otevření clony P-A 

hPB  - otevření clony P-B 

hAT  - otevření clony A-T 

hBT  - otevření clony B-T 

 

hPA0 - počáteční otevření clony P-A 

hPB0 - počáteční otevření clony P-B 

hAT0 - počáteční otevření clony A-T 

hBT0 - počáteční otevření clony B-T 

x     - vychýlení z počáteční polohy 

 

 



Parametry nastavení rozváděče 

Model parameterization 

- model parametrizace 

- lze zadat třemi způsoby: 

o By maximum area and opening  - maximální plocha a otevření  

o By area vs. opening table     - tabulka průtočná plocha - otevření 

o By pressure-flow characteristic - ∆p - Q charakteristikou (zadanou                     

maticově) 

Valve passage maximum area 

- maximální průtočná plocha ventilu 

- přednastavená hodnota je 5e-5 [m2] 

Valve maximum mening 

- maximální otevření 

- přednastavená hodnota je 5e-3 [m] 

Tabulated valve openings 

- tabulka otevření rozváděče 

- Uvádá vektor hodnot jednotlivých otevření. Podle způsobu parametrizace je vektor 

použit společně s vektorem průtočných ploch, nebo vektorem tlakových spádů a 

průtoků. 

Tabulated valve passage area 

- tabulka průtočných ploch 

- Udává vektor hodnot průtočných ploch. Všechny hodnoty musí být kladné. 

Tabulated pressure differentials 

- tabulka tlakových spádů 

- Udává vektor hodnot tlakových spádů na rozváděči. 

Tabulated ílow rates 

- tabulka průtoků 



- Udává tabulku průtoků, počet řádků a sloupců musí být roven velikosti vektoru hodnot 

tlakových spádů, průttočných ploch. 

Interpolation method 

- interpolační metoda 

- je na výběr ze tří možností, lineární, kubická a spline 

Extrapolation method 

- extrapolační metoda 

- je na výběr z posledních dvou bodů nebo z posledního bodu 

Flow discharge coefficient 

- výtokový součinitel 

- Výtokový součinitel je závislý na geometrických vlastnostech rozváděče. 

- přednastavená hodnota je 0,7 

Initial mening 

- počáteční otevření 

- přednastavená hodnota je 0 [m] 

Critical Reynolds number 

- kritické Reynoldsovo číslo 

- přednastavená hodnota je 12 

Leakage area 

- průtočná plocha lekáže 

- přednastavená hodnota je le-12 [m2] 

 

Základní předpoklady a omezení:  

- Setrvačnost kapaliny se nebere v úvahu. 

- Zatížení cívek, netečnost, pružnost, hydraulické síly se neberou v úvahu. 

- Je požadována symetrická konfigurace ventilů. Předpokládá se, že všechny 

čtyři otvory budou mít stejný tvar a velikost 



 

Dvojčinný přímočarý hydromotor 

Dvojčinný přímočarý hydromotor (Double-Acting Hydraulic Cylinder) obr. 11.5 je blok, 

který slouží k přeměně tlakové energie na mechanickou a ta vyvozuje translační pohyb pístu. 

Hydraulická kapalina je čerpána do jedné nebo druhé z komor válce a tím zajišťuje pohyb 

pístu v obou směrech. 

 

Obr. 11.5 Značka bloku přímočarého dvojčinného hydromotoru 

Model HM obr. 11.6 je vytvořen pomocí prvků z knihovny Foundation. Porty R a C jsou 

mechanické translační, kde R odpovídá pístnici a C tělesu válce. Porty A a B slouží pro 

přívod a odvod tlakové kapaliny. 

 

Obr. 11.6 Model hydromotoru 

Energie je pomocí hydraulického portu A nebo B je přivedena na Translační Hydro-

mechanický převodník (Translational Hydro-Mechanical Converter) a komoru pístu (Piston 

Chamber). Převodník transformuje hydraulickou energii na mechanickou, zatímco blok 

komora pístu představuje stlačitelnost kapaliny v komoře válce. Pohyb pístnice je omezen 

mechanicky blokem translační pevný stop (Translational Hard Stop) tak, že píst se může 

posouvat pouze v rámci nastaveného zdvihu HM. Ideální translační pohybový senzor (Ideal 



Translational Motion Sensor) nám slouží k určení okamžité polohy pístu, což je nezbytné pro 

bloky komory pístu (Piston Chamber). 

 

Parametry nastavení přímočarého hydromotoru 

Piston area A 

- plná plocha pístu 

- přednastavená hodnota je 0,001 [m2] 

Piston area B 

- plocha mezikruží pístu 

- přednastavená hodnota 0,001 [m2] 

Piston stroke 

- zdvih pístu 

- přednastavená hodnota je 0,1 [m] 

Piston initial distance from cap A 

- pozice pístu na začátku simulace 

- přednastavená hodnota je 0 [m] a odpovídá plně zatažené poloze 

Dead volume A, B 

- zbytkový objem 

- Objem kapaliny v komoře když je píst plně zasunutý, vysunutý. 

- přednastavená hodnota je  1e-4 [m3] 

Specific heat ratio 

- poměr měrných tepel 

- přednastavená hodnota je 1,4 

Contact stiffness 

- kontaktní tuhost 

- Určuje elastické vlastnosti nárazů v bloku (Translational Hard Stop). Čím je hodnota 

parametru větší, tím tužší náraz pístu do čela válce nastane. 



- přednastavená hodnota je le6 [N/m] 

Contact damping 

- kontaktní tlumení 

- Tlumení při nárazu pístu na čelo válce. Z důvodu výpočetní efektivity je doporučeno 

přiřadit nenulovou hodnotu. 

- přednastavená hodnota je 150 [N*s/m] 

Cylinder orientation 

- orientace válce 

- přednastavená hodnota je pozitivní orientace 

 

Základní předpoklady a omezení:  

- Není brán v úvahu vnitřní ani vnější únik kapaliny (lekáž). 

- Není bráno v úvahu zatížení pístnicí, její setrvačnost, tření, pružnost a 

tak dále. Pokud je potřeba, můžeme na port R připojit vhodný blok, 

který nám toto zatížení nahradí. 

 

Segmentové potrubí 

Segmentové potrubí (Segmented Pipeline) obr. 11.7 představuje potrubí kruhového 

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

soustředných parametrů. Každá 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, každý segment je brán jako 

L-článek. 

 

Obr. 11.7 Značka bloku segmentového potrubí 



 

Obr. 11.8 Skladba segmentového potrubí 

 

Obr. 11.9 Skladba jednoho segmentu 

 

Parametry nastavení přímočarého segmentového potrubí 

Pipe internal diameter  

- vnitřní průměr potrubí 

- přednastavená hodnota je 0,01 [m] 

Pipe length 

- délka potrubí 

- přednastavená hodnota je 5 [m] 

Number of segments 

- počet segmentů 

- přednastavená hodnota je 1 

Aggregate equivalent length of local resistances 

- ekvivalentní délka místních odporů 

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

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



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

přidána do geometrické délky pouze pro výpočet hydraulických odporů.  

- přednastavená hodnota je 1 [m] 

Internal surface roughness height 

- drsnost vnitřního povrchu potrubí 

- přednastavená hodnota l,5e-5 [m] odpovídá tažené trubce 

Laminar flow upper margin 

- horní hranice laminárního proudění 

- udává maximální hodnotu Reynoldsova čísla s plně rozvinutým laminárním 

prouděním 

- přednastavená hodnota je 2000 

Turbulent flow lower margin 

- dolní hranice turbulentního proudění  

- udává minimální hodnotu Reynoldsova čísla při turbulentním průtoku 

- přednastavená hodnota je 4000 

Pipe wall type 

- typ stěny trubky 

- Parametr může mít dvě hodnoty: Rigid - tuhá nebo Compliant - pružná. Je-li nastavena 

hodnota Rigid, není počítáno s poddajností stěn. Je-li nastavena hodnota Compliant, 

která je doporučená pro hadice a ocelové trubky, kde poddajnost stěny může zlepšit 

výpočtové vlastnosti, je počítáno s poddajností stěn. 

- přednastavená hodnota je Rigid 

Specific heat ratio  

- poměr měrných tepel (adiabatický index) 

- přednastavená hodnota je 1,4 

 [18] 

 



Příloha B 

Subsystémy simulačního modelu. 

Subsystém Čas 

 

Obr. 11.10 Schéma subsystému Cas 

 

Legenda: 

Hodiny  - Generátor času, Clock 

Graf t   - Vykreslení grafu, Scope 

Ws   - Zápis dat do Workspace, To Workspace 

 

Subsystém Zdroj 

 

Obr. 11.11 Schéma subsystému Zdroj 

Legenda: 

Motor   - Subsystém obr. 11.17  



HG - Hydrogenerátor, Variable-Displacement Pressure-Compensated Pump 

N   - Nádrž, Hydraulic Reference 

JV   - Jednosměrný ventil, Check Valve 

PV   - Pojistný ventil, Pressure Relief Valve  

Kapalina  - Hydraulická kapalina, Custom Hydraulic Fluid 

AKU   - Akumulátor, Gas-Charged Accumulator 

 

Subsystém Řízení 

 

Obr. 11.12 Schéma subsystému Rizeni 

 

 

Legenda: 

SB   - Řídící signál rozváděče, Signal Builder  

SPS - Převod signálu Simulinku na fyzikální signál, Simulink-PS Converter 

PSS   - Převod fyzikálního signálu na signál Simulinku, PS – Simulink  

   Converter 

PP - Pohon proporcionálních a servo ventilů, Proportional and Servo-

Valve Actuator 

Graf otevreni PR - Vykreslení grafu, Scope 

 

 

 



 

Subsystém Měření Q 

 

Obr. 11.13 Schéma subsystému Mereni Q 

Legenda: 

SP, SP1  - Průtokoměr, Hydraulic Flow Rate Sensor 

PSS, PSS1  - Převod fyzikálního signálu na signál Simulinku, PS – Simulink  

   Converter 

Graf QA,QB  - Vykreslení grafu, Scope 

Ws   - Zápis dat do Workspace, To Workspace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsystém Měření p 

 

Obr. 11.14 Schéma subsystému Mereni p 

Legenda: 

M, M1, M2  - Manometr, Hydraulic Pressure Sensor 

PSS, PSS1, PSS2 - Převod fyzikálního signálu na signál Simulinku, PS – Simulink  

   Converter 

Graf pA,pB, pP - Vykreslení grafu, Scope 

Ws, Ws1, Ws2, - Zápis dat do Workspace, To Workspace 

N   - Nádrž, Hydraulic Reference 

 

 

 



 

 

Subsystém Zatížení 

 

Obr. 11.15 Schéma subsystému Zatizeni 

Legenda: 

SB1   - Řídící signál zátěže, Signal Builder  

PSS   - Převod fyzikálního signálu na signál Simulinku, PS – Simulink  

   Converter 

SPS - Převod signálu Simulinku na fyzikální signál, Simulink-PS Converter 

Graf zatizeni  - Vykreslení grafu, Scope 

N   - Nádrž, Hydraulic Reference 

PB   - Pevný bod, Mechanical Translational Reference 

FS   - Senzor zatížení, Ideal Force Sensor 

ZS   - Zdroj síly, Ideal Force Source 

Hmota   - Hmotnost zatížení, Mass 

 

 

 



 

 

Subsystém Měření v, h 

 

Obr. 11.16 Schéma subsystému Mereni v, h 

Legenda: 

PSS, PSS1  - Převod fyzikálního signálu na signál Simulinku, PS – Simulink  

   Converter 

PB   - Pevný bod, Mechanical Translational Reference 

PS   - Senzor pohybu, Ideal Translational Motion Sensor 

 

Subsystém Motor 

 

Obr. 11.17 Schéma subsystému Motor 

 



Legenda: 

Hridel    - výstup ze subsystému  

SPS - Převod signálu Simulinku na fyzikální signál, Simulink-PS 

Converter 

Graf rad/s, ot/s  - Vykreslení grafu, Scope 

ot/s    - Dělení, Divide 

rad/s    - Násobení, Product 

Konstanta, pi, ot/s, cas t - Konstanta, Constant 

PBR - Pevný bod rotačního pohybu, Mechanical Rotational 

Reference 

ZUR    - Zdroj úhlové rychlosti, Ideal Angular Velocity Source 

 

 

 

 



Příloha C 

Obr. 11.18 Průběh tlaků na větvích A a B 



 

Obr. 11.19 Nosný rám zatěžkávacích desek 

 


