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Anotace 

P�edm�tem diserta�ní práce je návrh a optimalizace konstrukce elektromagnetických 

spínaných a proporcionálních hydraulických rozvád���. Sou�asn� si klade za cíl stanovit 

obecn� platnou metodiku postupu p�i vývoji rozvád���. 

P�i �ešení se využívá metod modelování a simulace s cílem významného snížení doby 

trvání vývojového cyklu. Díky možnosti provád�t velké množství virtuálních experiment� 

se rovn�ž dosáhne vyšší kvality kone�ného konstruk�ního �ešení. 

Matematické modely jsou sestaveny metodou fyzikálního modelování 

v programovém prost�edí Amesim. Pro simulaci sil vzniklých proud�ním kapaliny 

rozvád��em je využito numerických model� CFD. Výsledky simulace proud�ní – pr�toky 

rozvád��em a síly p�sobící na šoupátko – jsou implementovány do model� rozvád��� 

v programu Amesim. 

V práci je popsán postup optimalizace využívající genetických algoritm�. Cílem 

optimalizace je zvýšení spínaného výkonu rozvád��� a snížení tlakových ztrát. 

Teoretické záv�ry jsou ov��eny p�i optimalizaci typové �ady vestavných 

elektromagnetických rozvád���, která �ítá p�t ventil� lišících se propojením jejich cest. 

Výsledky optimalizace ukazují, že u �ty� z p�ti ventil� bylo možné zvýšit jimi 

spínaný výkon díky optimálnímu nastavení pružiny oproti p�vodnímu, ze zkušenosti 

vycházejícího nastavení. U dvou ventil� jsou výsledky výpo�t� verifikovány m��ením a je 

dosaženo velmi dobré shody. 

Postup a jednotlivé kroky p�i optimalizaci typové �ady rozvád��� vycházejí 

z navržené metodiky, jež se opírá o obecnou teorii návrhu mechatronických systém� a 

aplikuje ji na hydraulické �ídicí prvky. Navržená metodika se ukazuje jako funk�ní, 

efektivní a dob�e využitelná p�i vývoji a konstrukci rozvád���. 
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Abstract 

The subject of the thesis is the design and optimization of construction of solenoid 

on/off and proportional hydraulic direction valves. At the same time, it aims to provide 

a generally valid methodology applicable to the development of direction valves. 

Modelling and simulation methods are engaged in the solution with the aim to reduce 

considerably the duration of the development cycle. Thanks to the possibility to carry out 

large number of virtual experiments also led to a higher quality final design. 

Mathematical models are compiled by using physical modelling in a programming 

environment Amesim. The CFD numerical models are used to simulate the forces resulting 

from the fluid flow through the valve. The simulated results of the flow – flow rate through 

the valve and the forces acting on the spool - are incorporated into the valves’ models used 

in the Amesim program.  

The paper describes the optimization by using genetic algorithms. The aim of 

the optimization is to increase the switching performance of valves and to reduce 

the pressure losses.  

Theoretical conclusions are verified in the optimization of a type range of cartridge 

solenoid direction valves, which contains five valves interconnected by variously 

configured port conections.  

The optimization results show that on four out of five valves it is possible to increase 

the switching performance thanks to the optimal settings of the springs as opposed to the 

original, on experience based settings. The results of tests carried out on two valves were 

verified by measuring the results of calculations, and a very good concurrence was 

achieved.  

The process and individual steps in the optimization of the type range of direction 

valves are based on the proposed methodology, which relies on the general theory of 

design of mechatronic systems, applied to the hydraulic control elements. The proposed 

methodology proves to be functional, effective and very useful in the development and 

construction of distributors. 
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Seznam použitého zna�ení 

Cµ, Cν, C, C1ε, C2ε, CD, CV konstanty [1] 
CFD Computial Fluid Dynamics 
DOE Design of Experiments 
DV interval rychlosti [m.s-1] 
Fi, Ft, Fhv, FhPA, FhBT, 
Fe, Fs, Fc, Fs,α, Fmv, Fpv, 
Fsv, Ftv, Fpr síla [N] 
FEM Final Element Method 
GA, GB svodová propustnost [m1/2.kg1/2] 
I buzení [A] 
I intenzita turbulence [%] 
IN normálová síla [N] 
L induk�nost [H] 
N po�et št�tin [1] 
Q, QA, QB, QV pr�tok [m3.s-1] 
R reziduál 
S modul tenzoru rychlosti deformace [s-1] 
Sij tenzor rychlosti deformace [s-1] 
S, SA, SB, SPA, SPB plocha [m2] 
b koeficient viskózního t�ení [N.s.m-1] 
bi vzdálenost [m] 
c, c1 tuhost [N.m-1] 
f sou�initel smykového t�ení [1] 
fi, fc síla [N] 
g gravita�ní zrychlení [m.s-2] 
k turbulentní kinetická energie [m2.s-2]  
l délkové m��ítko [m] 
lm sm�šovací délka [m] 
m hmotnost [kg] 
p, pA, pB, pS, pT tlak [Pa] 
t, td �as [s] 
v, v0 rychlost [m.s-1] 
vi i-tá složka rychlosti [m.s-1] 
 i-tá složka st�ední rychlosti [m.s-1] 
 i-tá složka fluktua�ní rychlosti [m.s-1] 
x, xi poloha, sou�adnice [m] 
x0 p�edepnutí pružiny [m] 
z, zi, z0 vzdálenost [m] 
∆p, ∆pPA,∆pBT tlakový spád [Pa] 
α koeficient [1] 
α úhel [°] 
αk, αε Prandtlova �ísla [m2.s-1] 
α0, α1 t�ecí síly [N] 
β sou�initel tepelné roztažnosti [K-1] 

iv′
iv
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δv konstanta [1] 
δij Kroneckerovo delta [1] 
ε rychlost disipace [m2.s-3]  
η, η0 Kolmogorovovo m��ítko  
µ dynamická viskozita [Pa.s] 
µ pr�tokový sou�initel [1] 
µeff efektivní viskozita [Pa.s] 
µt turbulentní viskozita [Pa.s] 
ν kinetická viskozita [m2.s-1] 
νt turbulentní viskozita [m2.s-1] 
ρ hustota [kg.m-3] 
σ0 tuhost št�tin [N.m-1] 
σ1 koeficient viskózního tlumení [N.s.m-1] 
σε empirická konstanta [1] 
τ, τt turbulentní nap�tí [Pa] 
τ0, τ1 tuhost [N.m-1] 
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1. Úvod 

B�hem posledních dvou desetiletí došlo k prudkému rozvoji �ešení fyzikálních úloh 

pomocí numerických výpo�t�. K tomu p�isp�l nejen vývoj výpo�etní techniky, 

ale p�edevším masivní nasazení programátorských kapacit p�i tvorb� aplika�ních 

program�. 

P�es bohatou nabídku softwarových produkt� je však stále na jednotlivých 

uživatelích, jak dalece a efektivn� je dokážou využít p�i vývoji nových produkt�. Nejinak 

tomu je i v hydraulice.  

Modelování a simulace jsou sou�asn� využívány ke dv�ma cíl�m: ke zkrácení 

pr�b�žných dob vývojových cykl� tím ke snížení náklad� a ke zlepšení kvality výstup�. 

K dosažení t�chto požadavk� se využívá možnosti provád�t velké množství virtuálních 

experiment�. Experimenty na reálných objektech není možné práv� z �asových a 

nákladových d�vod� v takovém rozsahu obvykle provést. 

Nutnou podmínkou pro realit� blízké modelování a simulaci mechatronických 

systém� je vhodný matematický model. 

P�edkládaná práce si klade za cíl sestavit matematické modely hydraulických 

rozvád��� a zárove� navrhnout obecn�jší metodiku a postup p�i vývoji rozvád���. P�itom 

bude využívat metod modelování a simulace. Ov��ení vhodnosti takové metodiky i 

správnosti použití matematických model�, jež je nezbytnou sou�ástí každého vývojového 

úkolu, je provedeno na typové �ad� vestavných šoupátkových rozvád���. 

Lze o�ekávat, že práce p�isp�je k systematickému používání modelování a simulace,  

ke zkrácení vývojových cykl� a zvýšení užitné hodnoty výrobk�.  
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2. Sou�asný stav �ešené problematiky 

Zp�sob návrhu spínaných a proporcionálních rozvád��� je v posledních letech 

ovlivn�n zejména rozvojem softwarových �ešení úloh z oblasti mechaniky tekutin, 

modelování a simulace mechanických, elektrických a hydraulických systém�, pevnostních 

výpo�t� a podobn�. Dosažitelnost �ešení, mnohdy komplikovaných soustav diferenciálních 

rovnic, má za d�sledek p�esun t�žišt� vývojových prací z oblasti reálných experiment� 

do oblasti experiment� virtuálních. Tato skute�nost p�edstavuje významné výhody a 

pokrok pro vývojové pracovníky: 

- velké množství experiment� lze provést bez nutnosti �asto pracn� a 

nákladn� vyráb�t prototypy, 

- zrychluje a zlev�uje se inova�ní cyklus, 

- je možné sledovat pr�b�h veli�in, které jsou v reálném prost�edí obtížn� 

m��itelné nebo zcela nem��itelné, 

- výsledky experiment� lze virtuáln� spojit s fyzicky neexistujícím 

nad�azeným systémem; nap�íklad vlastnosti a parametry hydraulického 

rozvád��e ov��it v kompletním pohonu. 

Používání metod virtuálního návrhu s sebou také nese �adu úskalí: 

- matematické modely musí být dostate�n� a v�rohodn� verifikovány, 

- matematický model p�edstavuje vždy ur�ité zjednodušení reality, je proto 

nutné si klást otázku, jaká zjednodušení je v dané situaci možné p�ipustit. 

P�ílišné zjednodušení m�že vést k chybným výsledk�m. 

 

2.1 Charakteristika sou�asného stavu 

Shrneme-li výsledky publikované v �ad� prací za poslední roky, lze hovo�it 

o ur�itých charakteristikách �i trendech, kterými se vyzna�ují. 

Používají se pokro�ilé výpo�etní metody s �asto komfortním uživatelským 

rozhraním. U simula�ních program� se používá tzv. fyzikálního modelování. P�íkladem 
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m�že být nap�. CFD (Computial Fluid Dynamics)  program Fluent, simula�ní prost�edí 

programu Matlab – Simulink, �i programy pro FEM (Finite Element Method) , jedním 

z nich je produkt PRO-Mechanika. 

V literatu�e je velké množství prací, zabývající se zpracováním detailních úloh. 

Výsledky t�chto prací se využívají p�i napl�ování knihoven program� pro modelování a 

simulaci a to dostate�n� ov��enými a detailn� zpracovanými modely jednotlivých díl�ích 

�ástí. P�íkladem je nap�. dopln�ní knihoven softwarového souboru Amesim o modely t�ení 

prvk� s t�sn�ním. Další p�íklady publikovaných výsledk� zpracování díl�ích úloh jsou 

v literatu�e [Vacca, 2007], [Borghi, 2005] nebo [Maré, 2008]. 

V poslední dob� lze sou�asné trendy charakterizovat snahou o integraci jednotlivých 

díl�ích �ešení do systémového návrhu mechatronických systém�. Ve Spolkové Republice 

N�mecko dokonce vznikla norma [VDI 2206, 2004], jež popisuje postupy p�i zpracování 

systémového návrhu. Další práce [Klein, 2004], [Werner, 2006], [Noskievi�, 2006] 

se zabývají toutéž tématikou. Cílem je popsat postupy, jak použít a spojit díl�í �ešení úloh 

(CFD výpo�ty, pevnostní výpo�ty uzl�, atd.) v systémový návrh mechatronického celku. 

Sou�ástí návrh� je definice jednotlivých etap návrhu od funk�ních vzork� až po verifikaci 

celku. 

 

2.2 Používané prost�edky a metody 

P�i návrhu �ídicích ventil� se používá �ada softwarových nástroj� a metod, 

které umož�ují tzv. „virtual prototyping“. K nej�ast�ji aplikovaným pat�í: 

- modelování proud�ní kapalin metodami CFD (Computial Fluid 

Dynamics). Pomocí t�chto lze stanovit �adu parametr�, nap�. síly p�sobící 

na �ídicí elementy ventil� (šoupátko, kuželka), rychlosti a tlaky 

v jednotlivých �ástech pr��ezu nebo kavita�ní jevy. Vizualizace proud�ní 

vede k lepšímu poznání ú�ink� zm�ny tvar� šoupátek, kuželek, p�ípadn� 

jiných �ástí ventil� nebo parametr� obvodu. 

- modelování a simulace ventil� a systém�. Ve v�tšin� p�ípad� se jedná 

o metodu �ešení se soust�ed�nými parametry. V sou�asné dob� je na trhu 

bohatý výb�r software, s jehož pomocí lze simulovat i velmi komplexní 
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nelineární modely a modely mechatronických systém� s mechanickými, 

elektronickými a hydraulickými �ástmi. 

- metody kone�ných prvk� - FEM (Finite Element Method) se p�i návrhu 

hydraulických ventil� používá k pevnostním výpo�t�m t�les a pouzder 

ventil� a k výpo�t�m magnetických vlastností elektromagnet�. 

- metody plánování experiment� (DOE – Design of Experiments) a 

optimaliza�ní algoritmy sloužící k cílenému naplánování virtuálních 

experiment�. Tyto metody vznikly p�vodn� pro zvýšení kvality výroby 

v automobilovém pr�myslu [Tošenovský, 2000], ale našly uplatn�ní 

i v jiných oborech. Optimaliza�ní algoritmy pak lokalizují minima 

�i maxima cílových funkcí, které by nebylo v �ad� p�ípad� stanovit 

nap�. analyticky. Tyto metody jsou nezastupitelné pro efektivní plánování 

experiment� nad virtuálními a reálnými objekty. 

 

2.3 Shrnutí poznatk� o sou�asném stavu 

Vývojá�i mají k dispozici �adu vysp�lých nástroj� ve form� výpo�etních program� 

pro všechny uzly mechatronického systému. Výsledky prací jsou s vysokou �etností 

publikovány a �ada díl�ích úloh je pomocí matematických model� velmi detailn� vy�ešena. 

Sporadicky se objevují práce, které by integrovaly jednotlivé díl�í výsledky 

do systematického návrhu mechatronického systému. Práce popisující komplexní návrh 

hydraulických rozvád��� nebyly nalezeny. 

Poznámka. Modely a simulace rozvád��� jsou provedeny v programu Amesim. Tento 

software pracuje s jednotkou tlaku bar (1 bar = 9,81.104.N.m-2) a objemového pr�toku 

l.min-1 (1 l.min-1 = 6-1.10-4.m3.s-1). Rovn�ž grafické výstupy použité v dalším textu pracují 

s t�mito jednotkami. Pro p�ehlednost a srozumitelnost práce jsou i odkazy a komentá�e 

k výsledk�m uvedeny ve výše zmín�ných jednotkách v rozporu s normalizovanými 

jednotkami soustava SI. 
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3. Cíle práce 

3.1 Virtual prototyping 

Zkušenosti posledních let dokládají p�ednosti experimentování s virtuálními 

prototypy. Byly definitivn� p�ekonány potíže s pracným sestavováním nep�íliš dokonalých 

model�, nebo� sou�asné po�íta�ové programy nabízejí vysoký uživatelský komfort a 

kvalitní výpo�etní algoritmy. Mezi hlavní výhody virtuálních objekt� vytvá�ených pomocí 

modelování a simulací pat�í zejména: 

- možnost zkoumat více prom�nných, než by bylo možné zkoumat 

experimentáln� na originále, 

- možnost provést velké množství virtuálních experiment� v relativn� 

krátkém �ase, 

- možnost provád�t zm�ny na objektu a sledovat jejich vliv, 

- je možné využít heuristický p�ístup; tzn., že na modelu jsou zjišt�ny 

„nové“ vlastnosti, které lze p�isoudit originálu, 

- zkracuje dobu vývoje snížením po�tu vyráb�ných prototyp�, 

- šet�í vývojové náklady. 

Aby bylo možné výše uvedené p�ednosti v plné mí�e využít, je nutné mít k dispozici 

správné, realit� blízké modely, na nichž se provedou simulace v p�ijatelném výpo�tovém 

�ase. Jednou z podmínek je implementace výsledk� numerických metod CFD a FEM 

simulací do model� se soust�ed�nými parametry. 

 

3.2 Optimalizace 

P�i návrhu šoupátkových rozvád��� je nutné se vypo�ádat s �adou protich�dných 

požadavk�. Následující p�íklad  dokládá jedno z obvyklých zadání typové �ady rozvád��� : 

- Co nejv�tší spínaný výkon a zárove� co nejmenší tlaková ztráta 

v sepnutém stavu. Požadavek na nízkou tlakovou ztrátu vede k v�tším 
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zdvih�m šoupátka, což má za následek – p�i konstantní zdvihové práci 

magnetu – snížení spínaného výkonu rozvád��e. 

- Stejné elektromagnety a zdvihy pro celou typovou �adu. Jak bude v dalším 

textu uvedeno, jednotlivá šoupátka mají velmi rozdílný pr�b�h sil 

od proud�ní a v ideálním p�ípad� by se ke každému šoupátku vytvo�il 

elektromagnet s vlastní charakteristikou síla – zdvih, která by odpovídala 

hydrodynamickým silám p�sobících na šoupátko. 

Z výše uvedeného p�íkladu lze dovodit, že návrh typové �ady rozvád��� je nutné 

provést pomocí optimalizace. Vzhledem ke komplexnosti je obtížné najít optima 

analyticky, proto je vhodné použít – ve spojení s modelem – n�kterou z numerických 

optimaliza�ních metod. 

 

3.3 Metodika návrhu 

Standardizace shromaž�uje a popisuje nejlepší známé postupy a metody, které mají 

pro danou polohu obecnou platnost. Cílem je zpracovat takovou metodiku, která je 

použitelná pro všechny b�žn� používané šoupátkové spínané a proporcionální rozvád��e. 

Možnost vytvo�ení takové metodiky vychází ze skute�nosti, že funkce všech šoupátkových 

rozvád��� je fyzikáln� podobná. 

Obecný postup p�i návrhu mechatronických systém� je popsán v norm� VDI 2206. 

Její aplikace na problematiku vývoje šoupátkových spínaných i proporcionálních 

rozvád��� spolu s ov��ením na konkrétních výrobcích m�že p�inést další zkrácení 

vývojového cyklu a vyšší kvalitu jeho výstup�. To bude napln�no za p�edpokladu, 

že navržená metodika bude ov��ená v praxi a bude ukazovat „p�ímou cestu“ 

k požadovanému výsledku. 

 

3.4 Shrnutí cíl� 

Cíle práce lze shrnout následovn�: 

- navrhnout off-line spojení vhodných model� s rozloženými a 

soust�ed�nými parametry, 
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- navrhnout a ov��it optimaliza�ní metodu pro návrh typové �ady 

šoupátkových spínaných rozvád��� , 

- vytvo�it metodiku pro návrh šoupátkových spínaných a 

proporcionálních rozvád���. 
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4. Matematické modely šoupátkových rozvád��� 

4.1 Základní pojmy 

Modelování p�edstavuje experimentální proces, kdy se zkoumáním originálu, 

tj. modelováním systému – originálu jednozna�n� p�i�azuje fyzický nebo abstraktní model 

[Noskievi�, 1999]. 

V p�ípad� hydraulických �ídicích prvk� budou v dalším textu uvažovány pouze 

modely abstraktní, a to matematické. 

 

Systémem se rozumí množina prvk� a odpovídajících vzájemných vazeb, dávajících ur�ité 

vlastnosti. 

 

Okolí systému je naopak soustava prvk� a vazeb, které nejsou sou�ástí systému.  

 

Separabilita systému je d�ležitou podmínkou p�i modelování. Separabilita znamená, 

že vstupy zkoumaného systému nejsou ovliv�ovány – p�es okolí systému – jeho výstupy. 

 

Simulací se rozumí realizace matematického modelu pomocí hardware a software –

 tj. pomocí simula�ních model�. Do pojmu simulace se zahrnuje verifikace modelu a 

analýza a využití výsledk�. 

Aby bylo možné sestavit matematický model, je nutné provést identifikaci 

zkoumaného systému [Šustek, 1981]. 

 

Experimentální identifikace se zabývá experimentálním vyšet�ením vlastností systému a 

nalezením jeho matematického modelu. Zkoumaný systém musí reáln� existovat, 

není nutné znát jeho vnit�ní strukturu. 

 

Analytická identifikace nevyžaduje existenci reálného systému. Je však nutné znát jeho 

vnit�ní strukturu. Podle požadavk� na p�esnost modelu se rovn�ž volí požadavky 

na detailní znalost a popis vnit�ní struktury systému. 
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Matematický model systému je zpravidla vyjád�en soustavou diferenciálních a 

algebraických rovnic. P�i matematickém popisu lze použít metodu rozložených parametr�, 

kdy odpory, kapacity a induk�nosti jsou v daném systému rozloženy spojit�. Oproti tomu 

metoda soust�ed�ných parametr� „soust�e�uje“ parametry do ur�itých míst v systému. 

Pro b�žné hydraulické pohony, kde se nep�edpokládá existence velmi dlouhých 

vedení, se obvykle používá metoda se soust�e�ujícími parametry. 

Velmi intenzivn� se v posledním desetiletí vyvíjejí simula�ní programy, které lze 

rozd�lit na t�i základní typy [Noskievi�, 2008]: 

- rovnicov� orientované programy, 

- blokov� orientované programy, 

- programy podporující fyzikální modelování. 

Výhodou simula�ních program� podporujících fyzikální modelování spo�ívá 

ve faktu, že sleduje p�ímo tok energie systémem. Model sestavený pomocí t�chto 

program� je ve své grafické podob� velmi blízký fyzikální realit�. P�íkladem takových 

program� m�že být Amesim, SimHydraulics a další. 

Blokov� orientované simula�ní programy umož�ují sestavit model z diferenciálních 

rovnic pomocí funk�ních blok�, jež jsou spojeny orientovanými spojnicemi 

p�edstavujícími signály. Tyto odpovídají jednotlivým prom�nným v rovnicích. Výhodou je 

uživatelova p�esná znalost soustavy rovnic, ze kterých je model sestaven, nebo� prvním 

krokem p�i tvorb� modelu je sestavení soustavy rovnic.  U program� podporujících 

fyzikální modelování jsou rovnice popisující systém „skryty“ na pozadí grafických prvk� a 

n�kdy je pracné zjistit, jak byl matematický model sestaven. 

Z pohledu simulace hydraulických �ídicích prvk� není podstatné, v jakém 

programovém prost�ed jsou modely sestaveny. Podstatná je souvislost mezi stupn�m 

zpracování vývojového projektu (V-Cyklus), úrovní p�esnosti a stupn�m zjednodušení. 
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4.2 Síly p�sobící na šoupátko rozvád��e 

Pro funkci rozvád��e jsou rozhodující axiální síly p�sobící na jeho šoupátko. 

Jednotlivé síly p�sobící na uvoln�né šoupátko jsou patrné z obr. 4.1.  

�������	 � �
����

Obr. 4.1 Síly p�sobící na šoupátko rozvád��e 

 

Jedná se o: 

- sílu elektromagnetu Fmv, 

- sílu vratné pružiny Fpv, 

- síly vzniklé proud�ním kapaliny ventilem Fhv, 

- setrva�né síly Fsv, 

- t�ecí síly Ftv, mezi n�ž lze zahrnout síly viskózního t�ení a síly smykového 

t�ení. 

Síly p�sobící na šoupátko lze rozd�lit na: 

- ak�ní (ovládací), tj. sílu elektromagnetu Fmv a  pro zp�tný pohyb  sílu 

vratné pružiny Fpv a 

- reak�ní, kam se �adí síly vznikající proud�ním, síly setrva�né, síly t�ení a 

v p�ípad� sepnutí elektromagnetu síla vratné pružiny. 

V dalších kapitolách a odstavcích bude pozornost v�nována zejména mechanizm�m vzniku 

a matematickým model�m reak�ních sil. 
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4.3 Síly zp�sobené proud�ním kapaliny ventilem 

V literatu�e je n�kdy používán pojem hydrodynamické síly [Nepraž, 2002]. 

Síly vznikající proud�ním kapaliny ventilem mají dominantní význam 

pro dimenzování ak�ních sil a pro spínavý výkon rozvád��e. 

V literatu�e existuje �ada zjednodušených výpo�t� t�chto sil [Blackburn, 1966], 

[Cerha, 2006]. Tyto vztahy lze však použít jen ve zjednodušených modelech. P�i vývoji a 

optimalizaci nových ventil� by použití t�chto výpo�t� vedlo zcela jist� k chybným 

záv�r�m. Dále uvedené výsledky simulací to dokládají. 

Proud�ní v rozvád��ích je charakterizováno vysokými rychlostmi v okolí škrticích 

hran, kavitací zp�sobenou uvol�ováním rozpušt�ného vzduchu a složitými tvary v okolí 

škrticích hran a tudíž i významnými zm�nami sm�ru proudu. Je rovn�ž nutné mít 

na z�eteli, že se jedná o t�ídimensionální proud�ní a že redukce úlohy na 2D proud�ní m�že 

mít za následek chybné výsledky. 

Pro dosažení odpovídající p�esnosti model� je proto vhodné použít jeden 

z turbulentních model� proud�ní, které nejlépe popisují reálné proud�ní a jeho ú�inky 

v rozvád��ích [Kozubková, 2003]. 

 

4.3.1 Matematické modely izomerního proud�ní kapalin 

P�i popisu proud�ní jsou aplikovány základní fyzikální zákony: zákon zachování 

hmoty a zákon zachování hybnosti. Zákon zachování hmoty je reprezentován rovnicí 

kontinuity 

( )
,0=

∂
∂

+
∂
∂

j

j

x

v

t

ρρ  (4.1) 

kde ρ  je hustota, 

 jv  rychlost, 

 t �as a 

 jx  sou�adnice. 
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Navier – Stokesova rovnice pak odráží zákon zachování hybnosti. Pro stla�itelné 

proud�ní má tvar 

( ) ( )
ijijci
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jij fvfg
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33 . (4.2) 

Rovnice kontinuity a po rozepsání t�i rovnice Navier – Stokesovy tvo�í soustavu �ty� 

diferenciálních rovnic. P�ímá �ešení (DNS – Direct Numerical Simulation) je velmi 

náro�né na výpo�etní techniku. Proto se využívá zjednodušení ve form� turbulentních 

model�. 

 

4.3.2 Reynoldsova rovnice 

Turbulentní proud�ní se vyzna�uje náhodným charakterem, ale ze statistického 

hlediska je stabilní. Reynolds použil statistickou metodu �asového st�edování. Okamžitá 

místní hodnota libovolné veli�iny je dána jako popisující turbulentní proud�ní 

jako superpozice místní st�ední hodnoty a fluktuace. 

Podle této teorie lze pak nap�. rychlost rozd�lit na st�ední hodnotu a fluktua�ní složku 

podle vztahu vvv ′+= . 

 

Rovnice kontinuity pro st�edovanou hodnotu je 

0=
∂
∂

j

j

x

v
  a (4.3) 

pro fluktua�ní složku 

0=
∂

′∂

j

j

x

v
.  (4.4) 

 

Navierova – Stokesova (nestla�itelné proud�ní) rovnice pro �asové st�edování má 

po aplikaci Reynoldsových pravidel tvar 
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Pro fluktua�ní složku platí: 
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 (4.6) 

Výraz ji vv ′′  v rovnici 4.6 je tenzor Reynoldsových turbulentních nap�tí. Tenzor má dev�t 

�len�, nezávislých je šest (platí symetrie). Soustava diferenciálních rovnic složená 

z rovnice kontinuity, Navierových – Stokesových rovnic a šesti Reynoldsových 

turbulentních nap�tí je velmi obtížn� �ešitelná. Proto se hledá jednodušší vyjád�ení vztahu 

ji vv ′′  pomocí Boussinesquovy hypotézy turbulentní viskozity. 

 

4.3.3 Booussinesquova hypotéza turbulentní viskozity 

Vychází se z p�edpokladu, že turbulentní nap�tí je úm�rné gradientu st�ední rychlosti 

(podobn� jako Newton�v vztah pro laminární proud�ní): 

j

i
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Odtud lze odvodit: 
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kde iivvk ′′=
2
1

  (4.9) 

je turbulentní kinetická energie. 
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4.3.4 Turbulentní modely využívající Boussinesquovu hypotézu 

Turbulentní modely, využívající turbulentní viskozitu, jsou podle po�tu nových 

neznámých tzv. nula, jedno nebo dvourovnicové. 

Nularovnicové modely definují turbulentní viskozitu jako 

y
v

lmt ∂
∂= 2ν  , (4.10)  

nepostihují transport turbulence a vycházejí z lokální rovnováhy, kdy produkce turbulentní 

energie je rovna rychlosti její disipace. 

Jednorovnicové modely vycházejí z transportní rovnice rychlostního m��ítka 

turbulentního pohybu, které je rovno 2
1

k  (k je turbulentní kinetická energie). 

Jednorovnicové modely nejsou vhodné pro složité p�ípady proud�ní, kdy nelze reáln� 

popsat rozložení délkového m��ítka l v proudovém poli. Pro turbulentní viskozitu platí 

lkCvt
2
1

=ν  , (4.11) 

kde vC  je empirická konstanta. 

Dvourovnicové modely vycházejí z turbulentní viskozity dané vztahem 

ε
ν µ

2k
Ct =  , (4.12) 

kde ε  je rychlost disipace, jež je vyjád�ena jako 

l
kCD

2
3

.
=ε  . (4.13) 

Dvourovnicový ε−k  model zavádí druhou transportní rovnici pro rychlost disipace: 
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RNG ε−k  model používá metodu renomaliza�ních grup (RNG), což je 

matematický postup aplikovaný na ε−k  model. Zavádí se pojem efektivní viskozity, 

p�i�emž platí 

teff µµµ +=  (4.15) 
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Podobn� jako u ε−k  modelu lze odvodit transportní rovnice pro p�enos hybnosti, 

kinetické energie a rychlosti disipace: 
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kde kα  a εα jsou inverzní Prandtlova �ísla a jsou odvozena na základ� RNG teorie. 

Pro reziduál R platí 
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Konstanty ε1C  a ε2C  jsou rovn�ž odvozeny na základ� RNG teorie. 

 

4.3.5 Kavitace 

Hydraulické kapaliny dosahují p�i pr�toku škrticími místy pom�rn� vysokých 

rychlostí a v jejich okolí vzniká kavitace. 

V hydraulických olejích je za normálních podmínek obsaženo �ádov� n�kolik procent 

rozpušt�ného vzduchu. Objemová rozpustnost vzduchu je závislá na tlaku a teplot�: 

s tlakem roste a s teplotou klesá. P�i poklesu místního tlaku dojde k vylou�ení vzduchu a 

tvorb� bublin. P�i zvýšení tlaku bubliny zanikají (implodují) a jsou vyplavovány okolní 

kapalinou, které probíhá vysokou rychlostí. Tento jev zp�sobuje rázy, hluk p�ípadn� erozi. 
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V literatu�e uvád�né výsledky ukazují, že ke kavita�ním jev�m v �ídicích prvcích 

dochází za podmínek blízkým zkoumanému problému [Blejcha�, 2005], [Veselý, 2008]. 

Z výše uvedených poznatk� plyne nutnost doplnit použité turbulentní modely 

o modely kavita�ní a podrobn�ji doložit vliv kavita�ních model� na výsledné síly a 

pr�toky. 

 

4.3.6 Modelování v blízkosti st�ny 

Modelování v blízkosti st�ny ovliv�uje p�esnost �ešení v celé oblasti. �ada 

experiment� prokázala, že v oblasti u st�ny je tzv. mezní vrstva, kterou lze ješt� dále �lenit. 

V bezprost�ední blízkosti st�ny je laminární podvrstva, následuje p�echodová mezivrstva a 

nejvzdálen�jší je pln� rozvinutá turbulentní vrstva.  

V p�ípadech proud�ní s velkým Reynoldsovým �íslem je vhodné použít tzv. st�nové 

funkce. Jsou tvo�eny soustavou poloempirických vztah� a „p�eklenou“ laminární a 

p�echodovou vrstvu. 

V p�ípadech malého Reynoldsova �ísla je nutné provést podrobné modelování 

proud�ní u st�ny. 

 

4.4 Modely šoupátkového rozvád��e se soust�ed�nými parametry 

Šoupátkové rozvád��e nep�edstavují hydraulické systémy s dlouhým vedením, 

jako jsou dlouhá potrubí, kanály apod. Proto budou v dalších postupech používány modely 

se soust�ed�nými parametry. 

 

4.4.1 Blokov� orientované modely rozvád��� 

Na základ� mechanického a hydraulického schématu rozvád��e, jak je uvedeno 

na obr. 4.2, lze sestavit diferenciální a algebraické rovnice, popisující dynamické vlastnosti 

ventilu. 
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Šoupátko je tla�eno ze základní polohy silou elektromagnetu Fmv  proti pružin�, 

�ímž dojde k propojení kanál� P-A a B-T. Mezi motorovými kanály A a B není zát�ž 

(spot�ebi�), což je v praxi b�žný p�ípad p�i zkoušení proporcionálních i spínaných ventil�. 

Na šoupátko p�sobí rovn�ž hydrodynamická síla, která je úm�rná otev�ení a tlakovému 

spádu na škrticí hran�. Pohybová rovnice šoupátka je: 

hvmv FFcxcxxbxm −+−−−= 0���  ,  (4.22) 

kde zna�í 

 x zdvih šoupátka, 

 m hmotnost šoupátka, 

 b koeficient viskózního tlumení, 

 0x  p�edepnutí pružiny.   

 

Obr. 4.2 Mechanické schéma rozvád��e 

 

Hydrodynamickou sílu hvF  lze rozd�lit na složky na jednotlivých škrticích hranách 

(p�echodech): 

hBThPAhv FFF += .  (4.23) 

Hydrodynamická síla m�že být vypo�tena analyticky, nap�. podle [Cerha, 2006] 

nebo [Blackburn, 1966]. Analytické výrazy však nemusejí vždy odpovídat realit�. Potom 

je výhodn�jší zadat hydrodynamickou sílu tabulkou hodnot získanou z m��ení síly 

nebo získanou numerickým výpo�tem (metodou CFD). V tomto zjednodušeném p�íklad� 

sestavení blokov� orientovaného modelu je použito analytické vyjád�ení. Pro sílu platí: 
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PAPAhPA pSF ∆= αµ cos2   a 

BTBThBT pSF ∆= αµ cos2  ,  (4.24) 

p�i�emž 

 BTPA SS ,  jsou pr�to�né pr��ezy na p�echodech PA a BT, 

 α  je úhel vtoku nebo výtoku kapaliny a 

 µ  pr�tokový sou�initel. 

 

Pro pr�tok rozvád��em platí 

BTBPAABAv pGpGQQQ ∆=∆===  ,  (4.25) 

kde AG  a BG  jsou svodové propustnosti na p�echodech PA a BT. 

Tlakové spády na škrticích hranách se vyjád�í vztahy 

ASPA ppp −=∆  , 

BBT pp =∆  (za p�edpokladu 0=Tp ) a 

BA pp =  ,   (4.26) 

kde BA pp ,  jsou tlaky v kanálech A a B a Sp  je zdrojový tlak. 

Z rovnice 4.25 a 4.26 lze odvodit vztah pro tlaky BA pp = : 

22

2.

AB

AS
BA GG

Gp
pp

+
== .  (4.27) 

Pokud jsou svodové propustnosti na obou hranách stejné, pak 

2
S

BA

p
pp == .  (4.28) 

Pro svodovou propustnost lze psát: 

ρ
µ 2

. PAA SG =  a podobn� 

ρ
µ 2

. BTB SG = .  (4.29) 

Na základ� vztah� 4.22 až 4.28 lze sestavit model rozvád��e, jehož grafické 

znázorn�ní v blokové form� je na obr. 4.3. Na tomto míst� je nutné poznamenat, že se 

pro ilustraci jedná o zjednodušený model, který nap�. neobsahuje modely t�ení, 

nezohled�uje hydraulické kapacity apod. 
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Zvolené zjednodušení model� je závislé na hloubce úrovn� zpracování návrhu, tak, 

 jak to popisuje zmín�ná norma VDI 2206. To se týká také matematického vyjád�ení 

pr�b�hu hydrodynamických sil. N�které práce však ukazují [Veselý, 2008], že rozdíly 

mezi analytickým a numerickým výpo�tem sil mohou být natolik velké, že použití 

analytického vyjád�ení je možné jen velmi omezen�. 

 

4.4.2 Fyzikální model rozvád��e sestavený v programovém prost�edí Amesim 

Výhodou fyzikálního modelování je, krom� snadného sestavování model� 

z existujících nebo modifikovaných prvk� knihoven, možnost propojení hydraulických, 

elektrických, mechanických a dalších systém� na základ� fyzikálních analogií 

[Noskievi�, 2008], [Dráždil, 1969]. 

Na obr. 4.4 je model proporcionálního rozvád��e a znázorn�ní jeho jednotlivých prvk� 

pomocí �ezu ventilem [Argo-Hytos, 2009]. V modelu jsou propojeny jednotlivé 

mechatronické prvky: mechanická �ást, elektromagnet, regulátor v�etn� zp�tné vazby a 

zesilova�e a p�íslušný hydraulický obvod. Snadná orientace v modelu, dob�e patrné 

souvislosti mezi jednotlivými prvky jsou p�edností fyzikálního modelování. 

Obr. 4.3 Blokový model rozvád��e

Qv

GA

GB

Fmv

cx0

pS

pA

x

1/ms2+bs+c

FhP

A

FhBT
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Obr. 4.4 Model rozvád��e v programovém prost�edí Amesim
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4.5 Propojení numerických výpo�t� hydrodynamických sil s modely 

v prost�edí Amesim 

Výsledkem numerických výpo�t� metodou CFD jsou (krom� jiného) pr�toky a síly 

p�sobící na šoupátko p�i pr�toku kapaliny škrticí hranou, p�i�emž je nutné vzít v úvahu, 

že u n�kterých typ� rozvád��� protéká kapalina dv�ma škrticími hranami sou�asn�. 

Sílu p�sobící na šoupátko a pr�tok škrticím místem lze vyjád�it pomocí rovnic 

),( pxfFhv ∆=  a 

),( pxfQv ∆= ,  (4.30) 

kde je x poloha hrany šoupátka vztažená k hran� t�lesa (otev�ení) a p∆  tlakový spád 

na hran�. 

Numerické výpo�ty sil a pr�tok� se provedou pro zvolené dvojice (x, p∆ ). 

Tímto zp�sobem jsou získány jednotlivé body funkcí (4.30). Dvojice (x, p∆ ) je nutné volit 

co nejblíže maxim�m, minim�m a inflexním bod�m funkcí (4.30).  P�evedením hodnot 

pr�tok� a sil do tabulky a t�írozm�rného grafu lze pr�b�hy sil a pr�tok� implementovat 

do modelu Amesim. Mezi vypo�tenými body se hodnota funkcí stanoví lineární 

interpolací. Grafické znázorn�ní postupu je na obr. 4.5. Alternativn� je možné využít a 

do programu Amesim vložit i nam��ené hodnoty sil a pr�tok�, pokud jsou tyto k dispozici. 

Zavedením výše uvedených funkcí (4.30) do modelu dojde k jeho významnému 

zp�esn�ní, nebo� pr�b�h hydrodynamických sil v závislosti na zdvihu a tlakovém spádu má 

rozhodující vliv na vlastnosti rozvád���. Vyjád�ení sil a pr�tok� pro každou hranu zvláš� 

umož�uje také snadno m�nit tzv. �asování hran (rozdílnost krytí p�echod� PA,BT – viz 

obr. 4.2), aniž by bylo nutné p�epo�ítat proud�ní pro celý ventil.  

 

4.6 Propojení zm��ených nebo vypo�ítaných charakteristik magnetu 

s modelem Amesim 

Podobn� jako v p�ípad� hydrodynamických sil a pr�tok� se provede import 

zm��ených nebo vypo�ítaných dat do modelu magnetu. Jedná se o funkce 

),( xIfFmv =  a 
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),( xIfL = ,  (4.31) 

kde L je induk�nost a I buzení elektromagnetu. 

P�íklad grafického znázorn�ní p�evád�ných dat je na obr. 4.6. 
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Obr. 4.5 Propojení CFD výpo�t� s programem Amesim 

 

Obr. 4.6 Charakteristika elektomagnetu  
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4.7 Modely t�ení 

T�ecí síly mají zásadní vliv na vlastnosti spínaných a zejména proporcionálních 

šoupátkových rozvád���. Ovliv�ují nejen silovou bilanci, tzn. spínaný výkon, ale v p�ípad� 

proporcionálních rozvád��� hysterezi, v d�sledku tedy kvalitu regulace pohonu. 

Šoupátka jsou v t�lesech nebo pouzdrech uložena s v�lí v �ádu jednotek 

nebo n�kolika desítek µm. Na šoupátko p�sobí vždy radiální síly, které je p�itla�ují 

v ur�itých místech ke st�n� t�lesa. Dochází k vytla�ování oleje a v krajních p�ípadech 

m�že dojít i k �áste�nému zablokování šoupátka. Velikost mazací vrstvy je nejen �asov� 

závislá [Blackburn, 1996], ale je závislá i na relativní rychlosti. Tyto jevy jsou popsány 

tzv. Stribeckovou k�ivkou (obr. 4.7).  

 

Obr. 4.7 Stribeckova k�ivka 

 

Radiální síly, které vedou k výše popsaným efekt�m, mají r�zný p�vod: 

- síly vzniklé proud�ním kapaliny, resp. jejich radiální složkou. 

Lze je stanovit jako funkce tlakového spádu a polohy šoupátka z  výpo�t� 

metodou CFD, 

- síly, vznikající rozdílnými tlaky po obvodu šoupátka. Jejich p�í�inou jsou 

geometrické nep�esnosti t�lesa a šoupátka [Blackburn, 1996], viz též obr. 

4.8, 

- radiální složky sil ak�ních �len�. Obvykle se jedná o radiální síly vzniklé 

nesymetrickým magnetickým polem v okolí kotvy elektromagnetu 

nebo nap�. nekolmými �ely pružin.  
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 Obr. 4.8 Vznik radiálních sil vlivem geometrických odchylek 

 

Krom� radiálních složek hydrodynamických sil lze zbylé dv� jen obtížn� analyticky 

vyjád�it, je nutné provést jejich alespo� p�ibližnou kvantifikaci experimentem. V každém 

p�ípad� je však nutné zavést do modelu rozvád��e i odpovídající model t�ení, v opa�ném 

p�ípad� nelze o�ekávat realit� odpovídající výsledek simulace. V této souvislosti tyla 

publikována �ada matematických model� t�ení [Olsson, 1997]. 

 

4.7.1 Statické modely t�ení 

Coulombovo t�ení reprezentuje ideální stav, kdy t�ecí síla není závislá na rychlosti a 

velikosti sty�né plochy. Není definovaná pro nulovou rychlost. Je popsána rovnicí 

NC IfF .= ,  (4.32) 

kde f  je sou�initel t�ení a NI  normálová síla. Závislost t�ecí síly na rychlosti je na obr. 4.9. 

Viskózní t�ení , kdy t�ecí síla je závislá na rychlosti v  a je dána vztahem 

vbvF .)( =  ,   (4.33) 

 kde b  je sou�initel viskózního t�ení.  
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 Obr. 4.9 Coulombovo t�ení Obr. 4.10 Coulombovo a viskózní t�ení 

 

N�kdy je závislost na rychlosti nelineární, potom je t�ecí síla popsána jako 

)(sgn)( vvbvF vδ= ,  (4.34) 

p�i�emž exponent vδ  je konstanta závislá na geometrii aplikace. 

Statické t�ení popisuje t�ecí sílu p�i nulové rychlosti. Je definována jako funkce vn�jší 

síly eF  nutné k uvedení do pohybu. Je možné, že tato síla dosáhne vyšších hodnot než 

Coulumbovo t�ení. T�ecí síla je pak dána jako 

 eF  pro Se FFv <= a0  

=F  

 )(sgn eS FF  pro Se FFv ≥= a0 , (4.35) 

kde SF  je maximální síla nutná k uvedení do pohybu. Na obr. 4.10 je znázorn�no statické 

t�ení (pro nulovou rychlost) kombinované s Coulombovým a viskozním t�ením. Podle 

Stribeckovy teorie se však t�ecí síla nem�ní skokov�, proto bude t�ecí síla v závislosti 

na rychlosti probíhat podle obr. 4.11. 

Jedním ze statických model� t�ení je Karnopp�v model, definovaný vztahem 

 )(vF  0≠v  

=F  eF  Se FFv <= a0  

 )(sgn eS FF  ostatní.  (4.36) 

Pr�b�h síly je znázorn�n na obr. 4.12, p�i�emž oblast nulové rychlosti je definována 

vztahem DVv < . V intervalu +/- DV  je t�ecí síla definována jako vn�jší síla nutná 

k uvedení do pohybu. 

v

Ft Ft

v
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 Obr. 4.11 Stribeckovo t�ení Obr. 4.12 Karnopp�v model 

 

Armstrong�v model �eší pr�b�h t�ecí síly p�i zm�nách rychlosti (Karnopp�v model 

p�edpokládá konstantní pr�b�h rychlosti). T�ecí síla za klidu je popsána rovnicí pro lp�ní 

materiálu 

xxF 0)( τ= ,  (4.37) 

a p�i pohybu rovnicí pro skluz 

( )
vFv

v
tv

tFFtvF v

S

l

dSC +

�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

�

�

��
�

�
��
�

� −
+

+= )sgn(

1

1
),(),( 2

τ
γ  , (4.38) 

kde 

��
�

�
��
�

�

+
−+=

γ
γ ααα

d

d
SSSdS t

t
FFFtF ,),( .  (4.39) 

 

Ve výše uvedených rovnicích zna�í 

α,SF  sílu Stribeckova t�ení a 

dt  �as od po�átku lp�ní (p�ilepení). 

 

4.7.2 Dynamické modely t�ení 

Dynamické modely t�ení vznikly na základ� pot�eby kompenzace t�ení 

v servosystémech. 

Ft

v

Ft

v

2DV 
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Jedním z t�chto model� je Dahl�v model vycházející z experiment� s valivými 

ložisky. Základní rovnicí je vztah 

α

τ ��
�

�
��
�

�
−= v

F
F

dx
dF

c

sgn1 ,  (4.40) 

kde τ  je koeficient tuhosti a � koeficient (�asto rovno 1). 

Dahl�v model bere v úvahu pouze Coulombovo t�ení, nezahrnuje statické ani 

Stribeckovy jevy. 

Další skupinou dynamických model� jsou tzv. št�tinové modely. Nepravidelnost 

povrch� vede k �ad� kontaktních míst, která se chovají jako �ada št�tin (obr. 4.13). 

P�i relativním pohybu povrchu se št�tiny za�nou chovat jako pružiny, což má za následek 

r�st t�ecí síly. 

 

 

Obr. 4.13 Št�tinový model 

 

T�ecí síla je dána vztahem 


=

−=
N

i
ii bxF

1
0 )(σ , (4.41) 

kde 0σ  je tuhost št�tin, 

 N je jejich po�et, 

ix relativní poloha št�tin a  

ib  jejich po�áte�ní poloha, 
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p�i�emž pro deformaci št�tin platí (viz též obr. 4.13) 

iii bxz −= . (4.42) 

Pokud deformace z i-té št�tiny dosáhne ur�ité velikosti, dojde ke skoku a uvoln�ní 

št�tiny, která je volná až do okamžiku kontaktu s další nerovností. Tento jev probíhá 

st�ídav� pro N št�tin. 

 

Podstaty št�tinového modelu využívá model s resetováním integrátoru. T�ecí síla 

je vyjád�ena vztahem 

( ) ( )
dt
dz

zvzaF 10)(1 σσ ++= ,  (4.41) 

kde výraz 
dt
dz

1σ  p�edstavuje tlumení, p�i�emž 

z  je deformace št�tin (viz obr. 4.13). 

 

Pro 
dt
dz

 platí 

 0 ( ) ( )00 a0neboa0 zzvzzv −≤<>> ,  

=
dt
dz

 

 v  jiný.  (4.42) 
 

Lp�ní je obsaženo ve funkci a(z), pro kterou platí 

 a 0zz <  

( )za  

 0 jiný.  (4.43) 

Pro 0zz <  je t�ecí síla funkcí z a je popsáno lp�ní. P�i dosažení maximální hodnoty 0z , 

je a(z) rovno nule, t�ecí síla je funkcí )(0 vσ . V tomto p�ípad� je modelován skluz. 

Jiným používaným modelem t�ení je model LuGre (The Lund-Grenoble model). 

T�ení je modelováno jako pr�m�rná síla elastických pružin. Pokud je výchylka dostate�n� 

velká, št�tiny za�nou klouzat. Pr�m�rná výchylka št�tin je dána rychlostí a s r�stem 

rychlosti se snižuje, což modeluje Stribeck�v jev a vliv maziva mezi povrchy. 

Model je definován rovnicemi 
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z
vg

v
v

dt
dz

)(0σ−=  a  (4.44) 

)()(10 vf
dt
dz

vzF ++= σσ .   (4.45) 

Funkce f(v) p�edstavuje viskózní t�ení. Po linearizaci v okolí nuly a pro konstantní rychlost 

pak lze napsat 

)()sgn()( vfvvgF += ,   (4.46) 

kde g(v) modeluje Stribeck�v jev, zárove� platí 

�
�

�

�

�
�

�

�

��
�

�
��
�

�
−+=

2

0
10 exp)(

v
v

vg αα .  (4.47) 

Sou�et 10 αα +  p�edstavuje sílu statického t�ení a 0α  Coulombovo t�ení. 
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5. Optimalizace parametr� šoupátkových rozvád��� 

B�hem vývoje �ídicích hydraulických prvk� vznikla rozsáhlá �ada provedení 

šoupátkových rozvád���. 	áste�ný p�ehled je nap�íklad uveden v [Exner, 1991]. Aby bylo 

možné dokumentovat dále popsané postupy bez komplikací daných širokou škálou 

konstruk�ních provedení, je vhodné provést omezení na: 

- p�ímo�ízené elektromagnetické rozvád��e se stejnom�rnými magnety, 

- jmenovité sv�tlosti 4 až 10 mm, 

- tlaky do 35 MPa, 

- modulové nebo vestavné provedení. 

P�íklady konstruk�ního provedení modulového a vestavného rozvád��e jsou na obr. 5.1. 

 
Obr. 5.1 Modulové a vestavné uspo�ádání šoupátkového rozvád��e 

 

5.1 Kritéria hodnocení spínaných rozvád��� 

P�i volb� rozvád��e se jeho statické a dynamické vlastnosti obvykle posuzují podle 

t�í základních kritérií: 
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- tlakových ztrát pro jednotlivé �asy v základní poloze i v sepnutém stavu. 

Cílem je minimalizovat tento odpor, nebo� se jedná o ma�enou energii. 

P�íliš vysoká tlaková ztráta se projevuje nap�. ve zvýšené spot�eb� paliva 

u mobilních stroj�, nebo ve zvýšené spot�eb� elektrické energie 

u za�ízení stacionárních. Tlakové ztráty se m��í podle schématu 

na obr. 5.2. Tlaková ztráta pro jednotlivou cestu se vypožítá jako rozdíl 

tlak� zm��ených tlakovými sníma�i 1 a 2 v závislosti na pr�toku 

rozvád��em. P�íklad m��ení tlakových ztrát rozvád��e se zapojením Z11 

je rovn�ž zrejmý z obr. 5.2. V základní poloze jsou všechny cesty 

uzav�eny, m��ení lze provést jen v sepnutém stavu. Nejprve se zdroj 

p�ipojí ke kanálu P a m��í se odpor cesta P-B podle schématu na obr. 5.2.  

 

Obr. 5.2 Zp�sob m��ení tlakové ztráty 

 

Pro m��ení tlakové ztráty cesty A-T je nutné zdroj p�ipojit ke kanálu a 

odpor odpadního vedení m��it v kanále T. P�íklady pr�b�hu tlakových 

ztrát pro r�zné rozvád��e sv�tlosti 6 mm jsou na obr. 5.3. Na tlakovou 

ztrátu má vliv �ada parametr�, zejména tvar kanálu a zdvih šoupátka, 

tj. velikost pr�to�ného pr��ezu na škrtící hran�. 
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Obr. 5.3 Pr�b�hy tlakových ztrát rozvád��� 

 

- výkonového omezení. Je dáno obalovou k�ivkou závislosti vstupního 

tlaku na pr�toku, uvnit� které rozvád�� spolehliv� a opakovan� spíná. 

P�íklady výkonového omezení (n�kdy se nazývá výkonová k�ivka) 

n�kolika rozvád��� jsou na obr. 5.4.  Výkonová omezení se m��í pomocí  

 

Obr. 5.4 Výkonové k�ivky rozvád��� 
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zkušebního obvodu znázorn�ného na obr. 5.5. Cívky elektromagnetu 

se budí proudem stanoveným z tzv. oteplovací zkoušky. Je to proud, 

který odpovídá mezním provozním podmínkám, kdy odpor cívky se zvýší  

 

Obr. 5.5 Obvod pro m��ení výkonové k�ivky 

 

díky okolní teplot�, teplot� oleje a nekone�n� dlouhému sepnutí. Rovn�ž 

se zohled�uje p�ípadné podp�tí v síti. Ze zm��eného odporu a zvoleného 

podp�tí se potom vypo�ítá zkušební proud.  Metodiku postupu ur�uje 

	SN ISO 6403, detailní podmínky oteplovací zkoušky si však volí 

jednotliví výrobci sami. P�i zkoušce se zvyšuje pr�tok a vstupní tlak 

až do hodnot, kdy rozvád�� p�estane opakovan� spolehliv� spínat. 

Množina takto získaných mezních bod� potom p�edstavuje výkonové 

omezení rozvád��e. P�i jejich ur�ování platí dv� smluvní ujednání, 

která se promítají do  katalog� výrobc�.  Prvním je omezení maximálním 

p�ípustným provozním tlakem (na obr. 5.4 to je nap�. 32 MPa). Druhým je 

omezení maximálním pr�tokem (na obr. 5.4 to je 60 l/min), kdy tlaková 

ztráta je již tak velká, že použití rozvád��e pro tento pr�tok nedává smysl. 

Výkonové omezení se mimo tyto hranice neuvád�jí, p�estože by rozvád�� 

ješt� spínal. P�i interpretaci pr�b�h� výkonového omezení je rovn�ž nutné 

brát z�etel na skute�nost, že na svislou osu se vynáší vstupní tlak. Spínaný 

výkon je však závislý na tlakovém spádu na škrticí hran�, tudíž je rovn�ž 
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ovlivn�n tlakem na výstupu z rozvád��e. Uvedená metodika respektuje 

v tomto p�ípad� vžité zvyklosti a neposkytuje fyzikáln� p�esné informace 

o spínaném výkonu. 

- spínací a odepínací �asy. Správn�ji by bylo hovo�it o p�echodovém d�ji, 

vyhodnocování �asových konstant je však odlišné od zavedených 

zvyklostí a �asy se stanovují podle 	SN ISO 6403. Zp�sob 

vyhodnocování je znázorn�n na obr. 5.6. Ve v�tšin� aplikací se požaduje, 

aby rozvád�� spínal a odepínal bez znatelného zpožd�ní a aby �asy 

sepnutí i odepnutí byly pom�rn� shodné. Absolutní hodnoty spínacích a 

odepínacích �as� mají omezenou vypovídací schopnost, nebo� jsou 

závislé na tlakovém spádu na hran�. Pokud se vyhodnocují z pr�b�hu 

tlaku, jsou navíc ovlivn�ny kapacitami obvodu. Pro vzájemné posouzení 

jednotlivých ventil� nebo jejich konstruk�ních variant, p�i dodržení 

konstantních podmínek m��ení, jsou spínací a odepínací �asy vhodným 

parametrem. Dynamika sepnutí nebo odepnutí je dána rozdílem ak�ních a 

reak�ních sil. V p�ípad� hydraulických rozvád��� je rozhodující složkou 

reak�ních sil síla vzniklá proud�ním kapaliny, jež je závislá na tlakovém 

spádu na škrticí hran�  

Obr. 5.6 Zp�sob vyhodnocování p�estavných �as� [�SN ISO 6403] 

 

ventilu. Odtud lze dovodit, že �ím více se bude nastavený vstupní tlak a 

pr�tok blížit výkonové k�ivce, budou se �asy sepnutí nebo odepnutí 
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prodlužovat. Tento jev lze s výhodou použít p�i porovnávání výkonových 

omezení jednotlivých rozvád���, aniž by bylo nutné vyšet�it celou 

výkonovou k�ivku. Další možnosti využití p�estavných �as� pro 

posouzení výkonových k�ivek jsou uvedeny v následujících kapitolách.  

 

5.2 Kritéria hodnocení proporcionálních šoupátkových rozvád��� 

 Pomineme-li zcela specifické požadavky, které se p�i používání proporcionálních 

rozvád��� v jednotlivých aplikacích objevují, lze „obecná“ kriteria hodnocení jejich 

vlastností následovn� shrnout: 

 

- jmenovitý pr�tok se uvádí pro tlakovou ztrátu p�i pr�toku p�es ob� škrticí 

hrany 1 MPa. 

- výkonová k�ivka (obr. 5.7) udává pr�tok v závislosti na tlakovém spádu 

nebo u n�kterých výrobc� na vstupním tlaku p�i r�zných úrovních 

vstupních signál�. S rostoucím vstupním tlakem m�že dojít i k poklesu 

pr�toku, což je zp�sobeno silami proud�ní, které p�sobí ve sm�ru zavírání 

škrtícího pr��ezu (tzv. p�ivírání šoupátka). P�i posuzování této vlastnosti 

ventilu je nutné rozlišovat mezi rozvád��i bez zp�tné vazby od polohy 

šoupátka a ventily s touto zp�tnou vazbou a regulátorem. Návrh ventilu 

pro oba p�ípady je odlišný. 

 

Obr. 5.7 Výkonová k�ivka proporcionální rozvád��e [Argo-Hytos, 2009] 
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- citlivost udává nejmenší zm�nu vstupního signálu, kdy dojde ke zm�n� 

polohy šoupátka. 

- dynamické vlastnosti proporcionálních ventil� jsou nej�ast�ji posuzovány 

na základ� amplitudové a fázové frekven�ní charakteristiky 

v logaritmických sou�adnicích. Obvykle se udává pro n�kolik r�zných 

úrovní signál� (systém je nelineární). P�íklad frekven�ní charakteristiky 

je na obr. 5.8. 

Obr. 5.8 Frekven�ní charakteristika proporcionálního rozvád��e [Argo-Hytos, 2009] 

 

5.3 Optimaliza�ní metody 

Cílem optimaliza�ního procesu je najít takové hodnoty zvolených konstruk�ních 

prvk� (zdvih, tuhost pružiny atp.), které ur�í nejlepší – optimální – hodnoty vybraných 

vlastností. T�mi mohou být nap�. spínací �as, výkonová k�ivka, žádaná p�enosová funkce 

apod. 

Pro dosažení uspokojivých výsledk� je nezbytné zvolit systematický postup 

definující jednotlivé kroky. Navrhovaný postup spo�ívá v následující posloupnosti: 

- stanovení cíl� optimalizace, tj. ur�ení vlastností nebo parametr�, 

které mají být optimalizovány. Cíl optimalizace je �asto vyjád�en jako 

požadavek na nalezení extrému typu minimum, nap�. nalezení minimální 

tlakové ztráty. Vyjád�ení v �íselné form� a absolutní hodnot� však není 

vylou�eno. 

- dalším krokem je stanovení parametr�, pomocí kterých se bude 

vypo�ítávat tzv. cílová funkce (v literatu�e se rovn�ž uvádí jako kritérium 
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optimalizace). Takové parametry se budou v dalším nazývat jako výstupní 

parametry. Pokud bude nap�. cílem optimalizace najít co nejmenší tlakové 

ztráty, pak výstupními parametry bude tlak v zadaném kanále a pr�tok; 

cílovou funkcí potom závislost tlaku na pr�toku. 

- parametry, které je možné v pr�b�hu optimaliza�ního procesu 

modifikovat se  budou nadále ozna�ovat jako vstupní parametry. 

V p�ípad� tlakových ztrát to mohou být nap�. zdvih, ší�ka nebo délka 

p�ívodních kanál�. 

- volba vhodného optimaliza�ního algoritmu. 

V rámci práce byla použita numerická optimalizace uvedené úlohy pomocí 

optimaliza�ních a simula�ních program�. Optimalizace je �ízena zvláštním programovým 

souborem; jeho obecné schéma je uvedeno na obrázku 5.9. Optimaliza�ní algoritmy hledají 

obvykle minimální odchylku od cílové funkce. 

 
Obr. 5.9 Schéma optimaliza�ního algoritmu 

5.3.1 Zp�sob volby vstupních parametr� 

Vstupní parametry jsou takové hodnoty konstruk�ních prvk� rozvád���, které budou 

b�hem optimaliza�ního procesu m�n�ny a kombinací jejich hodnot hledány optimální 
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vlastnosti ventilu. Takovými parametry mohou být nap�. zdvih, tuhost pružiny, tvar 

statické charakteristiky magnetu apod. Aby optimalizace byla úsp�šná, je žádoucí zvolit 

takové parametry, jež mají na cílové vlastnosti významný vliv. Jejich nalezení nemusí být 

vždy snadné, proto je vhodné použít metodu DOE (Design of Experiments). 

Metoda DOE se zabývá plánováním experiment�. Experimentem se rozumí soubor 

pokus� provedených za definovaných podmínek a v ur�itém po�adí. Z výše uvedeného je 

z�ejmé, že pojmem „pokus“ se rozumí zjišt�ní hodnoty výstupních parametr� (v literatu�e 

[Tošenovský, 2000] nazývaných jako ukazatel kvality Y), kdežto pojmem „experiment“ je 

systém všech pokus�. Cílem DOE je v tomto p�ípad� zjistit, které ze vstupních parametr� 

významným zp�sobem ovliv�ují sledovaný výstupní parametr. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální experiment, a po�et pokus� není vzhledem 

k pom�rn� krátkým výpo�etním �as�m rozhodující, lze použít tzv. úplný faktorový 

experiment na dvou úrovních. Princip spo�ívá v tom, že pro každý uvažovaný vstupní 

parametr se zvolí 2 úrovn� hodnot, které leží na horní a dolní hranici pracovních hodnot. 

Tak vznikne 2k kombinací, p�i�emž k  je po�et vstupních parametr� (faktor�). 

P�íklad plánu experimentu pro 3 vstupní parametry 

- tuhost pružiny c1, 

- p�edepnutí pružiny F1 a 

- délka kolíku (zdvih) 

je na obr. 5.10. Výstupním parametrem je p�estavný �as (�as sepnutí) rozvád��e.  

 

Obr. 5.10 Plán úplného faktorového experimentu 
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Po provedení všech 2k = 23 = 8 pokus� lze sestavit tzv. Paret�v diagram (obr. 5.11), 

který ukazuje vliv jednotlivých vstupních parametr� nebo jejich interakcí na zvolený 

výstupní parametr. Pro další postup je vhodné zvolit vstupní parametry s nejv�tším vlivem 

na výstupní parametry, resp. cílovou funkci. 

 

Obr. 5.11 Diagram vlivu vstupních parametr� 

 

5.3.2 Genetický algoritmus 

P�i optimalizaci vybraných parametr� šoupátkových rozvád��� je velmi obtížné, ne-li 

nemožné, analyticky vyjád�it cílovou funkci, tudíž není ani možné na dané množin� 

vstupních parametr� ur�it maxima a minima p�ípadn� gradienty této funkce. V takovém 

p�ípad� je vhodné použít genetický algoritmus. 

Genetické algoritmy jsou univerzální optimaliza�ní metodou [Sekaj, 2004]. V daném 

prostoru jsou schopny najít globální maximum nebo minimum cílové funkce. 

Základní myšlenkou je – podobn� jako v p�írod� – p�irozený výb�r silných jedinc� a 

vy�azení jedinc� slabých. Algoritmus pracuje s množinou potenciálních �ešení – s populací 

jedinc�. Jedinec je definován jako nositel genetické informace – chromozómu. 

Schematicky je genetický algoritmus znázorn�n na obr. 5.12. Po vytvo�ení po�áte�ní 

generace se provede výpo�et výstupních parametr� a stanoví se tzv. fitness jedinc�, 

který ur�uje jejich schopnost p�ežití. Jedinci se potom rozd�lí do t�í skupin: 
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A… skupina s nejlepšími jedinci, 

B… skupina vybraná (náhodn�, ruletovým výb�rem apod.), 

C… skupina ur�ená k inovaci. 

Na jedince skupiny C se potom aplikuje operace k�ížení a mutace, �ímž vznikne skupina 

C . Skupiny A, B a C  vytvo�í novou generaci Gt+1 , na kterou je aplikován výše uvedený 

postup, až je nalezeno �ešení nebo již nelze naleznout lepší jedince. 

V programovém prost�edí Amesim je hledáno globální minimum cílové funkce, 

která je definována jako rozdíl vypo�ítaných výstupních parametr� a jejich požadované 

hodnoty. Lze tak definovat nejen dosažení ur�ité hodnoty v daném �ase, ale i nap�. �asový 

pr�b�h k�ivek, kombinace výstupních parametr� apod. Pr�b�h výpo�tu genetického 

algoritmu a tím i kvalita obsažených výsledk� se ovliv�uje nastavením parametr�: 

- po�et jedinc� v generaci, 

- procento reprodukce, procento inovovaných jedinc�, 

- maximální po�et generací a 

- p�esnost výpo�tu (úrove� šumu). 

Úrove� nastavení výše uvedených parametr� je nutné p�izp�sobit konkrétní úloze. 

 

 

Obr. 5.12 Schéma genetického algoritmu 

Inicializace

Mutace

Nová 
populace

K�ížení

Výb�r

�ešeníFitness ANO

C´

OK ?

NE

CA

B



 

Ing. F. Veselý: Návrh hydraulických �ídicích prvk� s využitím simula�ních výpo�t� 

 

49  

 

5.4 Volba optimaliza�ního kritéria pro spínavé šoupátkové rozvád��e 

P�i návrhu šoupátkových spínaných rozvád��� se tém�� vždy hledá nejlepší možné 

�ešení pro: 

- maximální spínaný výkon (výkonovou k�ivku), 

- minimální tlakovou ztrátu v otev�eném – tj. sepnutém stavu a  

- vyrovnané spínací a odepínací �asy. 

P�i volb� výstupních parametr� pro optimalizaci výkonové k�ivky lze využít 

závislosti spínacích �as� na odlehlosti použitého vstupního tlaku a pr�toku od výkonové 

k�ivky. Na obr. 5.13 je znázorn�na souvislost mezi odepínacími �asy a bodem na výkonové 

k�ivce. Ve st�edu obrázku je �asová závislost polohy šoupátka p�i sepnutí a odepnutí. 

Vstupní tlak je nastaven na 35 MPa a pr�toky pro jednotlivé k�ivky na 40, 45 a 50 l/min. 

V levé horní �ásti je zm��ená výkonová k�ivka s vyzna�enými body, které odpovídají 

nastaveným pr�tok�m a tlak�m p�i výpo�tu (nebo m��ení) p�echodového d�je. 

Se zv�tšujícím se pr�tokem roste odepínací �as, p�i p�ekro�ení výkonové k�ivky (35 MPa, 

50 l/min) již rozvád�� nesepne. Odtud lze dovodit, že pokud budou dv� r�zná nastavení 

ventilu (tudíž dva r�zné odepínací �asy)pro jeden pracovní bod (pr�tok, tlak), potom vyšší 

výkonovou k�ivku bude mít ventil s nižším odepínacím �asem. Proto je možné jako 

výstupní parametr zvolit �as sepnutí a odepnutí. Zárove� je však nutné upozornit 

na skute�nost, že r�zná propojení šoupátek mají odlišný sm�r p�sobení hydrodynamických 

sil, takže tyto n�kdy „urychlují“ sepnutí ventilu a jindy jeho odepnutí.  Z tohoto d�vodu 

budou v dalším, zejména p�i optimalizaci, jednotlivá propojení posuzována zvláš� a 

dle pot�eby upravovány modely a optimaliza�ní model. 

Pro funkci rozvád��e je d�ležité, aby �as sepnutí byl velmi blízký �asu odepnutí. 

Pro spln�ní této podmínky lze rovn�ž výše uvedené výstupní parametry – tj. spínací �asy – 

využít. 

Tlaková ztráta je z konstruk�ního hlediska závislá na zdvihu rozvád��e 

za p�edpokladu, že ostatní rozm�ry (pr�m�r šoupátka, tvary kanál�) jsou dány. Zdvih lze 

snadno ovlivnit délkou kolíku v magnetu. Výstupním parametrem je tlak p�i konstantním 

pr�toku sepnutým rozvád��em, který lze rovn�ž snadno stanovit po odezn�ní 

p�echodového d�je (obr. 5.14). 
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Obr. 5.13 Vztah odepínacích �as� a výkonové k�ivky 

 

 

 

 

Obr. 5.14 Tlaková ztráta 



 

Ing. F. Veselý: Návrh hydraulických �ídicích prvk� s využitím simula�ních výpo�t� 

 

51  

 

5.5 Volba optimaliza�ního kritéria pro proporcionální rozvád��e 

Proporcionální rozvád��e �ídí spojit� pr�tok v závislosti na proudu, kterým je buzen  

magnet. Jejich použití je z principu jiné, než u rozvád��� spínaných, které �ídí pouze sm�r 

pr�toku, nebo p�íslušné cesty uzav�ou. Pro spínané rozvád��e je podmínkou, že ovládací 

síla (magnet, vratná pružina) musí být vždy v�tší, než síly reak�ní (proud�ní, t�ení) a 

optimaliza�ní kritéria se vztahují na p�echodový d�j a spínaný hydraulický výkon p�ípadn� 

na energetickou – tj. tlakovou ztrátu v ustáleném (sepnutém) stavu. U proporcionálních 

rozvád��� nastává rovnováha sil v ur�ité poloze šoupátka, kterou je dán pr�tok 

odpovídající tlakovému spádu a budicímu proudu. Proporcionální rozvád�� lze popsat 

proporcionálním �lenem druhého nebo vyššího �ádu, jež je tvo�en integra�ními �leny 

(šoupátko) se zp�tnou vazbou (pružina). 

Pro volbu optimaliza�ních kritérií je nezbytné nejprve stanovit „priority“ používání 

rozvád��e, a potom optimalizovat vybrané relevantní parametry nebo vlastnosti. 

Statické vlastnosti jsou dány jmenovitým pr�tokem p�i tlakovém spádu na ventilu 1 

MPa  a výkonovou k�ivkou. Cílem je, aby výkonová k�ivka procházela bodem jmenovitého 

pr�toku a p�i vyšších tlakových spádech byla co nejvyšší a p�itom spojitá. Pr�b�h 

výkonové k�ivky je jedním z obecných optimaliza�ních kritérií v oblasti statických 

vlastností (obr. 5.15). 

 

 

Obr. 5.15 Optimalizace výkonové k�ivky proporcionálního rozvád��e 
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Pokud budeme považovat hmotnosti pohybujících se sou�ástí, sílu magnetu a t�ení 

za dané konstantní parametry, pak optimaliza�ním kritériem pro oblast dynamických 

vlastností m�že být poloha pól� a nul v komplexní rovin�, p�ípadn� jiné kritérium stability 

ventilu. 

Poznámka 1:  Uvedená kritéria se vztahují na proporcionální rozvád��e bez zp�tné vazby  

 od polohy šoupátka. 

Poznámka 2:  Specifické užití proporcionálních rozvád��� m�že vyvolat nutnost stanovit 

jiná optimaliza�ní kritéria. 
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6. Metodika návrhu šoupátkových rozvád��� 

Úsp�šné uplatn�ní výrobk� na trhu je dáno spln�ním t�í základních podmínek 

p�i jejich vývoji: 

- vysokou úrovní vývojových prací ovlivn�nou m.j. použitými vývojovými 

nástroji (výpo�etní programy, zkušební a m��icí za�ízení apod.) 

- krátkým vývojovým cyklem a flexibilitou, tj. schopností p�izp�sobovat 

�ešení i v pr�b�hu vývoje. Tento požadavek je dán skute�ností, 

že sou�asn� probíhá vývoj díl�í komponenty i nad�azeného systému, 

- p�im��enými náklady na vývoj. 

Aby bylo možné splnit uvedené požadavky, je nezbytné definovat metodiku návrhu 

šoupátkového rozvád��e jako mechatronického systému. Z hlediska managementu 

hovo�íme o vývojovém procesu. Z podstaty v�ci je z�ejmé, že postupy p�i návrhu se budou 

pro jednotlivé obory a typy výrobk� lišit, nicmén� lze rovn�ž o�ekávat, že budou mít 

spole�né obecné prvky. 

 

6.1 V – cyklus 

Vývoj mechatronických systém� byl a �asto ješt� charakterizován izolovaným 

vývojem jednotlivých komponent, které byly až poté integrovány do celku. Hovo�í 

se o tzv. „bottom-up-design“ metod�. Tento postup má zjevnou nevýhodu a omezení 

v tom, že vlastnosti jednotlivých díl�ích komponent nemusí optimáln� sledovat cílové 

vlastnosti systému. Popsanou nevýhodu eliminuje metoda „top-down“. Jedná 

se o interaktivní postup, kdy se nejprve definuje hrubá struktura systému a teprve poté 

je p�ikro�eno k návrhu jednotlivých – �asto oborov� specifických – �ástí. Pak následuje 

fáze systémové integrace až k návrhu výrobku. Tento postup je obecn� popsán v literatu�e 

[VDI 2206, 2004]. Hovo�íme o V – modelu cyklu, jak je znázorn�no na obr. 6.1. 

Kdybychom cht�li V – cyklus aplikovat „absolutn�“, jednalo by se o kaskádu 

mikrocykl�. Vezmeme-li v úvahu nap�. NC soustruh a vývoj hydraulického rozvád��e 

pro upínání, jednalo by se o posloupnost 
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NC soustruh – v�eteno – upínání – hydraulický agregát – rozvád��. 

 

Obr. 6.1 Obecný V-cyklus 

 

V praxi je podobný postup, kdy prob�hne systémová integrace v celém �et�zci, �ídký, 

využívá se u vývoje zcela nových a specifických stroj� a za�ízení (nap�. letadla). 

V obvyklých p�ípadech je nezbytné provést abstrakci požadovaných vlastností 

komponenty z celk� vyšších úrovní, která se promítne v mikrocyklu vyvíjené komponenty 

v „požadavcích“ (obr. 6.1). Podobný postup se zvolí i v p�ípadech vývoje výrobku 

pro všeobecné použití (do katalogu), kdy specifické použití není známo. Potom je rovn�ž 

nutné na základ� benchmarkingu, p�ípadn� jiné metody, substituovat požadavky 

nad�azených celk�. 

Izolovaná aplikace V – cyklu sama o sob� nezaru�uje výrobek s vysokou úrovní. 

Proto se V – cyklus opakuje s cílem zvyšovat míru dokonalosti výrobku za sou�asné tzv. 

systémové integrace, jak plyne ze schématu na obr. 6.2. 
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Obr. 6.2 V-model itera�ního procesu vývoje  

 

6.2 Modelování a simulace ve vývojovém cyklu 

Metody modelování a simulace se používají nejen p�i vývoji díl�ích �ástí, 

ale i p�i systémovém návrhu a integraci, jak je ostatn� patrné z obr. 6.1. Lze tak v podstat� 

provést všechny fáze V – cyklu: systémový návrh, oborov� specifické vývoje i systémovou 

integraci. To vše platí jen za p�edpokladu, že jsou k dispozici dostate�n� verifikované 

modely. Literatura [VDI 2206, 2004] doporu�uje pro tvorbu model� a p�i výpo�tech 

postup znázorn�ný na obr. 6.3. 
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Z popisu V – cyklu i výše uvedeného doporu�ení plynou – pro modelování a simulaci 

– podstatné záv�ry: 

- úrove� a složitost model� je závislá na fázi cyklu (systémový návrh, díl�í 

návrh, integrace) a itera�ním kroku (obr. 6.2) od laboratorních vzork� 

k sériovému produktu, 

- složitost (úrove� detail�) souvisí s fází analýzy nebo syntézy (obr. 6.3). 

Pro syntézu je nutné použít více detailní modely, 

- je nezbytné stanovit ú�el a cíle modelování a simulace s ohledem na výše 

uvedené body. Jedná se zejména o stanovení požadavk� na úrove� 

modelu a stanovení cíl� virtuálních experiment�. 

 

Obr. 6.3 Postup tvorby modelu 

 

6.3 Aplikace V – cyklu p�i vývoji hydraulických rozvád��� 

Na obrázku 6.4 je p�íklad V – cyklu pro vývoj hydraulického pohonu. 

Systémový návrh spo�ívá ve stanovení konceptu pohonu, jeho hlavních parametr� a 

struktury (specifikace komponent).  
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Ve fázi oborov� specifických návrh� se podrobn� zpracuje návrh jednotlivých �ástí, 

tj. hydromotoru, zdroje tlakové kapaliny a �ízení. 

Ve fázi systémové integrace se provede ov��ení parametr� pohonu. Podle pot�eby 

se potom cyklus n�kolikrát opakuje. 

 

Obr. 6.4 V-cyklus vývoje hydraulického pohonu 

 

P�edpokládejme, že sou�ásti �ídicího obvodu je i hydraulický rozvád��. Jeho 

vývojový V – cyklus je znázorn�n na obr. 6.5. V jeho zadání budou parametry a vlastnosti 

stanovené ve výše uvedeném nad�azeném cyklu pohonu. 

Systémový návrh zahrnuje: 

- koncept uspo�ádání, stanovení typu ventilu (vestavný, na desku), zp�sob 

ovládání (elektromagnet, hydraulické ovládání) apod., 

- zp�sob realizace propojení. Tím rozumíme volbu �ídicího elementu 

(šoupátko, kuželka) a návrh jeho poloh vzhledem k �ídicím hranám 

v zapnutém i odepnutém stavu, 
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- návrh zástavbových rozm�r�, jež musí spl�ovat požadavky na umíst�ní 

ve stroji, ale i funk�ní p�edpoklady. 

Fáze detailního zpracování se zabývá výpo�ty a návrhem: 

- elektromagnetu (v p�ípad� elektromagnetického ovládání),  

- výpo�tem a konstrukcí šoupátka, t�lesa, vratných pružin, 

- výpo�tem sil p�sobících na šoupátko. 

Systémová integrace zahrnuje spojení jednotlivých výsledk� a verifikaci parametr� 

rozvád��e. Nej�ast�ji to budou tlakové ztráty, výkonové k�ivky, p�estavné �asy apod. 

Z výše uvedených popis� vývojového cyklu pohonu a rozvád��e plyne nutnost 

rozdílné úrovn� detailního zpracování model�. Pro návrh pohonu bude pravd�podobn� 

vyhovovat model rozvád��e, který nepopisuje jeho vnit�ní stav (poloha šoupátka, síla 

pružiny). Naproti tomu pro optimalizaci rozvád��e musí být model velmi podrobný. 

 

Obr. 6.5 V-cyklus vývoje rozvád��e 
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6.4 Prost�edky používané p�i návrhu rozvád��� 

V dalším budou uvedeny pouze softwarové prost�edky používané pro virtuální návrh 

a jeho optimalizaci. Popis zkušebního za�ízení, m��ení a jeho vyhodnocování nejsou 

p�edm�tem tohoto odstavce. 

Obvykle používané programy a souslednost jejich aplikaci jsou patrné z obr. 6.6. Je nutné 

podotknout, že rovnocenných softwarových produkt� je velká �ada a na obr. 6.6 je pouze 

náhodný výb�r. 

 

Obr. 6.6 Programové prost�edky 

 

6.5 Metodika návrhu rozvád��� 

Shrnutím obecných pravidel pro návrh mechatronických systém� a jejich aplikací 

p�i vývoji hydraulických rozvád���, lze dojít k postupu, jež je patrný z obrázku 6.7. 
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Postup je rozvržen do �ty� krok�, které nejsou závislé na velikosti ventilu (alespo� 

v ur�itém rozsahu velikostí) nebo na jeho mechanickém uspo�ádání. Proto lze navrhovanou 

metodu do jisté míry ozna�it jako obecnou pro šoupátkové rozvád��e. 

 

V prvním kroku se vytvo�í model na základ� již existujícího ventilu. Je výhodné, 

když se reáln� existující ventil alespo� trochu svými parametry blíží cílovému 

(požadovanému) �ešení. Dojde tak k úspo�e �asu p�i verifikaci model�. Pokud takový 

výrobek neexistuje, nabízí se již v po�áte�ních fázích vývoje postavit (vyrobit) fyzický 

vzorek a pomocí m��ení verifikovat model. Sou�ásti prvního vývojového kroku jsou: 

- výpo�ty CFD a jejich verifikace s existujícím ventilem, 

- vytvo�ení modelu magnetu nebo p�evzetí nam��ených dat, 

- sestavení matematického modelu rozvád��e a jeho verifikace 

s reálným ventilem. 

T�mito kroky se získá verifikovaný model, jehož modifikací vznikne model 

„nového“, tzn. požadovaného ventilu. Výhodou takového postupu je, že se od po�átku 

pracuje s ov��enými modely a zvyšuje se pravd�podobnost, že virtuální prototypy budou 

odpovídat realit�. V d�sledku se tak zvýší efektivita vývoje, protože k nalezení správného 

�ešení je pot�eba mén� vývojových smy�ek. 

Druhým krokem je p�echod od verifikovaných model� k model�m popisujícím nový 

– tj. žádaný ventil. Toto se dosáhne konstruk�ními úpravami a implementací t�chto zm�n 

do CFD výpo�t�, charakteristik magnet� a matematického modelu rozvád��e. 

 

Ve t�etím kroku se provádí �ada virtuálních experiment�, analýz výsledk�, 

optimalizace a s tím spojené úpravy model�. Zp�tné vazby uvedené v obrázku 6.7 jsou 

pouze informativní; v oblasti virtuálního návrhu jsou p�ípustné všechny kroky, které 

mohou vést k �ešení. Cílem je zkrátit vývojový cyklus zejména omezením po�tu pracn� 

vyráb�ných prototyp�. Druhým – stejn� významným – cílem je pak nalezení nejlepšího 

�ešení, které je v rámci daných omezení (nap�. zástavbových rozm�r� apod.) fyzikáln� 

možné. 
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V rámci �tvrtého kroku se vyrobí a zm��í prototypy. V ideálním p�ípad� se pouze 

potvrdí simulované výsledky. V p�ípad� pot�eby je nutný návrat k návrhu a provedení 

pot�ebných zm�n model�. Je žádoucí, aby po�et t�chto návrat� byl co nejmenší. 

 

 

Obr. 6.7 Schéma metodiky vývoje rozvád��� 
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7. Optimalizace �ady vestavných šoupátkových 

spínaných rozvád��� 

7.1 Popis úlohy 

Cílem je nalézt optimální konstruk�ní �ešení pro typovou �adu vestavných 

šoupátkových rozvád��� velikosti 7/8 UNF. Sou�ástí jsou dvou, t�í i �ty�cestné rozvád��e. 

 

7.1.1 Konstrukce 

Konstruk�ní uspo�ádání je patrné z obr. 7.1. P�ivedením proudu do cívky 

1 elektromagnetu vznikne elektromagnetické pole. Jeho p�sobením posune kotva 2 pomocí 

ovládacího kolíku 3 šoupátko 4 ze základní polohy do krajní. Dojde tak k propojení 

(v tomto p�ípad�) kanál� 3-2 a 4-1. Po odepnutí p�ívodu proudu vrátí pružina 5 šoupátko 

4 do základní polohy.  

 

Obr. 7.1 �ez vestavným rozvád��em 
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Této konstrukci šoupátka a pouzdra rozvád��e, resp. vzájemné poloze jejich �ídicích 

hran, odpovídá grafická zna�ka znázorn�ná uvedená rovn�ž na obr 7.1. Uvedený zp�sob 

propojení kanál� v klidové i sepnuté poloze se u �ady výrobc� ozna�uje jako Z11. 

 Použití uvedeného rozvád��e je z�ejmé z obr. 7.2. Rozvád��em se ovládá chod 

hydromotoru, kdy po sepnutí rozvád��e se propojí kanály 3-2 a hydromotor je p�ipojen 

k �erpadlu a zárove� kanály 4-1, kdy je odpad z  hydromotoru sveden do nádrže.  

Typová �ada je tvo�ena ventily obdobné konstrukce, které se však liší po�tem cest a 

r�zným zp�sobem propojení jednotlivých kanál�. Typové ozna�ení rozvád��� je  

SD2E-Bx/yyaaH ,  

- kde x je po�et cest a 

- yyaa  ozna�ení propojení cest. 

Poznámka: pro zjednodušení bude v dalším textu také používáno pouze ozna�ení 

zp�sobu propojení vest (tzv. kód šoupátka). 

 

Pro optimalizaci byly zvoleny rozvád��e: 

- dvoucestný s ozna�ením SD2E-B2/I11H   (I11), 

- t�ícestný SD2E-B3/D21H (D21) a  

- �ty�cestné rozvád��e SD2E-B4/Z11H (Z11), SD2E-B4/Z51H (Z51) a 

SD2E-B4/X21H (X21). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 Hydraulický rozvod s rozvád��em 

Konstruk�ní provedení a grafické zna�ky jsou z�ejmé z obr. 7.3.  
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Obr. 7.3 Typová �ada rozvád��� 

 

7.1.2 Cíle optimalizace a zadaná omezení 

Cílem optimalizace spínaných rozvád��� jsou dva nejd�ležit�jší parametry: 

- spínaný výkon (je ur�en sou�inem tlakového spádu a pr�toku), 

p�i�emž maximální tlakový spád je normativn� ur�en na 35 MPa. Úlohou 

je najít �ešení, kdy p�i tomto tlakovém spádu je pr�tok maximální. Další 

podmínkou je, aby spínaný výkon byl p�i spínání a odepínaní pokud 

možno stejný. 
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- minimální možná tlaková ztráta v jednotlivých propojeních. 

Ob� tyto podmínky musí platit sou�asn�. 

Na základ� t�chto cíl� budou v dalším odvozeny cílové funkce, kterými bude 

optimaliza�ní výpo�et �ízen. 

P�i zadání rodiny rozvád��� byla definována �ada omezení ve form� p�edem 

ur�ených prvk� a podmínek: 

- zástavbové rozm�ry (jsou dány z velké �ásti normou), 

- zp�sob zkoušení a vyhodnocování výkonových k�ivek, 

- pracovní a zkušební teploty, 

- druh použitých elektromagnet� a n�které další. 

Tyto parametry budou v dalším považovány za konstantní a procesu optimalizace 

se nezú�astní. 

 

7.2 Matematické modely spínaných vestavných rozvád��� 

Použité matematické modely lze rozd�lit do dvou skupin: 

- modely se soust�ed�nými parametry. Tyto modely popisují mechanickou 

soustavu ventilu a proud�ní ventilem a jeho okolím pomocí soustav 

diferenciálních rovnic. 

- Modely, jež jsou matematicky formulovány pomocí parciálních 

diferenciálních rovnic. Jejich �ešení se provádí numericky pomocí 

výpo�etních program�. V oblasti mechaniky tekutin se tyto postupy 

ozna�ují jako CFD. 

Pro získání v�rohodných výsledk� simulací je nutné oba zp�soby matematického 

modelování spojit. 
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7.2.1 Model ventilu v programovém prost�edí Amesim 

Model je sestaven pomocí knihoven programu Amesim. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o tzv. fyzikální modelování [Noskievi�, 2008], lze snadno vysledovat analogii 

mezi konstruk�ním �ešením a grafickou reprezentací modelu (viz obr. 7.4).  

 

 

 

Obr. 7.4 Model ventilu v programu Amesim 
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Model byl sestaven tak, aby co nejv�rn�ji odpovídal zkoumanému ventilu. Zárove� 

byl zohledn�ný napájecí a zkušební hydraulický obvod s ohledem na reálný zkušební 

postup. Takto byl model rozší�en o následující prvky: 

- Model „okolí“ ventilu (tj. zdroj, p�ívodní vedení, m��icí kostky atd.) 

je zvolen podle reálných zkušebních obvod�. Výsledky m��ení pak lze 

porovnávat s výsledky simulace. 

- Do modelu jsou p�idány 2 modely t�ení. Jedním z nich je model t�ení 

elektromagnetu. Zapojení je upraveno tak, že p�i odepnutí proudu 

významn� klesají t�ecí síly. Druhým je pak model t�ení šoupátka 

v pouzd�e ventilu. Parametry obou model� byly nastaveny 

podle nam��ených hodnot sil, p�i�emž zp�sob verifikace je popsán 

v dalších odstavcích. 

- Ke každé �ídicí hran� je p�i�azena tabulka se silami proud�ní a pr�toky, 

jež byla získána numerickým výpo�tem metodou CFD. Numerický 

výpo�et proud�ní se provedl v jednotlivých „pracovních“ bodech, 

tj. p�i ur�itém tlakovém spádu a otev�ení ventilu. Výsledkem numerického 

výpo�tu je axiální síla na šoupátko a pr�tok ventilem. Propojení 

numerických výpo�t� proud�ní s modelem v prost�edí Amesim je popsáno 

v kap. 4.5. 

- Nam��ené charakteristiky magnet� jsou rovn�ž vloženy do programu 

Amesim pomocí tabulky. Bližší popis je uveden v kapitole 4.6. 

�ízenou (vstupní) veli�inou je nap�tí, které je skokov� m�n�no z nuly na hodnotu, 

která odpovídá hodnot� zjišt�né p�i oteplovací zkoušce. Sledovanou výstupní veli�inou 

je potom poloha šoupátka (v programu ozna�ená jako „displacement sensor_signal 

output“) a tlaková ztráta ur�ená z tlaku p�ed ventilem (viz obr. 7.5). 
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Obr. 7.5 Místa ode�ítání veli�in 

 

Jak již bylo výše uvedeno, jsou modely jednotlivých ventil� a jejich zapojení 

do obvodu provedeny shodn� s reálným zkušebním za�ízením a zkušebním p�edpisem. 

Zkušební obvod je volen tak, aby na škrticí hran� byl p�i po�átku jejího otevírání 

maximální tlakový spád. Tato podmínka odpovídá nejmén� p�íznivé situaci, 

nebo� hydrodynamická síla je funkcí tlakového spádu a otev�ení. Proto se pro uvažovanou 

typovou �adu ventil� použijí t�i r�zné obvody: 

- Pro zapojení I11 je kanál 1 sveden do nádrže. Ventil m�že být zapojen  

 

Obr. 7.6 Zkušební obvod I11 
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i opa�n�, v tomto p�ípad� se však bude následná optimalizace provád�t 

pouze pro sm�r 2-1. U vestavných ventil� se jedná o b�žnou praxi, kdy 

jeden sm�r pr�toku se považuje za preferovaný. Zkušební obvod 

s ventilem v klidovém i sepnutém stavu je na obr. 7.6.  

- 	ty�cestné ventily Z11 jsou protékány ke spot�ebi�i ve sm�ru 3-2 a 

k nádrži ve sm�ru 4-1. U ventil� Z51 jsou výstupní (tzv. motorové) kanály 

zam�n�ny, ventil je protékán sm�ry 3-4  a 2-1. Zkušební obvod pro Z11 

je na obr. 7.7. V klidové poloze, kdy na elektromagnet není p�ivedeno 

nap�tí, je v kanále 3 tlak nastavený p�epoušt�cím ventilem. Po sepnutí 

elektromagnetu je na vstupu ventilu tlak daný odporem obvodu.  

 

Obr. 7.7 Zkušební obvod Z11 

 

- Ventily, kde kapalina protéká n�kterou cestou ob�ma sm�ry. V daném 

p�ípad� se jedná o propojení D21 a X21. Na obr. 7.8 je typický obvod 

s ventilem D21, kdy je po zapnutí elektromagnetu pln�n jedno�inný válec, 

kapalina protéká ventilem ve sm�ru 3-2.  

 
Obr. 7.8 Typické zapojení D21 
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Po vypnutí elektromagnetu se válec vyprazd�uje sm�rem 2-1. 

Protože hydrodynamické síly jsou p�i protékání t�mito sm�ry rozdílné, 

je nezbytné ventil zkoušet a tudíž také optimalizovat pro oba zmín�né 

sm�ry pr�toku. Do zkušebního obvodu se za�adí pomocný rozvád�� a 

zp�tný ventil, jak je patrné z obr. 7.9. Je-li pomocný rozvád�� v klidové 

poloze, je spínaný výkon zkoušeného ventilu m��en ve sm�ru  3-2. 

Sepnutím pomocného rozvád��e (obr. 7.9) je m��en výkon ve sm�ru 2-1. 

Jak je z obrázk� patrné, je na �ídicí hran� v po�átku otevírání 

maximální nastavený tlakový spád.  

 

Obr. 7.9 Zkušební obvod D21 
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Obr. 7.10 Zkušební obvod X21 

 

Podobné zapojení je použito i pro zkoušení rozvád��e X21 (obr. 7.10) s cílem 

dosáhnout nejmén� p�íznivých podmínek, v tomto p�ípad� nejv�tšího tlakového spádu 

na škrticí hran�. 

 

Modely a schémata pro propojení I11, D21, Z11, Z51 a X21 jsou na obrázcích 7.11 

až 7.15. 
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Obr. 7.11 Model ventilu I11 

 

 

Obr. 7.12 Model ventilu D21 
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Obr. 7.13 Model ventilu Z11 

 

 

 

 

 

Obr. 7.14 Model ventilu Z51 
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Obr. 7.16 �ez elektromagnetem 

 

 

Obr. 7.15 Model ventilu X21 

7.2.2 Modely t�ení 

 

Pro t�ení kotvy elektro-

magnetu (viz obr. 7.16) byl 

zvolen dynamický model t�ení 

LuGre, který v porovnání 

s ostatními modely vykázal 

dobrou shodu s experimentem. 

Parametry modelu byly 

nastaveny na základ� m��ení 

hystereze elektro-magnetu p�i 

r�zných rychlostech. M��ení 

prob�hlo na m��icím 

p�ístroji Labortech (viz obr. 7.17). Cívka elektromagnetu je buzena proudem, tím dojde 

k vysunutí kotvy a ovládacího kolíku. Sonda vykonává zvolenou dráhu, p�i�emž p�ekonává 

sílu elektromagnetu a zatla�uje ovládací kolík a kotvu. P�ístroj vyhodnocuje sílu b�hem 

zdvihu v obou sm�rech a výsledky zpracuje ve form� grafu nebo p�ipraví odpovídající data 

Kotva
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Obr. 7.17 M��ení elektromagnetu 

pro export nap�. do programu Excel. 

Charakteristiku síla – dráha je nutné 

m��it p�i r�zných rychlostech,       

aby bylo možné alespo� p�ibližn� 

ur�it pr�b�h Stribeckovy k�ivky a 

nastavit její pr�b�h v modelu.       

Na obr. 7.18 jsou výsledky m��ení 

charakteristiky síla – dráha elektro-

magnetu p�i r�zných buzeních a 

rychlostech pohybu. Z graf� je 

patrné, že síla je pro oba smysly 

pohybu rozdílná o hysterezi, jejíž 

hodnoty byly nastaveny v modelu 

t�ení v programu Amesim. 

Z výsledk� m��ení byla odhadnuta 

pr�m�rná hystereze pro rychlost 

4,98.10-4 m/s  (30 mm/min) na 10 N 

a p�i rychlosti 4,15.10-3 m/s (250 mm/min) na 27 N. Jist� by bylo správn�jší provést více 

m��ení s odlišnými rychlostmi, technické možnosti to však nedovolují.  

 

 Obr. 7.18 Charakteristiky elektromagnetu pro r�zná buzení 
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M��icí sonda

Dráha sondy
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Obr. 7.21 Schéma m��ení hystereze šoupátka 

Na obr. 7.19 je grafická reprezentace modelu t�ení v programu Amesim a na obr. 

7.20 t�ecí síly pro výše uvedené rychlosti. 

 

Obr. 7.19 Model t�ení – realizace v simula�ním programu Amesim 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Obr. 7.20 Výsledky simulace t�ení magnetu 

 

Podobn� je nastaven model t�ení 

pro šoupátko. M��ení prob�hlo 

na kompletním ventilu podle schématu 

znázorn�ném na obr. 7.21 nov� použitou 

„neinvazivní“ metodou, jež je blíže 

popsána v odstavci 7.2.3. Výsledky 

m��ení pro r�zné rychlosti pohybu 

šoupátka jsou na obr. 7.24. Podle t�chto 

byly nastaveny parametry modelu tak, 

aby hystereze v závislosti na rychlosti 

se blížila výsledk�m m��ení. Výsledky 

simulací s nastavenými parametry modelu jsou na obr. 7.25. 
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Obr. 7.22 Výsledky m��ení hystereze šoupátka 

 

Obr. 7.23 Výsledky simulace hystereze šoupátka 
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Z pr�b�h� m��ení i praktické zkušenosti je z�ejmé, že pr�b�h t�ecích sil má v ur�itém 

rozsahu náhodný charakter. Bylo by proto ú�elné provést m��ení a následné hodnocení 

t�ecích sil na statisticky významném vzorku magnet� a šoupátek. Rovn�ž je nutné popsat 

vliv 

- charakteru povrch�, 

- chyby geometrických tvar� a 

- rozptyl radiálních sil p�sobících na kotvu elektromagnetu. 

Detailní zkoumání výše uvedených jev� a vliv� je mimo rozsah této práce. 

 

7.2.3 Modely proud�ní 

Typová �ada vestavných rozvád��� obsahuje celkem 5 ventil� (viz odstavec 7.1.1). 

Analýzou jednotlivých ventil� lze dojít k záv�ru, že celá typová �ada obsahuje jen 

6 r�zných geometrií vtokových a výtokových hran, jež jsou na obr. 7.24 až 7.28 ozna�eny 

Obr. 7.24 Sm�r pr�toku ventilem I11 

Obr. 7.25 Sm�r pr�toku ventilem D21 
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jako „typ“. Rozumí se tím „typ“ pr�toku daným ventilem. Numerickým výpo�tem bylo 

ov��eno, že hydrodynamická síla a pr�tok p�i daném tlakovém spádu pro propojení I11, 

D21 a X21 v klidové poloze (obr. 7.24, 7.25 a 7.28) jsou identické, resp. rozdíly 

ve vypo�tených hodnotách lze zanedbat. 

Obr. 7.26 Sm�r pr�toku ventilem Z51 

Obr. 7.27 Sm�r pr�toku ventilem X21 

Obr. 7.28 Sm�r pr�toku ventilem Z11 
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Obdobn� lze použít jeden výpo�et pro typ pr�toku 2 ve ventilech D21, Z11 a X21 (platí 

pro uvedené ventily v sepnutém stavu). Výhodou sjednocených geometrií výtokových 

nebo vtokových hran jsou menší nároky na výpo�tový �as p�i numerickém výpo�tu 

proud�ní a p�edpoklad pro snížení výrobních náklad� šoupátek a pouzder.  

Modely proud�ní jsou vytvo�eny v programovém prost�edí Fluent. Byl použit 

turbulentní model ε−k  pro nestla�itelnou kapalinu a následující okrajové podmínky: 

- Okrajová podmínka na vstupu - tlak 

- Okrajová podmínka na výstupu - tlak 

- Standardní st�nová funkce bez drsnosti a smykového nap�tí 

- Intenzita turbulence I=5% 

- Délkové m��ítko l=0,21. 

 

Pro každou geometrii (typy 1 až 6) byla vypo�ítána axiální síla p�sobící na šoupátko 

a pr�tok pro r�zná otev�ení mezery a r�zné tlakové spády. Zvolená otev�ení škrticí mezery 

byla zvolena tak, aby  byla co nejblíže maxim�m, minim�m nebo inflexním bod�m sil a 

pr�tok�. Pro výpo�et to jsou otev�ení 0,25, 0,5, 0,75 1 a 1,3 mm. Tlakové spády jsou 0,5, 

2,5, 10, 17,5 a 20 MPa. 

Uvedený výpo�et bylo možné realizovat pro jednu kombinaci tlakového spádu a 

otev�ení s dobou výpo�tu v �ádu hodin.  Z hlediska teorie proud�ní se jist� jedná o zna�né 

zjednodušení a správné by bylo použít kavita�ní  model pro dvoufázové stla�itelné 

proud�ní. Výše uvedený postup byl však zvolen proto, aby bylo dosaženo p�ijatelné a 

v praxi realizovatelné doby výpo�tu pro všechny kombinace tlakových spád� a otev�ení 

škrticí mezery. Jak je však v dalším textu uvedeno, verifikace ukazuje, že zvolené 

 zjednodušení použitím ε−k  modelu pro nestla�itelné proud�ní  je akceptovatelné  a 

významn� neovlivní dosažené výsledky. Je jist� žádoucí provést podrobn�jší a p�esn�jší 

studii problematiky podmínek volby turbulentního modelu proud�ní. Tato se však vymyká 

rozsahu této práce. Práv� tak nejsou dostate�n� zodpov�zeny otázky vlivu zaoblení hran, 

v�lí mezi šoupátkem a pouzdrem a vlivu geometrických tolerancí na velikost 

hydrodynamických sil a pr�b�hu pr�toku. Nelze než doporu�it – jako rozší�ení 

p�edkládané práce – podrobn� zpracovat uvedené otev�ené body. 



 

Ing. F. Veselý: Návrh hydraulických �ídicích prvk� s využitím simula�ních výpo�t� 

 

81  

 

Grafický pr�b�h pr�tok� a sil vzniklých proud�ním kapaliny v závislosti na otev�ení a 

tlakovém spádu na škrticí hran� je na obr. 7.29 až 7.34. Vypo�ítané výsledky byly formou 

tabulek implementovány do model� jednotlivých ventil� v programu Amesim. 

 

Obr. 7.29 Pr�b�h pr�toku a síly na hran� typu 1 

Pr�tok
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Obr. 7.30 Pr�b�h pr�toku a síly na hran� typu 2 
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Obr. 7.31 Pr�b�h pr�toku a síly na hran� typu 3 

 

Pr�tok

Síla
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Obr. 7.32 Pr�b�h pr�toku a síly na hran� typu 4 

 

Pr�tok

Síla
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Obr. 7. 33 Pr�b�h pr�toku a síly na hran� typu 5 

Pr�tok

Síla
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Obr. 7.34 Pr�b�h pr�toku a síly na hran� typu 6 

Pr�tok

Síla
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P�ínosem a p�edností nazna�eného postupu je skute�nost, že p�i optimalizaci ventil�, 

tj. p�i zm�nách geometrií jednotlivých �ídicích hran, je nutné p�epo�ítat proud�ní jen u 

hrany, na které zm�na prob�hla. Odpadá numerický výpo�et proud�ní celým ventilem. 

Rovn�ž implementace do model� v programu Amesim je velmi snadná. 

Verifikace je provedena pomocí tzv. „neinvazní“ metody. Ventil je vybaven sníma�em 

polohy a rovn�ž je osazen proporcionálním magnetem, který má díky své konstrukci menší 

t�ení. Na šoupátko rozvád��e p�sobí síla magnetu, vratné pružiny, t�ecí síly a síly vzniklé 

proud�ním kapaliny. Jestliže zm��íme dostate�n� p�esn� tuhost vratné pružiny a její 

p�edepnutí, charakteristiku – síla – dráha elektromagnetu pro pole �ídicích proud�, pak lze 

z polohy šoupátka m��enou sníma�em polohy vypo�ítat sou�et t�ecích a 

hydrodynamických sil p�sobících na šoupátko. Schéma m��ení je na obr. 7.35. 

P�i konstantním vstupním tlaku se zvyšuje �ídicí proud elektromagnetu a zárove� m��í 

poloha šoupátka pomocí sníma�e polohy. Rozvád�� se sníma�em polohy je na obr. 7.36. 

 

Obr. 7.35 Schéma verifika�ního m��ení hydrodynamických sil 

3 1

2 4
Poloha šoupátka

Charakteristika pružiny
(zm��eno off-line)

Charakteristika magnetu
(zm��eno off-line)

T�ecí síla

0

0

0

0

0 �ídicí signál
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Obr. 7.36 Upravený vestavný rozvád�� se sníma�em polohy 

Pokud se provede m��ení sil bez pr�toku kapaliny ventilem, tj. bez vlivu 

hydrodynamických sil, je možné za cenu ur�itého zjednodušení, odd�lit t�ecí síly od sil 

vzniklých proud�ním (hydrodynamických sil). Tento zp�sob m��ení t�ecích sil je též použit 

v odstavci 7.2.2. 

P�edpokladem je konstantní a dostate�n� nízká rychlost m��ení, kdy se jednak tém�� 

nepromítnou setrva�né síly a rovn�ž nedojde k posunu na Stribeckov� k�ivce t�ecích sil. 

Zjednodušení spo�ívá ve skute�nosti, že vlivem proud�ní kapaliny vznikají rovn�ž radiální 

síly, které p�ímo ovliv�ují síly t�ecí. Získané výsledky nazna�ují, že popsané zjednodušení 

lze p�ijmout. 

Výsledky verifikace jsou zdokumentovány pro rozvád�� typu Z51 na p�echodu 3-4 

(P-B) – viz též obr. 7.26. 

Na obrázku 7.37 jsou uvedeny výsledy m��ení hydrodynamických sil. Vzhledem 

k tomu, že síla  vzniklá proud�ním obrací p�i zdvihu p�ibližn� 2,1 mm sv�j smysl 

(viz obr. 7.38), dojde k rychlému p�ejezdu šoupátka do krajní polohy, jak je znázorn�no 

v pravé �ásti obrázku. Proto lze pro verifikaci použít jen levé �ásti k�ivky. Na obr. 7.38 

je porovnání nam��ených výsledk� a hodnot získaných numerickým výpo�tem. 

Z nam��ených dat byla provedena korekce o síly t�ení. Z grafu je patrné, že shoda je velmi 

dobrá. Lze tedy konstatovat, že zvolený turbulentní model – p�es uvedená zjednodušení -  i 

výpo�tové konstanty, vyhovují a dávají správné a použitelné výsledky. 
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Obr. 7.37 Výsledky m��ení hydrodynamických sil rozvád��e Z51,sm�r 3-4 

 

Obr. 7.38 Porovnání nam��ených a simulovaných pr�b�h� hydrodynamických sil 

rozvád��e Z51, sm�r 3-4 
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7.2.4 Model magnetu 

Model a simulace magnetického toku elektromagnetem jsou realizovány 

v programovém prost�edí Amest. Jedním z výstup� simulace je charakteristika síla - dráha, 

kterou lze pom�rn� snadno verifikovat m��ením. 

V p�ípad� vestavných spínaných rozvád��� �ady SD2E-B je použít standardn� 

vyráb�ný elektromagnet a do model� v programu Amesim jsou vloženy nam��ené 

hodnoty. Pro popis statických a dynamických vlastností magnetu je nutné zadat dv� funkce 

( )xIfF ,=  a 

( )xIfL = ,  kde (4.48) 

F je síla magnetu, 

L induk�nost, 

I buzení a 

x velikost vzduchové mezery mezi �elem kotvy a nástavcem (obr. 7.21). 

Pro použitý elektromagnet byly pr�b�hy uvedených funkcí experimentáln� vyšet�eny a 

získané výsledky jsou graficky znázorn�ny na obr. 7.22. 

 

Obr. 7.39 Vzduchová mezera elektromagnetu 
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Obr. 7.40 Závislost síly na vzduchové meze�e a buzení 

 

Obr. 7.41 Závislost induk�nosti magnetu na vzduchové meze�e a buzení  
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7.3 Volba parametr� optimalizace 

Zp�sob volby parametr� je popsán v kapitole 5. Pro vlastní provedení optimalizace 

(realizaci optimaliza�ního algoritmu) je nutné stanovit 

- cílovou funkci, 

- vstupní parametry, 

- výstupní parametry a 

- optimaliza�ní algoritmus. 

7.3.1 Volba cílové funkce a výstupních parametr� 

Pro hodnocení zkoumané rodiny šoupátkových rozvád��� jsou zvoleny 3 cílové 

funkce (optimaliza�ní kritéria): 

- �as sepnutí, 

- �as odepnutí a 

- tlaková ztráta ventilu v otev�eném stavu. 

Nastavení kritérií je patrné z obrázku 7.42 a 7.43. 

Cílová funkce pro �as sepnutí je definována jako �as, za který dosáhne poloha 

šoupátka polohy (zdvihu) 2,25 mm. 

Podobn� je definována cílová funkce pro �as odepnutí: stanoví se �as, kdy šoupátko 

se vrátí do polohy 0,25 mm.  

Výstupním parametrem je poloha šoupátka, jež je v modelu ode�tena v bloku 

pro výstup polohy. 

Cílová funkce pro tlakovou ztrátu je dána tlakem ve vstupním kanálu rozvád��e 

v �asovém intervalu, kdy je rozvád�� v sepnutém stavu. Výstupním parametrem je tlak 

ve vstupním kanále. 
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Obr. 7.42 Vyhodnocení �asu sepnutí a odepnutí 

 

Obr. 7.43 Vyhodnocení tlakové ztráty 
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Obr. 7.44 Tabulka úplného experimentu 

7.3.2 Volba vstupních parametr� 

Vstupní parametry jsou takové, které se 

b�hem optimaliza�ního procesu m�ní. 

P�ed zahájením analýzy, které vstupní 

parametry p�i optimalizaci použít, je žádoucí 

provést úvahu, které parametry jsou 

z konstruk�ního, nákladového p�ípadn� jiného 

hlediska m�nitelné �i nem�nitelné. 

V p�ípad� rodiny výše uvedených 

šoupátkových rozvád��� se za nem�nitelné 

považují parametry vztahující se na 

konstruk�ní uzly 

- magnetu (charakteristiky síla - 

dráha, induk�nost – dráha, 

t�ení), 

- rozm�ry hydraulické �ásti 

(nap�. pr�m�ry, umíst�ní 

kanál� apod.), jež jsou dány 

normou, 

- síly od proud�ní kapaliny, 

nebo� optimalizovat tvary šoupátek nebo tvary výtokových kanál� použitý 

optimaliza�ní algoritmus neumož�uje. 

P�edb�žn� vybrané parametry jsou uvedeny v tabulce na obr. 7.44, jedná se o 

- tuhost vratné pružiny (ozna�ení „tuhost“), 

- sílu p�edepnutí vratné pružiny („F1“), 

- po�áte�ní mezeru mezi ovládacím kolíkem a šoupátkem; má vliv na zdvih 

šoupátka (ozna�eno jako „kolik“), 

- hmotnost kotvy („m_kotva“) a 

- hmotnost šoupátka a pohybujících se �ástí („m_soupatko“). 
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Jejich analýza – tj. zjišt�ní vlivu na cílovou funkci – je provedena metodou DOE 

(Design of Experiment), p�i�emž je zvolen úplný faktorový experiment na dvou úrovních. 

Výsledky jsou pro jednotlivé cílové funkce uvedeny ve form� Paretova diagramu 

na obrázcích 7.45 (vliv parametr� na �as sepnutí), 7.46 (vliv na �as odepnutí) a 7.47 

(tlaková ztráta). 

Z uvedených výsledk� analýzy plyne, že na �as sepnutí a na �as odepnutí má 

významný vliv (nad 10%) pouze zdvih, tuhost vratné pružiny a síla jejího p�edepnutí. 

Na tlakovou ztrátu potom pouze zdvih šoupátka. 

V dalším budou v pr�b�hu optimaliza�ního procesu modifikovány pouze tyto t�i 

vstupní parametry, tj.: 

- zdvih šoupátka, 

- tuhost vratné pružiny a 

- síla p�edepnutí vratné pružiny. 

 

 

Obr. 7.45 Vliv parametr� na �as sepnutí 
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Obr. 7.46 Vliv parametr� na �as odepnutí 
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Obr. 7.47 Vliv parametr� na tlakovou ztrátu 

 

7.4 Výsledky optimalizace šoupátkových spínaných rozvád��� 

Postup optimalizace je možné rozd�lit do t�í krok�: 

- verifikace modelu na existujícím výrobku. Tento krok lze realizovat, 

pokud je „neoptimalizovaný“ ventil fyzicky k dispozici. 
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- vlastní optimaliza�ní výpo�et. 

- verifikace vypo�ítaných parametr�, potvrzení výsledk�. 

 

7.4.1 Postup optimalizace rozvád��e Z51 

Pro ú�ely verifikace model� byly zm��eny rozvád��e, u nichž byl zvolen zdvih, p�edepnutí 

pružiny a její tuhost podle dosavadních zkušeností. Hodnoty nastavení jsou uvedeny 

tabulce 7.1.  St�ední hodnota zm��ených výkonových  k�ivek  je patrná z obr. 7.48 (k�ivka 

„p�vodní nastavení“), z n�hož plyne, že rozvád��e spínají až do pr�toku 52 l/min. Simulací  

Obr. 7.48 Výkonová k�ivka optimalizovaného a neoptimalizovaného rozvád��e Z51 
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Obr. 7.49 Výsledky simulace neoptimalizovaného rozvád��e Z51 

 

byly získány odezvy na skokovou zm�nu proudu pro pr�toky 50, 54 a 58 l/min, jak je 

z�ejmé z obr. 7.49. P�i pr�toku 58 l/min již rozvád�� nep�estavuje, výkonová k�ivka leží 

tedy p�i zdrojovém tlaku 35 MPa v oblasti 55 až 57 l/min. Porovnáme-li simulované a 

nam��ené výsledky (obr. 7.48), lze konstatovat, s ohledem na rozptyly vlastností mezi 

jednotlivými reálnými ventily, dobrou shodu. M��ení tlakové ztráty pro jednotlivé cesty je 

na obr. 7.50 a výsledky simulace na obr. 7.51. Vynesením obou pr�b�h� do jednoho grafu  

Obr. 7.50 Tlaková ztráta rozvád��e Z51 – m��ení 

 

(obr. 7.52) lze porovnat tlakovou ztrátu p�i pr�toku rozvád��em získanou simulací a 

m��ením reálného ventilu. Stejn� jako v p�ípad� výkonové k�ivky je dosaženo tém�� 
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Obr. 7.51 Tlaková ztráta rozvád��e – simulace 

 

identických výsledk�. Z takto provedené verifikace je možné u�init záv�r, že numerický 

model proud�ní i model rozvád��e jsou správn� nastaveny a výsledky odpovídají realit� 

v daném okolí pracovních podmínek. Rovn�ž je možné o�ekávat, že výsledky optimalizace 

provedené pomocí optimaliza�ních algoritm� se budou dob�e shodovat s pozd�ji 

vyrobenými ventily.  

Obr. 7.52 Porovnání zm��ené a simulované tlakové ztráty rozvád��e Z51 
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P�i optimalizaci byl použit genetický algoritmus, který konvergoval po 244 krocích 

k novým hodnotám tuhosti, p�edepnutí a zdvihu šoupátka. Výpo�et byl proveden 

p�i pr�tocích 55 l/min a 65 l/min; dosažené výsledky se lišily jen nevýznamn�. Pr�b�h 

optimalizace je patrný z obrázku 7.53, kde jsou vyneseny jednotlivé body výpo�tu 

v sou�adnicích tuhost – p�edepnutí pružiny. Hodnoty konvergují v oblasti tuhosti 18.103 – 

19.103 N/m a p�edepnutí pružiny 7 N. 

Obr. 7.53 Pr�b�h optimalizace 

 

 

Obr. 7.54 Simulace optimalizovaného rozvád��e Z51 
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Simulace provedená s nastavením získaným optimalizací (tuhost pružiny, její p�edepnutí a 

délka kolíku) ukazuje (viz obr. 7.54), že rozvád�� spíná vyšší výkon než p�ed optimalizací. 

P�i vstupním tlaku 35 MPa sepnul pr�tok 66 l/min oproti p�vodnímu pr�toku 57 l/min 

p�i p�vodním nastavení. Tlakovou ztrátu nebylo optimalizací možné snížit, protože bylo 

dosaženo maximální možné hodnoty zdvihu 2,8 mm. P�i v�tších hodnotách zdvihu strm� 

klesá síla magnetu, tuto oblast charakteristiky síla – dráha magnetu nelze využívat.  

Hodnoty jsou shrnuty v tabulce 7.1. 

 

 
Tab. 7.1. 

 

Simulovaná výkonová k�ivka optimalizovaného rozvád��e byla verifikována na vzorcích. 

Byla použita pružina �.v.408/2610C s tuhostí c=17,4 N/mm a s p�edepnutím F1=7,1 N. 

Ventil spíná spolehliv� p�i nastaveném pr�toku 64 l/min a vstupním tlaku 35 MPa. 

Tímto je možné považovat simulované výsledky za potvrzené m��ením. 

 

7.4.2 Výsledky optimalizace �ady šoupátkových rozvád��� 

Na obr. 7.55 až 7.58 jsou odezvy na skokovou zm�nu proudu a výkonové k�ivky 

pro optimalizované nastavení rozvád���.  

 Tuhost P�edenutí Zdvih Vst. tlak Pr�tok 

 c (N/m) F1 (N) x (mm) p (MPa) Q (l/min) 

P�vodní nastavení 11600 7,1 2,8 35 57 

Optimalizováno 18880 7,13 2,8 35 66 
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Obr. 7.55 Výsledky optimalizace rozvád��e I11 

 

 

 

Obr. 7.56 Výsledky optimalizace rozvád��e D21 
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Obr. 7.57 Výsledky optimalizace rozvád��e Z11 

 

 

 

Obr. 7.58 Výsledky optimalizace rozvád��e X21 
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Celkový p�ehled p�vodních i optimalizovaných parametr� je v tab. 7.2. 

Typ Simulace / m��ení 

Tuhost 

pružiny 

P�edepnutí 

pružiny 

Zdvih 

šoupátka 

Vstupní 

tlak 
Pr�tok 

c (N/m) F1 (N) x (mm) p (Mpa) Q (l/min) 

I11 

P�vodní nastavení 11600 7 2,5 35 55 

Optimalizované nastavení - 

simulace 20600 7,8 2,5 35 65 

Optimalizované nastavení - 

m��ení Nem��eno 

D21 

P�vodní nastavení 800 11,2 2,5 35 50 

Optimalizované nastavení - 

simulace 470 18,6 2,5 35 50 

Optimalizované nastavení - 

m��ení Nem��eno 

Z11 

P�vodní nastavení 25200 12,6 2,5 35 42 

Optimalizované nastavení - 

simulace 26000 19,1 2,5 35 45 

Optimalizované nastavení - 

m��ení Nem��eno 

Z51 

P�vodní nastavení 11600 7,1 2,8 35 57 

Optimalizované nastavení - 

simulace 18880 7,13 2,8 35 66 

Optimalizované nastavení - 

m��ení 17400 7,1 2,8 35 64 

X21 

P�vodní nastavení 25200 25,2 2,5 35 25 

Optimalizované nastavení - 

simulace 25100 19,5 2,6 35 28 

Optimalizované nastavení - 

m��ení 24000 20 2,6 35 32 

 

Tab. 2 – Výsledky optimalizace 

 

Z výsledk� shrnutých do tabulky 7.2 lze u�init následující záv�ry: 

- u všech rozvád��� došlo ke zlepšení výkonové k�ivky. Výjimkou je ventil 

D21, kde již bylo ze zkušenosti zvoleno nastavení, které se blíží 

optimálnímu. 
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- výsledky optimalizace byly u rozvád��� Z51 a X21 verifikovány 

m��ením, p�i�emž byly použity již existující pružiny. Hodnoty tuhostí a 

p�edepnutí neodpovídají tudíž p�esn� navrženým optimalizací. P�esto jsou 

výsledky verifikace pozitivní, 

- zv�tšení zdvihu (a tedy zmenšení tlakové ztráty) bylo možné jen 

u rozvád��e X21. D�vodem je klesající pr�b�h síly elektromagnetu p�i 

zdvizích nad 2 mm. 

 

Výsledky optimalizace potvrzují správnost zvoleného postupu od sestavení model� 

až po zp�sob optimalizace. Zvolený postup je využitelný v praxi. 
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8. Shrnutí dosažených výsledk� 

8.1 Numerické modely proud�ní  

Modely proud�ní byly sestaveny v programovém prost�edí Fluent. Je použit 

turbulentní model ε−k  pro jednofázové nestla�itelné proud�ní. Dosažené výsledky byly 

verifikovány nov� použitou neinvazivní metodou, kdy síla vzniklá proud�ním byla 

vypo�tena z polohy šoupátka, tlakového spádu na škrticí hran� a zm��ených charakteristik 

pružiny a elektromagnetu. Tato metoda je jedinou známou pro m��ení hydrodynamických 

sil ve ventilech malých rozm�r�. Dosud používané metody p�edpokládají, že z prostoru 

magnetu nebo hydraulické �ásti ventilu je vyvedeno táhlo ke sníma�i síly. Ut�sn�ní táhla 

pak dává vzniknout dodate�ným pasivním odpor�m, které významn� zkreslují výsledek 

zejména v p�ípadech, kdy hydrodynamické síly nejsou v�tší jak n�kolik desítek N. 

Numerickým výpo�tem metodou CFD byly vypo�teny hodnoty více jak jednoho sta 

pracovních bod�. 

Z hlediska poznatk� o proud�ní kapalin podobnými prostory není volba turbulentního 

modelu optimální, p�estože verifikace ukázala dobrou shodu nam��ených a vypo�ítaných 

hodnot. 

V navazujících pracích by bylo žádoucí se podrobn�ji v�novat použití kavita�ních 

model� a model� pro stla�itelné proud�ní a jejich vlivu na dosažené výsledky. P�itom 

nelze ztratit ze z�etele výpo�etní �as, jinak by navržené postupy ztratily reálný význam. 

P�i verifika�ních m��eních byly zjišt�ny rozdíly hodnot sil a pr�tok� mezi 

jednotlivými ventily. Zde je nutné provést studii vlivu vybraných geometrických tvar�, 

jako jsou zaoblení hran, tolerance v�lí apod., na výslednou sílu a pr�tok. Také tato úloha, 

stejn� jako volba turbulentního modelu, je mimo možný rozsah p�edkládané práce. 

 

8.2 Matematický model rozvád��e 

Modely rozvád��� jsou sestaveny metodou fyzikálního modelování v programovém 

prost�edí Amesim. 
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Výsledky z numerického výpo�tu proud�ní byly do programu Amesim p�eneseny 

pomocí tabulkového editoru. Toto propojení sice vyžaduje ru�ní úpravu dat a v tomto 

ohledu je jist� možné upravit import dat z Fluentu do Amesimu. Vzhledem k rozdílným 

výpo�etním �as�m, kdy výpo�et v Amesimu probíhá v rozmezí n�kolika minut a 

ve Fluentu �adu hodin, není vhodné uvažovat o p�ímém (on-line) propojení obou 

program�. 

V modelech ventil� je použit model t�ení Lu Gre, který se p�i verifikaci ukázal 

jako nejvhodn�jší. Výpo�ty i m��ením se ukázalo, že t�ení má na výsledky významný vliv 

a použití pokro�ilých model� t�ení je zcela nezbytné. Publikované práce v oboru ne vždy 

zd�raz�ují vliv t�ení na vlastnosti rozvád���. 

P�i m��ení ventil� se ukázaly rozptyly nejen mezi jednotlivými kusy, 

ale i p�i opakovaném m��ení téhož ventilu, což lze ve zna�né mí�e p�i�íst stochastickému 

charakteru t�ení v hydraulických ventilech a elektromagnetech. 

Volba t�ecích model� a p�esn�jší popis t�ení, stejn� tak jako rozptyly jsou nám�tem 

pro další úlohy zabývající se matematickým modelováním hydraulických �ídicích prvk�. 

P�es popsané otev�ené otázky vykázaly simulované výsledky velmi dobrou shodu 

s výsledky nam��enými. 

 

8.3 Optimalizace 

P�i optimalizaci typové �ady rozvád��� byla u�in�na n�která omezení, která byla 

dána sou�asnými možnostmi softwarového vybavení, ale také pot�ebou pracovat s ne p�íliš 

komplexním systémem p�i jeho ov��ování. Zvolená omezení a zjednodušení spo�ívají 

v následujících skute�nostech: 

- nejsou optimalizovány charakteristiky elektromagnet�, 

- nejsou m�n�ny tvary šoupátek a pouzder, 

- vstupní parametry optimalizace jsou zúženy na tuhost pružiny, 

její p�edepnutí a délku kolíku (zdvih). 

Pro další práce se nabízí celá �ada možností a parametr�, které je možné 

optimalizovat. Tyto úlohy se vymykají rozsahu této práce. 
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Výsledky shrnuté v tab. 7.2 ukazují, že i p�es zna�nou zkušenost pracovník� 

provád�jících nastavení ventil�, p�ináší použití optimaliza�ních metod lepší výsledky. 

Tyto byly u n�kterých ventil� potvrzeny m��ením. 

Zp�sob použití optimalizace a volba vstupních parametr� pro spínané šoupátkov� 

rozvád��e nebyl publikován a lze jej považovat za zcela nový. 

 

8.4 Metodika návrhu šoupátkových spínaných rozvád��� 

V kapitole 6 je popsána metodika návrhu šoupátkových rozvád��� s využitím 

pokro�ilých metod modelování a simulace. 

V rámci p�edkládané práce nebylo možné ov��it všechny prvky a kroky uvedené 

v metodice. P�esto se p�i optimalizaci poda�ilo „naplnit“ �adu uvažovaných krok� 

konkrétním obsahem, tj. postupem, daty, m��eními apod. 

Ov��ené �ásti metodiky jsou na obr. 8.1 ozna�eny graficky. Za nové a p�i �ešení 

problematiky p�ínosné lze ozna�it zejména: 

- vyhodnocení hydrodynamických sil „neinvazivní“ metodou, 

- propojení numerických model� proud�ní s modelem rozvád��e 

v programu Amesim, 

- návrh optimaliza�ních postup�. 

Jednotlivé díl�í kroky p�i návrhu a optimalizaci typové �ady rozvád��� probíhaly 

v souladu s navrženou metodikou. Lze tedy p�edpokládat – jist� po hlubším ov��ení – její 

obecnou platnost. 
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Obr. 8.1 Stupe� ov��ení metodiky návrhu 

 

8.5 P�ínosy práce 

V rámci zpracování jednotlivých úloh byla použita �ada nových krok� a postup�, 

které nebyly v oboru návrhu, modelování a simulace hydraulických �ídicích prvk� 

aplikovány a ani publikovány. P�estože jsou v textu popsány, jejich vý�et shrnuje nov� 

použité postupy: 



 

Ing. F. Veselý: Návrh hydraulických �ídicích prvk� s využitím simula�ních výpo�t� 

 

110  

 

- pro verifikaci hydrodynamických sil byla použita metoda nep�ímého              

– neinvazivního – m��ení. Je vhodná pro ventily malých rozm�r� a ventily 

zabudované uvnit� �ídicích blok� a eliminuje se t�ení vznikající spojením 

sníma�e síly s pohybujícími se �ástmi ventilu, 

- numerické výpo�ty proud�ní se poda�ilo propojit s modelem rozvád��e 

jednoduchou a p�itom efektivní metodou. K uspokojivým výsledk�m vede 

i omezený po�et výpo�t� metodou CFD, což urychluje zpracování 

projektu, 

- do modelu ventilu byly vloženy modely t�ení a zejména zohledn�n fakt, 

že velikosti t�ecích sil jsou významn�  závislé na rychlosti, 

- pro optimalizaci výkonových k�ivek byl zvolen dosud nevyužívaný 

postup, kdy se velikost spínaného výkonu odvozuje od �asu sepnutí nebo 

odepnutí. 

Krom� výše uvedených nov� aplikovaných krok� byla navržena a z velké �ásti 

ov��ena nová metodika návrhu šoupátkových rozvád��� v�etn� jejich optimalizace. 

 

8.6 Nám�ty pro další úlohy a pokra�ování 

Z technických a �asových d�vod� nebylo možné v rámci p�edkládané práce 

zodpov�d�t všechny otev�ené otázky, které se b�hem práce vyskytly. Následující p�ehled 

m�že sloužit jako nám�t pro další práce v oblasti návrhu, konstrukce a optimalizace 

šoupátkových rozvád���. Jedná se zejména o: 

- využití kavita�ních model� stla�itelného proud�ní, jejich verifikaci a 

zhodnocení p�ínos� pro p�esnost výsledk�, 

- analýzu vlivu geometrických prvk� škrticích hran, což mohou být 

zaoblení hran, velikosti v�lí apod., 

- vliv výrobních tolerancí na hydrodynamické síly, 

- podrobn�jší analýza volby model� t�ení šoupátek a elektromagnet� a 

analýza rozptylu pasivních odpor� reálných ventil�, 

- úpravu a zjednodušení exportu a importu dat z Fluentu do Amesimu, 
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- úplné ov��ení navržené metodiky v�etn� zm�n geometrie šoupátek a 

pouzder, p�ípadn� dalších parametr�, 

- aplikaci uvedených postup� na proporcionální šoupátkové rozvád��e. 
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9. Záv�r 

Cílem p�edpokládané práce bylo 

- navrhnout spojení výsledk� numerických výpo�t� sil vzniklých 

proud�ním kapaliny, 

- navrhnout a ov��it optimaliza�ní metodu pro typovou �adu 

spínaných rozvád��� a 

- vytvo�it metodiku pro návrh šoupátkových spínaných a 

proporcionálních rozvád���. 

V kapitole 2 je popsán sou�asný stav �ešené problematiky. Vedle rychlého rozvoje 

výpo�etních program� pro matematické modelování jednotlivých komponent 

mechatronického systému, jsou práce integrující jednotlivé díl�í výsledky 

do systematického návrhu sporadické. 

Pro modelování a simulaci a dosažení správných výsledk� je d�ležitá volba a 

sestavení matematických model�. Ve �tvrté kapitole jsou uvedeny teoretické základy 

numerických model� proud�ním p�íklady blokov� orientovaných model� rozvád��e a 

zd�razn�ny výhody fyzikálního modelování. Je zde navrženo propojení numerických 

výpo�t� proud�ní s programem Amesim, které je v dalších kapitolách aplikováno 

na typovou �adu rozvád��� a následn� ov��eno výpo�tem a m��ením. 

V kapitole 5 je navržena optimaliza�ní metoda, která má za cíl najít nejlepší 

výkonovou k�ivku a zárove� snížit výkonové ztráty. Navržená metoda byla použita 

p�i optimalizaci parametr� typové �ady rozvád���, jež je podrobn� popsána v kapitole 7. 

Výsledky potvrzené m��ením vyrobených rozvád��� ukazují oprávn�nost a význam 

použití optimaliza�ních metod p�i �ešení podobných úloh. 

V kapitole 6 je rozveden postup p�i návrhu hydraulických rozvád��� a navržena 

metodika postupu vývojových prací. Je založena p�edevším na využití modelování a 

simulace s cílem úspory náklad� a pr�b�žné doby vývojového cyklu. 	ást metodiky 

je použita a ov��ena p�i optimalizaci typové �ady ventil�, kde se prokazuje její vhodnost. 

P�edkládaná práce splnila v úvodu vyty�ené cíle a m�že být vodítkem pro pr�myslovou 

praxi a další, navazující studie, které prohloubí získané poznatky. 
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