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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Prorok, T. Modelování hydraulického rázu. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní. Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení.  2013. 72s. 

Vedoucí Jablonská J. 

 

Diplomová práce se zabývá měřením a modelováním hydraulického rázu pomocí 

programu Matlab SimHydraulics a jeho knihoven. V úvodu je popsán vznik hydraulického 

rázu a jeho rozdělení. Podle měřícího zařízení je v programu Matlab SimHydraulics 

sestaven simulační obvod pro modelování hydraulického rázu. V simulačních obvodech 

jsou použita různá nastavení pro některé prvky (např. hydrogenerátor, rozváděč, clona…). 

Nastavení těchto prvků je následně porovnáváno mezi sebou a zároveň s hodnotami 

získanými měřením na reálném hydraulickém obvodu.   

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

Prorok, T. Modelling of hydraulic shock. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering. Department of Hydromechanics and 

Hydraulic Equipment.  2013. 72 p. Supervisor Jablonská J.  

 

This thesis deals with the measurement and modeling of hydraulic shock using 

program Matlab SimHydraulics and its libraries. The introduction describes the origination 

of hydraulic shock and its distribution. According to the measuring device is in Matlab 

SimHydraulics designed simulation circuit for modeling hydraulic shock. In the simulation 

circuits are used various settings for some elements (eg. pump, valve, screen ...). Setting 

these elements is then compared to each other and also with the values obtained by 

measurements on the real hydraulic circuit. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Značka Význam Jednotka 

as Skutečná rychlost šíření vln v kapalině [m ∙ s ] 

at Teoretická rychlost šíření vln v kapalině [m ∙ s ] 

CD Výtokový součinitel [1] 

d Vnitřní průměr potrubí [m] 

D Vnější průměr potrubí [m] 

E Modul pružnosti v tahu [Pa] 

I Elektrický proud [A] 

K Objemový modul pružnosti [Pa] 

l Délka [m]  

m Hmotnost [kg] 

n Otáčky [s-1] 

∆p Tlakový spád [Pa] 

∆pč Částečný hydraulický ráz [Pa] 

pmax, min Maximální, minimální tlak [Pa] 

p1 Tlak za ventilem [Pa] 

p2 Tlak před ventilem [Pa] 

p0 Nulový tlak [Pa] 

P Výkon [W] 

r1, r2 Poloměr vnitřní a vnější [m] 

R Elektrický odpor [Ω] 

S Plocha [m2] 
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tuz Doba uzavírání ventilu [s] 

T Doba běhu vlny [s] 

U Elektrické napětí [V] 

Umax, Umin Elektrické napětí maximální, minimální [V] 

∆v Změna rychlosti proudění kapaliny [m ∙ s ] 

v Rychlost proudění kapaliny – otevřený venitl [m ∙ s ] 

v0 Rychlost proudění kapaliny – uzavřený ventil [m ∙ s ] 
Qv Objemový průtok [m ∙ s ] 

κ Koeficient poddajnosti potrubí [1] 

ρ Měrná hmotnost [kg ∙ m ] 

π Ludolfovo číslo [1] 

ξ Ztrátový součinitel [1] 
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1. Hydraulický ráz 

Hydraulický ráz vzniká v potrubí při změně odběru kapaliny, například při výpadku 

elektromotorů čerpadel nebo při rychlém uzavření ventilu. Tyto rázy mohou v některých 

případech být zcela neškodné, a však někdy mohou poškodit nebo zcela úplně vyřadit 

potrubní systémy a strojní zařízení.  Je tedy nezbytné, aby se již při navrhování obvodu 

uvažovalo o všech hydraulických pochodech, ke kterým může během provozu dojít, a byla 

provedena všechna potřebná opatření k bezpečnému provozu.  

Průtok v tlakovém potrubí je charakterizován dvěma základními veličinami, a to 

průtočnou rychlostí a tlakem. Obě tyto veličiny jsou mezi sebou propojeny určitými 

vztahy, které jsou ovšem ovládány spoustou různých faktorů. Každá místní změna jedné 

z veličin, změní i druhou veličinu, a protože protékající kapalina i materiál potrubí jsou 

pružné hmoty, projeví se změna průtokové veličiny i její důsledek v celém potrubí. 

Představme si například potrubí, kde kapalina protéká samospádem. Uzavřeme-li 

náhle na jeho konci ventil, zastaví se pohyb částic kapaliny těsně před tímto uzavřeným 

ventilem, ale v jakémkoli jiném místě v potrubí pohyb stále trvá. Proto se sloupec vody 

mezi tímto místem a ventilem stlačí a dojde k vzestupu tlaku. Pohyb se ve zmíněném místě 

ustálí až tehdy, když napětí ve sloupci zbrzdí setrvačnou sílu kapalinových částic, což 

znamená, až se její pohybová energie změní v pružné stlačení sloupce kapaliny, spojené 

s roztažnosti potrubí. 

Stejný jev, ale v opačném pořadí, nastane při uzavření potrubí na začátku nebo 

vypnutím pohonu hydrogenerátoru na začátku výtlačného potrubí. Kapalina se bude 

setrvačností pohybovat dál. Prvním následkem bude pokles tlaku. Tentokrát mluvíme o 

tzv. negativním nebo záporném rázu. Tento druh rázu vzniká také při otevření ventilu na 

konci potrubí. [8] 
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1.1. Rozdělení hydraulického rázu 

Hydraulický ráz lze rozdělit na dva základní typy, a to hydraulický ráz přímý 

neboli totální a hydraulický ráz nepřímý neboli částečný. 

 

1.1.1. Přímý hydraulický ráz 

Přímý hydraulický ráz nastává tehdy, jestliže se tlaková vlna, která vznikne 

uzavřením ventilu, vrátí od nádrže zpět k již plně uzavřenému ventilu. Matematicky to lze 

vyjádřit takto: 

T = 2 ∙ la  (1.1) 

kde T je doba běhu vlny, l je délka potrubí a as je skutečná rychlost zvuku 

v kapalině, která je určená vztahem: 

a = κ ∙ Kρ = κ ∙ a  (1.2) 

a = Kρ (1.3) 

  

kde koeficient < 1 zahrnuje vliv pružnosti stěn potrubí a pro potrubí lze počítat: 

a) Pro tenkostěnné potrubí, tzn. pro  ≤ 1,18, platí: 

κ = 1
1 + ds ∙ KE

 
(1.4) 
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b) Pro tlustostěnné potrubí: tzn. pro  > 1,18, platí: 

κ = 1
1 + 2 ∙ KE ∙ D + dD − d

 
(1.5) 

 

kde  K je objemový modul pružnosti kapaliny, E je modul pružnosti v tahu potrubí, 

s je tloušťka stěny potrubí, d je vnitřní průměr potrubí a D je vnější průměr potrubí. 

Jestliže dojde k přeměně veškeré kinetické energie na deformační práci, dojde 

k nárůstu tlaku o ∆∆∆∆p, což odpovídá totálnímu hydraulickému rázu. 

t ≤ T = 2 ∙ la  (1.6) 

Rychlostní diference je rozdíl rychlosti proudění kapaliny při plně otevřeném a plně 

uzavřeném ventilu. 

∆v = v − v  (1.7) 

Rychlost proudění kapaliny při plném otevření ventilu se vypočte pomocí rovnice 

kontinuity: 

Q = S ∙ v → v = QS  (1.8) 

 

Výpočet zvýšení tlaku při hydraulickém rázu se vypočte pomocí Žukovského 

vztahu: 

∆p = ρ ∙ a ∙ ∆v (1.9) 

1.1.2. Částečný hydraulický ráz 

Částečný hydraulický ráz nastane tehdy, jestliže se tlaková vlna vrátí zpět od nádrže 

k ventilu dříve, než se ventil úplně uzavře.  Doba uzavírání je tedy větší než perioda T. 

 

tuz > T (1.10) 
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Částečný hydraulický ráz ∆pč, lze určit ze vztahu (1.11), kde  

 

∆pč = ∆p ∙ Tt  (1.11) 

 

2. Stanovení charakteristik kulového ventilu 

Cílem tohoto úkolu je změřit ∆p-Q charakteristiku kulového ventilu pro jednotlivá 

uzavření. 

 

2.1. Postup měření 

Pro získání charakteristik bylo potřeba přidat do obvodu jeden snímač tlaku. Při 

měření hydraulického rázu se měří tlak před ventilem, ale abych byl schopný změřit 

tlakový spád na tomto ventilu, bylo zapotřebí přidat snímač tlaku i za něj.  

Tlakový spád na ventilu jsem měřil při různých uzavřeních ventilu a při různých 

jmenovitých otáčkách čerpadla. Ventil jsem uzavíral tak, aby průtok klesl vždy o hodnotu 

Qv = 0,05 m3.h-1 při maximálních otáčkách čerpadla. U daného nastavení ventilu jsem ještě 

nastavoval jmenovité otáčky čerpadla maximální 2000 ot.min-1, střední 1650 ot.min-1 a 

minimální 1200 ot.min-1. 

Tlakový spád jsem stanovil z rozdílu tlaku p1 a p2. Kde p1 je tlak za ventilem a p2 je 

tlak před ventilem. 

 

∆p = p − p  (2.1) 

 

Naměřené a vypočtené hodnoty kulového ventilu jsou umístěny v příloze 1. 
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Graf 2. 1 – Charakteristiky ∆∆∆∆p (Qv) ventilu 

Z ∆p(Qv) charakteristiky kulového uzavíracího ventilu pro jednotlivá otevření je patrné, že pro jednotlivá nastavení otevření ventilu je při určitém 

průtoku různý tlakový spád. Křivky jsou označeny čísly 1 ÷ 12 . Čísla označují polohu ventilu a jí odpovídající průtok. Číslo 1 označuje křivku pro 

první uzavření ventilu s průtokem 0,9 m3.h-1, křivka 2 odpovídá druhému uzavření a průtoku 0,85 m3.h-1. Ventil jsem uzavíral vždy tak, aby průtok 

klesl o 0,05 m3.h-1 až do průtoku 0,035 m3.h-1, kterému odpovídá křivka 12. 
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Graf 2. 2 – Charakteristiky ∆∆∆∆p (Qv

2)
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2.2. Hodnoty pro Matlab 

Aby bylo možné zadat ∆p-Qv charakteristiky do programu Matlab, je nutné, aby 

byly hodnoty průtoku pro daná otevření ventilů zadány při stejných tlakových spádech. 

Naměřené hodnoty jsem vynesl do grafu Qv-∆p (Graf 2. 3) a proložil spojnicí trendů 

polynomickou, druhého stupně.  Z každé vynesené křivky mi vzešla rovnice pro dané 

uzavření, ze kterých jsem vypočetl průtoky pro určitý tlakový spád.   

Tlakové spády jsem určil v rozmezí od (8 000 – 42 000) Pa. Tlakový spád  

∆p= 8 000 Pa odpovídá druhému uzavření ventilu a průtoku 0,85 m3.h-1 a ∆p= 42 000 Pa 

odpovídá sedmému uzavření ventilu a průtoku 0,6 m3.h-1. Krok mezi jednotlivými 

tlakovými spády je 7 000 Pa.  Ke každé hodnotě byly vypočteny odpovídající průtoky 

pomocí těchto rovnic: 

 

Q = −1 ∙ 10 ∙ ∆p + 8 ∙ 10 ∙ ∆p + 0,355 (2.1) 

Q = −2 ∙ 10 ∙ ∆p + 8 ∙ 10 ∙ ∆p + 0,2219 (2.2) 

Q = −3 ∙ 10 ∙ ∆p + 4 ∙ 10 ∙ ∆p + 0,254 (2.3) 

Q = −3 ∙ 10 ∙ ∆p + 4 ∙ 10 ∙ ∆p + 0,2323 (2.4) 

Q = −2 ∙ 10 ∙ ∆p + 3 ∙ 10 ∙ ∆p + 0,2357 (2.5) 

Q = −5 ∙ 10 ∙ ∆p + 2 ∙ 10 ∙ ∆p + 0,237 (2.6) 

 
Graf 2. 3 – Charakteristiky Qv (∆∆∆∆p) v závislosti na poloze uzavření ventilu 
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3. Schéma zapojení a popis měřícího zařízení 

3.1. Popis a schéma měřícího zařízení 

Zkušební měřící obvod je složen z těchto prvků: Nádrž na vodu (N), čerpadlo (HG), 

snímače tlaku (p1, p2, p3 a p4), clony (C), diferenční manometr (MD) pro měření rozdílu 

tlakové ztráty na cloně, hadice (H), uzavírací kulový kohout (V) se snímačem polohy, 

převodník (P), průtokoměr (PR) pro cejchování clony a ventilu, počítač (PC). 

 

 
Obr. 3. 1 – Schéma zapojení obvodu pro měření hydraulického rázu 

 

 
Obr. 3. 2 – Fotografie obvodu 
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4. Specifikace prvků použitých v obvodu a jejich 

nastavení v programu Matlab SimHydraulics 

4.1. Hydrogenerátor 

 
Obr. 4. 1 – Hydrogenerátor 

 

- Typ – cirkulační čerpadlo – RS 25/4 230 V PN 10 

- Výrobce – Wilo 

- Maximální tlakový spád – 10 kPa 

- Jmenovité otáčky – 1200/1650/2000 ot.min-1 

- Minimální teplota kapaliny –  - 10°C 

- Maximální teplota kapaliny – 110 °C 

- Dopravní výška pro různé otáčky: 

 

 
Obr. 4. 2 – Dopravní výška 
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- Příkon za různých otáček: 

 
Obr. 4. 3 – Příkon  

Hydrogenerátor v Matlabu 

V Matlabu lze modelovat hydrogenerátor pomocí různých prvků. Pro můj případ se 

nejvíce hodí tyto prvky: ideální zdroj tlaku, neregulační čerpadlo a regulační čerpadlo. 

 

1. Ideální zdroj tlaku: 

 
Obr. 4. 4 – Ideální zdroj tlaku 

Tento prvek nahrazuje v obvodu hydrogenerátor a udržuje nastavenou hodnotu 

tlaku bez ohledu na spotřebu v systému. [10] 

 

Zadávané parametry: Tomuto bloku se nepřiřazují žádné hodnoty, pouze musí být 

připojen přes převodník S-PS na konstantu, jejíž hodnota se rovná tlaku, který v systému 

požadujeme, v mém případě je to tlak na začátku potrubí a to p = 26 665 Pa. Schéma 

s použitím tohoto prvku je zobrazeno v příloze 5. 

 

 

2. Neregulační hydrogenerátor: 

 
Obr. 4. 5 – Neregulační hydrogenerátor 
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Zadávané parametry: U tohoto prvku se nastavují tyto parametry – geometrický 

objem, objemová účinnost, celková účinnost, jmenovitý tlak,  jmenovitá úhlová rychlost a 

kinematická viskozita kapaliny. Tyto parametry zjistíme z katalogového listu výrobce. 

Schéma s použitím tohoto prvku je zobrazeno v příloze 4. 

 

 

 
Obr. 4. 6 – Dialogové okno neregulačního hydrogenerátoru 

 

3. Odstředivé čerpadlo: 

 
Obr. 4. 7 – Odstředivé čerpadlo 

Odstředivé čerpadlo lze zadávat pomocí třech různých druhů parametrizace: 

Polynomická aproximace, dvěmi 1D charakteristikami a dvěmi 2D charakteristikami. 

 

A) Polynomická aproximace 

 

Zadávané parametry:  

- První aproximační koeficient – Vychází z Eulerovy rovnice pro odstředivá 

čerpadla, ponechávám implicitně nastavenou hodnotu. 

- Druhý aproximační koeficient – I tento koeficient vychází z Eulerovy rovnice 

pro odstředivá čerpadla, i v tomto případě ponechávám implicitně nastavenou 

hodnotu. 

- Třetí aproximační koeficient – Vyjadřuje hydraulické ztráty v čerpadle, 

ponechávám implicitně nastavenou hodnotu. 
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- Čtvrtý aproximační koeficient – Tento koeficient zastupuje profil lopatky a 

k němu tlakovou ztrátu v čerpadle při různých změnách úhlové rychlosti. 

Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu. 

- Opravný součinitel – Součinitel v sobě zahrnuje kolísání proudění kapaliny a 

nesouměrnost lopatky, opět ponechávám implicitně nastavenou hodnotu. 

- Průtok čerpadla – Tuto hodnotu získám z průtokové charakteristiky čerpadla. 

Přepíši tedy hodnotu na 9,0277.10-5 m3.s-1. 

- Referenční úhlová rychlost – Během měření byly na čerpadle nastavené 

maximální otáčky a to n = 2000 ot.s-1. 

- Referenční hustota – Hustota vody při 20 °C, je ρ = 998 kg.m-3. 

 

 

 
Obr. 4. 8 – Dialogové okno – Polynomická aproximace 

 

B) Dvě 1D charakteristiky 

- Referenční úhlová rychlost – Během měření byly na čerpadle nastavené 

maximální otáčky a to n = 2000 ot.s-1. 

- Referenční hustota – Hustota vody při 20 °C, je ρ = 998 kg.m-3. 

- Průtok čerpadla pro P-Q charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.1.). 

- Tlakový spád čerpadla pro P-Q charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky 

(4.1.). 

- Průtok čerpadla pro N-Q charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.1.). 

- Efektivní výkon pro N-Q charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.1.). 
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- Interpolační metoda – Volím Kubickou metodu. 

- Extrapolační metoda – Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu z dvou 

posledních bodů. 

 
Obr. 4. 9 – Dialogové okno pro dvě 1D charakteristiky 

 

Průtok [m3.s-1] 

0,1.10-3 0,2.10-3 0,3.10-3 0,4.10-3 

Tlak p [Pa] 39000 35000 31000 28000 

Příkon P [W] 55 59 62 64 
Tab. 4. 1 – Naměřené hodnoty pro otáčky čerpadla n = 2000 ot.s-1 

 
C) Dvě 2D charakteristiky 

- Referenční hustota – Hustota vody při 20 °C, je ρ = 998 kg.m-3. 

- Průtok čerpadla pro P-Q-W charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.2.) 

- Úhlová rychlost pro P-Q-W charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.2.) 

- Tlakový spád na čerpadle pro P-Q-W charakteristiku – Zadávám hodnoty 

z tabulky (4.2.) 

- Průtok čerpadla pro N-Q-W charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.2.) 

- Efektivní výkon pro N-Q-Q charakteristiku – Zadávám hodnoty z tabulky (4.3.) 

- Interpolační metoda – Volím Kubickou metodu. 

- Extrapolační metoda – Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu z dvou 

posledních bodů. 
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Obr. 4. 10 – Dialogové okno pro dvě 2D charakteristiky 

 

  
Průtok 

Otáčky 0 0,1 0,2 0,3 0,4 [l.s-1] 

[min-1] [rad.s-1] 0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 [m3.s-1] 

1200 125,66 21000 16000 11000 7000 3000 

T
la

k 
[P

a
] 

1300 136,14 24646 18778 12910 8215 3521 

1650 172,79 35000 29000 24000 18000 13000 

2000 209,44 42000 39000 35000 31000 28000 

Tab. 4. 2 – Naměřené a vypočtené hodnoty tlaků pro dvě 2D charakteristiky 

  
Průtok 

Otáčky 0 0,1 0,2 0,3 0,4 [l.s-1] 

[min-1] [rad.s-1] 0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 [m3.s-1] 

1200 125,66 26 28 29 30 31 
V

ýk
o

n
 [

W
] 

1300 136,14 33 36 37 38 39 

1650 172,79 40 44 48 50 52 

2000 209,44 50 55 59 62 64 

Tab. 4. 3 – Naměřené a vypočtené hodnoty výkonů pro dvě 2D charakteristiky 
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Porovnání všech variant nastavení 

 
Graf 4. 1 – Porovnání všech variant nastavení hydrogenerátoru 

 

Ideální zdroj tlaku 

Porovnání s naměřenými hodnotami: Tlak ustáleného stavu při otevřeném ventilu je 

totožný s tlakem, který jsem naměřil. Tlaková špička při uzavření ventilu je výrazně menší 

než u naměřených hodnot, a to přibližně o 12 000 Pa. Amplituda neodpovídá, tlumení 

pulzací je velmi malé a tlak při uzavřeném ventilu je výrazně menší, než u naměřených 

hodnot. Perioda také nesouhlasí. Grafické porovnání lze vidět na grafu (Graf 4. 1), 

naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

Neregulační hydrogenerátor 

Porovnání s naměřenými hodnotami: Tlak v ustáleném stavu je při otevřeném 

ventilu vyšší asi o 1 300 Pa než u naměřených hodnot. Tlaková špička je nepatrně nižší, 

přibližně o 1 500 Pa. Amplituda není shodná, tlumení pulzací je větší a tlak při uzavřeném 

ventilu je podstatně vyšší, asi o 5 000 Pa. Perioda opět nesouhlasí. Grafické porovnání lze 

vidět na grafu (Graf 4. 1), naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 
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Odstředivé čerpadlo - Dvě 1D charakteristiky 

Porovnání s naměřenými hodnotami: Tlak ustáleného stavu při otevřeném ventilu je 

nepatrně vyšší. Tlaková špička při uzavření ventilu je jen o málo menší než u naměřených 

hodnot, a to přibližně o 3 000 Pa. Amplituda je téměř totožná, tlumení pulzací je tedy 

velmi podobné, jako tlumení na měřícím zařízení. Tlak při uzavřeném ventilu je také velmi 

podobný jako u naměřených hodnot. Perioda je ovšem mírně odlišná. Ze všech možných 

variant nastavení hydrogenerátoru, se mi tento prvek zdá být nejpřesnější.  Proto budu další 

výpočty provádět pouze s tímto prvkem. Grafické porovnání lze vidět na grafu 

(Graf 4. 1), naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

Odstředivé čerpadlo - Dvě 2D charakteristiky 

Porovnání s naměřenými hodnotami: Tlak ustáleného stavu při otevřeném ventilu je 

nepatrně vyšší, než u naměřených hodnot. Tlaková špička při uzavření ventilu je menší a to 

přibližně o 3 000 Pa. Amplituda se liší, tlumení pulzací je menší a tlak při uzavřeném 

ventilu je mírně menší. Perioda také zcela nesouhlasí. Grafické porovnání lze vidět na 

grafu (Graf 4. 1), naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

 

4.2. Uzavírací kulový ventil 

 

 
Obr. 4. 11 – Uzavírací kulový ventil 

- Typ – Startline DN 25 

- Vnitřní průměr – 25 mm 

- Tlaková třida – ANSI 800 

- Výrobce - MARTECH Hradec Králové 
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Kulový ventil v Matlabu 

 
Obr. 4. 12 – Dvoucestný dvoupolohový rozváděč 

Pro modelování kulového ventilu jsem použil dvoucestný dvoupolohový rozváděč. 

Tento blok můžeme nastavit třemi různými parametrizacemi – s maximální plochou a 

otevřením, s plochou v závislosti na otevření a pomocí tlakově průtokové charakteristiky. 

 

A) S maximální plochou a otevřením 

- Maximální průtočná plocha ventilu – Maximální vnitřní průměr ventilu je 

 25 mm, z této hodnoty vypočtu plochu. 

S = π ∙ D4  (4.1) 

S = π ∙ 0,0254 = 4,91 ∙ 10 	m  (4.2) 

 

- Maximální otevření ventilu – Tento parametr nastavuji na hodnotu 1. 

- Výtokový součinitel – Jelikož nebylo možné změřit tlakovou ztrátu na ventilu, 

pomocí piezometrických snímačů tlaků ani pomocí diferenciálního manometru, 

a z této ztráty vypočíst výtokový součinitel, ponechávám implicitně nastavenou 

hodnotu 0,7. 

- Počáteční otevření – Na počátku je ventilu uzavřen, nastavil jsem tedy nulovou 

hodnotu. 

- Kritické Reynoldsovo číslo – Tento parametr udává maximální hodnotu 

Reynoldsova čísla pro laminární proudění. Přechod z laminárního na 

turbulentní proudění. Hodnota závisí na geometrii ventilu, ponechávám 

implicitně nastavenou hodnotu 12. 

- Lekáž – Tato hodnota popisuje celkovou plochu z možných netěsných spojů. 

Ponechávám tuto implicitně nastavenou hodnotu.  
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Obr. 4. 13 – Dialogové okno ventilu s maximální plochou a otevřením 

 

 
B) S plochou v závislosti na otevření 

- Otevření ventilu – Hodnoty musí mít rostoucí tendenci. Zapisují se do 

hranatých závorek a jsou odděleny mezerou [ 0 0.15 0.35 0.55 0.75 0.95 ]. 

- Průtočná plocha ventilu – Hodnoty musí mít opět rostoucí tendenci. Počet 

hodnot musí být stejný jako u otevření ventilu. Způsob zápisu je stejný jako u 

otevření ventilu [ 0 7.75e-5 1.81e-4 2.84e-4 3.88e-4 4.91e-4 ]. 

- Interpolační metoda – Mám na výběr ze tří druhů interpolačních metod – 

lineární, kubické a křivkové. Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu 

lineární. 

- Extrapolační metoda – Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu z dvou 

posledních bodů. 

- Výtokový součinitel – Jelikož nebylo možné změřit tlakovou ztrátu na ventilu, 

pomocí piezometrických snímačů tlaků ani pomocí diferenciálního manometru, 

a z této ztráty vypočíst výtokový součinitel, ponechávám implicitně nastavenou 

hodnotu 0,7. 

- Počáteční otevření – Na počátku je ventil uzavřen, nastavil jsem tedy nulovou 

hodnotu. 

- Kritické Reynoldsovo číslo – Tento parametr udává maximální hodnotu 

Reynoldsova čísla pro laminární proudění. Přechod z laminárního na 

turbulentní proudění. Hodnota závisí na geometrii ventilu, ponechávám 

implicitně nastavenou hodnotu 12. 

- Lekáž – Tato hodnota popisuje celkovou plochu z možných netěsných spojů. 

Ponechávám tuto implicitně nastavenou hodnotu.  
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Obr. 4. 14 – Dialogové okno ventilu – S plochou v závislosti na otevření 

 

C) Tlakově průtoková charakteristika 

- Tabulkové hodnoty otevření ventilu. Tyto hodnoty odpovídají otevření 

ventilu při určitých průtocích. Hodnoty musí být seřazeny od nejmenších po 

největší. 

[0 0.63 0.74 0.79 0.84 0.89] [m] 

Tab. 4. 4 – Hodnoty otevření ventilu 

- Tabulkové hodnoty tlakového spádu. Tyto hodnoty byly zvoleny v rozmezí 

(8 000 – 42 000) Pa. Jedná se o tlakový spád u maximálního průtoku a u 

minimálního průtoku. Hodnoty musí být seřazeny od nejmenších po 

největší. 

[ 0 8000 22000 29000 36000 42000 ] [Pa] 

Tab. 4. 5 – Hodnoty tlakového spádu na ventilu 

- Tabulkové hodnoty průtoku. Jedná se o průtoky při jednom tlakovém spádu. 

Hodnoty průtoku jsem vypočetl pomocí rovnic (2.1) až (2.6). Hodnoty musí 

být seřazeny od nejmenších po největší 

[0 0 0 0 0 0  ; 0.000109 0.000129 

0.000148 0.000154 0.000204 0.000259 ; 

0.000181 0.000222 0.000269 0.000275 

0.000282 0.000453 ; 0.000215 0.000260 

0.000317 0.000323 0.000400 0.000509 ; 

0.000248 0.293 0.000357 0.000363 

0.000400 0.000539 ; 0.000275 0.000317 

0.000384 0.000390 0.000430 0.000542 ] 

[Pa] 
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Tab. 4. 6 – Hodnoty průtoku ventilem 

- Interpolační metoda – Mám na výběr ze tři druhů interpolačních metod – 

lineární, kubické a křivkové. Ponechává implicitně nastavenou hodnotu 

lineární. 

- Extrapolační metoda – Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu z dvou 

posledních bodů. 

- Počáteční otevření – Na počátku je ventil uzavřen, nastavil jsem tedy nulovou 

hodnotu. 

 

 
Obr. 4. 15 – Dialogové okno ventilu – Tlakově průtoková charakteristika 

 

Porovnání všech variant nastavení 

 
Graf 4. 2 – Porovnání různého nastavení ventilu 
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Porovnání s naměřenými hodnotami: Všechny nastavení ventilu jsou si velmi 

podobná. Pouze nastavení na plochu v závislosti na otevření má ustálený tlak při 

otevřeném ventilu vyšší než ostatní nastavení. Tlak je vyšší přibližně o 600 Pa. V obvodu 

ponechám pro další výpočty nastavení pomocí tlakově – průtokové charakteristiky, a to 

z toho důvodu, že jsem měřil charakteristiku ventilu a vypočetl potřebné parametry. Tyto 

charakteristiky a výpočty jsou uvedeny v druhé kapitole. Grafické porovnání lze vidět na 

grafu (Graf 4. 2), naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

4.3. Potrubí 

A) Gumová hadice 

 
Obr. 4. 16 – Gumová hadice 

- Typ – MP 20 EPDM 

- Pracovní tlak – 2 MPa 

- Vnitřní průměr – 25 mm 

- Vnější průměr – 35 mm 

- Délka – 48 m 

- Hmotnost – 0,6 kg.m-1 

- Výztuž – ovin z textilu 

 

Gumová hadice v Matlabu 

 
Obr. 4. 17 – Segmentované potrubí 

 
Tento blok představuje hydraulické potrubí, pouze s kruhovým průřezem. Toto 

potrubí je pomocí příčných řezů děleno na určitý počet segmentů, které jsou sériově 
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zapojeny se soustřednými parametry. Počet segmentů musíme odladit, analyticky není 

možné určit počet elementů. [10] 

V modelu mám toto potrubí zastoupeno dvakrát. A to z toho důvodu, protože na 

měřícím zařízení je potrubí rozděleno na dvě poloviny a mezi ně je vložen malý kousek 

plastového potrubí, do kterého je zabudován snímač tlaku. 

 

Zadané parametry: 

- Vnitřní průměr potrubí – Průměr gumové hadice na měřícím zařízení je 25 mm 

- Délka potrubí – Délka gumové hadice je 48,4 m. Na měřícím zařízení je gumová 

hadice rozdělena na dvě poloviny, proto mám délku potrubí poloviční tedy 24 m. 

- Počet segmentů – Nejprve jsem určil počet segmentů na jednoduchém 

hydraulickém obvodu, zvolil jsem 15 segmentů. Jelikož je gumová hadice 

rozdělená na půl, i počet segmentů jsem rozdělil na půl a zadal tedy 7 segmentů. 

- Souhrn ekvivalentních délek z místních ztrát – Zde platí stejný postup jako u 

určování počtu segmentů. Poloviční hodnota z určené ekvivalentní délky na 

jednoduchém obvodu je 15 m. 

- Vnitřní drsnost potrubí – Vnitřní drsnost neboli výšku nerovností v potrubí měřil 

v minulosti pan Ing. Lukáš Dvořák Ph.D.  Hodnotu jsem tedy nastavil dle jeho 

měření na 0,003 mm. 

- Horní hranice laminárního proudění – Jedná se o kritickou hodnotu Reynoldsova 

čísla, tedy hodnotu těsně před přechodem z laminárního na turbulentní proudění. 

Pro vodu je tato hodnota 2320. 

- Dolní hranice turbulentního proudění – Jedná se o hodnotu Reynoldsova čísla, kdy 

je turbulentní proudění již plně vyvinuto. Ponechávám implicitně nastavenou 

hodnotu 4000. 

- Typ stěny potrubí – Mám na výběr z dvou druhů potrubí, pevné a pružné. Jelikož se 

jedná o gumovou hadici, volím potrubí pružné. 

- Statický koeficient tlak-průtok – Tento koeficient určuje závislost změny tlaku a 

průměru hadice. Nechávám implicitně nastavenou hodnotu 2 ∙ 10  m/Pa. 

- Časová konstanta hadice – Tato konstanta vyjadřuje odezvu změny průměru na 

změně tlaku. Ponechávám implicitně nastavenou hodnotu 0,0005 s. 

- Specifický teplotní poměr – Jedná se o adiabatický exponent. To je poměr mezi 

měrným teplem plynu při konstantním tlaku a měrným teplem plynu při 
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konstantním objemu. Adiabatický exponent pro vzduch je 1,4. Ponechávám tedy 

implicitně nastavenou hodnotu. 

- Počáteční tlak – Počáteční tlak je nulový. 

 

 
Obr. 4. 18 – Dialogové okno segmentovaného potrubí 

B) Plastové potrubí 

 

 
Obr. 4. 19 – Plastové potrubí 

- Vnější průměr: 32 mm 

- Vnitřní průměr: 23,2 mm 

- Výrobce: WAVIN Ekoplastik s.r.o. 
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Plastové potrubí v Matlabu 

 
Obr. 4. 20 – Hydraulické potrubí 

Plastové potrubí mám v obvodu použito dvakrát, jednou od nádrže k čerpadlu a od 

čerpadla dále k cloně a podruhé uprostřed dlouhé gumové hadice, kde je připojen snímač 

tlaku p2. Pro obě dvě potrubí jsem zadával totožné hodnoty. 

 

- Typ průřezu potrubí – Máme na výběr ze dvou možností – kruhové a nekruhové. 

V mém případě se jedná o potrubí s kruhovým průřezem, vybírám tedy možnost 

circular. 

- Vnitřní průměr potrubí – Vnitřní průměr potrubí je 0,0232 m. 

- Geometrický faktor – Pro kruhové potrubí je hodnota tohoto faktoru 64. 

- Délka potrubí – Délka plastového potrubí je 0,4 m. 

- Souhrn ekvivalentních délek z místních ztrát – Ekvivalentní délku jsem musel určit 

odhadem. Jelikož je délka potrubí velmi malá, ekvivalentní délku jsem zadal 0,5 m. 

- Vnitřní drsnost potrubí – Vnitřní drsnost potrubí odhaduji na hodnotu 

0,015 mm. 

- Horní hranice laminárního proudění – Jedná se o kritickou hodnotu Reynoldsova 

čísla, tedy hodnotu těsně před přechodem z laminárního na turbulentní proudění. 

Pro vodu je tato hodnota 2320. 

- Dolní hranice turbulentního proudění – Jedná se o hodnotu Reynoldsova čísla, kdy 

je turbulentní proudění již plně vyvinuto. Ponechávám implicitně nastavenou 

hodnotu 4000. 

- Typ stěny potrubí – Mám na výběr z dvou druhů potrubí, pevné a pružné. Jelikož se 

jedná o plastové potrubí, volím potrubí pevné. 

- Specifický teplotní poměr – Jedná se o adiabatický exponent. To je poměr mezi 

měrným teplem plynu při konstantním tlaku a měrným teplem plynu při 

konstantním objemu. Adiabatický exponent pro vzduch je 1,4. Ponechávám tedy 

implicitně nastavenou hodnotu. 

- Počáteční tlak – Počáteční tlak je nulový. 
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Porovnání všech variant nastavení 

 
Graf 4. 3 – Porovnání různých nastavení vedení 

 
Graf 4. 4 – Detail porovnání různých nastavení vedení 
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Porovnání s naměřenými hodnotami: Rozdíl mezi použitím jedné pružné hadice o 

délce 48,4 m, dvou pružných hadic, kdy každá z nich má délku 24,2 m, nebo čtyř hadic, 

z nichž dvě mají délku 24 m a jsou pružné a dvě jsou krátká nepružná plastová potrubí, je 

téměř nulový. Rozdíl je pouze v tom, zda použiji pružné či nepružné potrubí. Tlaková 

špička je shodnější u nastavení nepružného potrubí, ovšem u pružného potrubí je amplituda 

mnohem podobnější s hodnotami naměřenými na měřícím zařízení. Potrubí nepružné 

netlumí pulzace tak přesně. Ovšem perioda je mírně podobnější s hodnotami naměřenými 

u nepružného potrubí.  V obvodu budu používat dvě pružné hadice a dvě nepružná 

plastové potrubí, jak jsem uvedl výše. Grafické porovnání lze vidět na grafech (Graf 4. 3) a 

(Graf 4. 4) naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

4.4. Clona 

 
Obr. 4. 21 - Clona 

- Vnitřní průměr – 12,4 mm 

- Vnější průměr – 25,4 mm 

- Výrobce – VŠB 

 

Clona v Matlabu 

 

Clonu v obvodu lze modelovat více způsoby, například pomocí rozváděče, 

proměnným odporem nebo pomocí konstantního odporu.  

 

A) Konstantní odpor 

 

 
Obr. 4. 22 – Konstantní odpor – Clona 
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- Průtočná plocha – Tuto hodnotu spočítám ze vzorce (4.3). 

S = π ∙ D4  (4.3) 

S = π ∙ 0,01244 = 1,21 ∙ 10 	m  (4.4) 

 

- Výtokový součinitel – Tento parametr vypočtu ze vzorce (4.6). 

 

ξ = 2 ∙ S ∙ ∆pQ ∙ ρ = 2 ∙ 1,21 ∙ 10 ∙ 5153,3172,64 ∙ 10 ∙ 998 = 2,16 (4.5) 

C = 1ξ = 1√2,16 = 0,68 (4.6) 

  

- Kritické Reynoldsovo číslo – Tento parametr udává maximální hodnotu 

Reynoldsova čísla pro laminární proudění. Přechod z laminárního na turbulentní 

proudění. Hodnota závisí na geometrii ventilu, ponechávám implicitně nastavenou 

hodnotu 12. 

 

 
Obr. 4. 23 – Dialogové okno konstantního odporu 

 

B) Dvoucestný dvoupolohový rozváděč 

 

 
Obr. 4. 24 – Dvoucestný dvoupolohový rozváděč 

 

- Maximální průtočná plocha clony – Vnitřní průměr clony je 12,4 mm. Plochu 

vypočtu pomocí vzorce (4.3) 
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- Maximální otevření ventilu – Tento parametr nastavuji na hodnotu 1. 

- Výtokový součinitel – Tento parametr vypočtu ze vzorce (4.6). 

- Počáteční otevření – Clona má sice konstantní otevření, ale i přesto dávám 

počáteční otevření nulové. 

- Kritické Reynoldsovo číslo – Tento parametr udává maximální hodnotu 

Reynoldsova čísla pro laminární proudění. Přechod z laminárního na 

turbulentní proudění. Hodnota závisí na geometrii ventilu, ponechávám 

implicitně nastavenou hodnotu 12. 

- Lekáž – Tato hodnota popisuje celkovou plochu z možných netěsných spojů. 

Ponechávám tuto implicitně nastavenou hodnotu.  

 

 
Obr. 4. 25 – Dialogové okno – Dvoucestný dvoupolohový rozváděč jako clona 

 

Porovnání všech variant nastavení 

 
Graf 4. 5 – Porovnání různých variant nastavení clony 
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Porovnání s naměřenými hodnotami: Obě nastavení jsou zcela totožná. V obvodu, 

ale ponechám clonu modelovanou pomocí konstantního odporu, a to z toho důvodu, že se 

jedná o prvek určený pro ostrohranné konstantní odpory. Modelování pomocí 

dvoucestného dvoupolohového rozváděče byl jen pokus. Grafické porovnání lze vidět na 

grafu (Graf 4. 5), naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

4.5. Rozšíření  

 
Obr. 4. 26 – Rozšíření 

- Vnitřní průměr menšího potrubí – 23,2 mm 

- Vnitřní průměr většího potrubí – 32 mm 

 

Rozšíření v Matlabu 

Tento blok představuje místní odpor jako je náhlá změna průtočné plochy. Může se 

jednat o rozšíření, nebo zúžení. Podle toho jestli kapalina proudí od vstupu do výstupu 

nebo naopak. [10] 

 

- Malý průměr – Průměr menšího potrubí je 23,2 mm. 

- Větší průměr – Průměr většího potrubí je 32 mm. 

- Model parametrizace – Mám na výběr ze dvou možností, buď pomocí polo 

empirických vzorců, nebo pomocí ztrátových součinitelů v závislosti na 

Reynoldsově čísle. Já vybírám první možnost 

- Korekční koeficient – Zde ponechávám implicitně nastavenou hodnotu 1. 

- Kritické Reynoldsovo číslo – Jedná se o maximální Reynoldsovo číslo pro 

laminární proudění. Přechod z laminárního na turbulentní proudění má probíhat při 

této hodnotě. Hodnota parametru závisí na geometrickém profilu. Já volím hodnotu 

2300. 
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Obr. 4. 27 – Dialogové okno rozšíření 

 

4.6. Hydraulická kapalina 

V měřícím zařízení používám jako hydraulickou kapalinu vodu.  

 

 
Obr. 4. 28 – Nádrž s vodou 

 

Hydraulická kapalina v Matlabu 

 

Tento blok umožňuje specifikovat typ kapaliny použité v obvodu. Do bloku 

zadáváme základní vlastnosti kapaliny jako je hustota, modul pružnosti, kinematická 

viskozita a relativní množství nerozpuštěného vzduchu. Tyto vlastnosti jsou během 

výpočtu neměnné. Blok obsahuje pouze jeden připojovací port a může se připojit kdekoli 

do hydraulického obvodu. [10] 

 

 
Obr. 4. 29 – hydraulická kapalina 
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Obr. 4. 30 – Dialogové okno hydraulické kapaliny 

- Hustota kapaliny – Teplota v místnosti během měření byla 20 °C. Tomu odpovídá 

hustota 998 kg.m-3. 

 

- Kinematická viskozita – Teplota v místnosti během měření byla 20 °C. Tomu 

odpovídá kinematická viskozita 1.004.10-6 m2.s-1. 

 

- Modul pružnosti při atmosférickém tlaku a bez obsahu vzduchu – Modul pružnosti 

kapalin lze určit ze vztahu: 

 

K = a ∙ ρ (4.7) 

  

kde a je rychlost šíření tlakové vlny a spočítá se ze vztahu: 

 

a = 2 ∙ lT  
(4.8) 

 

kde l je délka potrubí a T je doba běhu vlny, kterou jsem určil z grafu (Graf 6. 3). 

 

Po dosazení: 

a = 2 ∙ 48,40,785 = 123,31	m ∙ s  

 

(4.9) 

K = 123,31 ∙ 998 = 15,2 ∙ 10 	Pa (4.10) 

 

- Relativní množství nerozpuštěného vzduchu – Obsah vzduchu v kapalině mám již 

zahrnut v modulu pružnosti kapaliny, proto budu uvažovat, že v kapalině není 

obsažen. Program SimHydraulics nedovoluje vepsat nulovou hodnotu, zadávám 

hodnotu velmi blízkou nule a to 1 ∙ 10 . 
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Porovnání všech variant nastavení 

 
Graf 4. 6 – Porovnání různých nastavení kapaliny 

 

Porovnání s naměřenými hodnotami: Při prvním nastavení jsem uvažoval kapalinu 

bez obsahu vzduchu a s objemovým modulem pružnosti K = 15,2 ∙ 10 	Pa. Toto nastavení 

je podle mého názoru nejpřesnější. Druhé nastavení kapaliny s dvěmi procenty vzduchu a 

objemovým modulem pružnosti K = 2,1 ∙ 10 	Pa je mírně odlišné, kdy amplituda u 

druhého nastavení je větší. Hraniční hodnota obsahu vzduchu ve vodě jsou 2%, i přesto 

jsem pro porovnání nastavil kapalinu s 5 % vzduchu. Z grafu je patrné, že při vyšším 

obsahu vzduchu je tlumení výraznější, obsah vzduchu v kapalině tedy velmi významně 

ovlivňuje hydraulický ráz. Grafické porovnání lze vidět na grafu (Graf 4. 6), naměřené a 

vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze na CD. 

 

4.7. Konfigurační parametry 

Před samotnou simulací je nutné v dialogovém okně konfigurační parametry 

(Obr. 4. 31) nastavit typ výpočtu. Mám na výběr, jestli zadat výpočet s konstantním 

časovým krokem nebo s proměnným. Pro můj případ je vhodnější použít proměnný neboli 
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variabilní krok. Dále je vhodné změnit nastavení řešiče na Ode15s, toto nastavení 

doporučuje manuál. Ostatní hodnoty ponechávám nastaveny implicitně. 

 

 
Obr. 4. 31 – Dialogové okno konfiguračních parametrů 

 

Popis a nastavení zbylých prvků použitých v obvodu je v příloze 2. 

 
 
 
Metodika 
 

Z předešlých porovnání vyplývá, že použití různých prvků v simulačním obvodu a 

jejich různé nastavení má značný vliv na přesnost výsledku. Největší vliv na přesnost 

výsledku má použití prvků simulující hydrogenerátor, kapalinu a potrubí.   

 

Hydrogenerátor – Nejpřesnějších výsledků jsem dosáhl s použitím odstředivého 

čerpadla a nastavením 1D charakteristiky, v tomto případě jsou naměřené a vypočtené 

hodnoty téměř shodné. Druhá nejpřesnější simulace je s použitím opět odstředivého 

čerpadla, ale s nastavením 2D charakteristiky, v tomto případě se naměřené a vypočtené 

hodnoty liší nepatrně více a to především v amplitudě, která byla větší. Ostatní dva použité 

bloky, neregulační čerpadlo a ideální zdroj tlaku, se liší od naměřených hodnot celkem 

výrazně, především ideální zdroj tlaku je nepřesný, jelikož tlumení je oproti experimentu 

velmi malé. 
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Kapalina – Při zadávání parametrů kapaliny hraje největší roli obsah vzduchu. 

Z grafu (Graf 4. 6) je patrné, že při větším obsahu vzduchu jsou maximální tlaky menší, 

než při menším obsahu vzduchu. Perioda se ovšem zvětší. S rostoucím obsahem vzduchu 

roste perioda i doba běhu vlny. 

 

Potrubí – Různá nastavení hydraulického vedení neměla na výsledek tak 

významný vliv jako předešlé dvě nastavení hydrogenerátoru a kapaliny. Rozdíl byl patrný 

pouze při použití pružného či nepružného potrubí. U pružného potrubí je amplituda 

shodnější s experimentem, než u potrubí nepružného. Ovšem perioda je zase přesnější u 

nepružného potrubí. Počet potrubí nemá větší význam pro dosažení přesných výsledků, 

pouze rychlost výpočtu se s menším počtem potrubí menší. Rychlost výpočtu velmi 

ovlivňuje počet segmentů, čím větší je počet segmentů, tím je rychlost výpočtů menší. 

 

 

5. Modelování hydraulického rázu v programu Matlab 

SimHydralics a jiných programech 

Program MATLAB je jeden ze základních výpočetních nástrojů používaných na 

spoustě vzdělávacích a výzkumných institucích po celém světě. Tento systém je vyvíjen 

společností MathWorks. Název vznikl ze spojení slov MATrix a LABoratory, což se dá 

volně přeložit jako maticová laboratoř. Matlab umožňuje počítat s maticemi, vykreslování 

2D i 3D grafů funkcí, implementací algoritmů, počítačovou simulaci, analýzu a prezentaci 

dat i vytváření aplikací včetně uživatelského rozhraní. Původně byl jazyk určen pro 

matematické účely, ale časem byl upraven, byly přidány nové funkce a rozšíření, rozrostl 

se různými směry a dnes je využitelný v širokém spektru.  

 

Simulink 

Jednou z nadstaveb programu Matlab je Simulink, který je určen pro simulaci a 

modelování dynamických systémů, který využívá algoritmy pro numerické řešení 

nelineárních diferenciálních rovnic. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet 

modely dynamických soustav ve formě blokových schémat a rovnic. 
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SimHydraulics 

Je jedna z aplikací, která dokáže ve spolupráci s Matlabem simulovat hydraulické 

obvody. SimHydraulics najdeme v knihovně programu Simulink v záložce Simspace. 

SimHydraulics obsahuje 84 prvků rozdělených do 9 skupin. Mezi prvky jsou například 

akumulátory, hydraulické válce, odpory, jakou jsou například kolena, škrtící ventily, dále 

jsou zde různé druhy potrubí, hydrogenerátory a rozváděče. Všechny tyto prvky lze 

kombinovat i s jinými částmi z knihovny a to především SimMechanics, SimElektronics a 

SimPowerSystem.  

 

Flowmaster 

Jedná se o program používaný v širokém okruhu průmyslových odvětví, jako jsou 

například letecké, lodní a automobilové průmysly. Dělí se do několika podskupin, a to na 

kapalinové systémy, tepelné systémy, plynové systémy a tekutinové systémy. Tekutinové 

systémy dokáži komplexně řešit systémové simulace včetně závislosti spojených 

s kapalinovými, plynovými a tepelnými systémy.  Tento program je vhodný pro návrh a 

simulaci tekutinových systémů. Obsahuje knihovnu s širokým výběrem prvků, které jsou 

vytvořeny na základě hodnot získaných empiricky a výzkumem.  

Flowmaster je schopen řešit: 

 simulace tekutinových systému v jakékoliv složitosti, 

 tlaky, teploty a průtoky systému, 

 ustálený stav, přechodový stav a teplotní analýza, 

 propojení s MATLAB-Simulink pro simulaci a analýzu řídicích systémů, 

 kompatibilita se Simulinkem v úrovni časových kroků, 

 umožňuje originální vzorkování kompletních systémů. [11] 

 

Ansys Fluent 

Tento program je schopen simulovat problémy spojené s prouděním tekutin včetně 

zahrnutí vlivu tepla. Fluent umožňuje vytvářet velmi jednoduché geometrie pro 2D a 3D 

úlohy. Pro tvorbu geometrie se používá podprogram Workbench, dříve se pro tvorbu 

geometrie používaly programy například BFC, GeoMesh nebo Gambit. Dále se ve Fluentu 

musí nastavit různé druhy okrajových podmínek. Jedná se o podmínky pro vstup a výstup, 

které mohou být definovány pomocí tlaku, rychlosti proudění nebo hmotnostního toku, 

dalšími okrajovými podmínkami jsou stěnové podmínky, časově nezávislé okrajové 

podmínky neboli podmínky v ustáleném stavu a časově závislé podmínky neboli podmínky 
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v neustáleném stavu, to je například při uzavírání ventilu. Proudící médium můžeme 

nastavit buď jako jedno médium nebo různé směsi, například voda a vzduch nebo olej a 

vzduch atd. Výsledky jsou zobrazeny graficky, lze vytvořit časový záznam průběhu tlaku 

nebo rychlosti proudění. Je možné vytvořit libovolnou rovinu v 3D oblasti a snadno odečíst 

zkoumanou veličinu v určitém místě. 

Hydraulický ráz lze modelovat pomocí programu Fluent. Nejprve je potřeba 

v programu Workbench vytvořit jednoduchou 2D geometrii osově symetrickou, a to 

konkrétně obdélník o délce 48,4 metrů a výšce 12,5 mm. Následně je potřeba vytvořit síť a 

pojmenovat strany obdélníku jako vstup, výstup, stěna a osa. Úloha se musí modelovat 

jako časově závislá, to je při neustáleném stavu. Tento neustálený stav mi způsobí 

uzavírání ventilu. Pro definování vstupní podmínky je vhodné použít vstupní tlak a pro 

výstupní podmínky průtok, který se musí zadat tabulkou. Stěnové podmínky v tomto 

případě nemusím definovat, protože nezahrnuji do výpočtu přestup tepla ani roztažnost 

potrubí. Proudící médium definuji jako směs vody a vzduchu. Nelze ovšem zadat dvě 

stlačitelné fáze, proto je vzduch definován jako ideální plyn a voda se definuje uživatelsky 

v závislosti na tlaku.  Následně mohu spustit výpočet.  
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5.1. Schéma obvodu vytvořeného v programu SimHydraulic pro modelování hydraulického rázu 

 

 
Obr. 5. 1 – Schéma obvod 
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Popis prvků použitých v obvodu: 

 

K Konstantní blok Q Průtok 

S-PS Převodník D Displej 

PS-S Převodník  R Rozšíření 

MRRB Mechanický rotační referenční blok C Clona 

IZUR Ideální zdroj úhlové rychlosti KV Kulový ventil 

OC Odstředivé čerpadlo T Tlakoměr 

N Nádrž p Tlak 

VK Výpočtová konfigurace HP Hydraulické potrubí 

HK Hydraulická kapalina SP Segmentované potrubí 

P Průtokoměr RR Řízení ventilu 

O Odpor   

 

 

 

6. Měření hydraulického rázu pomocí programu 

LabView 

Měření hydraulického rázu se provádělo v učebně E 306. V prvním kroku bylo 

nutné nastavit snímače tlaku S1 (tlak za čerpadlem), S2 (tlak v polovině gumové hadice), 

S3 (tlak před ventilem) a S4 (tlak za ventilem). Snímače jsem nastavil v počítači pomocí 

programu LabView. 

 Snímač S1 měří tlak v rozsahu -100 kPa až 500 kPa. Hodnoty tlaku odpovídají 

proudovému signálu v rozmezí od 4 do 20 mA. Výstupní signál v ampérech jsem pomocí 

Ohmova prvního zákona přepočetl na napětí. Odpor vodičů R je 300 Ω. 

U = R ∙ I (5.1) 

Získané napětí U, je v rozsahu od 1,2 V do 6 V. Abych získal hodnoty tlaku od 

nuly, odečetl jsem od napětí hodnotu 1,2. Napětí, které bylo snímáno, jsem musel přepočíst 

na tlak p a to pomocí rovnice přímky: 
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Graf 6. 1 – Závislost tlaku na hodnotě napětí u snímače tlaku S1 

p − p = p − pU − U ∙ U (5.2) 

p = 	p + p − pU − U ∙ U (5.3) 

p = −10000 + 500000 − −100006 − 0 ∙ U (5.4) 

 

Snímače S1, S2 a S3 měří tlak v rozsahu 0 kPa až 100 kPa a hodnoty tlaku 

odpovídají proudovému signálu v rozmezí od 4 mA do 20 mA. Výstupní signál jsem opět 

přepočítal z proudu I na napětí U. Tlak jsem opět získal z rovnice přímky, ovšem v tomto 

případě má rovnice jiný tvar: 

 

 
Graf 6. 2 – Závislost tlaku na hodnotě napětí u snímačů tlaku S2, S3 a S4 
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p − p = p − pU − U ∙ U (5.5) 

p = 	p + p − pU − U ∙ U (5.6) 

p = 0 + 100000 − 06 − 0 ∙ U (5.7) 

Postup měření: 

V prvním kroku jsem zapnul čerpadlo a nastavil maximální otáčky (2000 ot.min-1), 

následně jsem zkontroloval, zda je ventil v otevřené poloze. Poté jsem v počítači otevřel 

program LabView a nastavil měření na dobu 30 sekund a klikl na ikonu RUN, která 

spustila měření. Přibližně po deseti vteřinách od začátku měření jsem rychle uzavřel ventil 

a po dalších deseti vteřinách jsem jej opět rychle otevřel.  Získané hodnoty jsem převedl do 

Excelu a zpracoval. 

 

 
Graf 6. 3 – Průběh hydraulického rázu 

Ustálený tlak, pří otevřeném ventilu – Tlak p1 je nejvyšší, a to z toho důvodu, protože 

snímač tlaku je umístěn na začátku vedení hned za čerpadlem. Snímač tlaku p2 je umístěn 

v polovině vedení. Tlak p2 je menší než p1 díky tlakové ztrátě na cloně a třecím ztrátám 

kapaliny ve vedení. Snímač tlaku p3 se nachází těsně před uzavíracím kulovým ventilem a 
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díky třecím ztrátám kapaliny ve vedení, je tlak na něm menší než tlak p2. Poslední snímač 

tlaku p4 je umístěn za uzavíracím ventilem a snímaný tlak na něm je téměř totožný 

s tlakem p3. Tlaková ztráta na ventilu je totiž minimální.  

 

Tlaková špička – Tlaková špička vzniká rychlým uzavřením ventilu. Doba uzavírání 

ventilu je v mém případě 0,09 s. V okamžiku, kdy se ventil uzavře, narazí do něj kapalina a 

způsobí krátkodobý nárůst tlaku v obvodu, který je charakterizován periodickým chováním 

s tlumením. Nárůst tlaku se týká pouze snímačů S1, S2 a S3, na snímači S4 tlak klesne, 

vzniká takzvaný záporný ráz. Snímač je totiž odpojen od zdroje tlaku a ten klesne téměř na 

nulovou hodnotu. 

 

Ustálený tlak při uzavřeném ventilu – Při uzavřeném ventilu a ustáleném stavu jsou si 

tlaky p1, p2 a p3 podobné. Rozdíl je dán hydrostatickým tlakem, který je dán rozdílem 

výšky polohy snímačů. Přetlak v obvodu je způsoben nepřetržitým čerpáním kapaliny 

hydrogenerátorem do obvodu. Tlak p4 se pohybuje kolem nulových hodnot, jelikož je 

odpojen od zdroje tlaku. 

 

Minimální tlak – Minimální tlak vzniká rychlým otevřením ventilu. Rychlost otevření je 

v mém případě 0,15 s. V okamžiku otevření ventilu vznikne ve vedení krátkodobý pokles 

tlaku s periodickým průběhem. Tento jev je spojen s tlaky p1, p2, a p3. U tlaku p4 dojde 

k nárůstu, obnoví se totiž zdroj tlaku v místě snímače S4.   

 
Graf 6. 4 – Poloha ventilu 
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7. Cejchování clony 

Cejchování clony jsem prováděl za pomocí ultrazvukového průtokoměru a 

diferenciálního manometru. Postupně jsem uzavíral ventil a odečítal hodnoty průtoku 

z průtokoměru. Snažil jsem se vždy uzavřít ventil tak, aby průtok klesl o 0,1 m3.h-1.  

Pro získání hodnot tlaků z diferenciálního manometru bylo nutné jej správně 

nastavit. Rozsah měřených tlaků je od -10 kPa do +10 kPa. Hodnoty tlaku odpovídají 

proudovému signálu od 4 mA do 20 mA. Výstupní signál v ampérech jsem pomocí 

Ohmova prvního zákona přepočetl na napětí. Odpor vodičů R je  

100 Ω. 

U = R ∙ I (6.1) 

Získané napětí U, je v rozsahu od 0,4 V do 2 V. Abych získal hodnoty tlaku od 

nuly, odečetl jsem od napětí hodnotu 0,4. Napětí, které bylo snímáno, jsem musel přepočíst 

na tlak p a to pomocí rovnice přímky: 

 

 
Graf 7. 1 – Závislost tlaku na hodnotě napětí u diferenciálního manometru 

p − p = p − pU − U ∙ U (6.2) 

p = 	p + p − pU − U ∙ U (6.3) 
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p = −100000 + 100000 − −1000002 − 0,4 ∙ U (6.4) 

Získané hodnoty jsem převedl do programu Excel a tam je následně zpracoval. 

Vytvořil jsem bodový XY graf a vykreslil získané body.  Následně jsem body proložil 

regresivní mocninnou funkcí a určil rovnici regrese a koeficient R, který určuje přesnost 

regresivní křivky. Pokud se koeficient R přibližuje k hodnotě 1, znamená to, že regresivní 

křivka má správný tvar.  

 

 
Graf 7. 2 – Cejchovní křivka clony 

 
Graf 7. 3 – Cejchovní křivka clony 
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Graf 7. 2 zobrazuje cejchovní křivku clony v závislosti průtoku na tlaku. Z rovnice 

regrese jsem vypočetl hodnotu průtoku a porovnal ji s hodnotou, kterou jsem získal 

měřením. Pro maximální průtok, tedy 0,95 m3.h-1 byl naměřen tlakový spád  

∆p = 5153,32 Pa. Hodnoty průtoku naměřené a vypočtené jsou si velmi podobné, lze tedy 

předpokládat, že rovnice cejchovní křivky je správně. 

Q = 0,0054 ∙ ∆p ,  (6.5) 

Q = 0,0054 ∙ 5153,32 , = 0,9557	m ∙ h  (6.6) 

 

Graf 7. 3 zobrazuje cejchovní křivku clony v závislosti průtoku na napětí. Z rovnice 

regrese jsem vypočetl hodnotu průtoku a porovnal ji s hodnotou, kterou jsem získal 

měřením. Pro maximální průtok, tedy 0,95 m3.h-1 je hodnota napětí 1,61 V. Pro nulový 

průtok je hodnota napětí 1,17 V. Tyto dvě hodnoty jsem od sebe odečetl a získal 0,45V.  

Hodnoty průtoku naměřené a vypočtené jsou si podobné, lze tedy předpokládat, že rovnice 

cejchovní křivky je správně. 

Q = 1,8226 ∙ U ,  (6.7) 

Q = 1,8226 ∙ 0,45 , = 0,99	m ∙ h  (6.8) 
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8. Závěr 

Úkolem mé diplomové práce bylo modelování hydraulického rázu pomocí 

programu Matlab SimHydraulics a porovnání vypočtených hodnot s hodnotami 

naměřenými na reálném hydraulickém obvodu, kde proudícím médiem byla voda. A 

především vytvoření metodiky modelování v programu Matlab SimHydraulics. 

V první kapitole se zabývám obecným popisem hydraulického rázu a jeho 

rozdělením. V druhé kapitole se věnuji určení ∆p-Q charakteristiky kulového uzavíracího 

ventilu. Měření probíhalo v učebně E 306. Naměřené a vypočtené hodnoty byly následně 

použity při zadávání parametrů v modelu. Zvláštností bylo to, že tlakový spád na ventilu 

při plném otevření byl záporný a to jak při měření piezometrickými snímači tak i při 

měření pomocí diferenciálního manometru. Tuto anomálii si vysvětluji tím, že jsem se při 

měření pohyboval na hranici chyby měření. Dalším prvkem, u kterého bylo potřeba zjistit 

charakteristiku, byla clona. Tu jsem měřil pomocí ultrazvukového průtokoměru a 

diferenciálního manometru. Z naměřených hodnot jsem vytvořil cejchovní křivku clony a 

z ní zjistil rovnici regrese, pomocí které jsem mohl vypočíst průtok. Vypočtené a naměřené 

hodnoty jsem následně porovnal. Samotné měření hydraulického rázu probíhalo pomocí 

programu LabView. Nejprve bylo potřeba nastavit snímače tlaku S1 – S4, kdy snímače 

měly různé měřící rozsahy. Naměřené hodnoty jsem později porovnával s hodnotami 

získanými simulací. V další části se zabývám specifikací prvků použitých v reálném 

obvodu a jejich nastavení v programu Matlab SimHydraulics v simulačním obvodu, kdy 

jsem k určitým prvkům reálného obvodu přiřazoval různé bloky v simulačním obvodu a 

porovnával jsem jejich vliv na změny tlaku. 

Na závěr bych si dovolil navrhnout změnu na měřícím zařízení. Jedná se o polohu 

snímačů tlaků, kde by bylo vhodné umístit všechny snímače do jedné roviny, protože 

snímač S2 se nachází výše než ostatní snímače a díky hydrostatickému tlaku je zde při 

ustáleném stavu a uzavřeném ventilu naměřen vyšší tlak než na ostatních snímačích, i když 

by v tomto případě měly být všechny tlaky stejné. 
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Příloha č.1.  

Naměřené a vypočtené hodnoty kulového ventilu. 

 

 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,95 0,000264 13265 13021 -244 

0,79 0,000219 9928,385 9684,245 -244,141 

0,58 0,000161 6429,037 6148,896 -280,141 

Tab. 1 – Plné otevření 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,9 0,00025 12207 15299 3092 

0,76 0,000211 9358,724 11475 2116,276 

0,55 0,000153 6184,896 7080,078 895,1823 

Tab. 2 – První uzavření ventilu 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,85 0,000236 11149 17741 6592 

0,71 0,000197 8707,682 13265 4557,318 

0,54 0,00015 5859,375 8138,021 2278,646 

Tab. 3 – Druhé uzavření ventilu 

 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,8 0,000222 10254 19368 9114 

0,68 0,000189 8138,021 14648 6509,979 

0,49 0,000136 5452,474 8951,823 3499,349 

Tab. 4 – Třetí uzavření ventilu 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,75 0,000208 9114,583 21891 12776,42 

0,62 0,000172 7487,979 16683 9195,021 

0,46 0,000128 5045,573 10091 5045,427 

Tab. 5 – Čtvrté uzavření ventilu 
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Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,7 0,000194 8626,302 23519 14892,7 

0,59 0,000164 6917,318 17822 10904,68 

0,43 0,000119 4964,193 10824 5859,807 

Tab. 6 – Páté uzavření ventilu 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,65 0,000181 7812,5 25391 17578,5 

0,56 0,000156 6347,656 19531 13183,34 

0,41 0,000114 4638,672 11800 7161,328 

Tab. 7 – Šesté uzavření ventilu 

Qv Qv  p1 p2 ∆p 

 [m3.h-1] [m3.s-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

0,6 0,000167 6998,698 27181 20182,3 

0,51 0,000142 5859,375 20833 14973,63 

0,39 0,000108 4313,151 12614 8300,849 

Tab. 8 – Sedmé uzavření ventilu 
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Příloha č. 2.  

 

Popis a parametry použitých prvků v simulačním obvodu 

1. Konstantní blok 

Konstantní blok vytváří reálnou nebo komplexní konstantní hodnotu. Já jsem tento 

prvek použil v obvodu dvakrát. Jednou ve spojení s odstředivým čerpadlem, kde jsem 

nastavil hodnotu 209,44 rad.s-1, což jsou maximální otáčky čerpadla. V druhém případě 

v zapojení se clonou, kde jsem nastavil hodnotu 1, což znázorňuje nastavení maximálního 

otevření rozváděče, který simuluje clonu. 

 

 
Obr. 1 – Konstantní blok 

2. Ideální zdroj úhlové rychlosti 

Tento blok převádí vstupní konstantní hodnotu na otáčky nebo úhlovou rychlost. 

Ideální je z důvodu, protože se předpokládá, že je dostatečně silný k udržení úhlové 

rychlosti bez ohledu na točivý moment. Vstupní port S je napojen na konstantní blok, na 

kterém jsou nastaveny maximální otáčky čerpadla a výstupní porty R a C jsou 

mechanického točivého charakteru. 

 
Obr. 2 – Ideání zdroj úhlové rychlosti 

 

3. Mechanický rotační referenční blok 

Představuje referenční bod nebo rám. Všechny rotační bloky, které jsou pevně 

přichyceny k rámu nebo zemi, musí být připojeny k tomuto bloku. 

 

 
Obr. 3 – Mechanický rotační referenční blok 
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4. Nádrž 

- Označení v obvodu – N 

- Objem – 42 dm3 

- Vyrobena z plexiskla firmou Valter Špalek - plexi 

 

 
Obr. 4 – Nádrž 

Nádrž v Matlabu 

 
Obr. 5 – Hydraulická nádrž 

V Matlabu jsem nádrž simuloval pomocí prvku Hydraulic Reference. Tento blok 

představuje hydraulickou nádrž, která je spojená s atmosférickým tlakem. Musí být použit 

vždy tam, kde jsou výstupní porty bloku, které mají spojení s atmosférickým tlakem (sací 

porty hydrogenerátorů, výstupní porty z válců, rozváděčů a potrubí). 

 

5. Výpočtová konfigurace 

Každé blokové schéma, které je vytvořeno v programu Sim Hyraulics vyžaduje 

jeden výpočetní prvek pro simulaci. Tento blok může být umístěn kdekoli v obvodu. 

Výpočtová konfigurace řeší parametry pro výpočet, dřív než začne samotná simulace. 

 

 
Obr. 6 – Výpočtová konfigurace 
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Obr. 7 – Dialogové okno výpočtové konfigurace 

 

6. Průtokoměr 

Tento blok představuje ideální průtokoměr, zobrazuje aktuální průtok 

v hydraulickém obvodu. Ideální je proto, že na něm nevznikají žádné tlakové ztráty. Porty 

A a B slouží k připojení průtokoměru do obvodu, port Q je fyzikální přípoj, který 

vyprodukuje hodnotu průtoku. 

 

 
Obr. 8 – Průtokoměr 

7. Tlakoměr 

Tento blok představuje ideální snímač tlaku, zobrazuje aktuální tlakový spád mezi 

dvěmi měřenými body. Ideální je proto, že na něm nevznikají žádné tlakové ztráty. Porty A 

a B slouží pro připojení tlakoměru do obvodu, port P je fyzikální přípoj, který vyprodukuje 

hodnotu tlaku. 

 
Obr. 9 – Tlakoměr 
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8. Převodník S - PS 

Tento blok převádí vstupní signál programu Simulink na výstupní fyzikální signál. 

Je nutné správně nadefinovat vstupní jednotky, aby převodník převedl bezrozměrný signál 

na správnou výstupní hodnotu. 

 
Obr. 10 – Převodník S – PS 

 

9. Převodník PS - S 

Tento blok převádí vstupní fyzikální signál na výstupní pro zpracování programem 

Simulink. Je nutné správně nastavit vstupní jednotky. V mém případě se jedná o m3.s-1 u 

průtokoměru a o Pa u tlakoměru. 

 

 
Obr. 11 – Převodník PS – S 

 
Obr. 12 – Dialogové okno PS – S převodníku 

 

10. Řídicí signál 

Tímto blokem řídíme polohu rozváděče. V dialogovém oknu je možné zadat průběh 

uzavírání a otevírání ventilu. V mém případě jsou časy otevírání a uzavírání ventilu 

zobrazeny v tabulce (Tabulka 1). 
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Začátek uzavírání 9,5 [s] Konec uzavírání 9,59 [s] 

Začátek otevírání 20,15 [s] Konec otevírání 20,30 [s] 

Tabulka 1 – Časové hodnoty 

 
Obr. 13 – Dialogové okno řídícího signálu 

11. Graf 

Tento blok zobrazuje grafické závislosti výstupních hodnot simulace závislých na 

čase. V mém případě byly tyto výstupní hodnoty dvě, průtok a tlak. V nastavení lze zadat, 

aby se získané data exportovaly do pracovní plochy Matlabu a odtud je můžeme převést do 

Excelu. 

 

Obr. 14 - Graf 

12. Display 

Tento blok slouží pouze k numerickému zobrazení hodnot.  

 

 
Obr. 15 – Display 

13. Odpor 

Tento blok modeluje konstantní hydraulický odpor s ostrými hranami. Parametry, 

které se do tohoto bloku zadávají, jsou průtočná plocha a výtokový součinitel. Hodnoty 

jsem určil pomocí těchto vzorců: 
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Průtočná plocha: 

= ∙4 = 	 ∙ 0,0254 = 	4,91 ∙ 10 	  (1) 

 

Výtokový součinitel: 

= 2 ∙ ∙ ∆∙ = 2 ∙ 4,91 ∙ 10 ∙ 13161,542,64 ∙ 10 ∙ 998 = 91,18 (2) 

= 1 = 1√91,18 = 0,1 (3) 

  

 

 
Obr. 16 – Dialogové okno odporu 
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Příloha č. 3. 
 
 
 

 

 
 

Obr. 17 – Základná schéma pro odladění systému 



 

69 

 

 

Příloha č. 4. 

 

 

 

Obr. 18 – Schéma simulačního obvodu s neregulačním hydrogenerátorem 
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Příloha č. 5. 

 

 

 

Obr. 19 – Schéma simulačního obvodu s ideálním zdrojem tlaku
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Příloha č. 6. 

 

 

 

 

Obr. 20 – Schéma simulačního obvodu s odstředivým čerpadlem
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Příloha č. 7. 

 

 

 

 

Obr. 21 – Schéma simulačního obvodu s použitím dvou potrubí
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Příloha č. 8. 

 

 
 

 

Obr. 22 – Schéma simulačního obvodu s použitím jednoho potrubí.
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