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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce shrnuje potřebné znalosti pro návrh čerpací stanice. Zaměřena je 

na volbu vhodných čerpadel a regulačních ventilů. Dále podává informaci o metodách 

matematické optimalizace. Díky propojení těchto dvou oborů vznikl program, který vybírá 

nejvhodnější kombinaci čerpadel a ventilů pro zadané požadavky. Ty mohou být proměnné 

v čase. Cílem optimalizace je minimalizovat počáteční a provozní náklady. Uvažované jevy 

jsou: časově proměnný průtok a dopravní výška, sériová a paralelní spolupráce čerpadel, 

regulace škrcením, změny charakteristik s otáčkami i teplotou, kontrola sací výšky, 

maximální výkon motoru, ztráty v propojovacím potrubí. 

 

Klíčová slova 

Čerpací stanice, optimalizace, matematické programování, Julia, čerpadla 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis summarizes the necessary knowledge for the design of the pump 

station. It focuses on the choice of suitable pumps and control valves. It also provides 

information on mathematical optimization methods. By combining these two disciplines a 

program was created that selects the most suitable combination of pumps and valves for the 

assigned requirements. These can vary over time. The goal of optimization is to minimize 

initial and operating costs. The phenomena considered are: time-varying flow and head 

height, serial and parallel co-operation of pumps, throttling control, a change of characteristics 

for variable speed and temperature, suction height control, maximum motor output, loss in 

connection piping. 
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ÚVOD 

Studie [1, 2] říkají, že se v současné době použije přibližně 10 % celosvětové produkce 

elektrické energie na pohon čerpadel. To je 22% spotřeby všech elektrických motorů. 

Vzhledem k tak velkému podílu má smysl soustředit se na maximální efektivitu jejich využití. 

Každé čerpadlo má při daných otáčkách jeden optimální bod provozu, při kterém dosahuje 

maximální účinnosti. Pokud je provozováno v jiném režimu, jeho účinnost klesá, a tak se 

stává měně vhodným pro danou aplikaci. Z tohoto důvodu se pro systémy s více provozními 

režimy často využívají čerpací stanice, které obsahují více než jedno čerpadlo. Jejich 

kombinací jsme schopni zajistit vysokou energetickou účinnost v celém rozsahu 

požadovaných průtoků a dopravních výšek. Protože se cena spotřebované energie dle [3] 

pohybuje kolem 85 % veškerých nákladů, je správná volba čerpadel stěžejní pro ekonomické 

fungování stanice. 

Čím více čerpadel bude použito, tím nižší spotřeby, a tedy poplatků za energie, může 

být schopna stanice teoreticky dosáhnout. To platí především při proměnném požadovaném 

tlaku a množství odbírané kapaliny. Na druhou stranu při nárůstu množství čerpadel v čerpací 

stanici roste automaticky počáteční investice a náklady na údržbu. 

Aby byla čerpací stanice z ekonomického hlediska co nejvýhodnější, je důležitá určitá 

míra optimalizace – tedy volby, jaká čerpadla a kolik jich má být do stanice použito. Tu je 

možné provádět buď pouze na základě znalostí a odhadu projektanta, nebo využít 

matematické optimalizace. Výsledek a časová náročnost provedení první možnosti závisí 

velkou měrou na zkušenostech výpočtáře. Může být výhodná především, pokud se jedná o 

malý počet provozních režimů. S jejich nárůstem se stává výhodnější matematická 

optimalizace, která je schopna posoudit úlohu s větším množstvím požadavků rychleji a 

komplexněji. Po vytvoření databáze použitelných prvků je používání optimalizačního 

softwaru poměrně nenáročné na zkušenosti projektanta. Na druhou stranu přidání 

nestandardních omezujících podmínek vyžaduje zásah do kódu programu, k jehož 

uskutečnění je nutná znalost programování v daném programovacím jazyce a pochopení 

funkcí zdrojového kódu. 

V rámci této práce bude popsáno, z čeho je možné vycházet při návrhu čerpací stanice a 

s jakými problémy je přitom potřeba počítat. Důraz bude kladen především na volbu čerpadel 

a regulačních ventilů. Další část bude věnována matematické optimalizaci. Zde popsaná teorie 

bude využita k sestavení optimalizačního programu pro návrh čerpací stanice. Jeho úkolem 

bude vybrat z databáze nejvhodnější čerpadla a ventily a určit zapojení potrubí a provozní 

parametry jako jsou otáčky, příkon, průtok a dopravní výška. Volba musí být provedena tak, 

aby po uplynutí stanovené doby byly celkové náklady minimální. 

Kromě samotného programu bude zpracována šablona pro tvorbu databáze, se kterou 

bude program spolupracovat. Zde budou zadávány a ukládány všechny podklady a informace 

k řešení zadané úlohy. Vyplňované údaje musí být co nejjednodušeji zjistitelné a zároveň 

jednoznačně definující zadání. 

Výsledný program bude použit k vyřešení ukázkové úlohy, na které budou posouzeny 

jeho vlastnosti. 
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1 Čerpací stanice 

Čerpací stanice je obecně část potrubního systémů, která zajišťuje požadovaný průtok a 

tlak kapaliny, pokud není možné využít pouze gravitačního spádu. Důraz je kladen na 

hospodárnost provozu, schopnost splnit všechny kladené nároky a spolehlivost. Kromě 

čerpadel zahrnuje k nim přidružené motory, řídicí jednotku, přívod energie, tlakovou nebo 

akumulační nádrž, uzávěry, rozvaděče, filtry, protirázovou ochranu a další prvky nutné ke 

správnému provozování rozvodné sítě. 

1.1 Čerpadla 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [4]. Volba vhodné konstrukce a materiálu 

čerpadla je ovlivněna mnoha faktory. Základem je požadovaná dopravní výška a průtok. Dále 

jsou to vazkost a těkavost kapaliny, její ekologická závadnost nebo jedovatost, agresivita, 

velikost rozptýlených pevných částic a jejich abrazivnost. Důležitým údajem je způsob 

provozu, požadavky na údržbu nebo maximální velikost z důvodu umístění. Významnou roli 

hraje i maximální počáteční investice a požadovaná životnost čerpadla. Kvůli tak širokému 

poli činitelů je nutné při volbě vycházet ze zkušeností a konstrukce podobných, již 

existujících, řešení. 

Prvním hlediskem, podle kterého je možné se při volbě čerpadla řídit, jsou měrné 

otáčky nq: 

𝑛𝑞 = 𝑛 ∙
𝑄0,5

𝐻0,75
, (1.1) 

kde n [min-1] jsou otáčky stroje, 

Q [m3s-1] průtok 

H [m] dopravní výška. 

Protože není dopředu znám použitý typ stroje, nejsou pevně dány ani jeho otáčky. Ty je 

potřeba pro první návrh odhadnout ze zkušenosti. Ze statistických rozborů plyne, že hranicí 

mezi ekonomickým použitím hydrostatických a hydrodynamických čerpadel je nq = 10. 

 

Obrázek 1.1: Optimální oblasti použití čerpadel různých typů, zdroj: [5] 
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1.1.1 Hydrostatická čerpadla 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [5]. Tyto stroje mají nezastupitelnou roli 

v oblasti vysokého tlaku nebo viskozity čerpané kapaliny. Pracují především s tlakovou 

energií. Kinetická část energie obvykle nepřesahuje 1 %, a proto jsou hydraulické ztráty 

zanedbatelné. Hlavní složku tvoří ztráty mechanické a objemové. 

Charakteristické jsou uzavřeným činným prostorem, který je opakovaně plněn ze sání a 

vytlačován do výtlaku, což způsobuje v kapalině během každého cyklu pulzace. Jejich 

omezení je možné dosáhnout rozdělením činného prostoru na více částí a seřadit jednotlivé 

cykly tak, aby se co nejvýhodněji kompenzovaly. Například u pístových jednotek se z tohoto 

důvodu volí lichý počet pístů, který zmírňuje pulzace lépe než sudý. 

Průtok je dán pouze otáčkami a geometrickým objemem čerpadla, tedy množstvím 

kapaliny vytlačené čerpadlem během jednoho cyklu. Tlak zde teoreticky nehraje roli a 

čerpadlo dodává vždy stejný objem. To je důvod, proč se volí k dodávce přesného množství. 

Reálně dochází mezi pohyblivými a statickými částmi čerpadla k objemovým ztrátám, o které 

je skutečný průtok nižší. 

Do této skupiny patří velké množství typů čerpadel. Základní dělení je na rotační a 

čerpadla s kmitavým pohybem, přičemž každá z těchto možností zastřešuje mnoho dalších 

variant. Každé provedení má svá specifika, z nichž je při volbě vhodné varianty možné 

vybírat. Navzájem se liší v maximálních provozních tlacích a otáčkách, účinnosti, citlivosti na 

nečistoty, objemových ztrátách a v dalších vlastnostech, které mohou být pro rozhodování 

projektanta zásadní. 

Tabulka 1.1: Parametry vybraných rotačních hydrostatických čerpadel, zdroj: [6] 

Typ 

čerpadla 

Zubové Vřetenové Lamelové Pístové 

axiální 

Pístové 

radiální 

 

Otáčky 

[min-1] 
500–3500 500–4000 960–3000 750–3000 960–3000 

Objem 

[cm3] 
1,2–250 4–630 5–160 25–800 5–160 

Tlak 

[bar] 
63–160 25–160 100–160 160–320 160–320 

Účinnost 0,8–0,91 0,7–0,84 0,8–0,93 0,8–0,92 0,9 

1.1.2 Hydrodynamická čerpadla 

Hydrodynamická čerpadla jsou ve vodárenství nejrozšířenější a nejpoužívanější typ 

čerpadel. Lopatky oběžného kola udělují kapalině tlakovou a kinetickou energii. Po opuštění 

lopatkového prostoru se kapalina zbrzdí a její kinetická energie se z velké částí přemění na 

tlakovou. Přeměna těchto energií je realizována na lopatkách statického převodního kola nebo 

ve spirále. 
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Sání a výtlak čerpadla jsou stále propojeny a během chodu nedochází k uzavírání částí 

pracovního prostoru, jako tomu bylo u hydrostatických čerpadel. Proto je nutné zařadit do 

potrubí před nebo za něj zpětnou klapku pro případ přerušení dodávky energie, kdy by 

veškerá kapalina odtekla do nižších míst i při zastaveném oběžném kole. 

Své využití nachází v malém provedení ve většině domácností. Ve vodárenství se jiný 

typ prakticky nepoužívá. Přepravované médium může být téměř libovolného typu od plynů po 

oleje. Pro látky s vysokou viskozitou se však obecně volí spíše objemová čerpadla. 

Hydrodynamická čerpadla nejsou vhodná při častém zapínání a vypínání kvůli pomalému 

náběhu a nejsou schopná přesného dávkování kvůli  výrazné závislosti průtoku na dopravní 

výšce. 

Rotor hydrodynamického čerpadla je řešen ve třech základních typech: radiální, 

diagonální a axiální. Pojmenování je odvozeno od směru výstupního proudu kapaliny 

z lopatkového prostoru. Tvar radiálního kola se dále dělí, přičemž vysokého nárůstu tlaku se 

dosahuje použitím kola s velkým průměrem, zatímco průtok zvyšuje jeho tloušťka. 

Maximálních účinností čerpadla je dosahováno při volbě oběžného kola dle Obrázek 1.2. 

S klesajícím průtokem čerpadla při konstantních měrných otáčkách se dosažitelná účinnost 

snižuje. 

  

Obrázek 1.2: Tvary oběžných kol hydrodynamických čerpadel podle měrných otáček, 

zdroj: [7] 

Zatímco u radiálních čerpadel je dopravní výška dána především odstředivou silou 

působící na kapalinu v lopatkovém kanálu, dopravní výšku axiálních čerpadel vyvozuje 

tlakové působení lopatek. Diagonální čerpadla těží z obou těchto principů přibližně stejnou 

měrou. 

1.2 Charakteristiky čerpadel 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [8]. Charakteristiky jsou křivky popisující 

závislosti sledovaných veličin na průtoku. Díky nim je možné předpovědět chování systému 

pro různé provozní stavy. Jejich tvar se odvíjí od celkového provedení a pro každé čerpadlo 

jsou jiné. Jejich měření se provádí v laboratořích při konstantních otáčkách. Sledované 

veličiny jsou: měrná energie, účinnost, příkon a NPSH. 

1.2.1 Charakteristika Q-Y 

Nejdůležitější charakteristikou pro volbu čerpadla je závislost měrné energie Y na 

průtoku Q, tzv. Q-Y křivka. V kombinaci s charakteristikou potrubí určuje pracovní bod 
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čerpadla, tedy průtok a měrnou energii. Dle tvaru je možné je rozdělit na 4 typy, viz Obrázek 

1.3. 

 

Obrázek 1.3: Typy Q-Y charakteristik, zdroj: [8] 

1) Stabilní:  S nárůstem průtoku klesá měrná energie. Čerpadla s tímto typem 

charakteristiky je možné provozovat v celém rozsahu. 

2) Nestabilní: Znakem této charakteristiky je zvyšování měrné energie s nárůstem průtoku v 

kterémkoliv intervalu, zpravidla však v okolí závěrného bodu. V důsledku 

tohoto vývoje jsou jedné hodnotě měrné energie přiřazeny dva průtoky. Dle [9] 

to není fyzikálně možné. Charakteristika totiž vychází ze středování hodnot 

tlaku a průtoku při měření. V realitě dochází v čerpadle k vysokým pulzacím a 

čerpadlo v takovém režimu nesmí být provozováno. 

3) Měkká: Pokud se měrná energie při změnách průtoku téměř nemění, jedná se o měkkou 

charakteristiku. 

4) Tvrdá: Tvrdá charakteristika se vyznačuje malou změnou průtoku při změně měrné 

energie. Tato závislost je typická pro hydrostatická čerpadla. 

1.2.2 Charakteristika Q-η 

Z účinnostní charakteristiky se určuje účinnost čerpadla v pracovním bodě. Obvykle se 

čerpadlo volí tak, aby pracovní bod ležel na jejím vrcholu. Pozorovanou vlastností je její 

strmost. Ta roste s měrnými otáčkami. Pro strmou charakteristiku je ekonomické stroj 

provozovat jen na malém rozsahu průtoků kolem optima, zatímco ploché charakteristiky mají 

hospodárný provoz v širším intervalu. 

1.2.3 Charakteristika Q-P 

Tvar příkonové charakteristiky závisí na měrných otáčkách stroje. Pro vysoká nq je 

klesající, s jejím snižováním přechází přes konstantní hodnotu až do stoupání, viz Obrázek 

1.4. 
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Obrázek 1.4: Q-P charakteristika 1) axiální, 2) diagonální, 3) radiální kolo, zdroj: [8] 

Z tvaru charakteristiky vychází způsob spouštění tak, aby byl startovní příkon co 

nejnižší (axiální – plně otevřený výtlak nebo obtok, radiální – zavřený výtlak, diagonální – 

nezáleží). 

1.2.4 Charakteristika Q-NPSH 

NPSH [m] popisuje sací schopnost čerpadla. Lze z ní odvodit maximální výšku, do 

které je možné umístit čerpadlo nad hladinu sací nádrže. Aby nedošlo ke kavitaci, musí být 

splněna podmínka: 

𝑁𝑃𝑆𝐻 ≤
𝑝𝑠 − 𝑝𝑣

𝑔𝜌
− 𝐻𝑧 − 𝐻𝑠 , (1.2) 

kde ps je absolutní tlak na hladině sací nádrže, 

pv tlak syté páry 

Hz ztrátová výška v sacím potrubí 

Hs výška umístění čerpadla nad hladinou sací nádrže. 

1.3 Úpravy charakteristik 

V této části bude popsáno, jakým způsobem se mění charakteristiky čerpadel při stočení 

oběžného kola, změně otáček, viskozity a hustoty média. Následně bude vysvětlena 

spolupráce více čerpadel při čerpání do jednoho systému. 

1.3.1 Stočení oběžného kola 

Stočení oběžného kola je postup, kterým se snižuje jeho výkon zmenšením průměru. 

Provádí se u oběžných kol radiálních odstředivých čerpadel. Toho se využívá při navrhování 

čerpadla ke konkrétnímu úkolu, kdy se volí konzervativní postup a jeho výkon se zvolí lehce 

vyšší, než je požadovaný. Reálný kus totiž může mít vlastnosti o něco horší, než bylo 

spočítáno. Po jeho změření se případně provede redukce stočením. Toto je možné využít také 

při volbě čerpadla z katalogu, kdy přesným požadavkům žádný typizovaný kus neodpovídá. 

Doporučované maximální stočení je 25%, jinak dochází k prudkému poklesu účinnosti. 
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Charakteristiky po stočení jsou obvykle uvedené v katalogových listech. Pokud je však 

požadováno jiné stočení než uvedené, je možné určit nové charakteristiky pomocí afinních 

vztahů, které vycházejí ze zachování rychlostních trojúhelníků na vstupu a výstupu. To však 

přibližně platí pouze pro malé změny průměru, kdy zůstane výstupní úhel prakticky 

konstantní. 

Přepočtem charakteristik se zabývalo již mnoho výzkumů, ale přesto doposud nebyly 

zavedeny jednotné vztahy. Vždy záleží na konkrétním kole. 

Podle práce věnující se tomuto problému [10] se obvykle používá: 

𝑄1

𝑄2
= (

𝐷1

𝐷2
)

𝑚

, (1.3) 

kde Q je průtok 

D průměr oběžného kola 

m exponent pohybující se mezi 1 a 2. 

𝑌1

𝑌2
= (

𝐷1

𝐷2
)

2

, (1.4) 

kde Y je měrná energie. Pro příkony P platí: 

𝑃1

𝑃2
= (

𝐷1

𝐷2
)

3

. (1.5) 

Tyto přepočty však nejsou příliš přesné. Ze zmíněné práce vychází, že hodnota 

exponentů je ovlivněna měrnými otáčkami. 

1.3.2 Změna otáček 

Velmi účinná metoda regulace průtoku se provádí změnou otáček. K tomuto účelu se 

obvykle využívají frekvenční měniče řídící otáčky elektromotoru a tím i čerpadla. Měnič je 

sice poměrně drahý, ale kvůli podstatnému navýšení hospodárnosti čerpání se ve většině 

případů vyplatí. Další možností je změna počtu pólů elektromotoru, kdy ale regulace není 

spojitá a odpovídá podílu jmenovitých otáček a pólových dvojic. Oproti regulaci škrcením 

nebo obtokem zde nedochází k maření energie, pouze k posunu charakteristiky čerpadla. Tím 

pádem se při zachování charakteristiky potrubí změní provozní bod. 

Změnou otáček se mění charakteristika opět dle afinních vztahů za předpokladu 

zachování rychlostních trojúhelníků. Změna průtoku Q při změně otáček n je lineární: 

𝑄1

𝑄2
=

𝑛1

𝑛2
. (1.6) 

Měrná energie Y narůstá kvadraticky: 

𝑌1

𝑌2
= (

𝑛1

𝑛2
)

2

. (1.7) 
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Obrázek 1.5: Změna charakteristiky pro různé otáčky 

Za předpokladu, že účinnost η se nemění, platí pro přepočet příkonu P: 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3

. (1.8) 

Určení změněné hodnoty NPSH vychází ze vztahu pro specifické sací otáčky dle [11]: 

𝑛𝑠𝑠 =
𝑛√𝑄

𝑁𝑃𝑆𝐻0,75
. (1.9) 

Pro poměr NPSH po dosazení rovnice (1.6) získáme kvadratickou závislost: 

𝑁𝑃𝑆𝐻1

𝑁𝑃𝑆𝐻2
= (

𝑛1

𝑛2
)

2

. (1.10) 

1.3.3 Změna teploty 

Problematika této kapitoly byla konzultována s doc. Miloslavem Haluzou a informace 

zde obsažené jsou především z přednášek předmětu Tekutinové stroje I. 

Při změně teploty se mění viskozita a hustota pracovní látky. Protože účinnost čerpadla 

je závislá na Reynoldsově čísle a to je funkcí viskozity, změní se i charakteristika čerpadla.  

Rychlosti zůstávají stále stejné, proto se průtok Q nemění. Měrná energie však 

ovlivněna bude v důsledku rovnice čerpadla: 

 

𝑌

𝜂ℎ
= 𝑢2

2 (𝜅 −
𝜙

𝑡𝑔𝛽2
) = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡., (1.11) 

kde ηh je hydraulická účinnost 

u2 obvodová rychlost na vnějším poloměru 

𝜅 korekční faktor měrné energie 

ϕ poměr obvodové složky absolutní rychlosti a obvodové rychlosti 

β2 výstupní úhel lopatky.  

Přitom pro konkrétní čerpadlo a otáčky jsou na pravé straně pouze konstanty. 
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Podle vztahu dle Pfleiderera je účinnost závislá na Reynoldsově čísle: 

1 − 𝜂ℎ1

1 − 𝜂ℎ2
= (

𝑅𝑒2

𝑅𝑒1
)

0,1

, (1.12) 

Při konstantní rychlosti a rozměrech kola platí: 

𝑅𝑒2

𝑅𝑒1
=

𝜈1

𝜈2
, 

(1.13) 

kde ν je kinematická viskozita. 

Dosazením do rovnice (1.12) a následně (1.11) získáme: 

𝑌2 = 𝑌1

1 − (1 − 𝜂ℎ1) (
𝜈2

𝜈1
)

0,1

𝜂ℎ1
 

(1.14) 

Určení hydraulické účinnosti vychází z definice: 

𝑃ℎ =
𝑄𝑌𝜌

𝜂ℎ
, (1.15) 

kde Ph je hydraulický příkon 

ρ hustota. 

Po podělení hydraulických příkonů, dosazení konstantního Q a rovnice (1.11) je výsledný 

příkon Ph2: 

𝑃ℎ2 = 𝑃ℎ1

𝜌2

𝜌1
. (1.16) 

Na hodnotu NPSH změna teploty nemá podle rovnice (1.9) žádný vliv, protože průtok 

zůstává zachován. Rozdíl vzniká až následovně při určení dovolené sací výšky, viz dále 

kapitola 1.5.2, rovnice (1.30). Změní se totiž tlak syté páry a také hustota kapaliny. 

1.3.4 Spolupráce čerpadel 

Pokud je potřeba zvýšit dopravní výšku nebo průtok a jedno samostatné čerpadlo 

výkonnostně těchto parametrů nedosahuje, používá se propojení více čerpadel buď do série, 

nebo paralelně. Pro takovouto skupinu čerpadel můžeme sestavit novou charakteristiku. 

 

Obrázek 1.6: Zapojení spolupracujících čerpadel a) sérové b) paralelní 

1.3.4.1 Sériové zapojení 

Sériové zapojení se používá, pokud chceme zvýšit dopravní výšku. Protože jsou 

čerpadla v potrubí za sebou, každé z nich zpracovává pouze část výšky. Všemi přitom protéká 

stejný průtok. Celková charakteristika takovéhoto zapojení odpovídá součtu měrných energií: 
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𝑌 = 𝑌1 + 𝑌2 , 𝑝𝑟𝑜 𝑄 = 𝑄1 = 𝑄2 (1.17) 

 

Obrázek 1.7: Sériové řazení dvou čerpadel 

Pracovní bod soustavy sérově zapojených čerpadel leží na průniku její charakteristiky 

s charakteristikou potrubí. Měrná energie čerpadla leží na vlastní charakteristice pro průtok 

pracovního bodu. 

1.3.4.2 Paralelní zapojení 

Paralelní zapojení se používá pro zvýšení průtoku. Každé čerpadlo přitom dodává 

vlastní objem kapaliny při shodné měrné energii. Celkový průtok se pak stanoví jako: 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2, 𝑝𝑟𝑜 𝑌 = 𝑌1 = 𝑌2 (1.18) 

 

Obrázek 1.8: Paralelní zapojení dvou čerpadel 

Průtok každým čerpadlem vychází z jeho charakteristiky pro měrnou energii provozního 

bodu soustavy. Pokud mají spolupracující čerpadla rozdílnou dopravní výšku v závěrném 

bodě, použije se charakteristika pouze „silnějšího“ čerpadla až do poklesu měrné energie na 

hodnotu závěrného bodu druhého čerpadla. To v realitě odpovídá zavření uzávěru nebo zpětné 

klapky pro větev „slabšího“ čerpadla. Pokud by toto provedeno nebylo, nastalo by skrze něj 

proudění v opačném směru a celkový průtok by poklesl. 

1.3.5 Další ovlivnění charakteristik 

Axiální a diagonální čerpadla mohou mít natáčivé lopatky, kdy pro jejich každou 

polohu je charakteristika jiná. U radiálních čerpadel mohou být ovladatelné lopatky 
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rozvaděče. Tato regulace je vhodná, pokud je statická výška větší než ztrátová. Přepočty se 

v tomto případě nepoužívají, a proto musí být data získána měřením. 

1.4 Regulační ventily 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [12]. Regulační ventil je prvkem potrubního 

systému, který umožňuje upravit průtok pracovní látky zvýšením hydraulického odporu. To je 

realizováno změnou průtočné plochy v kanálu ventilu nastavením zdvihu. Od uzavíracích 

armatur je vyžadována dostatečná těsnost při uzavření a minimální odpory v otevřeném stavu. 

Jejich dlouhodobý provoz v mezipoloze při částečném otevření se nepředpokládá. To je opak 

k regulačním ventilům, které jsou v rozmezí maximálního zdvihu Hmax a H~0 provozovány 

většinu času. Obvykle u nich není požadována těsnost při nulovém zdvihu. 

1.4.1 Průtokové vlastnosti ventilu 

Průtok Q ventilem se mění změnou tlakového spádu na ventilu a zdvihu 

reprezentovaného hodnotou Kv: 

𝑄 = 𝐾𝑉 ∙ √
∆𝑝

∆𝑝0
∙

𝜌0

𝜌
, (1.19) 

kde průtokový součinitel KV je objemový průtok ventilem při nastaveném zdvihu pro tlakový 

spád Δp0 = 1 bar a hustotu vody ρ0 odpovídající 15°C. Jeho závislost na zdvihu je dána 

průtočnou charakteristikou. Podle jejího tvaru existuje lineární, rovnoprocentní, popř. jiný typ 

vycházející z tvaru regulačního tělesa ventilu. Rovnice lineární charakteristiky má tvar: 

𝐾𝑉 = 𝐾𝑉0 + 𝑛1ℎ, (1.20) 

kde KV0 je průtokový součinitel při nulovém zdvihu 

n1 sklon charakteristiky 

h zdvih – umístění uzávěru z polohy uzavřeno. 

Druhým běžným typem je rovnoprocentní charakteristika, která je definována tak, že 

stejné přírůstky zdvihu h vyvolávají stejné procentní přírůstky poměrného průtokového 

součinitele ϕ = KV/KVS. KVS označuje jmenovitý průtokový součinitel, tedy KV pro jmenovitý 

zdvih hmax. Rovnoprocentní charakteristika má tvar: 

𝜙 = 𝜙0𝑒𝑛ℎ . (1.21) 
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Obrázek 1.9: Poměrná průtočná charakteristika, zdroj: [13] 

Tyto charakteristiky udávají závislost průtoku na otevření za konstantního tlakového 

spádu na ventilu. V provozu to splněno nebývá a spád se mění s průtokem, tedy i se zdvihem. 

Pokud je ventil umístěn do potrubí, na jehož začátku je tlak p1 a na konci p2, a rozdíl tlaků 

Δp0 = p1 – p2 je konstantní pro celý regulační rozsah, pak při změně průtoku narůstají tlakové 

ztráty v potrubí kvadraticky. Na ventil poté připadá tlakový spád daný rozdílem konstantního 

Δp0 a tlakových ztrát. Z toho vyplývá, že se tlakový spád na ventilu při změně zdvihu mění 

podle zmíněných pravidel a skutečný průtok se liší od poměrné průtočné charakteristiky podle 

obrázku 1.10. 

 

Obrázek 1.10: Pracovní charakteristika s lineárním základním tvarem, zdroj: [13] 

Tento vliv změny tlakového spádu zahrnuje pracovní charakteristika ventilu. Velikost 

změny oproti průtočné charakteristice závisí na tzv. autoritě ventilu: 

𝑎 =
 𝛥𝑝100

𝛥𝑝0
, (1.22) 
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kde Δp0 je tlakový spád při zavřeném ventilu, 

Δp100 tlakový spád při otevřeném ventilu. 

Určení této křivky bývá ještě náročnější, například připojením charakteristiky čerpadla. 

Pracovní charakteristika je vždy závislá na konkrétní provozní dispozici. 

1.4.2 Řízení ventilu 

Regulační ventily jsou všechny ventily, které regulují některou veličinu pracovní 

tekutiny změnou průtokové plochy. Tato změna je provedena buď ručním nastavením zdvihu 

(v běžných zařízeních se již nepoužívá), nebo pomocí pohonu. Mohou vykonávat rozlišné 

funkce, jako jsou udržování výstupního nebo vstupního tlaku, tlakové diference, teploty a 

další. 

1.4.2.1 Přímočinné 

Pokud je pohon a řízení součástí ventilu, nazýváme je přímočinné regulační nebo 

redukční ventily. Ty se používají pro méně náročné aplikace, jsou cenově dostupnější a 

nevyžadují vnější přísun energie. Obvykle obsahují pružinu nebo membránu, která odděluje 

stlačený vzduch od pracovního média, která umožňuje nastavení řízené hodnoty. Samotný 

pohyb kuželky ventilu je realizován díky správně sestavenému rozvodu pracovní kapaliny 

z odběrných míst na činné plochy. Vždy je udržována jedna veličina na konstantní hodnotě. 

Její velikost je možné měnit na určitém rozsahu. Typ veličiny je pro redukční ventil 

nezměnitelný. 

1.4.2.2 Nepřímočinné 

Druhou skupinou jsou nepřímočinné regulační ventily, jejichž nastavování zdvihu je 

zajištěno vnějším pohonem. Ten může být buď elektrický, pneumatický, hydraulický, nebo 

elektrohydraulický. Tento typ je daleko flexibilnější při volbě řízené veličiny, neboť 

vyhodnocení potřebného zdvihu probíhá na základě dat ze senzorů nebo povelu z ovládacího 

terminálu. Díky využití počítačů je tak možné automatizovat i složité procesy nebo je ovládat 

na dálku. 

1.4.3 Regulace škrcením 

Při snižování zdvihu narůstají ztráty měrné energie na ventilu ΔYv. Při změně 

požadovaného průtoku tak stačí zjistit rozdíl měrných energií charakteristiky čerpadla a 

potrubí při požadovaném průtoku a odpovídající ztráty pomocí změny zdvihu nastavit, viz 

obrázek 1.11. 

Regulace škrcením není hospodárný způsob regulace, protože celá přebytečná energie je 

na ventilu zmařena. Používá se ve stanicích pro regulaci průtoků čerpadel s konstantními 

otáčkami nebo jako regulační prvek v systémech s rychlými změnami požadovaných hodnot, 

kde by regulace pouze čerpadly nebyla dostatečná. 
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1.11: Regulace škrcením 

 

1.4.4 Regulace obtokem 

Tento způsob regulace se používá poměrně zřídka kvůli nebezpečí kavitace 

s narůstajícím průtokem. Z energetického hlediska je vhodný pouze u strojů s klesající Q-P 

charakteristikou, tedy pro axiální čerpadla. Regulace se provádí regulačním ventilem ve 

zpětné (obtokové) větvi. Objem dodávaný do systému Q je dán rozdílem průtoku čerpadlem 

Qč a obtokem Qo: 

𝑄 = 𝑄č − 𝑄𝑜. (1.23) 

 

Obrázek 1.12: Obtok 

1.5 Určení požadavků na čerpací stanici 

Základními parametry, které je potřeba při návrhu čerpací stanice zjistit, je průtok a 

dopravní výška. Další vlastnosti, které mají vliv na konstrukci celku, jsou sací výška, 

vlastnosti dodávané kapaliny včetně velikosti a abrazivnosti nečistot, jednoduchost údržby, 

rozměrová omezení, hlučnost a vibrace, někdy i maximální smykové síly v kapalině. Toto 

omezení bývá aplikováno například v potravinářství nebo lékařství. Specifických požadavků 

může být i více a vždy souvisí s danou aplikací. 

1.5.1 Průtok 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [14, 15]. Způsob určení žádaného průtoku 

závisí především na účelu stanice. Zatímco v průmyslových procesech bývá přesně dán 

technologií již dopředu, tak při dodávkách pitné vody lze vycházet pouze z předpokládaného 
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odběru založeného na statistice. Pokud jde o zavlažovací nebo odvodňovací stanice, tak je 

možné provést odhad na základě obhospodařované plochy a statistiky počasí. 

Požadovaný dopravovaný objem se v čase většinou mění. Využívá se však toho, že 

průtok čerpadly a objem kapaliny vytékající ze stanice se může v jednotlivých časových 

intervalech navzájem lišit. To je umožněno pouze v případě, že je součástí stanice akumulační 

nebo tlaková nádrž. 

1.5.1.1 Čerpání do vodojemu 

Akumulační nádrže neboli vodojemy vyrovnávají rozdíl mezi aktuální spotřebou a 

čerpaným množstvím vody. Dále zabezpečují minimální tlak v systému a mohou akumulovat 

vodu pro případ poruchy mezi zdrojem a vodojemem. Jejich hladina je volná, bez tlakového 

zatížení, a jejich působení na tlak v potrubí je dáno polohou hladiny. 

Díky jeho kapacitě je možné volit čerpadla o menším výkonu a jejich vypínání a spínání 

není tak časté. Čerpadla pokrývají maximální odběr společně s vodojemem a jsou zapínána, 

jen pokud tlak v potrubí klesne na minimální úroveň. Pak běží, dokud nedosáhnou maximální 

hladiny vodojemu nebo zvoleného vypínacího tlaku. Zapínání může být prováděno zároveň 

časově, aby v okamžiku největší předpokládané spotřeby nebyl vodojem na minimu. 

1.5.1.2 Čerpání do tlakové nádrže 

Při zásobování malého množství výše položených budov, kde nestačí tlak dodávaný 

vodojemem nebo pokud by stavba vysokého věžového vodojemu nebyla hospodárná, se 

přidává na odbočku ze zásobovacího potrubí tzv. přečerpávací stanice s tlakovou nádrží.  

Oproti akumulační nádrži má tlaková za úkol především vyrovnávání tlaku. Akumulace 

je zde pouze malá. Zastoupena musí být častějším spínáním čerpadel. To by nemělo být 

z pravidla častější jak jednou za 5 minut kvůli stykačům a přehřívání motoru. Maximální 

množství startů za hodinu bývá pro daný stroj uvedeno v katalogovém listu. Tlak v nádrži je 

vyvozován stlačeným vzduchem nad hladinou, který je stlačován pouze přitékající kapalinou. 

U menších nádrží může vzduch od vody oddělovat pružná membrána tvořící vak. 

1.5.1.3 Čerpání do potrubí 

Přímé čerpání bez tlumících prvků se používá například v průmyslových závodech, kde 

je velká spotřeba vody a kde by budování nádrží bylo příliš nákladné. V tomto případě musí 

být čerpadla dimenzována na maximální odběr. Charakteristika potrubí bývá poměrně plochá 

kvůli obvykle krátké délce a větším průměrům potrubí. Jako prvek regulace je proto vhodné 

použít více paralelně řazených čerpadel zapínaných dle aktuálního odběru. 

1.5.2 Dopravní výška 

Dopravní výška HD, kterou musí být stanice schopna zajistit, je součtem výšky statické 

Hst a ztrátové Hz: 

𝐻𝐷 = 𝐻𝑠𝑡 + 𝐻𝑧  (1.24) 
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Obrázek 1.13: Dopravní výška 

Pro přečerpávání kapaliny z jedné nádrže do druhé o stejných tlacích, je statická výška 

shodná s geodetickou. Geodetická výška Hg udává rozdíl hladin sací nádrže a nádrže na 

výtlaku, případně vyústění potrubí dle obrázku 1.13, pokud je zavedeno do volného prostoru. 

V případě, že tlak na výstupu p2 bude jiný než tlak p1 na vstupu, změní se Hst o tlakovou 

složku: 

𝐻𝑠𝑡 = 𝐻𝑔 +
𝑝2 − 𝑝1

𝜌 ∙ 𝑔
, (1.25) 

kde g je tíhové zrychlení 

ρ hustota kapaliny. 

 

Obrázek 1.14: Schéma geodetické a sací výšky 

Ztrátová výška zahrnuje všechny hydraulické ztráty, ke kterým dochází při pohybu 

kapaliny v potrubním řadu, kromě ztrát čerpadla. Ty jsou obsaženy v jeho účinnosti. Ztráty 

mají dvě složky – délkové a místní: 
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𝐻𝑧 = ∑
1

2
𝜆𝑖

𝑙𝑖

𝑑𝑖

𝑣𝑖
2

𝑔
+ ∑

1

2
𝜉𝑖

𝑣𝑖
2

𝑔
, (1.26) 

kde λi je součinitel délkových třecích ztrát,  

li délka úseku potrubí,  

di průměr potrubí, 

vi rychlost kapaliny, 

ξi součinitel místních ztrát. 

Ztrátová výška tedy narůstá s druhou mocninou rychlosti. Protože je rychlost v potrubí 

přímo úměrná průtoku, narůstá i s jeho změnou kvadraticky. 

 

1.5.2.1 Součinitel délkových ztrát 

Součinitel délkových ztrát je zanesen v Moodyho diagramu a závisí obecně na 

Reynoldsově čísle a poměrné drsnosti potrubí: 

1

√𝜆
= −2 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (

2,51

𝑅𝑒√𝜆
+

𝑘

3,71 ∙ 𝑑
), (1.27) 

 

kde Re je Reynoldsovo číslo, 

k absolutní drsnost stěny potrubí. 

V běžných vodovodních řadech dosahuje proudění vysokých hodnot Reynoldsova čísla 

a jeho člen nemá na součinitel vliv. Hovoříme o tzv. hydraulicky drsném potrubí, kdy vztah 

můžeme upravit na: 

𝜆 = [−2 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑘

3,71 ∙ 𝑑
)]

−2

. (1.28) 

 

Toto zjednodušení přináší velkou výhodu při výpočtech průtoku, protože je pro dané 

potrubí součinitel konstantní. 

Tabulka 1.2: Tabulka absolutních drsností, zdroj: [16] 

Materiál Absolutní drsnost [mm] 

litina korodovaná 3 

litina nová 1 

ocel bezešvá, nová 0,2 

ocel mírně korodovaná 0,3 

ocel značně korodovaná 1 

sklo, plastické hmoty (PE, PP, PVC) 0,01 

barevné kovy (tažené trubky) 0,05 

1.5.2.2 Součinitel místních ztrát 

Každá část potrubí, která způsobuje větší ztrátu než stejně dlouhý úsek přímého potrubí 

o stejném průřezu, lze označit za místní odpor. Součinitel ξ se určuje experimentálně a závisí 
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na mnoha faktorech: Reynoldsovo číslo, relativní drsnost, geometrický tvar, rozložení 

rychlostí a tlaků před místním odporem a poměrná křivost potrubí. Ve výpočtech potrubního 

systému se místní ztráty nahrazují ekvivalentní délkou přímého potrubí le: 

𝑙𝑒 = 𝜉
𝑑

𝜆
. (1.29) 

 

1.5.3 Sací výška 

Sací výška Hs značí svislou vzdálenost osy sacího hrdla čerpadla od hladiny sací nádrže, 

viz obrázek 1.14. Kladné hodnoty nabývá při umístění čerpadla nad hladinu sací nádrže. 

Jedná se o důležitou veličinu, kdy při překročení maximální dovolené hranice dojde ke 

kavitaci v čerpadle a další čerpání není možné. To je způsobeno poklesem tlaku kapaliny pod 

tlak sytých par. Tato hranice je stanovena jako: 

𝐻𝑠 ≤
𝑝𝑠 − 𝑝𝑣

𝑔𝜌
− 𝐻𝑧𝑠 − 1,15 ∙ 𝑁𝑃𝑆𝐻, (1.30) 

 

kde ps je tlak na hladině sací nádrže, 

pv tlak syté páry, 

Hzs ztrátová výška v sacím potrubí, 

NPSH hodnota NPSH daná výrobcem ve významu výšky. Z hlediska bezpečnosti 

bývá násobena hodnotou 1,15. 

Při čerpání horké vody je kontrola sací výšky zvlášť důležitá, protože se znatelně zvyšuje tlak 

syté páry. 

  

Obrázek 1.15: Závislost tlaku syté páry na teplotě 

Také se nedoporučuje, pokud to není nutné, umísťovat do sacího potrubí prvky 

zvyšující ztráty, jako jsou filtry nebo regulační ventily. Jejich působením klesá dovolená sací 

výška. 
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1.5.4 Vlastnosti kapaliny 

Zvolenou konstrukci čerpadel ovlivňuje z velké části znečištění kapaliny, konkrétně 

velikost nečistot, jejich koncentrace, usazování a abrazivnost. 

Pro velmi znečištěné kapaliny se používají kalová čerpadla. Ta mají na rozdíl od 

běžných čerpadel na čistou vodu méně lopatek, někdy jen jednu, aby jimi prošly i relativně 

velké částice. Cenou za tuto výhodu je nižší účinnost. Dále se používají jednovřetenové 

šnekové dopravníky, které jsou vhodné i na pastovité hmoty. 

Pokud mají částice nečistot tendenci k usazování, nesmí docházet k poklesu rychlosti 

v potrubí pod minimální hodnotu. Aby k tomu nedocházelo, volí se tenčí potrubí a v rozvodu 

se nesmí nacházet slepé větve. Čerpání kapalin obsahující vláknité příměsi si zase žádá 

čerpadla, která jsou schopna se s nimi vypořádat. Mívají před oběžným kolem drtič nebo 

ostrou náběžnou hranu ořezávající ulpělá vlákna. Celý systém by měl být také jednoduše 

vyčistitelný, protože při zanášení se zvyšuje hydraulický odpor. 

Při vysoké abrazivnosti nečistot je kolo velmi rychle opotřebováno, a tak je nutné ho 

často měnit. Pokud je na to konstrukce čerpadla uzpůsobena, může být výměna velmi rychlá a 

snadná. 

Fyzikální vlastnosti kapalin mají vliv na výkonové parametry a požadavky čerpadla. 

Jsou to kinematická nebo dynamická viskozita, hustota a tlak sytých par. Tyto hodnoty jsou 

závislé na teplotě a pro běžná média zaznamenané v tabulkách. Závislosti dopravní výšky a 

příkonu jsou popsány v kapitole Změny charakteristik. 

Použitý materiál by neměl s použitou kapalinou reagovat. Pokud není agresivita 

dopravované látky ověřena vůči všem částem rozvodu, může napáchat velké škody. Přitom 

důležitá není pouze kontrola potrubí a čerpadla, ale také materiálu těsnění uzávěrů, filtru nebo 

membrány tlakové nádrže. 

Při dopravě jedovatých a silně ekologicky závadných látek nesmí docházet k žádnému 

průsaku do okolí. To se děje v čerpadlech obvykle kolem ucpávek. Pro tento případ může být 

využito hermeticky uzavřené čerpadlo, kde je pracovní prostor kompletně oddělen od okolí. 

Oběžné kolo může být poháněno magnetickou spojkou nebo elektromotorem, jehož rotor je 

uvnitř ochranného pouzdra. Toto pouzdro je umístěno ve vzduchové mezeře mezi statorem a 

rotorem a jeho vnitřek je spojen s pracovním prostorem čerpadla. Tím pádem jsou všechny 

rotující části uvnitř a není potřeba ucpávek. Tohoto řešení se využívá i při čerpání látek za 

sníženého tlaku. 

1.6 Náklady 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [14]. Nejvíce viditelnými náklady spojenými 

s čerpací stanicí je počáteční investice. Ta se však běžně podílí na celkových nákladech na 

provoz pouze z 5 až 10%. Nejpodstatnější část, mezi 75 a 90%, tvoří během životního cyklu 

výdaje na energii. 5 až 10% se použije na údržbu a dalších až 5% je potřeba na jiné účely. 

Tyto údaje vychází z [1]. 

1.6.1 Počáteční náklady 

V této práci jde především o návrh čerpacích stanic malých výkonů. Čerpadla, která 

jsou zde používána, jsou vybírána z katalogových listů a jejich cena je projektantovi dopředu 

známa. Stejně tak i použité regulační ventily mají dopředu pevně dané vlastnosti i cenu. 

Zároveň musí být počítáno s příslušenstvím těchto hlavních prvků. Jedná se především o 
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řídící jednotku, měřící čidla, případně frekvenční měnič. Pokud je vyžadováno externí 

mazání, musí být započítáno i olejové hospodářství. To u menších čerpadel běžně nebývá 

potřebné. 

Nedílnou součástí každého čerpadla je motor. Obvykle jde o elektromotor. Jeho 

výhodou je jednoduchá obsluha, rychlý start a v kombinaci s frekvenčním měničem snadná 

regulace. Také je velmi tichý a nevypouští zplodiny. Možností je však více a existují aplikace, 

kde jsou jiné varianty vhodnější. Pro čerpání závlahové vody nebo pro vysušování krajiny 

jsou v severní Evropě používány větrné motory, které nevyžadují další přísun energie kromě 

větru. Běžně se pro provoz čerpacích stanic nepoužívají. V odlehlých místech, kde není 

zavedeno elektrické vedení, nebo u mobilních stanic se nasazují čerpadla poháněná 

spalovacím motorem. Jako zdroj energie jim může sloužit benzín, nafta nebo plyn. Při jejich 

využití musí být pamatováno na zásobní nádrž paliva, pokud není součástí motoru. To platí 

hlavně pro plynové motory. 

Značný podíl pořizovacích nákladů tvoří potrubí a jeho součásti. Cenu trubek ovlivňuje 

hlavně jmenovitý průměr DN, jmenovitý tlak PN a použitý materiál. Jmenovitý průměr je 

volen s ohledem na ztráty a zachování nízkých rychlostí proudění. S jeho snižováním 

narůstají ztráty s pátou mocninou: 

𝑌𝑧 =
1

2
𝜆

𝑙

𝑑
𝑣2 =

1

2
𝜆

𝑙

𝑑

𝑄2

(
𝜋𝑑2

4
)

2 = 𝐾
1

𝑑5
 (1.31) 

Vysoké rychlosti navíc zvyšují hlučnost. PN potrubí musí odpovídat maximálním 

tlakům s ohledem na teplotu média. Kvůli úspoře mívají sací a výtlačné úseky rozdílné 

hodnoty PN. Materiál je volen dle aplikace a protékajícího média tak, aby nedocházelo ke 

vzájemné reakci nebo aby bylo minimalizováno opotřebení. Zároveň se od použitého 

materiálu odvíjí pevnostní vlastnosti a odolnost vůči vysokým případně nízkým teplotám. Pro 

různé materiály se používá odlišných spojů, které například nemusí být schopné přenášet 

axiální síly. 

Pro uzavírání větví jsou do jednotlivých úseků potrubí zařazeny uzavírací armatury. 

K tomuto účelu slouží kulové kohouty, klapky nebo šoupátka. Kulový kohout má přitom pro 

dané DN nejnižší ztráty. Ventily jsou také použitelné, avšak bývají dražší a mají vyšší ztráty 

v otevřeném stavu. Vedle velikosti má zásadní vliv na cenu způsob ovládání. Uzávěry, které 

není potřeba ovládat dálkově a často, mohou mít ruční otevírání. Jsou používány například 

jako montážní uzávěry nebo ve zkušebnách pro změnu systému rozvodů. Pro automatizované 

řízení je však nutné mít ovládání s pohonem. Ten může být buď pneumatický, nebo 

elektrický. Pneumatické řešení má vyšší rychlosti zavírání, nevýhodu představuje nutnost 

přivedení stlačeného vzduchu. 

Umístění stanice může být do již stojící místnosti či budovy, např. při renovaci starého 

zařízení, nebo nově stavěné. Pokud jde o relativně malou stanici s malým počtem čerpadel, 

nemá jejich počet zásadní vliv na cenu stavby. Jejich umístění není nijak výrazně omezeno, 

například je možné uchycení i na stěny místnosti. To v případě větších čerpadel není možné a 

s každým přidaným kusem narůstá rozloha půdorysu o plochu vycházející z doporučení, tedy 

i cena samotné stavby. 
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1.6.2 Údržba 

Všechny součásti čerpací stanice potřebují určitou údržbu. Za normálních okolností je 

však podstatná především údržba prvků s pohyblivými částmi, tedy čerpadel, motorů a 

ovládacích armatur. Z armatur si vyžadují častější a důkladnější servis regulační ventily. 

Zanedbaný stav má vliv na kvalitu regulace, čímž mohou narůst ztráty nebo není dodáváno 

požadované množství kapaliny. V krajním případě není regulace možná vůbec. 

Nejnáchylnější části na opotřebení jsou všechny ucpávky a ložiska čerpadla i motoru. Při 

čerpání vysoce abrazivních médií to může být i oběžné kolo. 

Náklady na údržbu zahrnují veškerý servis a opravy prováděné na částech stanice. Patří 

sem například náhradní díly, přeprava do servisního centra, čištění a mzda technika nebo 

poplatek zpracovatelské firmě. Aby bylo dosaženo maximální životnosti a omezeno riziko 

poruch, doporučuje se respektovat opatření doporučená výrobcem a předepsanou dobu 

servisních prohlídek. Náklady jsou pak v konečném důsledku nižší, než kdyby došlo 

k nepředpokládané poruše. 

Pro zjištění předpokládaných výdajů na údržbu je vhodné si vyžádat detailní informace 

přímo od výrobce. Informace by měly obsahovat to, které součásti potřebují pravidelnou 

výměnu, po jaké době se vyměňují a jaká je jejich cena. Od servisního střediska může být 

požadována cena za jednotlivé úkony spojené s výměnou těchto součástek. 

1.6.3 Náklady na energie 

Pokud čerpadlo pracuje více jak 2000 hodin ročně, pak největší podíl prostředků 

vynaložených na čerpací stanici jde na její pohon. Na množství spotřebované energie má vliv: 

 Požadavek na průtok a dopravní výšku 

 Zatěžovací profil 

 Účinnost čerpadla 

 Účinnost motoru  

 Řízení otáček 

 Návrh čerpadla – předimenzování 

 Další součásti stanice 

Zatěžovací profil obsahuje údaje o spotřebě vody během časových úseků. Podle určení 

stanice a s tím související míry kolísání průtoku může jít o denní, týdenní, roční, nebo jiný 

profil, viz obrázky 1.16 a 1.17. 
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Obrázek 1.16: Denní profil dodávky teplé vody na osobu,, zdroj: [17] 

 

Obrázek 1.17: Roční profil dodávky teplé vody na osobu, zdroj [17] 

Při popisu denního profilu, který má uplatnění například ve vodárenství nebo 

teplárenství, jsou používány hodnoty průměrné a maximální denní spotřeby vody a maximální 

hodinové spotřeby vody. Průměrná denní spotřeba je výpočtová hodnota, která je určena 

z množství a typu odběrových jednotek. Jejím vynásobením součinitelem denní 

nerovnoměrnosti získáme maximální denní spotřebu. Tento součinitel závisí na kolísání 

spotřeby během roku nebo i týdnů. Maximální hodinová spotřeba označuje nejvyšší 

hodinovou spotřebu celkově. 

Účinnost čerpadla a motoru se podílí současně na příkonu. Jak bylo vidět na profilech 

spotřeby, stanici nelze nastavit na jediný optimální bod. Pokud je ve stanici více čerpadel, 

může být pro daný zátěžový stav v provozu jejich nejvhodnější kombinace, a tak pokrýt více 

zátěžových stavů s vysokou účinností. Ze všech stavů jsou vybrány ty nejčastější, pro které je 

následně zvoleno optimální složení stanice. 

Významnou pomoc k zajištění co nejlepší účinnosti přináší frekvenční měniče. Díky 

změně otáček je možné nastavit průtokový bod bez použití regulačních armatur nebo obtoků, 
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které s sebou vždy přináší ztráty. Čerpadlo pak může snížit svůj výkon pro malé průtoky, a 

naopak při zvýšení frekvence zastoupí i větší neregulovatelný stroj. 

Celkovou účinnost ovlivňuje předimenzování stanice. Kvůli pokrytí extrémní spotřeby, 

která teoreticky může nastat, jsou do systému zařazeny výkonnější stroje, než je obvykle 

potřeba. Jejich ztráty při nižších požadovaných parametrech mohou být relativně vysoké. 

Možností je také zvýšení počtu čerpadel s paralelním zapojením. V obou případech se zvyšuje 

pořizovací cena a náklady na údržbu. Frekvenční měniče sice přináší jisté zmírnění tohoto 

problému, ale ne kompletní odstranění. Extrémní podmínky provozu mají tedy výrazný vliv 

na hospodárnost celkového zařízení. 

Systém čerpací stanice ovlivňuje správná volba tlakové nádrže nebo vodojemu. Ten 

může pomoct s vykrytím maximální spotřeby po určitý čas, a tak snížit nároky na čerpadla. 

Zároveň tlumí pulzace a vyrovnává rychlé změny spotřeby. To snižuje četnost spínání 

jednotlivých čerpadel a umožňuje jejich pozvolnější start. 

Zásadní význam při určování nákladů na energie má samozřejmě její jednotková cena. 

Ta je z pohledu provozovatele stanice z velké části neovlivnitelná. Její výše však určuje, zda 

se vyplatí investice do dražších strojů, které budou mít nížší ztráty, nebo radši pořídit levnější 

variantu s vyšší spotřebou energie. 

Její výkyvy jsou značné. Jak je vidět na průběhu ceny elektřiny na burze (Obrázek 

1.18), tak je během tříletého období (2015-2018) její rozptyl větší než 40 %. Při pohledu dále 

do minulosti je v některých obdobích její kolísání ještě výraznější. Cena jiných energetických 

zdrojů jako je nafta nebo plyn vykazuje podobné chování. Další vývoj lze předvídat jen 

s určitou mírou pravděpodobnosti a ani odhady zkušených expertů se nemusí vyplnit. Tím 

pádem je zde vždy nejistota při určování vstupních parametrů projektu, s čímž je potřeba 

počítat. 

Celková cena za energii je složena z ceny samotné silové energie, která tvoří přibližně 

50 %, poplatků za distribuci, na obnovitelné zdroje, na služby ČEPS a přenos. V současné 

době dle [18] (květen 2018) stojí 1 kWh průměrně 3,8 Kč. 

 

Obrázek 1.18: Vývoj ceny elektřiny na burze v Kč/kWh během tří let, zdroj: [19]  
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2 Optimalizace – teorie 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [20]. Matematická optimalizace je obor 

matematiky, který se zabývá hledáním hodnot proměnných x* ∈ M takových, při kterých je 

dosaženo minimum cílové funkce f: 

𝑓 (𝒙 ∗)  ≤  𝑓 (𝒙); ∀𝒙 ∈  𝑴 (2.1) 

kde M je množina přípustných řešení a x = (x1, x2, x3,…, xn). 

Používá se také název matematické programování. V tomto případě se nejedná o 

programování ve významu tvorby počítačového softwaru. Při jejím využití v technické praxi 

jsme schopni získat řešení, které bude nejlepší možné, a tedy minimalizovat například 

náklady výroby, časovou náročnost procesů, spotřebu zdrojů, zvýšit využití strojů v továrně, 

lépe naplánovat rozvoz výrobků zákazníkům a další. Protože zde lidský faktor hraje roli 

pouze ve fázi vytváření popisu problému, jehož funkci je možné ověřit, je riziko chyby 

podstatně sníženo. Proces plánování je poté částečně, případně plně automatizován a vyžaduje 

jen malé nároky na lidský zásah. Hledání nejlepšího řešení komplexních úloh, do kterých 

vstupuje velké množství proměnných, není prakticky možné jiným způsobem provést, aby 

nebylo nutné zavést podstatná zjednodušení, která mohou mít za výsledek výrazně horší 

řešení než je optimum. 

Komplikací pro rozšiřování využití optimalizace je její nízká transparentnost. Pokud 

se například zákazník s optimalizačními metodami dříve nesetkal, je v podstatě nemožné 

dokázat mu, že získané řešení je nejlepší z možných bez toho, aby sám měl znalosti o jejich 

fungování. Důkaz o správnosti totiž vyplývá z jejich konstrukce. Postup řešení probíhá 

v rámci algoritmu s příliš velkým počtem výpočetních operací na to, aby bylo možné ho 

vysvětlit na konkrétním případu. 

Ke správnému řešení je nutné daný problém dobře popsat. Tento popis se označuje 

pojmem matematický model, což je obyčejně soubor rovnic a nerovnic. V případě 

komplexních úloh může být jeho sestavení náročné, protože musí popisovat všechny 

omezující skutečnosti, aby byla vyloučena nereálná řešení. Některé konstrukce popisu reality 

vyžadují značnou zkušenost optimalizátora. Nedílnou součástí jsou data, která do modelu 

vkládáme. Jejich přesnost má zásadní vliv na získaný výsledek. Chyba při jejich získávání 

(např. chyba při měření, chybná data dodavatele, špatně zpracovaná statistika, ad.) znamená 

automaticky řešení, které obvykle není správné. Správnost výsledku je nutné vždy následně 

posoudit, zda odpovídá realitě a zkušenostem získaným při řešení podobných problémů.  

Optimalizační úlohy bývají výpočetně velmi náročné, a tak je pro jejich řešení téměř 

vždy nutné použít počítač. Výjimkou jsou například jednoduché případy s malým množstvím 

proměnných, které je možné řešit analyticky. 

2.1 Optimalizační software 

Aby bylo možné optimalizaci provést, není potřeba pracně sestavovat vlastní 

optimalizační kód. V dnešní době je již vytvořeno mnoho programů, se sofistikovanými 

algoritmy, které jsou schopné velmi efektivně optimum vyhledat. Nabízené jsou jako balíky 

obsahující řešič, které je možné použít jako součást kódu psaného v některém 

z programovacích jazyků, a tedy používat uživateli již známé programovací prostředí. Pro 

daný programovací jazyk však nemusí být požadovaný řešič dostupný, případně plně funkční. 
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To je nutné před započetím práce vždy ověřit. Tato volba je vhodná především pro pokročilé 

programátory. 

Licence mohou být jak placené, tak dostupné jako open source. Výhodou placených 

balíků bývá širší možnost využití. Společnosti, které je nabízejí, poskytují většinou 

technickou podporu a neustále se věnují jejich zdokonalování a opravě chyb. Díky tomu jsou 

jejich algoritmy schopné řešit optimalizační problémy výrazně rychleji (viz Obrázek 2.1 a 

výpočet není tak náchylný na problémy se stabilitou řešení. 

Další variantou jsou specializované programy, které jsou určené právě k řešení 

optimalizačních úloh. Jsou to například GAMS, Gusek, AIMMS a další. Pro jejich ovládání 

není třeba znalost žádného z programovacích jazyků. Stačí se naučit, jakým způsobem se do 

programu zadávají jednotlivé části matematického modelu (viz třetí kapitola Optimalizace – 

Tvorba modelu). Dále mohou obsahovat nástroje pro postprocessing získaných výsledků. 

Stejně jako jednotlivé optimalizační balíky mohou být jak volně dostupné (např. Gusek), tak 

komerční. 

Srovnáním řešičů se zabývá analýza [21], která provedla studii devíti nejznámějších a 

nejpoužívanějších komerčních a open source variant. Jako testovací data byly použity úlohy 

typu MILP (viz kapitola 2.2.6 Celočíselné programování). Obrázek 2.1 zobrazuje porovnání 

potřebných výpočetních časů. Času nejrychlejšího z nich (Gurobi) je přiřazena referenční 

hodnota 1. Časy ostatních jsou uváděny jako jeho násobky. Z grafu je patrné, že rychlost 

komerčních softwarů oproti volně dostupným je podstatně vyšší, v krajním případě až 

22,5krát. 

 

Obrázek 2.1: Rychlosti řešičů, zdroj: [21]  

2.2 Optimalizační metody 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [22, 23]. Každý optimalizační program je 

navržen pro určitý optimalizační problém. Některé mohou být schopny řešit více typů úloh, 

avšak žádný není plně univerzální tak, aby byl schopen vyřešit úlohy všech typů za stejnou 

dobu jako program navržený na daný typ problému. Kritéria pro rozdělení programů jsou 

uvedena v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1: Dělení optimalizačních úloh 

Podmínky žádné, lineární, semidefinitní/kónické, nelineární 

Cílová funkce lineární, konvexní, diferencovatelná, spojitá 

Proměnné spojité, binární, celočíselné, diskrétní 

2.2.1 Neomezená optimalizace 

Pokud k cílové funkci f(x), jejíž maximum nebo minimum hledáme, nejsou přiřazeny 

žádné omezující podmínky, jedná se o neomezenou optimalizaci. Metody jejího výpočtu 

mohou být rozděleny podle toho, kolikátou derivaci při hledání optima počítají.  

Výběrová metoda derivaci nevyžaduje vůbec, spádová zjišťuje první derivaci a 

Newtonova metoda provádí výpočet druhých derivací. Protože v případě řešení čerpací 

stanice je nutné zavést omezující podmínky, které popisují nastávající chování, nebyl by 

detailnější popis těchto metod pro tuto práci přínosem. 

2.2.2 Lineární programování (LP) 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [24, 25, 26]. Úloha lineárního 

programování je definována následovně: 

𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥 𝑓(𝒙) = 𝒄𝑻𝒙, (2.2) 

kde f(x) = cTx je cílová funkce ve tvaru f(x) = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn, jejíž minimum nebo 

 maximum je hledáno, 

 x proměnná ve tvaru x = (x1, x2, x3,…, xn)
T. Volba proměnné x je omezena 

 podmínkami v lineárním tvaru: 

𝑨𝒊 ∙ 𝒙 ≤ 𝒃𝒊, 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑎ž𝑑é 𝑖 ∈ 𝐼1 

𝑨𝒊 ∙ 𝒙 ≥ 𝒃𝒊, 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑎ž𝑑é 𝑖 ∈ 𝐼2 

𝑨𝒊 ∙ 𝒙 = 𝒃𝒊, 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑎ž𝑑é 𝑖 ∈ 𝐼3 

𝒙 ≥ 𝟎. 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

I1, I2, a I3 jsou disjunktní množiny, pro které platí 𝐼1 ∪ 𝐼2 ∪ 𝐼3 = 𝐼 = {1, 2, … , 𝑚}. A a b 

jsou matice koeficientů. A je o rozměru m×n a b m×1. Ze zmíněného zápisu vyplývá, že pro 

lineární úlohu nemohou být použity výrazy jako x1
2, log (x1), x1·x2 apod. při definování 

podmínek ani cílové funkce. I když je toto omezení pro mnoho případů zásadní, existují 

způsoby, jakými jsou některé z podstaty nelineární úlohy řešitelné pomocí lineárního 

programování. To je výhodné především z důvodu relativně jednoduchého řešení, které často 

vynahradí námahu spojenou s náročnější přípravou modelu. Lineární úlohy jsou již velmi 

dobře teoreticky prozkoumané a jejich algoritmy řešení již dlouhou dobu vylepšované 

k maximální efektivitě. Mimo to jsou snadno dostupné jednak jako open source, tak jako 

kvalitnější komerční verze. 

Poznatkem, který se často využívá k řešení tohoto typu úloh, je fakt, že pokud lineární 

funkce nabývá na uzavřené konvexní množině M c Rn, která má krajní body, nejmenší (resp. 

největší) hodnoty, pak jí nabývá alespoň v jednom krajním bodě této množiny M. Množina M 

je konvexní, jestliže pro libovolné 𝑥, 𝑦 ∈  𝑀 platí výraz 𝜆 ∙ 𝑥 +  (1 −  𝜆) ∙ 𝑦 ∈  𝑀 pro 

libovolné reálné λ, 0 ≤  λ ≤ 1. Tento zápis vyjadřuje, že je množina konvexní, pokud úsečka 

spojující kterékoliv její body je podmnožinou této množiny. Množina M je v tomto případě 

vymezená lineárními podmínkami optimalizace, které zaručují její konvexnost. V důsledku 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Lukáš Kunovský  

Optimalizace návrhu čerpací stanice        VUT-EU-ODDI-13303-09-18 

 

37 

 

uvažování jakékoliv lineární podmínky zadané nerovnicí je ohraničena polorovina 

(poloprostor, apod.), která je vždy konvexní. Stejně tak uvažováním podmínky rovnosti je 

vymezen konvexní prostor o jednu dimenzi menší než původní (3D -> rovina, 2D -> přímka). 

Zároveň je zřejmé, že průnikem libovolného počtu konvexních množin, pokud průnik 

existuje, je opět konvexní množina. 

 

Obrázek 2.2: Dvojrozměrná množina a) konvexní b) nekonvexní 

2.2.2.1 Simplexová metoda 

Základní a také první objevenou metodou řešení LP úloh je tzv. simplexová metoda. 

I když byla vyvinuta již v polovině minulého století, stále je používána pro svoji vysokou 

efektivitu a spolehlivost nalezení optima. Postupně určuje hodnotu cílové funkce v krajních 

bodech množiny přípustných řešení M a tímto způsobem směřuje k optimu. Výsledkem je 

přesné nalezení optima v rámci konečného počtu kroků. Maximální množství kroků je (
𝑛
𝑚

), 

kde m je počet podmínek a n počet proměnných. Představuje totiž maximální počet krajních 

bodů množiny M. Na obrázku 2.3 je znázorněn postup pro dvě proměnné, který je možné 

snadno zobrazit v rovině. Analogicky je postupováno i v případě většího množství 

proměnných. Tam je však nutné rozhodnout, do kterého dalšího krajního bodu se algoritmus 

přesune. Správné rozhodování má zásadní vliv na rychlost výpočtu. Z velké části právě díky 

jeho propracovanosti jsou komerční řešiče o tolik rychlejší oproti volně dostupným. 

.  

Obrázek 2.3: Simplexová metoda pro 2D úlohu 
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2.2.2.2 Bariérová metoda 

Dále je využívána bariérová metoda viz [27]. Zjednodušeně funguje tak, že k cílové 

funkci, která má dosáhnout minima, přičítá výraz, který při přibližování k hranici přípustných 

řešení roste do ∞. Další řešení pak probíhá již jako nepodmíněná úloha. Tímto způsobem je 

možné se hranici přiblížit libovolně blízko, avšak ona samotná je vyloučena z přípustných 

řešení. Pokud je to z nějakého důvodu nutné, je možné přené řešení v blízkosti nalezeného 

„minima“ dalšími postupy dohledat. 

Tyto metody jsou známé již dlouhou dobu, a tak je možné očekávat, že jejich řešení 

bude v každém řešiči podobně rychlé. To však, jak již bylo výše uvedeno, není pravda. 

Značné rozdíly vycházejí z úpravy zadání před samotným řešením a práce s maticemi. Ty jsou 

totiž z pravidla extrémně řídké – obsahují jen velmi malý počet nenulových koeficientů. 

Zkušenosti při počítání těchto řídkých matic umožňují podstatně zkrátit dobu výpočtu. Další 

možné zkrácení představuje vývoj heuristických postupů, které vyberou při rozhodování co 

nejlepší variantu. Příkladem takového rozhodnutí může být to, který další krajní bod množiny 

bude prověřován. Třetím faktorem ovlivňujícím rychlost je práce s numerickou chybou. Ta 

při řešení s konečnou přesností vždy nastává, avšak správně sestavený algoritmus ji dokáže 

snížit na minimum. Pokud tomu tak není, může být následkem i nevyřešení úlohy. 

2.2.3 Kvadratické programování (QP)  

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [28]. Dalším typem optimalizace je 

kvadratické programování. Obecná formulace této úlohy je ve tvaru 

𝑚𝑖𝑛 𝑓(𝒙) =
1

2
𝒙𝑻𝑸𝒙 + 𝒄𝑻𝒙, (2.7) 

kde 𝒙 ∈ 𝑅𝑛 , 𝒄 ∈ 𝑅𝑛  a Q je pozitivně semidefinitní matice n-tého řádu (pro každý vektor x 

musí platit (𝑸𝒙, 𝒙) ≥ 0) za podmínek 

𝑨𝒊 ∙ 𝒙 ≤ 𝒃𝒊, 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑎ž𝑑é 𝑖 ∈ 𝐼1 

𝑨𝒊 ∙ 𝒙 = 𝒃𝒊, 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑎ž𝑑é 𝑖 ∈ 𝐼2 

𝒙 ≥ 𝟎. 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

I1 a I2jsou disjunktní množiny, pro které platí 𝐼1 ∪ 𝐼2 = 𝐼 = {1, 2, … , 𝑚}. Platí, že pokud 

je cílová funkce konvexní, je nalezené lokální minimum zároveň globálním minimem. To, že 

je matice Q pozitivně semidefinitní, zajišťuje konvexitu cílové funkce, a tedy i globálnost 

nalezeného minima. 

Způsobů řešení úloh kvadratického programování je mnoho. Vždy záleží na přesné 

specifikaci problému, především na typu podmínek. Pokud není úloha omezená, stačí 

derivovat cílovou funkci a položit ji rovnu nule. Pro řešení omezených problémů se využívá 

například Wolfeho algoritmus. Ten je založen na řešení podmínek pomocí modifikované 

simplexové metody. Další možností jsou metody vnitřních bodů. Toto souhrnné označení 

popisuje algoritmy, které se blíží směrem k minimu uvnitř množiny přípustných řešení na 

rozdíl od simplexové metody, která postupovala po její hranici. 

Kvadratické programování se uplatňuje například při hledání koeficientů regresní 

funkce metodou nejmenších čtverců. Používá se také ve finančnictví pro vyhodnocení 

Markowitzova modelu, který řeší optimální rozvržení investic. Pomocí kvadratické 

optimalizace mohou být aproximovány některé složitější úlohy. 
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2.2.4 Konvexní programování 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [29]. Konvexní programování hledá 

minimum obecné konvexní funkce při konvexních omezujících podmínkách. Problém je 

možné zapsat následujícím způsobem: 

𝑚𝑖𝑛 𝑓0(𝒙) (2.11) 

za podmínek: 

𝑓𝑖(𝒙) ≤ 𝑏𝑖 , 𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑎ž𝑑é 𝑖 = {1, 2, … , 𝑚}. (2.12) 

Proto, aby byli funkce f0, ... , fm: 𝑹𝒏  →  𝑹 konvexní, musí splňovat nerovnici: 

𝑓𝑖(𝛼𝑥 + 𝛽𝑦) ≤ 𝛼𝑓𝑖(𝑥) + 𝛽𝑓𝑖(𝑦) (2.13) 

pro každé 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑹𝑛  a 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑹, 𝛼 ≥ 0, 𝛽 ≥ 0, 𝛼 + 𝛽 = 1. 

Pro nalezení minima se obvykle používá některá metoda vnitřních bodů, podobně jako 

v případě kvadratického programování. Kvadratická i lineární optimalizace je speciálním 

případem konvexního programování. 

2.2.5  Nelineární programování (NLP) 

Nelineární programování je výraz používaný pro optimalizační problém, kdy cílová 

funkce nebo aspoň jedna podmínka není v lineárním tvaru. Zápis je následující: 

𝑚𝑖𝑛 𝑓0(𝒙) (2.14) 

za podmínek 

𝑓𝑖(𝒙) ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = {1, 2, … , 𝑚}, (2.15) 

kde 𝒙 ∈ 𝑋, 𝑋 ⊂ 𝑅𝑛 (obvykle 𝑋 = 𝑅𝑛). Funkce 𝑓𝑖 (𝒙), 𝑖 ∈ {0, 1, … , 𝑚} nemusí být 

konvexní. Pro tento obecný případ neexistují zatím žádné metody, které by ho byly schopné 

efektivně v každém případě řešit. I hledání řešení jednoduše vypadajícího problému 

s pouhými desítkami proměnných může být komplikované a časově náročné. Řešení 

obsáhlejších případů čítající stovky proměnných pak může být v reálném čase neproveditelné.  

Z toho důvodu je možné zavést kompromis, kdy je hledáno pouze lokální minimum. 

Výsledkem je tedy hodnota, která nemusí být nejmenší na celé množině přípustných hodnot, 

avšak je nalezena mnohem rychleji. Tato metoda má několik nevýhod, mezi které patří právě 

možnost nalezení minima, které není globální. Další je, že základem modelu je volba 

startovního bodu. Jeho polohu musí zadat uživatel a pro řešení je kritický, protože i nepatrná 

změna na počátku může přinést diametrálně odlišné výsledky. Pro každou skupinu problémů 

je nutné experimentálně zjistit, jaké algoritmy dospějí k řešení nejlépe, ať už jde o rychlost 

případně míru globálnosti řešení. Něco jako jediný „správný“ způsob výpočtu zde neexistuje a 

řešení záleží velkou měrou na zkušenostech uživatele. Toto je podstatný rozdíl oproti 

předchozím metodám, kde vyvstával hlavní problém při formulaci problému, zatímco postup 

jeho samotného řešení byl již relativně snadný 

V určitých případech je možné použít metod globální optimalizace, kdy je nalezeno 

opravdu globální řešení. Používají se u problémů s malým počtem proměnných, kde nejsou na 

krátký výpočetní čas kladeny vysoké nároky, a zároveň nalezení správného řešení je velmi 

cenné. Příkladem může být analýza nejhorších možných stavů, posuzování bezpečnosti nebo 
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kritických systémů. Daní za správné řešení je vysoká časová náročnost. V nejhorším případě 

může potřebný čas růst až exponenciálně s množstvím proměnných a podmínek. 

Při posouzení problému, například zda je dané řešení přípustné, je schopna lokální 

metoda jen označit řešení za nepřípustné, pokud je nalezená cílová hodnota nižší než 

dovolená. Potvrdit správnost návrhu může ale pouze globální metoda. 

2.2.6 Celočíselné programování (IP) 

Pro tuto kapitolu byly informace čerpány z [30, 31]. Překvapivě širokou škálu 

praktických problémů je možné řešit pomocí lineárních podmínek v kombinaci s 

celočíselnými proměnnými. Pokud se v modelu vyskytují pouze celočíselné proměnné, jedná 

se o plně (ryze) celočíselné programování (PIP – Pure Integer Programming). Častější jsou 

však úlohy, kde se vedle celočíselných proměnných vyskytují i proměnné z množiny reálných 

čísel. Ty se nazývají částečně (smíšeně) celočíselné (MIP – Mixed Integer Programming).  

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že řešit celočíselnou úlohu je značně 

jednodušší, než problém obsahující pouze reálné proměnné, tak opak je pravdou. Celočíselný 

model o podobné velikosti jako LP model vyžaduje několikanásobně více početních operací. 

U rozsáhlých úloh, kdy je LP řešení získáno během několika sekund, může přidání podmínky 

celočíselnosti vést k tomu, že úloha bude v reálném čase neřešitelná. 

Snadno představitelné využití najde v úlohách, kde by jiné než celočíselné hodnoty 

neměly reálný význam. Jedná se například o množství aut, domů, zaměstnanců, strojů apod. 

Při těchto aplikacích je však často možné řešit úlohu jako LP problém a výsledek pouze 

zaokrouhlit. Přitom hrozí nebezpečí, že takto získané hodnoty nebudou obsaženy v rámci 

přípustných řešení. Zároveň zde není jistota, že takto nalezneme nejlepší možný bod. Na 

druhou stranu je výpočetní doba výrazně kratší.  

Mnohem významnější je ale použití proměnných s hodnotami 0 nebo 1. Ty jsou 

označovány jako binární. Využívají se jako logické hodnoty při rozhodování ve funkci „ano“ 

a „ne“. Samotné rozhodování bývá realizováno v součinnosti s lineárními podmínkami, které 

popisují další chování při jedné či druhé hodnotě. Nejznámější problémy využívající binární 

proměnné jsou přiřazovací úloha, kdy proměnná xij nabývá hodnoty 1 nebo 0 podle toho, zda 

i-tý prvek 1. skupiny je či není přiřazen j-tému prvku 2. skupiny, a úloha o batohu. V té 

nabývá proměnná xj svou hodnotu nula nebo jedna podle toho, zda je či není prvek j vložen 

do batohu. Zavedením binárních proměnných se dají také vyřešit problémy, kdy je nutné při 

koupi byť minimálního množství produktu A koupit i produkt B a C. 

K řešení LP úloh, jejichž některé proměnné jsou celočíselné (MILP – Mixed-Integer 

Linear Programming), se využívá především dvou algoritmů založených na řešení lineární 

úlohy se zanedbáním celočíselné podmínky. Jsou to metoda sečných nadrovin (Gomoryho 

algoritmus) a metoda větví a mezí. 

2.2.6.1 Metoda sečných nadrovin 

Metoda sečných nadrovin může být aplikována obecně na úlohy celočíselného 

programování. Obvykle začíná řešením, kdy omezení proměnných na celá čísla zanedbá. 

Pokud je získané optimum takové, že celočíselným proměnným přiřazuje celá čísla, pak je 

nalezeno zároveň optimální řešení MIP úlohy. Pokud tomu tak není a výsledek obsahuje 

nevhodné hodnoty, je přidána další omezující podmínka (sečná rovina), která odřízne oblast, 

ve které se nehodící se optimum nachází. Tato oblast neobsahuje žádné celočíselné řešení. 
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Nově vzniklá úloha je opět řešena bez celočíselných podmínek a může nebo nemusí mít 

celočíselné řešení. Pokračováním v tomto postupu je buď nalezeno optimální celočíselné 

řešení, nebo zjištěno, že daný MIP příklad žádné řešení nemá. 

Postup této metody je ukázán na jednoduchém „Problému batohu“ převzatém 

z přednášky [22]. Zadání je následující. Do batohu je možné vzít pouze 12 kg výrobků, kdy 

každý z nich má hmotnost a cenu uvedenu v tabulce 2.2. Každý výrobek je možné vzít pouze 

jednou. 

Tabulka 2.2: Zadání ukázkového příkladu 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

hmotnost 4 3 6 3 3 2 

cena 7 5 9 4 2 1 

Zápis problému je následující: 

𝑚𝑎𝑥 (7 ∙ 𝑥1 + 5 ∙ 𝑥2 + 9 ∙ 𝑥3 + 4 ∙ 𝑥4 + 2 ∙ 𝑥5 + 1 ∙ 𝑥6) (2.16) 

4 ∙ 𝑥1 + 3 ∙ 𝑥2 + 6 ∙ 𝑥3 + 3 ∙ 𝑥4 + 3 ∙ 𝑥5 + 2 ∙ 𝑥6 ≤ 12 (2.17) 

Proměnné x1, x2, ..., x6 jsou dle zadání binární – 0 nebo 1. Přiřazená LP úloha je bere 

jako spojité proměnné omezené podmínkami 0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1 pro 𝑖 ∈ {1, 2, … , 6}. LP řešením je 

𝑥1 =  1, 𝑥2 = 1, 𝑥3 =
5

6
, 𝑥4 = 𝑥5 = 𝑥6 = 0 s optimem 19,5. Hodnota x3 není binární, a proto 

je nutné zařadit omezení, že pokud je 𝑥1, 𝑥2  =  1, pak 𝑥3 = 0. To vede k přidání podmínky 

(sečné roviny): 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≤ 2. (2.18) 

Následným optimálním LP řešením je 𝑥1 =  1, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 1, 𝑥4 =
2

3
, 𝑥5 = 𝑥6 = 0 

s optimem 18,6. Toto řešení opět není binární, a proto je obdobně přidána další podmínka: 

𝑥1 + 𝑥3 + 𝑥4 ≤ 2. (2.19) 

Dalším výsledkem je 𝑥1 =  0, 𝑥2 = 1, 𝑥3 = 1, 𝑥4 = 1, 𝑥5 = 𝑥6 = 0 s hodnotou cílové 

funkce 18. Všechny proměnné jsou zde binární, a tedy je nalezeno konečné řešení celočíselné 

úlohy. 

Na této jednoduché úloze je patrný princip metody sečných nadrovin. Samozřejmě 

v praxi, kdy se nejedná pouze o binární proměnné, ale o obecné celočíselné v kombinaci s 

reálnými, je hledání doplňující podmínky komplikovanější. K tomu slouží tzv. Gomoryho 

algoritmus. I když algoritmus řešení MIP nakonec vždy najde (pokud existuje), je tento 

postup pro rozsáhlejší problémy neefektivní a vyžaduje velké množství sečných rovin. Proto 

se samotný obvykle nepoužívá. Své uplatnění však má v kombinaci s metodou větví a mezí, 

kterou je schopen urychlit. 

2.2.6.2 Metoda větví a mezí 

Tato metoda prokázala nejvyšší účinnost při řešení praktických problémů obecného 

MIP. Postup bude popsán pro ryze celočíselnou úlohu PIP hledající maximum, avšak je 

možné ho aplikovat na obecnou MIP úlohu. Podobně jako v předchozí metodě je celočíselná 

úloha nejdříve řešena jako LP uvolněním omezení na celá čísla. Pokud získané řešení je 

celočíselné nebo je úloha neřešitelná, je toto řešení konečné a výpočet je možné ukončit. 

V opačném případě je nutné úlohu více omezit. Je vybrána jedna z proměnných, která vyšla 
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jako desetinné číslo. Ta se nazývá větvící proměnná 𝛾. Je možné ji zapsat jako 𝛾 =  𝑁 +  𝑧, 

kde N je celé číslo a 0 <  𝑧 <  1. Úloha je rozdělena na 2, kterým jsou předepsány 

podmínky: 

𝛾 ≤  𝑁 (2.20) 

𝛾 ≥  𝑁 +  1. (2.21) 

Tyto nové úlohy se označují jako uzly. Následně proběhne opět LP vyhodnocení 

jednoho z uzlů a postup se opakuje zvolením další větvící proměnné, pokud je to nutné. Tím 

se vytváří větvení podobné stromu viz obrázek 2.5. 

 

Obrázek 2.4: Postup metody větví a mezí 

Každý z uzlů má při hledání maxima jedno z následujících řešení: 

i. Problém je neřešitelný. 

ii. Optimální hodnota je menší než nejvyšší nalezené celočíselné řešení pro dříve 

počítaný uzel. 

iii. Problém dává celočíselné řešení. 

iv. Problém dává proměnné obsahující desetinná čísla, a zároveň je hodnota optima vyšší, 

než prozatímní nejvyšší celočíselné řešení. 

V případě i. a ii. může být tento uzel zamítnut a algoritmus se vrací do nejbližšího 

nadřazeného uzlu, jehož větvení ještě není ukončeno – nejsou vyřešeny úlohy pro obě zde 

přiřazené omezující podmínky. Pokud nastane případ iii. a toto řešení je první nebo největší 

z celočíselných, je uloženo jako prozatímní nejvyšší celočíselné řešení. Následuje opět návrat 

do nadřazeného uzlu s neukončeným větvením. V případě iv. dochází v tomto uzlu k dalšímu 

větvení způsobem popsaným výše. 
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Obrázek 2.5: Schéma řešení metodou větví a mezí 

K ukončení celého výpočtu dochází v případě, že je dokončeno větvení všech uzlů, 

které byly do té doby vytvořeny, tedy neexistuje úloha s přiřazenou podmínkou, která nebyla 

řešena. Nejvyšší nalezené celočíselné řešení se stává maximem celočíselné úlohy. V případě, 

že do této chvíle nebylo nalezeno ani jediné celočíselné řešení, pak je tato IP úloha 

neřešitelná. 

K výraznému urychlení celého výpočtu vede „správná“ volba větvící proměnné a 

větvícího směru – první počítané podmínky uzlu. Je snaha o nalezení celočíselného řešení co 

nejdříve. To totiž vytvoří první mez, se kterou mohou být další řešení srovnávána. Tím pádem 

se může objevit řešení typu ii., které by se jinak větvilo dále jako typ iv. Další větvení tohoto 

uzlu je zastaveno a algoritmus se tak vyhne propočítávání další části výpočtového stromu. Při 

dobré znalosti problému je dokonce možné již od začátku zavést ukončovací hodnotu, která se 

používá namísto nejlepšího řešení do doby, kdy je první celočíselné řešení nalezeno. Každý 

řešič má ve svém kódu zabudovanou strategii postupu, která určuje z velké části dobu 

výpočtu. 

Jak již bylo řečeno dříve, metoda větví a mezí je pro řešení IP úloh obecně 

nejefektivnější. Výpočet je rozdělen na množství nezávislých úloh, které se vzájemně 

ovlivňují pouze nejlepším nalezeným výsledkem. To je výhoda především pro moderní 

vícejádrové procesory, které mohou počítat optima ve více uzlech naráz. Přidělení úloh 

jednotlivým jádrům je přitom snadné. 
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3 Optimalizace – tvorba modelu 

Pro zpracování optimalizace návrhu čerpací stanice musí být nejprve sestaven model 

celého problému. Ten popisuje pomocí rovnic a nerovnic veškeré vlastnosti definovaných 

proměnných a jejich vzájemné vztahy. Proměnné přitom mohou představovat jak reálné 

veličiny, tak působit pouze jako pomocné prvky umožňující požadované vyjádření 

skutečnosti. Sestavený model je následně přepsán do kódu některého programovacího jazyka. 

Součástí tohoto kódu je i volba vhodného řešiče v závislosti na typu modelu. 

Obsahem této optimalizace je určit nejvhodnější strojní vybavení čerpací stanice pro 

zadané požadavky na její chod. Cílem je především vybrat, která čerpadla mají být v jakém 

počtu společně s regulačními ventily do stanice koupeny. S tím souvisí i pořízení potrubí, 

které tyto části propojuje mezi sebou a se zbytkem rozvodného systému. Výsledkem má být i 

nastavení při jednotlivých provozních stavech. 

Naopak se zde neřeší části, které budou zařazeny pro danou variantu stanice v každém 

případě (bez ohledu na vybrané stroje) z důvodu její funkčnosti nebo hospodárnosti. Tím je 

myšlena například budova čerpací stanice, přívodní a výtlačné potrubí a jeho další rozvody 

mimo systém čerpadel, filtry, sací koš, protirázová ochrana, vodojem a další. Do určité míry 

není volbou ovlivněn ani elektrický rozvaděč, který je dimenzován na maximální příkon. Ten 

je možné přibližně určit z nejvyššího požadovaného hydraulického výkonu a odhadu ztrát. 

Výsledná cena proto nebude celková cena provozu stanice, ale pouze její část, která 

odpovídá posuzovaným prvkům. 

3.1 Volba modelu 

Kvůli relativně jednoduchému postupu nalezení řešení, které je prokazatelně globálním 

optimem, je použit lineární model s celočíselnými proměnnými. Jako cíl této úlohy byla 

zvolena minimalizace nákladů spojených s pořízením čerpací stanice a následným provozem 

po zvolenou dobu. Celkové náklady jsou dány součtem ceny jednotlivých pořízených 

čerpadel, regulačních ventilů a propojovacího potrubí, energií použitých na provoz a údržby. 

Zároveň musí stanice splňovat požadavky na dodávaný objem kapaliny a tlak na výstupu. To 

je zaručeno zadanými podmínkami. 

Stanice obsahuje jednotlivé součásti propojené potrubím. Pro výpočet jsou 

zjednodušeny do uzlů, které si zachovávají vlastnosti reálných součástí. Tím vznikne model 

čerpací stanice. Model vyhodnocuje jednotlivé hodnoty proměnných v uzlech a v potrubích, 

které je propojují. Uzly v tomto případě jsou buď typu zdroje, čerpadla, regulačního ventilu 

nebo odběru.  
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Obrázek 3.1: Schéma obsahující všechna možná propojení – na výběr: 3 čerpadla, 1 

regulační ventil 

Uzly, které zastupují zdroj a odběr, zjednodušují přívodní potrubí do čerpací stanice a 

výstup z ní vždy do jednoho bodu. Přitom jsou ztráty v tomto potrubí mezi prvním a 

posledním odbočením zanedbávány. Uzel čerpadla a ventilu představuje jednak tento samotný 

prvek, tak část přívodního a vystupujícího potrubí až do míst, kde se připojují další přítoky a 

odtoky, viz obrázek 3.2. Každé čerpadlo, které je možné použít, tvoří jeden uzel. To platí i 

v případě, že je možné využít ve stanici více čerpadel jednoho typu. Například pokud bude 

možné volit ze tří typů, přičemž každý může být použit maximálně dvakrát, výsledkem bude 

šest uzlů čerpadel, a to i v případě, že stanice může ve výsledku obsahovat pouze dvě 

čerpadla. 

 

Obrázek 3.2: Zavedení uzlů optimalizace 

Vlastnosti (tlak a průtok) zdroje jsou určeny v bodě prvního rozvětvení přívodního 

potrubí. Jak již bylo řečeno výše, měrná energie je zde v každém větvení shodná a společně 

s průtokem musí být definována již v rámci zadání. Analogicky jsou zadány i údaje pro 

požadovaný tlak na výstupu. To, co je zjišťováno v rámci optimalizace, jsou hodnoty 

proměnných v jednotlivých potrubích a v uzlech regulačních ventilů a čerpadel. Kromě toho, 

jaké hodnoty průtok, změna měrné energie a další veličiny v jednotlivých uzlech nabývají, 
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musí algoritmus vyhodnotit také to, které součásti budou vůbec pořízeny. S tím souvisí určení 

jejich zapojení v daném režimu. To totiž může být pokaždé jiné. K tomuto účelu slouží 

binární rozhodovací proměnné. 

 

Obrázek 3.3: Schéma obsahující všechny reálné možnosti zapojení 

 

Obrázek 3.4: Redukované schéma po optimalizaci obsahující pouze pořízené prvky 

3.2 Proměnné 

Pro matematický model jsou využívány proměnné prvního a druhého stupně. Proměnná 

prvního stupně si zachovává svou hodnotu ve všech režimech. Druhý stupeň znamená, že pro 

každý režim může mít hodnotu jinou. To je řešeno tak, že pro každý režim je vytvořena jedna 

proměnná zastupující tutéž veličinu. Obvykle je tato veličina zapsána formou n-rozměrného 

vektoru, kde pro volbu režimu je určena jedna dimenze. 

Jednotlivé veličiny mají přiřazenu proměnnou s indexy v závorkách. Ty určují to, 

kterému uzlu je veličina přiřazena, mezi kterými uzly se vyskytuje, případně při kterém 

režimu platí. V zápisu budou indexem i a j značeny uzly a indexem re jednotlivé režimy. 

Některé proměnné mohou mít nenulovou hodnotu pouze v některých uzlech (např. výkon 

může být vyšší než nula pouze v čerpadlovém uzlu). I přesto jsou do modelu zařazeny se 

všemi možnými indexy z důvodu snadnější formulace rovnic. V podmínkách ani cílové 

funkci se neobjevují, a tak nezvyšují náročnost výpočtu. 

Hodnota všech proměnných, které představují fyzikální veličiny, je udávána 

v jednotkách vhodných pro optimalizaci z hlediska její numerické stability. To znamená, že 

by mezi nimi měli být co nejmenší řádové rozdíly. 
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Tabulka 3.1: Proměnné prvního stupně 

Název Význam 

ss (i) Binární. Jedná se o proměnnou, která rozhoduje o tom, zda bude 

součást uzlu i pořízena, či nikoliv. 

st(i, j) Binární. Rozhoduje, zda bude potrubí mezi uzly i a j koupeno. 

 

Tabulka 3.2: Proměnné 2. stupně pro uzly 

Název Význam 

u(i, re) Binární. Určuje, jestli bude uzel i během režimu re využit. 

Q(i, re) ≥ 0. Průtok uzlem i při režimu re. 

YIn (i, re) ≥ 0. Měrná energie kapaliny vstupující do uzlu i při režimu re. 

YOut(i, re) ≥ 0. Měrná energie kapaliny vystupující z uzlu i při režimu re. 

ΔY(i, re) ≥ 0. Změna měrné energie v uzlu i mezi vstupem a výstupem při režimu 

re. Vždy je kladná. Směr změny určují podmínky. 

P(i, re) ≥ 0. Elektrický příkon součásti i při režimu re. 

n(i, re) ≥ 0. Pro uzel i příslušící čerpadlu má význam otáček, pro ventil 

označuje zdvih při režimu re. 

YIn_min(i, re) ≥ 0. Minimální měrná energie na vstupu do součásti i při režimu re. Při 

nižší hodnotě měrné energie by mohlo dojít ke kavitaci. 

a1D(i, sx1, re) Binární. Pomocná proměnná využívaná při linearizaci uzlu i při režimu 

re, jehož charakteristiky jsou závislé pouze na jedné proměnné (čerpadlo 

bez regulace otáček). Index sx1 označuje jednotlivé úsečky (simplexy1) 

vzniklé linearizací křivkové charakteristiky. 

l1D(i, rQ, re) ≥ 0. Pomocná proměnná určující váhu známé hodnoty v bodech rQ pro 

uzel i charakteristikami jedné proměnné. 

a2D(i, sx2, re) Binární. Pomocná proměnná pro linearizaci uzlů dvou proměnných 

(čerpadlo s regulací otáček – průtok, otáčky; ventil – průtok, zdvih). 

Index sx2 označuje jednotlivé trojúhelníkové plochy (simplexy) vzniklé 

linearizací funkce dvou proměnných. 

l2D(i, rQn, re) ≥ 0. Stejně jako l1D, jen pro uzel i se dvěma proměnnými. Množství bodů 

rQn je násobkem rQ a přesnosti linearizace podle otáček. 

 

Tabulka 3.3: Proměnné 2. stupně pro potrubí 

Název Význam 

ut(i, j, re) Binární. Rozhoduje, jestli bude potrubí mezi uzly i a j během režimu re 

použito. 

                                                

 

1 simplex je n-rozměrným zobrazením trojúhelníku (n = 0: bod, n = 1: úsečka, n = 2: trojúhelník, n = 3: čtyřstěn) 
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Název Význam 

Qt (i, j, re) ≥ 0. Průtok potrubím mezi uzly i a j při režimu re. 

YIn_t (i, j, re) ≥ 0. Měrná energie kapaliny vstupující do potrubí z uzlu i a směřující 

do j při režimu re. 

YOut_t (i, j, re) ≥ 0. Měrná energie kapaliny vystupující z potrubí spojujícího uzly i a j 

při režimu re. 

ΔYt (i, j, re) ≥ 0. Ztráty měrné energie při průchodu kapaliny potrubím mezi uzly i a 

j. Bere se jako kladná hodnota. 

at (i, j, sx1, re) Binární. Pomocná proměnná využívaná při linearizaci ztrát potrubí mezi 

uzly i a j při režimu re, jež jsou závislé pouze na průtoku. Index sx1 

označuje jednotlivé úsečky (simplexy) vzniklé linearizací paraboly, která 

funkcí této závislosti. 

lt (i, j, r_Q, re) ≥ 0. Pomocná proměnná využívaná při linearizaci ztrát potrubí mezi 

uzly i a j při režimu re. Index r_Q označuje zvolené styčné body, ve 

kterých je ztráta dopočítána. 

3.3 Koeficienty 

 Koeficienty jsou části modelu, jejichž velikost se v průběhu výpočtu nijak nemění. 

Jsou základem pro konstrukci systému podmínek. Stejně jako proměnné jsou rozlišeny 

pomocí indexů, které konkretizují jejich určení. Jejich velikost vychází ze zpracování dat 

databáze. 

Tabulka 3.4: Koeficienty 

Název Význam 

Cena(i) Pořizovací cena prvků uzlu i. 

Cenat(i, j) Pořizovací cena potrubí mezi uzly i a j. 

Doba investice Doba, po jejímž uplynutí mají být celkové náklady minimální. 

Energie Cena za jednotkové množství nakupované energie využívané pro chod 

čerpadel. 

Údržba (i) Roční náklady na údržbu uzlu i. 

Qo(re) Požadovaný celkový průtok stanicí v režimu re. 

ks(i) Maximální průtok, který může protékat uzlem i. 

kt(i, j) Maximální průtok, který může protékat potrubím mezi uzly i a j. 

MM Velké číslo. 

Yz(re) Měrná energie zdroje při režimu re. 

Yo(re) Požadovaná měrná energie v odběru při režimu re. 

epsylon1t (i, j) ztrátový koeficient v potrubí mezi uzly i a j. 

ρ Hustota kapaliny. 

zc Maximální množství použitých čerpadel ve stanici. 

n1(i) Otáčky pro čerpadlový uzel i bez regulace otáček. 
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Název Význam 

Q1(i, rQ) Hodnota průtoku pro linearizaci charakteristické křivky (jedna 

proměnná) uzlu i v bodě rQ. 

ΔY1(i, rQ, re) Hodnota navýšení měrné energie pro linearizaci charakteristické křivky 

uzlu i v bodě rQ. Má různou hodnotu při změnách teploty v režimech. 

P1(i, rQ, re) Hodnota výkonu pro linearizaci charakteristické křivky uzlu i v bodě rQ 

a režim re 

YIn_min1(i, rQ, re) Hodnota minimální měrné energie pro linearizaci charakteristické 

křivky uzlu i v bodě rQ a režimu re. 

b1(rQ, sx1) Pomocná hodnota pro linearizaci křivky. Nabývá hodnot {0, 1}. Říká, 

zda bod rQ sousedí se simplexem (úsečkou) sx1. 

n2(i, rQn) Hodnota otáček/zdvihu pro linearizaci charakteristické plochy (dvě 

proměnné) uzlu i v bodě rQn. 

Q2(i, rQn) Hodnota průtoku pro linearizaci charakteristické plochy uzlu i v bodě 

rQn. 

ΔY2(i, rQn, re) Hodnota změny měrné energie pro linearizaci charakteristické plochy 

uzlu i v bodě rQn. 

P2(i, rQn, re) Hodnota výkonu pro linearizaci charakteristické plochy uzlu i v bodě 

rQn. 

YIn_min2(i, rQn, re) Hodnota minimální měrné energie na vstupu do uzlu i pro linearizaci 

její funkce v bodě rQn v závislosti na n2 a Q2. 

b2(r_Qn, sx2) Pomocná hodnota pro linearizaci plochy. Nabývá hodnot {0, 1}. Říká, 

zda bod rQn sousedí se simplexem (trojúhelníkem) sx2. 

Pmax12(i) Maximální příkon uzlu i. Je dán motorem čerpadla. 

ΔY1_t(i, j, rQ) Hodnota ztrát měrné energie pro linearizaci ztrát potrubí mezi uzly i a j 

v bodě rQn. 

Q1_t(i, j, rQ) Hodnota průtoku pro linearizaci ztrát potrubí mezi uzly i a j v bodě rQ. 

b1_t(rQ, sx1) Pomocná hodnota pro linearizaci ztrátové křivky. Nabývá hodnot {0, 1}. 

Říká, zda bod rQ sousedí se simplexem (úsečkou) sx1. 

 

 

Tabulka 3.5: Množiny indexů 

Název Význam 

Zdroj Uzel zdroje. 

Č Všechny uzly čerpadel. 

ČPO Uzly čerpadel s pevnými otáčkami. 

ČFM Uzly čerpadel s frekvenčním měničem. 

V Uzly ventilů. 

S Sjednocení uzlů čerpadel a ventilů. 
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Název Význam 

Odběr Uzel odběru. 

Vše Sjednocení všech uvažovaných uzlů. 

Re Množina všech nastávajících režimů.  

 

3.4 Podmínky 

 Jako základ pro sestavování podmínek byly využity znalosti ze cvičení Topologie 

fluidních systémů na Technické univerzitě Darmstadt, kde byl základní model zpracován. Z 

důvodu uvažování jevů, které v původní verzi nebyly řešeny, ale mohou hrát v některých 

případech podstatnou úlohu, bylo potřeba doplnit další podmínky a upravit koncepci modelu 

tak, aby je bylo možné implementovat. Nově uvažované jevy jsou především ztráty v potrubí, 

kontrola dostatečné sací schopnosti, maximálního příkonu čerpadla nebo dělení čerpadel na 

regulační a bez regulace. 

Popis se vztahuje vždy (pokud není uvedeno jinak) k předcházející skupině podmínek. 

Některé podmínky programu nemají vliv na výsledek výpočtu, pouze na jeho rychlost. 

Z těchto podmínek jsou zde uvedeny pouze nejdůležitější. 

3.4.1 Podmínky průtoků 

𝑄(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑟𝑒) = 𝑄𝑜(𝑟𝑒), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.1) 

𝑄(𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑟𝑒) = 𝑄𝑜(𝑟𝑒), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.2) 

Vtok a výtok kapaliny do/ze stanice musí odpovídat požadovanému průtoku. 

∑ 𝑄𝑡(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑖, 𝑟𝑒)

𝑖∈𝑉š𝑒

= 𝑄(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.3) 

∑ 𝑄𝑡(𝑖, 𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑟𝑒)

𝑖∈𝑉š𝑒

= 𝑄(𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑟𝑒), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 
(3.4) 

∑ 𝑄𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑖∈𝑉š𝑒

= 𝑄(𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑗 ∈ 𝑆, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.5) 

∑ 𝑄𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑖∈𝑉š𝑒

= ∑ 𝑄𝑡(𝑗, 𝑘, 𝑟𝑒)

𝑘∈𝑉š𝑒

, ∀𝑗 ∈ 𝑆, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.6) 

Tyto podmínky vyjadřují zákon zachování hmoty pro nestlačitelné médium. Říkají, že 

vše, co do uzlu vtéká, musí také vytéct. Zároveň suma vtékající, případně vytékající kapaliny, 

je rovna průtoku kapaliny uzlem. 

𝑄(𝑖, 𝑟𝑒) ≤ 𝑘𝑠(𝑖) ∙ 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.7) 

𝑀𝑀 ∙ 𝑄(𝑖, 𝑟𝑒) ≥ 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.8) 

𝑄𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) ≤ 𝑘𝑡(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.9) 

𝑀𝑀 ∙ 𝑄𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) ≥ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.10) 

Průtok uzlem i potrubím nabývá nenulové hodnoty právě tehdy, když je tento uzel či 

potrubí používáno. Pokud je nenulový, musí být jeho hodnota vždy vyšší než 1/MM. Pokud 

jsou předpokládány velmi malé průtoky, je nutné brát tento fakt v potaz při volbě MM. 
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𝑠𝑠(𝑖) ≥ 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.11) 

𝑠𝑡(𝑖, 𝑗) ≥ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.12) 

𝑠𝑡(𝑖, 𝑗) ≤ ∑ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑟𝑒∈𝑅𝑒

, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒 (3.13) 

Uzel i potrubí může být použito, pouze pokud je koupeno. Zároveň může být potrubí 

koupeno pouze, pokud je aspoň jednou použito. Tato podmínka je nutná pro případ, kdy 

zanedbáváme cenu potrubí. 

𝑠𝑠(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗) = 1 (3.14) 

𝑠𝑠(𝑜𝑑𝑏ě𝑟) = 1 (3.15) 

∑ 𝑠𝑠(𝑖)

∀𝑖 ∈ Č

≤ 𝑧𝑐  
(3.16) 

∑ 𝑠𝑠(𝑖)

∀𝑖 ∈ 𝑉

≤ 1 
(3.17) 

Zdroj i odběr musí být vždy součástí systému. Maximální množství pořízených čerpadel 

je zc. Regulační ventil může být koupen nejvýše jeden. 

𝑢(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑟𝑒) = 1, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.18) 

𝑢(𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑟𝑒) = 1, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.19) 

Zdrojový i odběrový uzel jsou využívány pro každý režim. 

3.4.2 Podmínky měrných energií 

𝑌𝑂𝑢𝑡(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑟𝑒) = 𝑌𝑧(𝑟𝑒), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.20) 

𝑌𝐼𝑛(𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑟𝑒) = 𝑌𝑜(𝑟𝑒), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.21) 

Proměnným pro měrnou energii na vstupu a výstupu čerpací stanice jsou přiřazeny 

hodnoty určené ze zadání úlohy. 

𝑌𝐼𝑛_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) ≤ 𝑀𝑀 ∙ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.22) 

𝑀𝑀 ∙ 𝑌𝐼𝑛_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) ≥ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.23) 

𝑌𝑂𝑢𝑡_𝑡(𝑖,𝑗,𝑟𝑒) ≤ 𝑀𝑀 ∙ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.24) 

𝑀𝑀 ∙ 𝑌𝑂𝑢𝑡_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) ≥ 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.25) 

Měrná energie na začátku a konci potrubí je nenulová právě tehdy a jen tehdy, když je 

potrubí používáno. 

𝑌𝑂𝑢𝑡_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 𝑌𝐼𝑛(𝑗, 𝑟𝑒) ≥ 𝑀𝑀 ∙ (𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 1), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.26) 

𝑌𝑂𝑢𝑡_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 𝑌𝐼𝑛(𝑗, 𝑟𝑒) ≤ 𝑀𝑀 ∙ (1 − 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.27) 

𝑌𝐼𝑛_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 𝑌𝑂𝑢𝑡 (𝑖, 𝑟𝑒) ≥ 𝑀𝑀 ∙ (𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 1), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.28) 

𝑌𝐼𝑛_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 𝑌𝑂𝑢𝑡(𝑖, 𝑟𝑒) ≤ 𝑀𝑀 ∙ (1 − 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)), ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.29) 

Měrné energie na výstupu z uzlu a na počátku každého používaného potrubí, které z něj 

vystupuje, je shodná. Stejné měrné energie jsou vždy i na výstupu z používaného potrubí a 

vstupu příslušného uzlu. 
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𝑌𝑂𝑢𝑡_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) − 𝑌𝐼𝑛𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) + 𝛥𝑌𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.30) 

Rozdíl měrných energií na vstupu do a výstupu z potrubí je vždy roven hydraulickým 

ztrátám, které zde vznikají. 

𝑌𝐼𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) ≤ 𝑀𝑀 ∙ 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.31) 

𝑌𝑂𝑢𝑡(𝑖, 𝑟𝑒) ≤ 𝑀𝑀 ∙ 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.32) 

Měrné energie na vstupu a výstupu uzlů součástí mohou být nenulové, pouze pokud 

jsou používány. 

𝑌𝑂𝑢𝑡 (𝑖, 𝑟𝑒) = 𝑌𝐼𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) + ∆𝑌(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ Č, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.33) 

𝑌𝑂𝑢𝑡 (𝑖, 𝑟𝑒) = 𝑌𝐼𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) − ∆𝑌(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ 𝑉, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.34) 

Rozdíl měrné energie na vstupu a výstupu součásti je roven změně energie v tomto uzlu. 

Znaménko +/- určuje, zda se jedná o její přírůstek či úbytek. 

𝑌𝐼𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) ≥ 𝑌𝐼𝑛_𝑚𝑖𝑛(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ Č, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.35) 

Měrná energie na vstupu do čerpadla nesmí být nižší než minimální měrná energie pro 

příslušný průtok. Tato podmínka je použita, aby nedošlo ke kavitaci. Zde uvedená minimální 

měrná energie je odvozena z NPSH čerpadla. 

3.4.3 Redukce kompletního propojení 

Z úvodu je model vytvořen tak, že každý uzel může být propojen s každým, dokonce i 

sám se sebou. To přináší mnoho možností, které nemá smysl uvažovat. Zároveň jejich 

vyloučení přináší úsporu času při řešení. Má tedy význam zavést podmínky, které tyto 

zbytečné varianty vyloučí. 

𝑢𝑡(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.36) 

𝑢𝑡(𝑖, 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.37) 

𝑢𝑡(𝑜𝑑𝑏ě𝑟, 𝑖, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.38) 

Nemá smysl uvažovat přímé propojení zdroje a odběru, stejně jako potrubí směřující do 

zdroje nebo z odběru směrem do čerpací stanice. 

𝑢𝑡(𝑖, 𝑖, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.39) 

Také není brána v potaz možnost vést potrubí jako smyčku pro pouze jeden uzel. 

Jednalo by se o by-pass bez regulace. 

𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑉, ∀𝑗 ∈ Č, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.40) 

𝑢𝑡(𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗, 𝑖, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑉, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.41) 

Ventily jsou řazeny vždy až za čerpadly. To je z důvodu poklesu tlaku na sání čerpadel 

v opačném případě, čímž by vzniklo vyšší riziko kavitace. Tato podmínka vylučuje tentokrát 

regulovatelný by-pass. V odůvodněných případech ji je možné odstranit. 

V mnoha zařízeních se volí řazení čerpadel pouze paralelní. Tuto podmínku je možné 

při tvorbě zadání nastavit. Tím je do modelu zařazena rovnice: 

𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) = 0, ∀𝑖, 𝑗 ∈ Č, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒. (3.42) 
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Tímto je zamezeno použití jakéhokoliv potrubí, které by propojilo dvě čerpadla 

navzájem. Protože do čerpadla nemůže být zavedeno potrubí ani z ventilu, zůstává jediným 

možným zapojením paralelní řazení. 

3.4.4 Linearizace 

Problém s lineárními podmínkami nastává při získávání hodnot z charakteristik čerpadel 

a ventilů nebo při určení ztrát v potrubí. Závislosti veličin na průtoku jsou kvadratické nebo 

mají charakter obecné křivky. Charakteristiky regulovatelných čerpadel a ventilů jsou závislé 

i na otáčkách/zdvihu, čímž vzniká nelineární charakteristická plocha. Aby byl model řešitelný 

lineárními metodami, je nutné provést linearizaci.  

Linearizace je postup, jímž se z obecné funkce stane funkce po částech lineární. 

V případě křivky jsou na ní vybrány body, které jsou poté propojeny úsečkami. Plocha je 

modifikována podobným způsobem pomocí trojúhelníků. Zde vzniká chyba, kterou je možné 

snížit zvýšením počtu bodů. Tím však narůstá počet proměnných a podmínek, a tedy doba 

výpočtu. 

 

Obrázek 3.5: Linearizace křivky a plochy 

Jednotlivé úsečky jsou označeny písmenem ai. Od sebe je oddělují body, jimž je 

přiřazena hodnota li, viz obrázek 3.6. 

Musí platit: 

∑ 𝑎𝑖

𝑖

= 1, 𝑎𝑖 ∈ {0; 1} (3.43) 

Z celé funkce může být zvolena pouze jedna úsečka ai. 

∑ 𝑙𝑖

𝑖

= 1, 𝑙𝑖 ≥ 0 (3.44) 

𝑙𝑖 ≤ ∑ 𝑎𝑗 ∙ 𝑏𝑖𝑗

𝑗

 (3.45) 

Parametr bij (není proměnná) má hodnotu 1, pokud je bod li hraničním bodem úsečky aj, jinak 

0. Např. pro vyobrazení na obrázku 3.6 je b21 = 1, b12 = 0. Tyto dvě podmínky zajišťují, že 

budou zvoleny pouze body jedné úsečky, a výsledný bod bude jejím prvkem. 
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Obrázek 3.6: Volba lineárního úseku 

Velikost proměnné li určuje váhu, z jaké se příslušný bod podílí na výsledné hodnotě x* 

a f*(x). 

𝑓∗ = ∑ 𝑓𝑖 ∙ 𝑙𝑖

𝑖

 (3.46) 

𝑥∗ = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑙𝑖

𝑖

 
(3.47) 

 

Obrázek 3.7: Váhová funkce 

Pro případ linearizace plochy je postup kompletně stejný, pouze přibude další proměnná 

a namísto úseček jsou použity trojúhelníky. Výsledný bod bude ležet uvnitř jednoho z nich. 

Funkce f může zastupovat více veličin zároveň. V případě charakteristiky čerpadla 

s pevnými otáčkami má x význam průtoku. Proměnná f představuje změnu měrné energie, 

příkon a minimální měrnou energii na vstupu. Pro jejich určení jsou použity stejné hodnoty li 

a aj. To odpovídá tomu, že všechny závislé veličiny jsou stanoveny vždy pro jediný průtok, 

který v daném momentu čerpadlem prochází. 
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Tabulka 3.6: Množiny indexů 

Název Význam 

RQ Styčné body pro linearizaci podle průtoku. 

RQn Styčné body pro linearizace podle průtoku a otáček. 

Sx1 Množina simplexů ve tvaru úsečky. 

Sx2 Množina simplexů ve tvaru trojúhelníku. 

 

3.4.4.1 Podmínky charakteristiky čerpadla bez regulace otáček 

∑ 𝑙1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) = 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑅𝑄

, ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.48) 

∑ 𝑎1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑆𝑥1

= 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 
(3.49) 

𝑙1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒) ≤ ∑ 𝑎1𝐷(𝑖, 𝑘, 𝑟𝑒) ∙ 𝑏1(𝑗, 𝑘)

𝑘∈𝑆𝑥1

, ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑗 ∈ 𝑅𝑄 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 
(3.50) 

Pokud je uzel použit, je vybrán právě jeden bod charakteristiky definovaný vahou l1D. 

𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) = 𝑛1(𝑖) ∙ 𝑢(𝑖, 𝑟𝑒), ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.51) 

Čerpadlo má konstantní otáčky, které jsou nastaveny vždy, pokud je používáno. 

𝑄(𝑖, 𝑟𝑒) = ∑ 𝑄1(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑙1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑅𝑄

, ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.52) 

∆𝑌(𝑖, 𝑟𝑒) = ∑ ∆𝑌1(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑙1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑅𝑄

, ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 
(3.53) 

𝑌𝐼𝑛_𝑚𝑖𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) = ∑ 𝑌𝐼𝑛_𝑚𝑖𝑛1(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑙1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑅𝑄

, ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 
(3.54) 

𝑃(𝑖, 𝑟𝑒) = ∑ 𝑃1(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑙1𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑅𝑄

, ∀𝑖 ∈ Č𝑃𝑂 , ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 
(3.55) 

Hodnoty proměnných průtoku, změny měrné energie, minimální měrné energie a 

příkonu jsou po zvolení bodu charakteristiky definované tímto způsobem. 

𝑃(𝑖, 𝑟𝑒) ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥12(𝑖), ∀𝑖 ∈ Č, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.56) 

Příkon čerpadlového uzlu je omezen maximálním příkonem jeho motoru. Přitom 

nezáleží, zda je čerpadlo regulovatelné, či nikoliv. 

3.4.4.2 Podmínky charakteristik regulovatelného čerpadla a regulačního ventilu 

Podmínky pro linearizaci čerpadla s frekvenčním měničem a regulační ventily jsou 

sestaveny analogicky. Formální změna je pouze v přiřazeném indexu 2 namísto 1 a množiny 

RQn namísto RQ. Prakticky jsou však rozměry dosazovaných vektorů několikanásobně větší. 

Tento násobek je dán přesností linearizace při změně otáček, případně zdvihu. Hodnota l2D 

může být nenulová maximálně ve třech bodech, které odpovídají rohům trojúhelníku a2D. Pro 

ventil je vynechána podmínka příkonu. 
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Navíc jsou zde určovány z váhových hodnot i otáčky: 

𝑛(𝑖, 𝑟𝑒) = ∑ 𝑛2(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑙2𝐷(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑗∈𝑅𝑄𝑛

, ∀𝑖 ∈ (Č𝐹𝑀 ∪ 𝑉), ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.57) 

3.4.4.3 Podmínky linearizace potrubí 

Závislost ztrát v potrubí na průtoku je kvadratická. Z toho důvodu je nutné ji také 

linearizovat. Postup je opět shodný s použitím hodnot s indexem t pro všechny kombinace 

uzlů 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒. Například změna první podmínky je následující: 

∑ 𝑙1𝐷_𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑟𝑒) = 𝑢𝑡(𝑖, 𝑗, 𝑟𝑒)

𝑘∈𝑅𝑄

, ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉š𝑒, ∀𝑟𝑒 ∈ 𝑅𝑒 (3.58) 

Ostatní podmínky jsou sestaveny analogicky pro průtok a ztrátovou měrnou energii.  

3.4.5 Cílová funkce 

Cílová funkce byla zvolena tak, aby veškeré náklady vynaložené na fungování stanice 

byly po stanovené době minimální. 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ 𝐶𝑒𝑛𝑎(𝑖) ∙ 𝑠_𝑠 (𝑖)

𝑖∈𝑆

+ ∑ ∑ 𝐶𝑒𝑛𝑎𝑡(𝑖, 𝑗) ∙ 𝑠𝑡(𝑖, 𝑗)

𝑗∈𝑉š𝑒𝑖∈𝑉š𝑒

+ 

+ ∑ ∑ 𝑃(𝑖, 𝑟𝑒) ∙ 𝑡𝑟𝑒(𝑟𝑒) ∙ 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑟𝑒∈𝑅𝑒𝑖∈Č

+ 

+ ∑ Ú𝑑𝑟ž𝑏𝑎(𝑖) ∙ 𝑠𝑠(𝑖) ∙ 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑖∈𝑆

 

(3.59) 

První člen představuje cenu pořízených čerpadel, druhý cenu potrubí. Ve třetím členu je 

určena cena spotřebované energie za celou dobu používání, kde tre(re) násobené dobou 

investice má význam počtu hodin, kdy je stanice provozována v příslušném režimu. Poslední 

člen představuje náklady na pravidelný servis jednotlivých funkčních prvků. V potaz je brána 

pouze údržba čerpadel a regulačních ventilů, ne však čištění potrubí nebo údržba dalších 

prvků stanice. 

3.5 Softwarové řešení 

Pro přepsání matematických rovnic do počítačového kódu byl zvolen programovací 

jazyk Julia. Jedná se o dynamický, vyšší programovací jazyk určený pro vědeckotechnické 

výpočty. Dle [32] v sobě kombinuje vysokou rychlost řešení matematických operací (Obrázek 

3.8), příznačnou především pro jazyky C a Fortran, jejichž algoritmy může také volat, a 

zároveň uživatelskou přívětivost vyššího programovacího jazyka. Výhodou je jeho 

dostupnost, protože je licencovaný jako open source software pod licencí MIT. Další 

předností je rozsáhlá uživatelská komunita a velké množství volně dostupných balíků funkcí.  
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Obrázek 3.8: Koeficient doby splnění úkonu ve srovnání s jazykem C (čím menší, tím lepší, 

rychlost jazyka C = 1), zdroj: [33] 

Pro psaní kódu je vhodné si zvolit jedno z programovacích prostředí, protože základní 

verze Julie obsahuje pouze příkazový řádek. Na výběr jsou např. JupyterNotebook nebo Juno. 

Pro tuto práci byl zvolen JupyterNotebook, což je aplikace pracující v rámci internetového 

prohlížeče. Jeho použití není omezeno na jazyk Julia. Již ze základu je možná i práce 

v Pythonu. Opět se jedná o open source. 

Základním balíkem pro optimalizaci je JuMP [34] (Julia for Mathematical Programing). 

Obsahuje doménově specifický modelovací jazyk určený pro matematické programování 

zabudovaný do Julie. Díky němu je možné přepsat model do počítače formou velmi podobnou 

matematickému zápisu. Je schopen využít širokou paletu řešičů. 

Vytvořený model odpovídá problému MILP, který je řešitelný všemi řešiči uvedenými 

v kapitole Optimalizační software. Z nich byl vybrán Gurobi, který ze srovnání vyšel nejlépe. 

Ten má kromě komerční licence i licenci akademickou, kterou mohou studenti a akademičtí 

pracovníci využívat bezplatně pro výukové a výzkumné účely. Pro firmy je určena 

zpoplatněná komerční licence. V kódu je zařazena i možnost zvolit open source řešič Cbc. 

Ten je sice přibližně 10krát pomalejší, ale pro jednorázové použití nebo řešení menších úloh 

to nemusí představovat problém. 

3.6 Databáze 

Vedle optimalizačního modelu je neméně důležitou částí kódu stanovení všech 

koeficientů. Program pracuje s jedním sešitem MS Excel, do kterého jsou zapsány veškeré 

údaje potřebné k definování úlohy. Toto řešení bylo zvoleno kvůli přehlednosti a 

jednoduchosti zadávání hodnot, včetně jejich uložení. Program do tohoto sešitu nezasahuje, 

veškeré úpravy provádí pouze v rámci svého chodu. 
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Sešit obsahuje čtyři typy formátovaných listů použitých při řešení: 

 Zadání úlohy 

 Informace o potrubí 

 Vlastnosti čerpadel 

 Vlastnosti ventilů 

3.6.1 Zadání 

List zadání obsahuje všechny obecné informace týkající se úlohy. Je zde definována 

doba, pro kterou mají být náklady minimalizovány, předpokládaná cena energie, maximální 

počet zakoupených čerpadel, přesnost linearizace (pro charakteristiky čerpadel a ventilů a 

ztrát v potrubí), průměr přívodního a výstupního potrubí stanice a to, jestli je umožněno pouze 

paralelní, nebo i sériové zapojení. 

 

Obrázek 3.9: List zadání 

V další části musí být vyplněny požadavky na pracovní režimy stanice. To je průtok Q a 

tlak zdroje pz a odběru po. Tlak zdroje musí být určen pro vstup do čerpací stanice – místo, 

kde se potrubí začíná větvit. Tlak odběru je označení tlaku v místě, kde potrubí opouští 

čerpací stanici – připojení její poslední větve do výstupního potrubí. Všechny tlaky musí být 

uváděny jako absolutní. K výpočtu tlaků se použije Bernoulliho rovnice uvažující ztráty: 

𝑝𝑠

𝜌
+

𝑣𝑠
2

2
+ 𝑔 ∙ 𝑧𝑠 =

𝑝𝑧

𝜌
+

𝑣𝑧
2

2
+ 𝑔 ∙ 𝑧𝑧 + 𝑌𝑧𝑠 , (3.60) 

kde z je výšková hladina, 

 index s hladina sací nádrže,  

 index z zdroj, 

 Yzs ztráty v sacím potrubí. 
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Za předpokladu, že je sací nádrž objemná, je rychlost vs nulová. Tlak ve zdroji je pak 

vypočítán jako: 

𝑝𝑧 = 𝑝𝑠 − 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑠 − 8 ∙ 𝜌 (
𝑄

𝜋 ∙ 𝑑𝑠
2)

2

(1 + 𝜉𝑠_𝑧), (3.61) 

kde Hs je sací výška, 

ds průměr sacího potrubí, 

ξs_z ztrátový součinitel sacího potrubí. 

Tlak odběru se počítá obdobně z místa výtlačné nádrže při nulové rychlosti na výstupu: 

𝑝𝑜 = 𝑝𝑣 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑣 − 8 ∙ 𝜌 (
𝑄

𝜋 ∙ 𝑑𝑣
2)

2

(1 − 𝜉𝑜_𝑣), (3.62) 

kde Hv je výtlačná výška 

index o odběr, 

index v výtlačná nádrž. 

 

Obrázek 3.10: Sací a výtlačná výška 

Časový podíl režimu udává relativní dobu, po kterou bude stanice provozována při 

příslušných parametrech. Součet těchto časových podílů musí být v intervalu 〈0; 1〉. 

Posledním údajem popisující daný režim je teplota média ve stupních celsia. Ta je použita 

při přepočtu charakteristik. 

Ve třetí části je zapsáno, které čerpadla a ventily mají být uvažovány při rozhodování. 

To je provedeno pouhým vypsáním čísel ze závorek požadovaných součástí. Například pokud 

má být do optimalizačního algoritmu zařazeno čerpadlo popsané na listu „čerpadlo (1)“, stačí 

vepsat do příslušného sloupce v listu zadání číslo „1“. Do každé z těchto buněk je možné 

zapsat pouze jedno celé číslo. Všechny vybrané ventily a čerpadla musí být zařaditelné do 

systému, tedy musí splňovat požadavky na odolnost vůči použitému médiu, maximálnímu 

tlaku, na těsnost apod. 

3.6.2 Potrubí 

Všechny informace týkající se potrubí jsou uvedeny v jednom listu. Kromě drsnosti jsou 

zde odhadnuty jeho délky mezi jednotlivými uzly a uvnitř uzlů. Tyto délky se přesně nedají 
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určit bez toho, aby byl známý přesný počet čerpadel a jejich propojení, avšak z rozměrů 

místnosti stanice a předpokládané velikosti čerpadel je lze aspoň přibližně předpovědět. 

Ceny samotného potrubí, přírub a uzávěrů jsou rozděleny do dvou kategorií. Cena pro 

nízký tlak je určena pro části potrubí od zdroje k čerpadlům. Za čerpadly jsou vždy použity 

vysokotlaké prvky. Ceny je potřeba vyplnit pro všechny vstupní a výstupní průměry čerpadel 

a ventilů, které jsou v listu zadání vybrány. Pokud nějaká hodnota průměru chybí, je 

dopočítána z proložení hodnot. Toto proložení je provedeno pouze z výpočetních důvodů a 

určení ceny tímto způsobem může být velmi nepřesné, proto se nedoporučuje. 

 

Obrázek 3.11: List potrubí 

Cena potrubí je dána materiálem a jmenovitým tlakem PN. Materiál je volen dle 

použitého média a účelu použití. Jmenovitý tlak potrubí v nízkotlaké části může být stanoven 

jako největší tlak zdroje ze všech režimů při příslušné teplotě (v případě silných podtlaků 

musí být vyloučeno i riziko zborcení pro nejnižší tlak). Pro vysokotlakou větev je nutné 

počítat s jistými ztrátami směrem k odběru, a tak bude tlak za čerpadly ještě o něco vyšší než 

maximální výstupní tlak. Musí být tedy přičtena patřičná rezerva. Ta je důležitá i kvůli 

možnosti hydraulického rázu. Pokud je toto nebezpečí i v nízkotlaké části, je třeba volit také 

vyšší PN dle maximálního navýšení tlaku.  

3.6.3 Čerpadla 

Pro každé čerpadlo databáze musí být vytvořen samostatný list s unikátním 

pojmenováním ve tvaru „cerpadlo (i)“, kde i značí celé číslo (ne nutně navazující na 

předchozí). Formát tabulky musí zůstat shodný s předlohou. Každá vyplněná buňka má svou 

funkci, která by v případě prohození nebyla splněna správně. 

 Na úvod musí být vyplněn název, pod kterým bude toto čerpadlo ve výsledcích 

označováno. Do druhého řádku se vyplní, pro jaké konstantní otáčky jsou známé 

charakteristiky. V případě čerpadla s pevnými otáčkami jsou uvedeny jen tyto jedny otáčky. 

Pro regulovatelné je potřeba uvést celý rozsah otáček, při kterých dovolíme čerpadlo 

provozovat. Pokud je rozsah větší, než jaký mají známé charakteristiky, musí být hodnoty pro 

maximální nebo minimální otáčky spočítány dle afinních vztahů a zapsány. Dalšími 

potřebnými údaji jsou průměr sacího a výtlačného potrubí, cena čerpadla včetně dalšího 

příslušenství a montáže, předpokládané náklady na údržbu za jeden rok, maximální příkon 

elektromotoru, a zda je k čerpadlu přidělen frekvenční měnič. 

Poslední část obsahuje tabulky pro závislosti jednotlivých veličin na průtoku při 

konstantních otáčkách n. Požadováno je vyplnění průtoků Q a k nim příslušné dopravní výšky 
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HD, příkonu P a NPSH. Hodnota NPSH musí obsahovat kinetický člen. To je nutné ověřit u 

výrobce, protože v některých případech není započítán.  

Minimální počet známých průtoků pro každé otáčky je čtyři, maximální není omezen. 

Zároveň musí být určen stejný počet bodů pro všechny otáčky, tedy vždy vyplněn kompletní 

sloupec. Počet vyplněných sloupců se může pro každé čerpadlo lišit. Rozsah průtoků uvedený 

v tabulce je zároveň maximálním možným rozsahem pro výpočet při daných otáčkách. Pokud 

tedy pro otáčky n1 bude maximální průtok v tabulce Q1, nemůže být výpočtem pro tyto otáčky 

stanoven průtok vyšší. Na to je potřeba brát ohled při vkládání hodnot, aby nebylo čerpadlo 

zbytečně omezeno. 

 

Obrázek 3.12: Ilustrativní příklad listu čerpadla 

3.6.4 Ventily 

Stejně jako čerpadla jsou listy regulačních ventilů pojmenovány „ventil (i)“, kde i je 

celé číslo. Rozložení tabulky musí opět zůstat zachováno. 

Požadované údaje jsou název ventilu, průměr vstupního a výstupního potrubí, cena 

ventilu včetně příslušenství a montáže, předpokládané roční náklady na údržbu a typ regulační 

charakteristiky. Na výběr jsou dvě nejčastější – rovnoprocentní a lineární. K charakteristice 

musí být doplněno Kv0, což je hodnota Kv při nulovém zdvihu a Kvs – Kv při plném 

otevření. 
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Obrázek 3.13: Ilustrativní příklad listu ventilu 

3.6.5 Pokyny k vyplňování 

 Pro listy čerpadel a ventilů je vhodné mít uloženu jednu prázdnou verzi, jejíž kopie je 

možné vyplňovat. 

 Buňky označené zeleně je nutné vyplnit. Při vyplňování sloupců musí být vyplněny 

vždy všechny jejich zeleně označené buňky. 

 Buňky označené oranžovou barvou jsou volitelně vyplnitelné. Po vepsání hodnoty 

jsou obvykle požadovány nově zeleně zbarvené hodnoty. 

 Žlutě podbarvené buňky jsou vyplňovány automaticky a není potřeba do nich 

zasahovat. 

 Při vyplňování řad hodnot není stanoveno žádné maximum. Při větším počtu 

měřených otáček je potřeba vytvořit další tabulky pro charakteristiky se stejným 

formátováním. 

 Použitá měna může být libovolně zaměněna, avšak všude stejně. 

3.7 Zpracování vstupních dat 

Během chodu programu jsou nejdříve načteny potřebné listy do paměti ve formě pole, 

kdy každý jeho prvek obsahuje matici odpovídající jednomu listu. Odsud jsou vybírány 

jednotlivé hodnoty a ukládány pod názvy odpovídajících proměnných. 

Část údajů je získána jednoduše pouhým načtením ze souboru databáze, případně 

lehkým upravením na vhodné jednotky. Některé veličiny musí být ze zadaných hodnot teprve 

vypočítány. Komplikace představuje především získání koeficientů pro linearizaci 

charakteristik čerpadel, ventilů a ztrát v potrubí. Zadané body databáze totiž není možno 

přímo použít. 

3.7.1 Počítané hodnoty 

Po načtení dat listu se zadáním je zjištěno, kolik provozních režimů se bude 

vyhodnocovat spočítáním hodnot požadovaných průtoků. Na základě této hodnoty je 

definován rozměr všech veličin, jejichž údaje se pro různé režimy liší. 

Je určen maximální průtok v systému jako maximální hodnota požadovaného průtoku. 

Minimální průtok potrubími a uzly je nastaven jako desetina nejmenšího požadovaného 

průtoku. Je takto zvolen z důvodu paralelního zapojení, kdy jednotlivými větvemi protéká jen 

část celkového objemu. Použití je uvedeno dále. 
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Výpočet hustoty, kinematické viskozity a tlaku syté páry je proveden dosazením teplot 

do polynomů, které popisují vzájemnou závislost: 

𝑓(𝑇) = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=0

, (3.63) 

kde T [°C] je teplota kapaliny daném režimu. 

Tabulka 3.7: Koeficienty polynomů pro vodu 

f a0 a1 a2 a3 a4 a5 

ρ [kg/m3] 1000 1,7∙10-2 -5,87∙10-3 1,54∙10-5 0 0 

pv [Pa] 643 31,4 2,32 4,67∙10-3 4,98∙10-4 1,97∙10-6 

ν [mm2/s] 1,77 -5,52∙10-2 9,89∙10-4 -9,13∙10-6 3,27∙10-8 0 

Koeficienty jednotlivých veličin byly zjištěny lineární regresí tabulkových hodnot z [35, 36] 

pro vodu. Při použití jiné kapaliny by byl nutný zásah do kódu. 

Do databáze byl zadán tlak na vstupu a výstupu, ale program pracuje s měrnými 

energiemi. Ty jsou vypočítány pro zdroj i odběr podle: 

𝑌 =
𝑝

𝜌
+ 8 ∙ (

𝑄

𝜋 ∙ 𝑑2
)

2

. (3.64) 

Následuje načtení všech žádaných listů čerpadel a ventilů. Každé čerpadlo přitom vytvoří 

tolik kopií, jaký je zadaný maximální počet čerpadel zc. Celkový počet uzlových bodů N je 

pak: 

𝑁 =  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 + 𝑧𝑐 ∙ 𝑁č + 𝑁𝑣 + 𝑜𝑑𝑏ě𝑟, (3.65) 

kde zdroj i odběr zastupuje jeden uzel, 

 zc maximální počet čerpadel ve stanici, 

 Nč počet typů čerpadel, 

 Nv počet typů ventilů. 

3.7.1.1 Charakteristiky čerpadel 

Jako první jsou načteny čerpadla beze změny otáček. Protože jsou charakteristice 

přiřazeny pouze jedny otáčky, stačí určit průtoky, kterým budou přiřazeny další parametry. 

Jejich počet je zapsán v zadání jako přesnost linearizace průtoku. Jako dělený interval je 

použit maximální rozptyl průtoků zadané charakteristiky, který je omezen minimálním a 

maximálním průtokem systému – Qmin a Qmax. Pokud leží celý interval mimo dovolené 

hodnoty, je pouze mírně upraven, ale není vyřazen zcela. Omezení intervalu s sebou přináší 

zpřesnění linearizace v oblasti, kde bude čerpadlo pravděpodobně provozováno. 

Zadanými body charakteristik je proložena pro každou závislou veličinu polynomická 

funkce třetího stupně za využití metody nejmenších čtverců. Ta byla doporučena doc. 

Habánem jako vhodně popisující chování křivek. (Ověření bylo provedeno na několika 

charakteristikách reálných čerpadel firmy KSB.) Do ní jsou pak dosazeny nově zvolené 

průtoky, čímž vzniknou charakteristiky s rovnoměrně rozmístěnými body. 

Hustota, viskozita a tlak syté páry při měření čerpadla jsou spočítány z výše zmíněných 

polynomů pro teplotu měření. Následuje přepočet příkonu, dopravní výšky a minimální měrné 
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energie při rozdílu teploty měřené a používané kapaliny, viz kapitola 1.3.3. Dopravní výška 

HD je převedena na zvýšení měrné energie ΔY, se kterým se zde lépe pracuje: 

∆𝑌 = 𝑔 ∙ 𝐻𝐷  (3.66) 

a dovolená minimální měrná energie Ymin nepřipouštějící kavitaci vychází z rovnice 1.29: 

𝑌𝑚𝑖𝑛 = 1,15 ∙ 𝑔 ∙ 𝑁𝑃𝑆𝐻 +
𝑝𝑣

𝜌
, (3.67) 

kde pv je tlak syté páry a ρ hustota. Toto je provedeno pro každý režim a průtok zvlášť. 

Pro uzel čerpadla je Q-Y charakteristika redukována o ztráty v potrubí, které pod něj 

spadá: 

∆𝑌𝑢 = ∆𝑌 − 𝑌𝑧,𝐼𝑛 − 𝑌𝑧,𝑂𝑢𝑡 , (3.68) 

kde ΔYu je redukovaná změna měrné energie v uzlu, 

ΔY změna měrné energie čerpadla, 

Yz,In a Yz,Out ztráty v jednotlivých úsecích potrubí počítané dle postupu uvedeném 

 v kapitole Dopravní a sací výška. 

Tento přepočet je proveden pro všechny průtoky a režimy. 

Pro čerpadla s frekvenčním měničem je postup komplikovanější o přepočet pro změnu 

otáček. Nejprve jsou opět body všech charakteristik proloženy polynomy třetího řádu. Dále 

jsou voleny otáčky, na kterých budou určovány linearizační body. Jejich počet je opět zapsán 

v zadání jako přesnost linearizace pro otáčky. Jsou rozmístěny pravidelně mezi maximálními 

a minimálními otáčkami. Na nich jsou rozmístěny body průtoků tak, že minimální průtok je 

na spojnici minimálních průtoků vyšších a nižších otáček známých charakteristik. To samé 

platí i pro maximální průtoky. Pro všechny otáčky jsou zavedeny hranice intervalu Qmin a 

Qmax. 

 

Obrázek 3.14: Omezení intervalu průtoků pro Qmax = 40 m3/h 

Charakteristiky při otáčkách mezi zadanými jsou určeny následujícím postupem. 

Označme n, Q, f (n, Q) jako hodnoty pro hledanou charakteristiku, n1, Q1, f (n1, Q1) hodnoty 

pro otáčkově nejbližší nižší a n2, Q2, f (n2, Q2) vyšší charakteristiku. Přitom známé jsou n, Q, 

n1 a n2. Nejprve jsou nalezeny body Q1 a Q2 pro příslušné otáčky: 
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𝑄1(2) = 𝑄 ∙
𝑛1(2)

𝑛
. (3.69) 

Pro Q1 a Q2 jsou dopočítány hodnoty funkce f z jejich polynomického proložení. Zpětně 

je na otáčky n přepočítána hodnota funkce f zastupující měrnou energii, příkon a NPSH podle 

příslušných afinních vztahů (1.7, 1.8 a 1.10). 

Následuje opět přepočet všech bodů na změnu teploty, převedení NPSH na minimální 

měrnou energii a redukce měrné energie o ztráty v potrubí příslušném uzlu. 

3.7.1.2 Charakteristika ventilů 

Velikosti zdvihů h jsou rovnoměrně rozmístěny od 0 do 100 % a jejich počet odpovídá 

přesnosti linearizace pro otáčky. Po každý zdvih je spočítána hodnota Kv dle zadaného typu 

charakteristiky. Pro lineární typ jde o pouhé rovnoměrné rozmístění daného počtu bodů od 

Kv0 do Kvs. Pro rovnoprocentní je rovnice (1.21) upravena na: 

𝐾𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏ℎ , (3.70) 

kde a, b jsou neznámé konstanty. Jejich určení je provedeno dosazením Kvo pro h = 0 a Kvs 

pro h = 100: 

𝑎 = 𝐾𝑣0, 𝑏 =
𝑙𝑛 (

𝐾𝑣𝑠

𝐾𝑣0
)

100
. (3.71) 

Ztrátová měrná energie pro všechny zdvihy a průtoky rovnoměrně rozmístěné mezi Qmin a 

Qmax se vypočítá úpravou rovnice (1.19) jako: 

∆𝑌 =
𝛥𝑝0

𝜌0
∙ (

𝑄

𝐾𝑣
)

2

, (3.72) 

kde Δp0 a ρ0 jsou referenční hodnoty tlakového spádu a hustoty. Zdvih je ve vzorci zastoupen 

v rámci příslušné hodnoty Kv. 

Následuje připočtení ztrát v potrubí uzlu ventilu: 

∆𝑌𝑢 = ∆𝑌 + 𝑌𝑧,𝐼𝑛 + 𝑌𝑧,𝑂𝑢𝑡 , (3.73) 

kde ΔY jsou ztráty v samotném ventilu. 

3.7.1.3 Ztráty potrubí 

Ztráty musí být spočteny pro všechna možná propojení uzlů pro průtoky od Qmin do 

Qmax. Průměr potrubí d je volen shodný se vstupním hrdlem uzlu, do kterého vstupuje. Pokud 

vede potrubí do uzlu odběru, je zvolen průměr výstupního hrdla součásti, ze které vystupuje. 

Délka l je zjištěna z databáze. Rovnice pro ztráty měrné energie je: 

∆𝑌 =
1

2
∙ 𝜉 ∙ (

4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑑2
)

2

, (3.74) 

kde ξ je součinitel ztrát, který zahrnuje místní a délkovou složku: 

𝜉 = 𝜉𝑚 + 𝜆
𝑙

𝑑
. (3.75) 

Délkový ztrátový součinitel je spočítán dle rovnice (1.28). Místní ztráty jsou složeny ze 

ztrát místních odporů zjistitelných z tabulek. Jsou to kolena, uzavírací armatury, zúžení nebo 

rozšíření průřezu. Uzavírací armatura je přitom součástí každého potrubí. Kolena jsou 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Lukáš Kunovský  

Optimalizace návrhu čerpací stanice        VUT-EU-ODDI-13303-09-18 

 

66 

 

předpokládána čtyři na propojení čerpadel a ventilů a žádná, pokud jde potrubí ze zdroje nebo 

do odběru. Tabulky ztrát jsou převzaty z [15]. 

Tabulka 3.8: Ztrátový součinitel kolene 

koleno DN50 DN100 DN200 DN300 DN500 

ξ≈ 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 

Ztráty rozšířením nebo zúžením jsou brány pro skokovou změnu průřezu. V realitě 

mohou být pak menší při skoseném náběhu. 

Tabulka 3.9: Ztrátový součinitel skokové změny průřezu 

d/D 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

 

0,56 0,41 0,26 0,13 0,04 

 

4,8 2,01 0,88 0,34 0,11 

3.7.1.4  Koeficient linearizace b1, b2, b1_t 

Koeficient bi,j je nepostradatelným koeficientem pro linearizaci, viz kapitola 3.4.4 

Linearizace. Obsahuje informaci, zda je bod li součástí simplexu aj. 

𝑏𝑖,𝑗 = 1, 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝑙𝑖 ∈ 𝑎𝑗 (3.76) 

𝑏𝑖,𝑗 = 0, 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝑙𝑖 ∉ 𝑎𝑗  (3.77) 

Pro přiřazení správných hodnot je v programu vytvořen vhodný cyklus pro každý koeficient 

typu b. 

 

3.15: Dělení funkce dvou proměnných 

3.7.1.5 Cena uzlů a potrubí 

Ceny uzlů vzniknou sečtením ceny součásti a potrubí před a za součástí. K ceně potrubí 

mimo uzly je vždy připočtena cena uzávěru a čtyř přírub. 

Ceny za samotné potrubí, uzávěry a příruby jsou získány tak, že je zadanými hodnotami 

proložen polynom řádu o jedna menší, než je počet zadaných průměrů. Poté se do něj dosadí 

aktuální průměr. Tento polynom nemusí body propojovat funkcí popisující vhodně závislost 
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ceny na průměru, zato prochází všemi zadanými body přesně. Z toho důvodu je doporučeno, 

aby byly všechny použité průměry uvedeny v cenové tabulce. Proložení je provedeno pouze 

pro snadnější získání hodnot. 
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4 Návod na použití algoritmu 

4.1 Před prvním spuštěním 

Pro otevření souboru databáze stačí mít nainstalovaný MS Excel. Zde je nutné vyplnit 

list zadání, potrubí a libovolný počet listů čerpadel a ventilů. Všechny listy požadované 

v zadání musí být vyplněné kompletně, tedy nesmí zde zůstat žádná zelená nevyplněná buňka, 

viz kapitola 3.6 Databáze. 

Ke spuštění programu vedou dvě cesty. Julia je dostupná bez instalace jako JuliaBox 

v internetovém prohlížeči po přihlášení na adrese https://www.juliabox.com/. Program je sem 

možné importovat a následně použít. Druhou možností je instalace jazyka Julia a jednoho 

z prostředí JupyterNotebook, Juno, případně jiného. Návod k instalaci je například na stránce 

https://lectures.quantecon.org/jl/getting_started.html. 

V každém případě musí být před prvním spuštění nahrány potřebné balíky funkcí. To 

provedeno v případě nainstalovaného softwaru příkazy: 

Pkg.add("JuMP") 

Pkg.add("Polynomials") 
Pkg.add("ExcelReaders")  

Pkg.add("Gurobi") 

Pkg.add("Cbc") 

Pro nastavení balíků v JuliaBox je zde tlačítko, pro volbu balíků. JuMP je zde součástí 

již ze základu, ostatní musí být vybrány a zařazeny k použití pro uživatele. Pro aktualizování 

balíků na nejnovější verzi funguje příkaz: 

Pkg.update() 

V případě použití řešiče Gurobi musí být provedena navíc registrace a pro komerční 

účely zakoupena licence na stránkách http://www.gurobi.com/. 

V dalším kroku je potřeba v samotném programu nastavit název souboru databáze 

včetně přípony. V základu je nastaven původní název, který je možné změnit. Pokud se 

databáze nachází mimo adresář souboru programu, musí zde být zadána kompletní cesta 

k jeho nalezení. V databázi může být vytvořeno více listů se zadáním nebo potrubím. V tom 

případě musí být zadán název listu, který chceme řešit. Tyto údaje jsou zadávány v první, 

jasně oddělené části programu viz Obrázek 4.1. Pro výběr řešiče Cbc nebo Gurobi je zde také 

uvedena možnost. Změna se provede změnou „zakomentovaného“ řešiče, tedy umístněním 

druhého mezi znaky #= a =#. Posledním krokem je spuštění výpočtu klávesami 

SHIFT+ENTER. 
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Obrázek 4.1: Část programu určená k vyplnění 

4.2 Příkladný výpočet 

Jako modelový příklad byla zvolena stanice, která rozvádí z kotelny teplou vodu k 

vytápění satelitního města o padesáti domech. Průměrný tepelný příkon 9 kW pro -12 °C je 

určen z tabulky [37] pro dům o půdorysu 100 m2 a při vytápění vnitřních prostor na 20 °C. 

Celkový dodávaný tepelný výkon v maximu je 450 kW. 

Teplotní rozdíl na kotli je zvolen 20 °C. Průtoku 1 m3s-1 pak odpovídá tepelný tok 

26,7 kW. Pro největší mrazy může být ještě zvýšen změnou teplotního spádu kotle na 24 °C, 

tedy na 30,7 kW/m3s-1. 

�̇� = 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇, (4.1) 

kde �̇� je tepelný výkon, 

c měrná tepelná kapacita vody, 

ΔT tepelný rozdíl na kotli. 

Aktuální tepelný příkon je brán zjednodušeně jako lineární závislost rozdílu vnitřní a 

venkovní teploty, přičemž venkovní teplota během roku je brána ze statistických údajů a 

referenční hodnota je zvolena q̇r = 450 kW při -12 °C (ΔTr = 32 °C). 

�̇� = �̇�𝑟 ∙
∆𝑇

∆𝑇𝑟
 (4.2) 

Topná sezóna je od 1. září do 31. května. Mimo ní se topí pouze při vícedenním poklesu 

průměrné teploty pod 13 °C. 

Pro výpočet je bráno zastoupení průměrné teploty jako 25 dní v měsíci a minimální jako 

5 dní. Maximální teplota není brána v potaz. Pro zjednodušení modelového příkladu jsou 

teploty zaokrouhleny na sudá celá čísla. Uvnitř domů je stálá teplota 20 °C. 
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Tabulka 4.1: Teplotní statistiky pro Brno, zdroj: [38] 

 

Z teplot byly dopočítány potřebné průtoky, podle kterých bylo zvoleno potrubí tak, aby 

se rychlost proudící kapaliny pohybovala nejvýše kolem 1 ms-1. Za tohoto požadavku bylo 

zvoleno potrubí DN65, kde rychlost dosáhne maximálně 1,17 ms-1, a to jen při extrémech. 

Délka potrubí se započítáním ekvivalentní délky místních ztrát byla stanovena na 1 km. 

Pro zvolené pozinkované trubky dle [39] je absolutní drsnost 0,1 mm. Z výpočtu dle rovnic 

v kapitole 1.5.2 Dopravní výška byly určeny tlakové ztráty. Statická výška je v tomto případě 

nulová, protože se jedná o uzavřený okruh. Dopravní výška tedy obsahuje pouze ztrátový člen 

a roste s průtokem kvadraticky. Na vstupu je uvažován absolutní tlak 1,8 bar kvůli výškovým 

rozdílům v rámci rozvodného potrubí. 

Tabulka 4.2: Údaje pro výpočet stanice kotelny 

režim průtok [m3/h] rychlost [m/s] Δp [bar] HD[m] Tv [°C] dní/rok 

1 5,8 0,48 0,40 4,04 40 60 

2 8,4 0,70 0,83 8,47 50 60 

3 10,5 0,87 1,30 13,24 55 60 

4 12 1,00 1,70 17,29 55 35 

5 13 1,08 1,99 20,29 60 5 

62 14 1,17 2,36 24,06 60 0 

Na základě těchto vstupů byla zvolena regulovatelná čerpadla řady Etaline L 

PumpDrive 2 Eco od firmy KSB, která mohou být používána pro teplou vodu až do 120 °C. Z 

této řady byly zvoleny typy 32-32-125, 40-40-60, 50-50-100 a 50-50-125. Přehled řady a 

charakteristiky zvolených čerpadel pro 2900 min-1 jsou uvedené v přílohách 1-5. První dvě 

čísla značí jmenovitý průměr vstupního a výstupního hrdla, třetí oběžného kola. Cena je 

z ceníku pro Českou republiku [40]. Náklady na údržbu za rok byly stanoveny jako 15 % 

z ceny čerpadla. 

                                                

 

2 pro průměrnou denní teplotu -12 °C, pouze jako bezpečnostní maximum, proto bez vlivu na cenu energie 
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Regulace je možná na intervalu 500 – 3000 min-1. Charakteristiky jsou však uvedené 

pouze pro 1450 a 2900 min-1, proto bylo potřeba dopočítat minimální a maximální hodnoty 

dle afinních vztahů (1.7, 1.8, 1.10). 

Cena potrubí, šroubení a uzávěrů je ze stránek: https://www.topenilevne.cz 19. 5. 2018. 

Voleny byly pozinkované trubky, šroubení a kulové kohouty Giacomini R910 o průměrech 

DN 32, 40, 50 a 65. Ztráty kohoutů byly převedeny z hodnoty Kv uvedené v dokumentaci na 

ztrátový součinitel ξ vztahem: 

𝜉 =
2 ∙ 105

𝜌 ∙ 𝐾𝑉
2 𝑆𝑝

2, (4.3) 

kde Sp značí průřez uzávěru. 

Tabulka 4.3: Převod Kv na ξ 

DN 32 40 50 65 

Kv [m3/h] 103 147 222 336 

ξ [-] 0,16 0,19 0,2 0,25 
 

Doba, na kterou je stanice optimalizována, je 10 let. Cena elektrické energie je brána 

jako aktuální průměrná v České republice, tedy výše zmíněných 3,8 Kč/kWh [18]. Maximální 

dovolené množství čerpadel bylo nastaveno na dvě. 

Přesnost linearizace byla zvolena pro otáčky 8, pro průtoky 6 a pro potrubí 4. Ztráty 

v potrubí nemají na řešení zásadní vliv a toto jejich hrubé popsání je dostatečné. 

Charakteristiky průtoků nejsou příliš zakřivené, a tak je lineární přiblížení vystihuje poměrně 

dobře i při hrubší linearizaci. Otáčky se pohybují v poměrně širokém pásmu, proto je zde 

zvoleno jemnější dělení. 

Protože ani jedno z čerpadel by nebylo schopno samo o sobě dosáhnout maximální 

potřebné dopravní výšky, byla umožněna sériová spolupráce. 

Kompletní zadání je zpracováno v databázi v rámci přílohy 6. 

4.3 Výsledek 

Celková doba řešení byla 207,6 sekundy za využití procesoru Intel Core i7-6700HQ 

2,6 GHz. Výsledkem je nejlepší řešení s použitím čerpadel 50-50-100 a 50-50-125 vždy 

v sériovém zapojení kromě prvního režimu, kdy je používáno pouze první z těchto čerpadel. 

Celkové náklady za deset let provozu jsou spočteny na 315 348 Kč. 

Tabulka 4.4: Optimální provoz 

 Etaline L 50-50-125/90S Etaline L 50-50-125/90S 

Režim Otáčky [min-1] Příkon [kW] Otáčky [min-1] Příkon [kW] 

1 1672,4 0,133 0 0 

2 1571,4 0,134 1467,7 0,25 

3 1928,6 0,252 1883,6 0,473 

4 2551,7 0,557 1928,6 0,526 

5 2642,9 0,621 2181,1 0,752 

6 3000 0,891 2288,9 0,867 
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Při opakovaném řešení byl výsledek vždy stejný, což odpovídá předpokladu globálního 

minima. Čas výpočtu se naopak lišil v rozmezí dvaceti sekund. To je dáno vlivem náhody při 

rozhodovacích procesech, například při volbě větvící proměnné metody větví a mezí. 

Pro navýšení přesnosti otáček i průtoku příkladu na 10 vzrostl výpočetní čas na 439 s. 

Rozdíl v hodnotě cílové funkce byl pouze 120 Kč, což představuje 0,03 %. Dále byl proveden 

výpočet pro sníženou požadovanou dopravní výšku s vyloučením sériového zapojení. Touto 

změnou se zkrátila potřebná doba na 8,4 s pro původní přesnost a na 11,2 s pro zvýšenou 

přesnost. 
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5 Diskuze 

Po provedení několika pokusných výpočtů bylo zjištěno, že vytvořený optimalizační 

program je vhodný především pro malé úlohy. S rostoucí přesností linearizace a počtem 

možných variant zapojení se rapidně zvyšuje časová náročnost výpočtu. Z tohoto důvodu 

se nehodí k výběru z rozsáhlé databáze, ale spíše k volbě nejoptimálnějšího zapojení z úzce 

specifikované skupiny čerpadel. Je ho možné také využít jako nástroj pro vyhodnocení 

optimálního způsobu provozu již existující stanice. 

Při řešení jsou uvažována jistá zjednodušení reálného zadání. Cena všech prvků je zde 

vždy konstantní a nezávisí na volbě ostatních součástí. Stejně tak náklady na údržbu jsou stále 

stejné bez ohledu na provoz, což neodpovídá zcela realitě. Jejich přesné určení dopředu pro 

různé provozní body a vytíženost je však prakticky neproveditelné. 

Při určování ztrát v potrubí mezi uzly jsou tvar a délka pouze odhadovány. Také nejsou 

uvažovány místní ztráty v důsledku větvení potrubí. To má za cíl zjednodušit práci při 

zadávání. 

Namísto skutečných charakteristik byly použity polynomické funkce, které nevystihují 

průběh zcela přesně. Další odchylka je připuštěna při linearizaci, kdy jsou obecné křivky 

nahrazeny po částech lineárními funkcemi. Toto zjednodušení může představovat problém pro 

křivky s vysokou křivostí, kde je potřeba zvolit vyšší stupeň přesnosti. 

Na celkový výsledek má výrazný vliv zvolená přesnost pouze v případě, kdy se 

požadované parametry pohybují velmi blízko maximálním nebo minimálním výkonům 

čerpadla. Příliš vysoká hrubost dělení může vyloučit reálně přípustné řešení nebo naopak 

povolit sestavu, která nesplní kladené nároky. Ke zvýšení jistoty funkčního řešení mohou být 

výkony čerpadel pro výpočet lehce sníženy. 

Popsané řešení bylo zvoleno s ohledem na snadné použití a dostatečnou vypovídající 

hodnotu výsledku, kterou reprezentuje především výběr čerpadel. Provozní hodnoty a 

výsledná cena jsou údaje, které o jejich volbě rozhodují, nejsou však hlavním cílem. Drobné 

odchylky se projeví u všech variant řešení podobným způsobem, a tak je možné je mimo 

výkonové hranice čerpadel připustit. 

Další možné fáze vývoje:: 

 Řešení by mohlo být zrychleno například pomocí nahrazení ztrát v jednotlivých 

částech potrubí hodnotou celkové ztráty stanice.  

 Na přesnost výsledku by mělo vliv vytvoření detailnější metody pro určování 

nákladů na údržbu.  

 Vhodné by bylo doplnit optimalizovanou oblast o akumulační nebo tlakovou 

nádrž, jejíž velikost by byla určována společně s čerpadly. 
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6 Závěr 

Tato práce se věnuje tvorbě optimalizačního programu, který by byl schopen vybrat 

optimální kombinaci čerpadel a ventilů z databáze pro aplikaci s proměnnými požadavky na 

průtok a dopravní výšku. Optimalizace má být prováděna z hlediska celkových nákladů na 

provoz čerpací stanice, včetně počáteční investice. Součástí má být přehledná databáze. 

V první části práce jsou rozebrány nejdůležitější vlastnosti čerpadel a regulačních 

ventilů, na jejichž základě je čerpací stanice navrhována. Jsou zde popsány podmínky, za 

jakých je vhodné zvolit určitý typ čerpadla. Důležitou součástí z hlediska další práce jsou 

přepočty charakteristik při změně otáček a chování sestavy při spolupráci více čerpadel. 

Odvozeny jsou také přepočty pro změnu veličin závislých na teplotě. 

Druhá část se věnuje matematické optimalizaci. Na základě rešerše teoretických 

informací je zpracován matematický model, který popisuje chování čerpací stanice formou 

rovnic a nerovnic. Ty jsou následně zpracovány do optimalizačního programu. K řešení 

modelu je využit optimalizační balík, jehož výběru je také věnována jedna kapitola. 

Pro zadávání vstupů je vytvořen soubor databáze, který obsahuje šablony k vyplnění. 

Požadované údaje jsou navrženy tak, aby bylo jejich určení co nejjednodušší a zároveň aby 

jimi byla úloha popsána jednoznačně. Taková data vyžadují následné zpracování na hodnoty 

konzistentní s optimalizačním programem, což je provedeno v další části programu. Popis 

nejdůležitějších částí zpracování je zde uveden společně s manuálem k použití programu. 

Na závěr byl proveden ukázkový výpočet pro čerpací stanici kotelny, která rozvádí 

teplou vodu. V jednotlivých měsících je požadovaný průtok závislý na průměrné venkovní 

teplotě. V rámci chodu programu jsou vybrána nejvhodnější čerpadla a určeny jejich provozní 

stavy v jednotlivých pracovních režimech. Během výpočtu je pracováno s charakteristikami 

upravenými pro dané teploty čerpané kapaliny, je prováděna kontrola na maximální příkon 

jednotlivých čerpadel a ověřována dostatečná sací schopnost. Zároveň jsou uvažovány ztráty 

v potrubí čerpací stanice a změna teploty čerpané vody. Výsledná celková cena po deseti 

letech, jako rozhodovací kritérium, je součtem ceny použitých čerpadel a potrubí, nákladů na 

údržbu a výdajů na elektrickou energii. 

Vytvořený program společně s databází splňuje zadání, ale časová náročnost výpočtu je 

vyšší, než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu je prakticky použitelný pouze pro relativně 

malou databázi čerpadel. Své využití však najde pro volbu čerpadel pro kotelny a jiné menší 

provozy, při zjišťování nejvhodnějšího provozního režimu již existující stanice, nebo při 

výměně starých čerpadel za nová účinnější. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Symbol Veličina Jednotka 

𝐴  Koeficient podmínky - 

𝐶𝑒𝑛𝑎𝑡 Cena potrubí Kč 

𝐶𝑒𝑛𝑎  Cena součásti Kč 

Č𝑃𝑂 , Č𝐹𝑀 , Č Množina uzlů čerpadel - 

𝐷  Průměr oběžného kola m 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒  Volená doba investice s 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒  Cena energií Kč/kWh 

𝐻  Výška m 

𝐻𝐷  Dopravní výška m 

𝐻𝑔 Geodetická výška m 

𝐻𝑠 Sací výška m 

𝐻𝑠 Sací výška m 

𝐻𝑠𝑡 Statická výška m 

𝐻𝑧 Ztrátová výška m 

𝐻𝑧𝑠 Ztrátová výška sání m 

𝐾𝑉 Průtokový součinitel m3·s-1 

𝐾𝑉0 Průtokový součinitel zavřeného ventilu m3·s-1 

𝐾𝑣𝑠  Průtokový součinitel plně otevřeného ventilu m3·s-1 

𝑀  Množina řešení - 

𝑀𝑀  Pomocná hodnota velkého čísla - 

𝑁  Přirozené číslo - 

𝑁𝑃𝑆𝐻  Hodnota NPSH čerpadla m 

𝑂𝑑𝑏ě𝑟  Uzel odběru - 

𝑃  Příkon W 

𝑃1, 𝑃2 Příkony W 

𝑃ℎ Hydraulický příkon W 

𝑃𝑚𝑎𝑥12 Maximální příkon W 

𝑄  Průtok m3·s-1 
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𝑄1, 𝑄2, 𝑄1_𝑡 Průtoky m3·s-1 

𝑄𝑜  Požadovaný průtok m3·s-1 

𝑅  Množina režimů - 

𝑅𝑄 , 𝑅𝑄𝑛  Množina bodů linearizace - 

𝑅𝑒  Reynoldsovo číslo - 

𝑆  Množina uzlů čerpadel a ventilů - 

𝑆𝑥  Množina prvků linearizace - 

𝑇  Teplota °C 

𝑉  Množina uzlů ventilů - 

𝑉š𝑒  Množina všech uzlů - 

𝑌  Měrná energie J·kg-1 

𝑌𝐼𝑛 , 𝑌𝑂𝑢𝑡 , 𝑌𝐼𝑛_𝑡 , 𝑌𝑂𝑢𝑡_𝑡 Měrné energie vstupu a výstupu J·kg-1 

𝑌𝐼𝑛_𝑚𝑖𝑛 Minimální měrná energie J·kg-1 

𝑌𝐼𝑛_𝑚𝑖𝑛1, 𝑌𝐼𝑛_𝑚𝑖𝑛2 Minimální měrné energie J·kg-1 

𝑌𝑧 , 𝑌𝑜 Měrná energie ve zdroji a odběru J·kg-1 

𝑌𝑧𝑠 Ztráta měrné energie na sání J·kg-1 

𝑍𝑑𝑟𝑜𝑗  Uzel zdroje - 

𝑎1𝐷 , 𝑎2𝐷 , 𝑙1𝐷, 𝑙2𝐷 Proměnné linearizace - 

𝑎𝑡, 𝑙𝑡 Proměnné linearizace - 

𝑏  Koeficient podmínky - 

𝑏1, 𝑏2, 𝑏1_𝑡 koeficienty linearizace - 

𝑐  Koeficient cílové funkce - 

𝑑  Průměr m 

𝑓  Obecná funkce - 

𝑔  Tíhové zrychlení m·s-2 

𝑘  Absolutní drsnost m 

𝑘𝑠, 𝑘𝑡 Maximální průtoky m3·s-1 

𝑙  Délka m 

𝑙𝑒 Ekvivalentní délka m 

𝑛  Otáčky min-1 

𝑛1, 𝑛2 Otáčky min-1 
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𝑛𝑞 Měrné otáčky min-1 

𝑛𝑠𝑠 Měrná sací rychlost min-1 

𝑝  Tlak Pa 

𝑝𝑣 Tlak syté páry Pa 

�̇� Tepelný tok W 

𝑠𝑠, 𝑠𝑡 Rozhodovací proměnná nákupu - 

𝑢, 𝑢𝑡 
 Rozhodovací proměnná průtoku - 

𝑢2 Obvodová rychlost na vnějším poloměru kola m·s-1 

𝑣  Rychlost m·s-1 

𝑥  Obecná proměnná - 

𝑧  Výšková hladina m 

𝑧𝑐 Maximální počet čerpadel - 

𝛥𝑝0 
 Referenční tlakový spád Pa 

𝛥𝑌, 𝛥𝑌𝑡 Rozdíl měrných energií J·kg-1 

𝛥𝑌1, 𝛥𝑌2, 𝛥𝑌1_𝑡  
 Rozdíly měrných energií J·kg-1 

𝛽2 Výstupní úhel lopatky rad 

𝛾   Větvící proměnná - 

𝜂ℎ Hydraulická účinnost - 

𝜅  Korekční faktor měrné energie - 

𝜆  Součinitel místních ztrát - 

𝜉  Součinitel ztrát - 

𝜌  Hustota kg·m-3 

𝜌0 Referenční hustota kg·m-3 

𝜙  Poměr rychlostí - 

ℎ Poměrný zdvih % 

Ú𝑑𝑟ž𝑏𝑎 Cena údržby Kč/s 

𝜈 Kinematická viskozita m2·s-1 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

1 Přehled Q-H charakteristik řady Etaline L PumpDrive 2 Eco od KSB 

2 Charakteristika čerpadla Etaline L PumpDrive 2 Eco 32-32-125 

3 Charakteristika čerpadla Etaline L PumpDrive 2 Eco 40-40-60 

4 Charakteristika čerpadla Etaline L PumpDrive 2 Eco 50-50-100 

5 Charakteristika čerpadla Etaline L PumpDrive 2 Eco 50-50-125 

6 CD s databází, optimalizačním programem a zdrojovým kódem v textové verzi 
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Příloha 1 

zdroj: ksb.com 
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Příloha 2 

zdroj: ksb.com 
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Příloha 3 

zdroj: ksb.com 
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Příloha 4 

zdroj: ksb.com 
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Příloha 5 

zdroj: ksb.com 
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