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T É M A T I C KÝ O K R U H
Význam předmětu. Fyzikální veličina, její měrné jednotky, základní typy fyzikálních veličin.
Význam matematiky pro fyziku - vektorový počet. Základní fyzikální vlastnosti tekutin
(hustota, měrný objem, teplotní roztažnost, dynamická a kinematická viskozita, povrchové
napětí a kapilární tlak). Kapilární elevace a deprese, kohezní tlak.
Gravitační hydrostatika. Hydrostatický tlak, atmosferický tlak, celkový tlak v kapalině.
Hydrostatická síla, působiště hydrostatické síly. Síla působící na rovinnou a zakřivenou
plochu (metoda náhradní roviny). Zatěžovaná plocha (obrazec, těleso). Statický moment
plochy, moment setrvačnosti plochy k ose otáčení. Vztlak, Archimedův zákon a jeho
důsledky. Stav ponořeného tělesa, plování tělesa; stabilita, těžiště a metacentrum lodě.
Gravitační síla (tíže), setrvačná síla, výsledná síla, hmotnostní síly, výsledné zrychlení,
vektorový součet sil a zrychlení, hodnota výsledných sil a zrychlení. Potenciál intensity
hmotových sil. Eulerova rovnice hydrostatiky. Přímočarý rovnoměrně zrychlený pohyb
nádoby s kapalinou. Kapalina v otáčející se nádobě, technické aplikace (odstředivka).
Základní zákonitosti proudění ideálních tekutin – klasifikace a základní charakteristika
(laminární a turbulentní proudění). Proudnice, proudové vlákno a proudová trubice. Okamžitá
místní rychlost proudění, střední rychlost proudění, rychlostní profil, přechodová vrstva,
objemový (hmotnostní) průtok. Rovnice spojitosti toku, zákon zachování hybnosti, silové
účinky volného proudu kapaliny na nepohyblivé i pohyblivé plochy (Peltonova lopatka).
Mechanická práce a mechanická energie. Zákon zachování energie a zákon zachování
hybnosti. Bernoulliho rovnice a její aplikace. Pitotova trubice, Venturiho vodoměr.

Výtok z nádoby velkým otvorem. Podobnostní číslo (Reynoldsovo, Machovo). Šíření zvuku
v kapalině, Lavalova dýza.

9.12.

9.12.

HYDRODYNAMIKA II

Základní zákonitosti proudění reálné (vazké) tekutiny. Proudění reálné tekutiny v potrubí.
Rychlostní profil proudící tekutiny. Rozšířená Bernoulliho rovnice. Hydraulický odpor proti
pohybu kapaliny. Dissipace energie (proudícího) media. Tlaková, třecí a místní ztráta;
ztrátová výška. Součinitel třecích ztrát (odporový koeficient) λ. Koeficient viskozního tření.
Ztrátový součinitel ξ. Kritické Reynoldsovo číslo (proudění v potrubí kruhového průřezu),
Weisbachův vzorec.

ÚVOD DO
VYSOKOTLAKÉ
HYDRAULIKY.
JEDNODUCHÉ
HYDRAULICKÉ
STROJE A ZAŘÍZENÍ

Nenewtonské tekutiny a látky (suspenze, olej, barva), technická kapalina (aditivum), směs
(reálná kapalina). Viskoelestické jevy. Základní vlastnosti plynů. Teplotní roztažnost a
rozpínavost plynu. Izotermická stlačitelnost plynu. Adiabatická a polytropická stlačitelnost
plynu.
Úvod do vysokotlaké hydrauliky. Základní vlastnosti směsi. Teplotní objemová roztažnost
směsi. Izotermická stlačitelnost směsi. Hydraulické odpory vysokotlaké hydrauliky.
Jednoduché hydraulické stroje a zařízení (lis, spojka, ventil, šoupě, rozvaděč).
Konstrukční uspořádání a vlastnosti vybraných řídících prvků. Jednosměrný ventil.
Rozvaděč pro řízení směru průtoku. Hydraulický a elektrohydraulický řídící prvek.
Hydrostatický převodník.
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