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ABSTRAKT 

V této diplomové práci je řešena problematika měření účinnosti vodních turbín se 

zaměřením na malé vodní elektrárny. Jsou zde popsány metody provozních a přejímacích 

zkoušek pro určení charakteristik. Je zde krátce pojednáno o problematice chyb a nejistot 

měření. 

Hlavním cílem této práce je popsání principu Gibsonovy metody měření průtoku, 

neboli metody tlak-čas. Je zde popsán její fyzikální základ a odvozen vzorec používaný pro 

výpočet. Jsou zde popsány veškeré aspekty této metody a také jsou zde shrnuty nové 

poznatky a navrhované úpravy Gibsonovy metody. Také jsou detailně vysvětleny rozdíly ve 

třech používaných variantách metody tlak-čas. Jsou zde sepsána normativní doporučení a 

omezení pro použití Gibsonovy metody. Komplexně je zde zpracován také postup výpočtu 

s příklady průběhu měřených a vypočtených veličin. 

Je zde předveden výpočet na konkrétních datech pomocí autorova skriptu napsaného 

v prostředí MATLAB, některé výpočty jsou provedeny také v programu MS Excel. Jsou zde 

zpracována zapůjčená historická i autorem měřená data. Na těchto datech je provedena 

citlivostní analýza jednotlivých vlivů.  

ABSTRACT 

This thesis works with efficiency measurements issues of water turbines with focusing 

on small hydroelectric powerhouses. The thesis describes the methods of operational and 

field acceptance tests. The thesis also solves the issues of errors and measurements 

uncertainty. 

The aim of this thesis is to describe the Gibson method principle of discharge 

measurement alias pressure-time method. The thesis works with Gibson method physics 

basis and presents formula derivation that is used for the calculation. There are described all 

aspects of this method and summarised new findings and suggestions of Gibson method 

adjustments. There is also a clarification of differences among three techniques of pressure-

time method usage. Also these are delineated normative recommendation and restrictions 

for Gibson method usage. The thesis works comprehensively with the method of calculation 

with particular examples of measured and calculated waveforms. 
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The thesis also presents the calculation on particular data measured using authors‘ own 

script written in MATLAB, some calculations are also performed in Microsoft Excel 

programme. Data presented in this thesis are borrowed historical ones and also gained from 

authors own measurements. These data are also used for sensitivity analysis. 

Klíčová slova 

Gibsonova metoda, měření průtoku, metoda tlak-čas 

Key words 

Gibson method, discharge measurement, pressure-time method 
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1. ÚVOD 

Motivací pro sepsání této práce byl zájem o využití vodní energie s praktickým 

zaměřením na malé vodní elektrárny, hlavním impulsem byla nabídka práce na MVE na 

Černohorském potoce v Jánských Lázních. 

V první části se práce bude zabývat měřením veličin na vodních turbínách za účelem 

stanovení charakteristik soustrojí. Jako základní texty k této části práce budou sloužit české 

ekvivalenty evropských norem. Budou zde popsány běžné metody měření vybraných 

charakteristik. 

Druhá část práce se zaměří podrobněji na stanovení průtoku v přivaděči vodní 

elektrárny Gibsonovou metodou, neboli metodou tlak-čas. Bude zde podrobně popsán 

teoretický princip této metody, požadavky na vybavení a možnosti a omezení jejího využití. 

Bude zde též věnován prostor popisu vlivů, jak měřicího vybavení, tak způsobu zpracování 

naměřených dat na interpretaci výsledků a celkovou přesnost měření. Pro tuto část práce 

budou jako podklady sloužit odborné články z domácí i zahraniční akademické sféry. 

Třetí část práce bude věnovaná zpracování konkrétních naměřených dat pro 

Gibsonovu metodu měření průtoku. Data budou získána buďto vlastním měřením (MVE 

Jánské Lázně II) nebo se bude jednat o zapůjčená historická data. Pro možnost okamžitého 

zpracování měřených dat bude vytvořen algoritmus v prostředí MATLAB. Pro podrobnější 

interpretaci a citlivostní analýzu bude použit Microsoft Excel.  

V závěru práce budou zevrubně shrnuty výsledky citlivostní analýzy a zároveň bude 

zhodnoceno, zda je Gibsonova metoda vhodná pro stanovení průtoku na MVE Jánské Lázně 

II. 

 

2. PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY PRO STANOVENÍ 

CHARAKTERISTIK 

Pro ověření deklarovaných projektovaných vlastností vodních turbín je třeba určit a 

měřit jejich hydraulické charakteristiky. Charakteristiky vodních turbín jsou: otáčky, průtok, 

měrná hydraulická energie, výkon a účinnost (ČSN EN 60041). Z hlediska zaměření této 
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práce jsou nejdůležitější charakteristiky průtok, účinnost a výkon. Těmto třem 

charakteristikám je věnována kapitola č. 3. 

2. 1. Požadavky na postupy měření 

Norma ČSN EN 60041 stanovuje pro provedení zkoušek pro stanovení charakteristik 

stroje při ustálených stavech zkušební postupy a doporučení. Indexovým zkouškám se tato 

práce vzhledem ke svému zaměření nevěnuje. 

Pro stanovení charakteristik je možné požít dvě následující metody. 

A) První postup se skládá z měření několika bodů v rozsahu provozních podmínek a 

z proložení křivek charakteristik těmito body. Kvalita měření se posuzuje podle odchylek 

bodů od křivky jimi proložené. Podle metody A bylo zřejmě postupováno v případě měření 

na elektrárně Saint-Étienne-Cantalès (kapitola 6. 1.).  

B) Druhý možný postup spočívá v opakovaném měření jednoho nebo více 

specifikovaných provozních bodů. Tato metoda se nepoužívá tehdy, je-li možné nastavit 

ustálené podmínky pouze na krátkou dobu. Kvalita se posuzuje podle odchylek výsledků 

jednotlivých dílčích zkoušek od jejich aritmetické střední hodnoty v uvažovaném provozním 

bodě (ČSN EN 60041). 

2. 1. 1. Splnění zkušebních podmínek 

Pro to, aby byla zkouška uznána za platnou, musí být splněno několik podmínek. 

Zejména je třeba brát v potaz vliv kolísání a fluktuace měřených veličin. Fluktuace jsou 

definovány jako vysokofrekvenční změny měřené veličiny. Je možné je eliminovat 

vhodným typem lineárního tlumení, ale je třeba zajistit, aby nedošlo k potlačení změny o 

delší periodě. Pokud by kolísání měřených veličin překročilo normativní hodnoty, není 

možné výsledky zkoušky akceptovat (ČSN EN 60041, s. 36). 

 

2. 1. 2 Nejistoty měření 

Žádné měření není bez chyb. Chyby mohou být tří typů: 

a) hrubé chyby 
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b) náhodné chyby 

c) systematické chyby 

Hrubé chyby spočívají v chybném postupu měření. Patří sem lidské a přístrojové 

chyby, například chybně odečtené nebo zapsané hodnoty měřené veličiny. Měření s hrubou 

chybou není možné zahrnout do žádného souboru dat použitého při vyhodnocení zkoušky. 

Náhodné chyby jsou způsobeny větším počtem malých, vzájemně nezávislých vlivů, 

které způsobují, že měřicí systém neukazuje tentýž údaj při měření téže hodnoty vstupní 

veličiny. Pro zmírnění dopadu náhodných chyb na měření je doporučeno měření opakovat, 

neboť náhodná chyba střední hodnoty z n měření je √𝑛krát menší než náhodná chyba 

jednoho měření (ČSN EN 60041, s. 39). 

Systematické chyby jsou určeny převážně výběrem měřicí metody. Systematickou 

chybu není možné odstranit opakovaným měřením, protože chyba je přítomna stále a se 

stejnou hodnotou. Příkladem může být použití střední hodnoty rychlosti v průřezu, pokud 

není rychlostní pole rovnoměrně rozloženo. 

Komplexně problematiku nejistot při měření průtoku řeší norma ISO 5168 – Měření 

průtoku tekutin – Postupy vyhodnocení nejistot. 

3. METODY MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK 

3. 1. Průtok 

Průtok vodní elektrárnou je základní návrhovou hodnotou. Proto je třeba s měřením 

průtoku během zkoušek i běžného provozu počítat již při projekci. Doporučuje se použití 

dvou metod. Jedné pro měření celkového průtoku a druhé například pro určování struktury 

proudění (ČSN EN 60041). 

V praxi je známo a používáno několik metod pro stanovení průtoku na vodních 

elektrárnách. Jsou to měření rychlostního pole, Gibsonova metoda (metoda tlak-čas), 

směšovací metody a ultrazvukové měření průtoku. Pro přejímací zkoušky se nejčastěji 

používají metoda integrace rychlostního pole, Gibsonova metoda a směšovací metody. 

Ultrazvukové měření nabízí oproti ostatním metodám možnost kontinuálního měření 

(Adamkowski a kol, 2008). Jako indexové měření průtoku je možné použít ještě metodu 
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Winter - Kennedy, která je založená na měření rozdílu tlaku uvnitř a vně spirály turbíny 

(Urquiza a kol., 2012). 

Z hlediska přesnosti jsou všechny zde vyjmenované metody měření průtoku 

srovnatelné. Systematická nejistota se na úrovni 95% spolehlivosti pohybuje od ± 1 % do ± 

2 %. 

3. 2. Termodynamická metoda měření účinnosti 

Termodynamická metoda měření účinnosti turbíny je založena na zákonu zachování 

energie. Měří se ztráty energie při průchodu vody turbínou. Hlavním zdrojem ztrát energie 

je přeměna mechanické energie na tepelnou. Z důvodu nejednotnosti hodnot měřených ve 

vysokotlakém a nízkotlakém vztažném průřezu strojů, omezených možností měřicího 

zařízení a velkého počtu korekčních součinitelů, je rozsah použití metody omezen pouze pro 

měrné hydraulické energie větší než 1000 J.kg-1, tj. pro spády nad 100 m (ČSN EN 60041, 

s. 123). Dnešní vybavení je sice přesnější a lepší, než bylo dostupné v době publikace normy, 

ale je třeba brát v úvahu několik faktorů: 

a) Citlivost a stabilita měření teploměrem 

b) Teplotní stabilita přitékající vody 

c) Rozdělení teploty po měřeném průřezu 

Teplotní stabilita přitékající vody je velkým problémem při mělkých odběrech 

z rezervoáru, kde se projevuje teplotní stratifikace. I s postupem v technice a přístrojovým 

vybavením však normativní limit zůstává stejný (Hulaas, Vinnogg, 2010, s. 172). 

Termodynamická metoda je výhodná, protože pro zjištění účinnosti soustrojí není 

třeba měřit průtok, ale velkou nevýhodou je značná náročnost na přístrojové vybavení a 

velmi vysoké nároky na zkušenost a odbornost štábu, který zkoušku provádí.  

4. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY VODNÍCH TURBÍN MALÝCH 

VODNÍCH ELEKTRÁREN 

Přejímací zkouška je úkon, kterým jsou potvrzeny návrhové charakteristiky soustrojí. 

Přejímacím zkouškám pro malé vodní elektrárny do instalovaného výkonu 15 MW se věnuje 
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norma ČSN EN 62006. Tato norma řeší jak postup při zkouškách pro určení charakteristik, 

tak rozsah záruk na jednotlivé charakteristiky. Dále bude porovnáno měření průtoku pomocí 

měření rychlostního pole a Gibsonovy metody. 

4. 1. Měření rychlostního pole a Gibsonova metoda 

Pro porovnání těchto dvou měření průtoku byla zvolena vodní elektrárna Zur (Steller 

a kol., 2015). Elektrárna má čistý spád 15 m a jsou zde osazeny dvě malé Kaplanovy turbíny, 

každá o výkonu 4,3 MW. Tato elektrárna byla vybrána kvůli příznivým podmínkám pro 

instalaci přístrojů potřebných pro obě metody měření průtoku. Obě metody byly použity 

zároveň za dříve určených provozních podmínek. Pro měření rychlostního pole byla použita 

konstrukce s 26 snímači, pro zaznamenávání tlaku byl osazen diferenční snímač tlaku. 

Výsledky měření ukazují, že se rozdíl mezi průtokem měřeným snímáním rychlostního pole 

a určeným Gibsonovou metodou pohybuje od 0,02 % při nejvyšších provozních průtocích 

až po 2,98 % při nižších provozních průtocích. To však může být způsobeno i metodou 

integrace rychlostního pole (Steller a kol., 2015, s. 20).  

Průměrný rozdíl v garantované a měřené účinnosti určené z průtoku pomocí 

Gibsonovy metody nebo integrací rychlostního pole je na základě velkého počtu měření 0,34 

% (Ševčík, 2012, s. 6) Výsledky ukazují o něco lepší spolehlivost Gibsonovy metody oproti 

měření rychlostního pole, to však může být dáno lepšími podmínkami při měření pro 

Gibsonovu metodu (Ševčík, 2012, s. 6). 

 

5. GIBSONOVA METODA MĚŘENÍ PRŮTOKU 

Gibsonova metoda, běžně též označovaná jako metoda tlak-čas (pressure-time), byla 

odvozena v roce 1923 Normanem R. Gibsonem, vodohospodářským inženýrem ve 

společnosti Niagara Falls Power Company ve Spojených státech. Metoda byla poprvé 

použita v létě roku 1924 na elektrárnách patřících Washington Power Company (Guse, 1925, 

s. 5). Od té doby se Gibsonova metoda stala jednou ze základních metod pro určování 

průtoku v uzavřených přivaděčích vodních elektráren při tlakovém režimu proudění. 
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5. 1. Princip Gibsonovy metody 

Gibsonova metoda je specifická tím, že na rozdíl od ostatních metod měření průtoku, 

kdy je měřen přímo ustálený stav, je při použití Gibsonovy metody zaznamenáván průběh 

neustáleného stavu. Neustáleným stavem je náhlá změna průtoku v přivaděči. Pro použití 

metody tlak-čas je nejvýhodnější omezení průtoku na co nejnižší hodnotu v co nejkratším 

čase. Toho je docíleno uzavřením buďto nouzových uzávěrů (klapka, kulový ventil) nebo 

ovládacích prvků turbíny (jehla, lopatky rozváděcího kola). Rychlost zavírání závisí na typu 

uzávěru, velikosti průtočné plochy, ale hlavně na délce přivaděče. U dlouhých přivaděčů 

není možné uzavřít uzávěr příliš rychle z důvodu vytvoření příliš velkého vodního rázu a 

riziku poškození přivaděče nebo vybavení. 

5. 1. 1. Odvození 

Gibsonova metoda měření průtoku je založena na prvním a druhém Newtonově 

pohybovém zákoně a odvozených zákonech hydromechaniky. Principem Gibsonovy metody 

je, že setrvačná síla vyvolaná změnou hybnosti (zpomalením při zavírání, zrychlením při 

otvírání) vodní masy se projeví změnou tlaku mezi dvěma měřenými průřezy v přivaděči 

(Steller a kol., 2015). Průtok je stanoven jako integrál z této tlakové změny ve vhodně 

zvoleném časovém intervalu. Z výše popsaného fyzikálního jevu je zřejmé, že metoda je 

použitelná jak pro turbínový, tak i čerpadlový provoz, používá se však prakticky pouze při 

uzavírání průtoku při turbínovém provozu (ČSN EN 60041). 

 



15 

 

 
Obrázek č. 5. 1. Uspořádání pro měření pomocí Gibsonovy metody (ČSN EN 62006). 

 

Předpokládáme-li nestlačitelnou kapalinu bez tření, pak platí: 

𝑝1

𝜌
+

𝑣1
2

2
=

𝑝2

𝜌
+

𝑣2
2

2
+ ∫

𝜕𝑣

𝜕𝑡

2

1
 𝑑𝑠       (5. 1) 

Pro potrubí s konstantním průřezem: 

𝑝2−𝑝1

𝜌
=

∆𝑝

𝜌
= − ∫

𝜕𝑣

𝜕𝑡

2

1
 𝑑𝑠 = −𝐿2𝐺−1𝐺  

𝜕𝑣

𝜕𝑡
     (5. 2) 

Integrováním dostaneme: 

∫ (
∆𝑝

𝜌
) 𝑑𝑡 = −𝐿2𝐺−1𝐺

𝑇2

𝑡=𝑇1
 (𝑣𝑇1 − 𝑣𝑇2)     (5. 3) 

kde: 

vT1 a vT2 jsou průměrné rychlosti v průřezech v časech T1 a T2 [m/s] 

L2G-1G je osová vzdálenost mezi průřezy 1G a 2G [m] 

ρ je hustota vody [kg/m3] 

p1 a p2 je tlak měřený v průřezech 1G a 2G [Pa] 
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Před uzavřením se předpokládá, že turbína pracuje ve stabilních ustálených 

podmínkách a že rychlost vody vT2 je nulová, jakmile je uzávěr zcela uzavřen. Pak průtok 

v čase T1 těsně před uzavřením je: 

𝑄𝑇1 = 𝑣𝑇1 ∗ 𝐴 =
𝐴

𝐿2𝐺−1𝐺∗𝜌
∫ ∆𝑝  𝑑𝑡      (5. 4) 

kde: 

A = průtočná plocha přivaděče [m2]. 

V praxi je však třeba vzít v úvahu několik korekcí (ČSN EN 62006). 

Pokud by byla metoda aplikována na přivaděč s proměnným průřezem, je třeba zavést 

penstock factor cpst. Tento koeficient bere v úvahu rozdílnost průřezu po délce přivaděče a 

je vlastně zobecněním převrácené hodnoty členu A/L v rovnici (5. 4). Penstock factor se určí 

dle rovnice (5. 5) (Ševčík, 2016). 

𝑐𝑝𝑠𝑡 = ∑ (
𝐿𝑖

𝐴𝑖
) [m-1]        (5. 5) 

Kde: 

Li jsou délky jednotlivých úseků přivaděče [m] 

Ai jsou plochy průřezů jednotlivých úseků [m2] 

Při větších nepřesnostech i v rámci jednotlivých úseků je dobré přistoupit k měření 

v několika polohách. 

Rovnice (5. 4) při zavedení cpst přejde na tvar: 

𝑄𝑇1 =
1

𝑐𝑝𝑠𝑡∗𝜌
∫ ∆𝑝  𝑑𝑡        (5. 6) 

Při odvození nebylo počítáno se ztrátami třením v měřeném úseku. Předpokládáme 

ztráty třením úměrné kvadrátu průtoku. 

∆𝑝𝑧 = 𝑅[𝑄(𝑡)]2 [Pa]        (5. 7) 
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Kde R je odporový součinitel. Odporový součinitel vyjadřuje ztrátu třením při 

ustáleném průtoku před zavřením. Pokud upravíme rovnici (se zavedením ztrát třením) (5. 

6) do tvaru: 

𝑐𝑝𝑠𝑡 ∗
𝜕𝑄

𝜕𝑡
= −∆𝑝 − ∆𝑝𝑧        (5. 8) 

A zavedeme do ní rovnici (5. 7), můžeme napsat: 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
= −

∆𝑝+𝑅[𝑄(𝑡)]2

𝑐𝑝𝑠𝑡∗𝜌
        (5. 9) 

Z této rovnice lze vyjádřit odpor R v závislosti na počátečním průtoku Qpoč. Protože je 

Qpoč ustálený, je jeho derivace podle času rovna nule, tudíž platí: 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
= 0 = −

∆𝑝+𝑅𝑄𝑝𝑜č
2

𝑐𝑝𝑠𝑡∗𝜌
        (5. 10) 

R = −
∆𝑝

𝑄𝑝𝑜č
2         (5. 11) 

Pro zachování znaménka při měření se doporučuje zavést odpor takto: 

R = −
∆𝑝

|𝑄𝑝𝑜č|∗𝑄𝑝𝑜č
        (5. 12) 

To zaručuje zohlednění možné změny směru proudění v přivaděči (Adamkowski, 

Krzemianowski, 2012, s. 4). Jako Δp se bere počáteční rozdíl tlaků mezi měřenými průřezy 

viz obrázek č. 5. 2. 

Adamkowski doplňuje ještě člen Δpd, který vyjadřuje rozdíl dynamických tlaků mezi 

měřenými průřezy. Vyjadřuje rozdíl rychlostních výšek a je nezávislý na směru průtoku: 

Δpd(t) = 𝑅𝑑[𝑄(𝑡)]2
   kde: 𝑅𝑑 =

𝜌𝛼2

2𝐴2
2 −

𝜌𝛼1

2𝐴1
2   (5. 13) 

kde: α1, α2 jsou Coriolisova čísla pro jednotlivé průřezy a A1, A2 jsou plochy průřezů 

(Adamkowski, Krzemianowski, 2012, s. 5). V celém přivaděči je v jednom okamžiku 

konstantní průtok a předpokládáme konstantní hustotu, takže pokud jsou měřené průřezy 

stejné, tento člen je nulový.  
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Obrázek č. 5. 2 Δp pro stanovení odporového součinitele R. 

 

Dalším zjednodušením při odvozování byla možnost průsaku Qprůs přes uzávěry 

v přivaděči. Průsak, pokud nějaký po dovření uzávěrů existuje, je třeba přesně určit. Měřit 

se dá například samostatným výpočtem pomocí Gibsonovy metody. Při tomto postupu se 

jako ustálený počáteční stav bere tento průsak. Aby byl tento postup proveditelný, musí být 

možné zamezit nějakým způsobem veškerým průsakům. To lze často zajistit dovřením 

revizních uzávěrů v přivaděči, které se nehodí k měření pro celý průtok, protože májí příliš 

pomalou manipulaci. Ševčík určuje průsak z poklesu tlaku v přivaděči, který byl 

oboustranně uzavřený. Pokles tlaku sleduje jako pokles hladiny v zavzdušňovacím potrubí. 

Ze znalosti průměru zavzdušňovacích potrubí je poté dopočítána hodnota průsaku (Ševčík 

2016). Průsak je možné měřit i jinými metodami, například ultrazvukovou metodou nebo 

měrným přelivem. To, jakou metodu pro měření průsaku zvolíme, se řídí podle podmínek 

na konkrétním vodním díle, na kterém provádíme měření. 

Pro úplnost je třeba zmínit ještě zanedbání stlačitelnosti vody. Pro účely Gibsonovy 

metody je možné stlačitelnost vody zanedbat, na vypočtenou hodnotu nemá téměř žádný 

vliv, její zavedení by představovalo přílišné zkomplikování výpočtu. Taktéž není uvažována 

elastická deformace stěn přivaděče v důsledku vzniku vodního rázu. Tato deformace by 

mohla mít vliv, pokud by byl přivaděč vyroben z nějakého měkčího materiálu. Ale vzhledem 

k tomu, že je u přivaděčů požadována vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost, jsou 
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většinou vyrobeny z materiálů, které výrazné elastické deformace při nárůstu tlaku uvnitř 

přivaděče nevykazují (Adamkowski, Janicki, 2011 s. 3). 

Kompletní v praxi používaná rovnice pro výpočet průtoku pomocí Gibsonovy metody 

je tedy(Adamkowski, Krzemianowski, 2012, s. 4): 

Q =
1

𝑐𝑝𝑠𝑡∗𝜌
∫ (∆𝑝(𝑡) + ∆𝑝𝑑(𝑡) + ∆𝑝𝑧(𝑡))

𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡 + 𝑄𝑝𝑟ů𝑠   (5. 14) 

Značení členů v rovnicích se liší podle autora práce. V této práci bylo sjednoceno tak, 

aby odpovídalo výpočtům dále. 

5. 2. Verze Gibsonovy metody 

V současné době jsou používány tři možné přístupy ke Gibsonově metodě. Toto 

rozdělení se týká možností získání a záznamu průběhu tlakové diference mezi měřenými 

průřezy přivaděče. Rozdělit je lze takto: 

1) Klasická verze Gibsonovy metody, jak ji používal například Guse na elektrárně 

Long Lake v roce 1924 (Guse, 1925), je založena na přímém záznamu tlakové diference 

pomocí Gibsonova přístroje. Přístroj byl propojen s oběma průřezy, po kalibraci odpovídaly 

hladiny rtuti ve dvou trubičkám hodnotám tlaku v obou průřezech. Při zavírání uzávěru byl 

průběh jejich rozdílu zaznamenáván skrze závěrku na fotografický film jako diferenční 

diagram. V současnosti je v této verzi metody používán diferenční snímač tlaku propojený 

s oběma průřezy. 

2) Při verzi se dvěma snímači jsou zvlášť zaznamenávány průběhy tlaku v obou 

průřezech. Výsledný průběh rozdílu tlaků je získán jako rozdíl průběhu tlaku v dolním a 

horním průřezu. Jisté problémy v této verzi metody může působit časová synchronizace 

snímačů v obou průřezech. 

3) Ve verzi s jedním měřeným průřezem funguje jako druhý průřez pro stanovení 

průběhu tlakové diference volná hladina v rezervoáru elektrárny. Zde je problematické 

snímání výšky hladiny za předpokladu, že se během uzavírání přivaděče a tím i změny 

průtoku, poloha hladiny mění. Nezavedením této proměnné do výpočtu zřejmě dochází 

k chybě, velikost této chyby však zatím nebyla stanovena. Proto je doporučeno použít tuto 
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verzi Gibsonovy metody pouze za předpokladu konstantní hladiny v rezervoáru během 

měření. 

V klasické verzi byla nastolena otázka, zda a jaký vliv na výsledek mají parametry 

přívodního potrubí k diferenčnímu snímači a samotný diferenční snímač. Adamkowski a 

Janicki sestavili matematický model systému přívodní potrubí/diferenční snímač pro měření 

na vodní elektrárně. Autoři takto ověřili, že je bez následků možné zanedbat vliv parametrů 

systému propojovací potrubí/diferenční snímač (Adamkowski, Janicki, 2011 s. 13).  

Ve všech verzích je třeba dbát na správné umístění tlakových odběrů. V každém 

průřezu musí být minimálně 4 tlakové odběry o průměru od 3 do 6 mm v rovině kolmé na 

osu přivaděče (v přivaděči s průměrem menším než 4 m mohou být umístěny pouze 2 

odběry). V kruhových přivaděčích musí být tlakové odběry umístěny rovnoměrně po 

obvodu, u obdélníkových přivaděčů ve čtvrtinách stěn. Minimální vzdálenost tlakových 

odběrů od výraznějších nepravidelností přivaděče je 2D, kde D je průměr přivaděče (ČSN 

EN 60041).  

5. 3. Normativní doporučení 

Proto, aby byla zajištěna platnost a opakovatelnost měření Gibsonovou metodou, je 

třeba dodržovat podmínky platnosti předepsané v ČSN EN 60041. Zásadní podmínky jsou: 

a) Mezi dvěma měřenými průřezy se nenachází volná hladina ani vzduchové kapsy. 

b) Průsak uzavřeným uzávěrem nesmí být větší než 5 % měřeného průtoku a musí být 

změřen s přesností do 0,2 % průtoku. 

c) V měřeném úseku musí být přivaděč přímý a mít konstantní průřez a musí být bez 

výraznějších nepravidelností. 

d) Vzdálenost mezi průřezy musí být minimálně 10 m. 

e) Součet tlakových ztrát mezi dvěma průřezy měření a dynamického tlaku při 

maximálním měřeném průtoku nesmí překročit 20 % průměrné změny diferenčního tlaku, 

jaký se zaznamenává při uzavírání uzávěru. 
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Norma ČSN EN 62006 dále předepisuje: 

f) ρ ∙ Q ∙ (∫
𝑑𝐿

𝐴
) > 50 [𝑘𝑃𝑎/𝑠]      (5. 15) 

g) L/D>10 proti vodě 

h) ΔL∙v>50 [m2/s] 

i) ΔL>10 [m] 

kde: 

L = délka přivaděče [m] 

v  = průměrná rychlost [m/s] 

ΔL = vzdálenost mezi měřenými 

průřezy [m] 

A je plocha přivaděče [m2] 

Q je průtok [m3/s] 

K bodu c se vyjadřují (Adamkowski, Krzemianowski, Janicki, 2008). Na příkladu 

měření na přivaděči s dvěma koleny demonstrují vliv zakřivení přivaděče. Měření probíhalo 

dle mezinárodních standardů. Byl zaveden penstock factor c_pst. Poté bylo za pomocí CFD 

ve 3D modelováno proudění v přivaděči. Ze simulace proudění v přivaděči byl vypočten 

ekvivalentní penstock factor c_pste. Pro porovnání byla zavedena rovnice: 

∆c_pst =
𝑐_𝑝𝑠𝑡𝑒−𝑐_𝑝𝑠𝑡

𝑐_𝑝𝑠𝑡
  [%]       (5. 16) 

Průměrná hodnota Δc_pst ze 6 měření a simulací při průtocích od 30 do 200 m3/s byla 

přibližne 0,45 %, tato hodnota byla použita pro úpravu výsledných průtoků z měření. Autoři 

však shrnují, že tato oprava má za následek korekci průtoku o cca -0,45 %, což je příliš malá 

hodnota, než aby měla vliv na měřenou účinnost turbíny (Adamkowski, Krzemianowski, 

Janicki, 2008, s. 10). 

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že není nezbytně nutné měřit pouze na přímých 

přivaděčích. Je ale nutné mít na paměti, že zakřivení mají na výsledky vliv a vždy zvážit, 

zda je ještě možné nebrat je v potaz. 
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Bod e formulují přehledněji (Adamkowski, Krzemianowski, 2012, s. 5) jako 

nerovnost: 

|
∆𝑝𝑑0+∆𝑝𝑧0

∆𝑝𝑚
| < 𝜀         (5. 17) 

Kde: Δpm je průměrná hodnota rozdílu statických tlaků mezi měřenými průřezy 

v okamžiku zastavení průtoku. Index 0 značí počáteční stav, tj. před začátkem zavírání 

přivaděče. 

Pro ověření správného zaznamenávání a zpracování dat je nutné zaznamenávat tlak 

v měřených průřezech dostatečnou dobu před uzavíráním uzávěru, pro kontrolu ustálenosti 

tlaku, a dostatečně dlouho po dovření uzávěru pro kontrolu dokmitání průtoku.  

 

5. 3. 1. Systematická nejistota měření Gibsonovou metodou 

Se systematickými nejistotami je třeba počítat při každém měření. Jejich zdrojem jsou 

nejčastěji nepřesnosti měření. Norma ČSN EN 62006 rozděluje systematické nejistoty do 

několika kategorií a uvádí i jejich hodnoty doporučené pro výpočty. Tyto hodnoty neslouží 

k úpravě vypočtených průtoků, dávají pouze představu o závažnosti systematických nejistot 

jako zdrojů chyb. Slouží také jako jedno z kritérií při výběru metody měření průtoku. Pokud 

se vyhodnocení nejistot provádí před zkouškou, všechny zúčastněné strany mohou metodu 

buď akceptovat nebo odmítnout (ČSN EN 62006). 

a) Pro geometrické rozměry přivaděče norma stanovuje, že rozměry (plochu i délku) 

lze převzít z ověřeného výkresu. Pokud není po délce průřez potrubí stejný, bere se jeho 

průměrná hodnota. (Ševčík, 2016) měří dokonce v každém úseku na začátku i na konci 

v několika polohách. Norma uvádí nejistoty pro jednotlivé úseky přivaděče a celkovou 

systematickou nejistou udává fpenst=±0,65 %. 

b) Pro měření a záznam ustálených stavů tlaku jsou stanovené systematické nejistoty 

pro měření statického tlaku fsta=±0,15 % a pro měření při ustáleném stavu před počátkem 

manipulace frun=±0,35 %.  
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c) Pro přechodové podmínky, tj. podmínky během manipulace, které jsou způsobeny 

změnou průtočného profilu, náhodnými pulzacemi tlaku a nastavením počátku a konce 

integrace, je stanovena systematická nejistota fPT=±0,80 %. 

d) Nejistota dynamického spádu, pokud je dodrženo doporučení z bodu e předcházející 

kapitoly, je dle normy fdyn=±0,97 %. To je největší systematická nejistota v celé Gibsonově 

metodě.  

e) Nejistota ztrátové výšky je stanovena ffr=±0,28 %.  

f) Nejistota snímače tlaku a sběru dat vychází z doporučení, že má být použit 

převodník o minimálním rozlišení 16 bitů. Za tohoto předpokladu, kdy v zaznamenaných 

hodnotách bude kvantizační chyba mít nepatrný vliv, je nejistota způsobena linearitou, 

hysterezí, posunem nuly vlivem teploty a dynamickým rozsahem. Nejistota způsobená 

instalovanými přístroji je však velmi nízká finst=±0,1 %. 

g) Jak již bylo zmíněno výše nejistota průsaku odpovídá požadované přesnosti jeho 

měření, tzn. fleak= ±0,2 %. 

Celková systematická nejistota měření je určena jako druhá odmocnina z kvadrátů 

všech dílčích nejistot fQ=±1,51 %. Norma ČSN EN 60041 v příloze A1 uvádí přesnost 

(systematickou nejistotu) při 95% spolehlivosti ± 1,5 % až ± 2,3%. 

5. 4 Postup výpočtu 

Výpočet průtoku pomocí Gibsonovy metody je integrace plochy tlakového 

diferenčního diagramu. Ten vznikne záznamem rozdílu tlaků ve dvou průřezech přivaděče 

při jeho uzavírání. Typický průběh rozdílu tlaku dp včetně průběhu zavírání lopatek 

rozváděcího kola yRK, průběhu průtoku Q  a ztrátové výšky Hzt je na obrázku č. 5. 3.  
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Obrázek č. 5.3. Typický průběh rozdílu tlaků a průtoku při uzavírání lopatek rozváděcího kola. Síla, kterou je 

masa vody zastavena se prezentuje plochou ohraničenou křivkami dp a Hzt. Po názornost byly průběhy 

sesazeny. 

 

5. 4. 1. Základní předpoklady 

Základním předpokladem pro aplikaci Gibsonovy metody je splnění požadavků 

stanovených normou. Z některých normativních požadavků je možné slevit, pokud se na tom 

domluví všechny smluvní strany při prováděných zkouškách nebo pokud není nutné mít 

zajištěný normalizovaný průběh zkoušek.  

Vstupními hodnotami, které jsou pro výpočet nezbytné a zadávají se jako parametry 

přivaděče jsou: 

a) Délka přivaděče 

b) Průměr nebo průtočná plocha 

Pokud se přivaděč skládá z různých profilů nebo různých materiálů, je tato skutečnost 

zohledněna v parametru  penstock factor, o kterém bylo pojednáno výše.  
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Pro stanovení hustoty vody je zapotřebí znát její teplotu s přesností na 0,1 °C. Při 

přesných měřeních na velkých elektrárnách je třeba také přepočítat gravitační zrychlení 

podle polohy elektrárny dle ČSN EN 60041 příloha E1 (Ševčík, 2016).  

Průsak, pokud nastává po dovření uzávěru, je třeba určit s předepsanou přesností. 

Dále je třeba mít alespoň představu, jaký průtok je možné na elektrárně očekávat. To 

se dá zajistit buďto inženýrským odhadem, použitím historických dat nebo přibližným 

výpočtem pomocí nějaké jiné nepřesnější metody. 

Pro ověření správnosti výpočtu je vhodné zaznamenávat i vedlejší veličiny. Jako 

nejlepší se jeví průběh uzavírání uzávěru a průběh výkonu turbín. Obě tyto vedlejší křivky 

neslouží přímo k výpočtu, ale jsou užitečné jako souvislosti pro správné nastavení parametrů 

integrace. 

5. 4. 2. Záznam průběhu tlaku 

V původní podobě probíhalo vyhodnocení průtoku vizuálně z diferenčního diagramu 

získaného pomocí Gibsonova přístroje. Norma ČSN EN 60041 uvádí jako možnost 

vyhodnocení diferenčního diagramu planimetrováním. 

V současnosti jsou veškerá data zpracovávána digitálně na počítačích. Dále bude 

uveden postup při použití verze Gibsonovy metody se dvěma na sobě nezávislými záznamy 

tlaku a verze s použitím hladiny v rezervoáru, protože tyto verze byly použity při měřeních 

zpracovaných níže. 

Záznam probíhá pomocí snímačů tlaku zapojených v proudové smyčce o rozsahu 4 – 

20 mA. Zapojení v proudové smyčce má mnoho výhod. 

a) Přenáší se proudový, ne napěťový signál. To znamená, že kabeláž může být velmi 

dlouhá, protože úbytek napětí nemá na proudový signál vliv. Je zde takém menší vliv rušení.  

b) Senzor se napájí přímo z proudové smyčky, stejně tak je možné napájet i 

jednoduché zobrazovací zařízení, např. LED panel. 

c) Rozsah proudu 4 – 20 mA znamená, že nulová hodnota měřené veličiny odpovídá 

proudu 4 mA. Tím pádem, když proud klesne na 0 A, znamená to poškození smyčky. 
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Ze snímače tlaku je napěťový signál převeden vysílačem na proudový signál. 

Proudový signál je přijímačem (A/D převodník) převeden zpět na napětí. Poté proběhne 

vzorkování a kvantování signálu. Vzorkování je vybrání jednotlivých diskrétních hodnot ze 

spojitého signálu měřené veličiny. Kvantování je přiřazení konkrétních celočíselných hodnot 

navzorkovaným bodů, které odpovídají jednotlivým kvantizačním úrovním. Výsledkem je 

řada hodnot tlaku. Jednotky se liší dle typu senzoru, pro tlak jsou to nejčastěji kPa nebo m 

v. sl..  

Velmi záleží na kvalitě vybavení a správně zvoleném typu senzoru, zvláště 

s přihlédnutím k rozsahu očekávaných a měřitelných hodnot. 

Aby nedocházelo k nevratnému zkreslení signálu vlivem vzorkování, musí být 

vzorkovací frekvence rovna teoreticky alespoň dvojnásobku nejvyšší frekvence 

zaznamenávané. Při porušení této zásady dochází k nevratnému zkreslení zdrojového 

signálu a překrytí frekvenčních spekter vzorkovaného signálu a tím ke ztrátě informace. 

Tento jev se nazývá aliasing, česky falšování. 

Dalším zdrojem chyby je kvantizační chyba. Ta vzniká při kvantování, tj. přiřazování 

konkrétní kvantizační úrovně navzorkovanému signálu. Kvantizační chyba má u lineárních 

převodníků velikost ± 0,5 kvantizační úrovně. To znamená, že čím více je kvantizačních 

úrovní, tím menší je velikost kvantizační chyby. Klasickou ukázkou vlivu kvantizační chyby 

na výstupní signál z A/D převodníku je vznik „schodů“ v signálu viz obrázek č. 5. 4.. To je 

způsobeno právě přeskočením signálu mezi kvantizačními úrovněmi.  

 

Obrázek č. 5. 4. Vliv kvantizační chyby 10bitového A/D převodníku. 
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5. 4. 3 Mechanismus výpočtu 

Obecně je nejpoužívanější postup výpočtu s několika vzájemně vnořenými iteračními 

smyčkami viz obrázek č. 5. 5 (Ševčík 2014). 

Prvním krokem je určení intervalu integrace. To je interval, kdy se projevuje silový 

účinek zpomalované vodní masy. Určení počátku integrace není problematické, protože za 

prvé odpovídá počátku uzavírání uzávěrů a za druhé v průběhu tlakové diference je vždy 

jasně viditelný počátek nárůstu tlaku. Na druhé straně určení konce integrace je náročnější. 

Vzhledem k tomu, že čím později je integrace ukončena, tím déle se integruje možná 

chyba a narůstá numerická nepřesnost výpočtu, je praktické ukončit integraci ve vhodný 

okamžik. To je možné několika způsoby (Habán, 2001): 

a) Ukončení integrace vizuálně v maximu tlakové amplitudy přímo z průběhu dp. 

Protože je průtok fázově posunutý o čtvrt periody vůči tlaku, je při maximálním nebo 

minimálním tlaku minimální (nulový průtok) viz obrázek č. 5. 6. Následně je nutné provést 

kontrolu dokmitání průtoku na nulovou hodnotu nebo na hodnotu průsaku (Ševčík, 2014, s. 

2). 

b) Výpočet průtoku ve vhodně zvoleném intervalu a výsledný průtok určit jako střední 

hodnotu takto vypočtených průtoků. 
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Obrázek č. 5. 5. Vývojový diagram výpočtu průtoku Gibsonovou metodou (Ševčík, 2014). 

 

c) Aproximace průběhu tlakové diference po dovření uzávěru vhodně zvolenou 

analytickou funkcí. Integrace se tím pádem provádí od začátku až po dovření uzávěru 

numericky. Druhý úsek je již analyticky integrovaná zvolená funkce. Pro kontrolu průběhu 

dokmitání průtoku je možné zavést obálkové křivky ve tvaru (Ševčík, 2014, s. 3): 
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𝑄𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙± = 𝑄𝑝𝑟ů𝑠 ± 𝐾 ∗ 𝑒−
𝑡

𝜏       (5. 17) 

kde: 

Qoscil± je horní/dolní obalová křivka 

Qprůs je průsak uzávěrem [m3/s] 

K je počáteční amplituda oscilujícího průtoku 

t je čas [s] 

τ je tlumicí časová konstanta [-] 

Někdy je možné exponenciální funkci nahradit jednodušší křivkou. Zásadní ale je 

zachování nulového trendu střední hodnoty kmitů (Ševčík, 2014, s. 4). 

 

Obrázek č. 5. 6. Fázový posun průtoku vůči tlaku po dovření uzávěru. 

Druhým důležitým krokem zpřesňování výpočtu je stanovení poffset. Poffset je hodnota, 

která opravuje rozdílnou polohu senzorů v obou měřených průřezech a také napravuje chybu 
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v určení nulové hodnoty senzorů (Ševčík, 2014, s. 2). Správné stanovení hodnoty poffset je 

zásadní pro správné určení průtoku. Proto je této hodnotě při výpočtu věnována zvýšená 

pozornost a hodnota se během výpočtu zpřesňuje, viz obrázek č. 5. 5. 

Obrázek č. 5. 7. Část záznamu tlakové diference pro určení poffset včetně vyznačení průměrné hodnoty 

 

Před začátkem integrace je stanovena přibližná hodnota poffset z rozdílu statických 

tlaků. Ve výpočtech dále byla tato hodnota získána jako průměr hodnot dp od ukončení 

manipulace uzávěrem do konce záznamu viz obrázek č. 5. 7. nebo jen po nějakou dobu po 

ukončení manipulace (měření Cantalès) z důvodu nevyhovujícího průběhu signálu na konci 

záznamu některých měření. 

Takto získané poffset je použito v první iteraci výpočtu průtoku pro stanovení dp pomocí 

vztahu: 

dp = 𝑝2 − 𝑝1 − 𝑝𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡  pro měření ve dvou průřezech var. b 

dp = 𝑝 − 𝑝𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡  pro měření v jednom průřezu a hladiny var. c 



31 

 

Po prvním výpočtu je zkontrolován průběh průtoku po dovření uzávěru, zda 

nevykazuje stoupající nebo klesající trend. Průtok musí po dovření uzávěru oscilovat okolo 

nulové hodnoty, respektive kolem hodnoty průsaku, pokud průsak nastává (Ševčík, 2014, 

s. 2). Vliv špatně určeného poffset je zřejmý z obrázku č. 5. 8.. Byla zde zvýšena hodnota poffset 

o 0,1 %, tím se průtok zvýšil o přibližně 0,5 %. Ale už chyba 0,5 % poffset způsobila chybu 

v průtoku 10 %. 

 

Obrázek č. 5. 8. Vliv špatné hodnoty poffset. Hodnota byla navýšena o 0,1 %. 

Po určení doby integrace a hodnoty poffset je přikročeno k numerické integraci 

s časovým krokem daným frekvencí záznamu tlakových senzorů. Iterační smyčka je 

nastavena s podmínkou, že v horní mezi integrace musí vycházet nulový průtok, respektive 

průtok musí odpovídat průsaku. Iterační smyčka je spuštěna pomocí odhadnutého 

počátečního průtoku Qodhad. Odhadnutý průtok je v každé iteraci upraven odečtením hodnoty 

průtoku na konci integrace. Pokud je splněna podmínka na konci integrace, smyčka je 

přerušena. Je zkontrolován průběh průtoku při dokmitávání. Po korekci integračních mezí a 

hodnoty poffset je za průtok prohlášeno iterované Qodhad. 
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Za první hodnotu Qodhad lze použít jakékoliv kladné číslo, ale platí, že čím blíže je 

první odhad skutečnému průtoku, tím rychlejší je výpočet. Výpočty Gibsonovy metody 

nejsou nijak časově náročné, takže není nutné první hodnotu Qodhad volit příliš pečlivě. Proto, 

aby se zabránilo oscilaci iterace je vhodné zavést koeficient tlumení iterace 0<k≤1. Tímto 

koeficientem se na konci každé iterace násobí hodnota průtoku v konečné mezi integrace, 

součin je poté odečten od předešlého Qodhad. Ve výpočtech bylo ověřeno, že zavedení 

tlumicího koeficientu není nutné, k oscilaci nedochází. 

Pro provedení výše popsaného výpočtu byl autorem práce navržen algoritmus. 

Algoritmus byl vytvořen v prostředí MATLAB a je přílohou této práce. Jako výchozí bod 

pro vytvoření algoritmu v programovacím jazyce MATLAB byl vytvořen a použit 

jednoduchý výpočet v MS Excel. Iterace výpočtu zde byla realizována pomocí nástroje 

Řešitel. Program MS Excel se však ukázal být příliš pomalý a nevhodný pro práci 

s dlouhými datovými řadami. MATLAB všem požadavkům pro zpracování měřených dat 

vyhovuje. Algoritmus je možné použít i na předběžné zpracování dat in situ. Algoritmus byl 

pracovně nazván GIB_SVEN. 

 

6. VLASTNÍ MĚŘENÍ 

Pro zpracování Gibsonovou metodou byly použity tři sady měřených dat. Jedná se o 

dvě měření historická a jedno provedené autorem práce. 

a) Měření na elektrárně Saint-Étienne Cantalès ve Franci bylo provedeno firmou OSC, 

pod vedením Ing. Petra Ševčíka v roce 2016. 

b) Měření na MVE Jánské Lázně I bylo provedeno v roce 2011 Dr. Ing. Petrem 

Nowakem. 

c) Měření na MVE Jánské Lázně II bylo provedeno v prosinci roku 2018 autorem 

práce a vedoucím práce. 
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6. 1. Vyhodnocení naměřených dat z elektrárny Saint-Étienne-Cantalès 

6. 1. 1. Popis vodní elektrárny 

Elektrárna se nachází pod betonovou klenbovou hrází Saint-Étienne-Cantalès, viz 

obrázek č. 6. 1, na toku Cère v pohoří Massif Central (Francouzské Středohoří). Vodní dílo 

bylo dokončeno v roce 1947. Jsou zde instalovány tři vertikální Francisovy turbíny, každá o 

výkonu 35 MW. 

Přivaděče této elektrárny jsou ocelové a obetonované. Přivaděče jsou kruhového 

průřezu o průměru přibližně 4 m. 

6. 1. 2 Průřez G1  

Tloušťka stěny ocelového potrubí byla dle dostupné dokumentace pouze 5 mm. 

Z tohoto důvodu byly v první fázi (LH) instalovány dva tlakové senzory (p1G1 a p1G2) pouze 

v krytu revizního otvoru v průřezu G1, viz obrázky č. 6. 2 a 6. 3. Během přípravy první fáze 

bylo zjištěno, že tloušťka stěny přivaděče je přibližně 30 mm, díky tomu bylo možné osadit 

další dva tlakové senzory (p1G3 a p1G4), viz obrázek č. 6. 4 technologií Hilti X-BT. Přehled 

tlakových senzorů instalovaných v průřezu G1 je v tabulce č. 6. 1 níže.  

 

Obrázek č. 6.1.. Přehrada Saint-Étienne-Cantalès. 
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Obrázek č. 6. 2. Podélný řez přivaděčem s vyznačenými průřezy G1 a G2. 

 

Obrázek č. 6. 3. Tlakové senzory p1G1 a p1G2 v průřezu G1. Obrázek č. 6. 4. Průřez G1 – tlakové senzory. 

 

Tabulka č. 6. 1. Instalované tlakové senzory v průřezu G1. 

 

Pracovní označení Typ senzoru Rozsah Sériové číslo

p1G1 BD Sensors DMP 331 0 - 1 000 kPa 286953

p1G2 BD Sensors DMP 331 0 - 1 000 kPa 160421289

p1G3 BD Sensors LMP 307 400 - 700 kPa 1935182

p1G4 BD Sensors LMP 307 400 - 700 kPa 1935181
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6. 1. 3. Průřez G2 

Průřez G2 se nachází přímo před rychlouzávěrem. V průřezu G2 byly již historicky 

instalovány čtyři tlakové odběry, z toho dva diferenční dpL a dpr viz obrázek č. 6. 5. 

 

Obrázek č. 6. 5. Uspořádání tlakových senzorů v průřezu G2. 

Přehled tlakových senzorů instalovaných v průřezu G2 je v tabulce č. 6. 2 níže.  

 

Tabulka č. 6. 2. Instalované tlakové senzory v průřezu G2. 

 

 

Pracovní označení Typ senzoru Rozsah Sériové číslo

p2G1 BD Sensors DMP 331 0 - 1 000 kPa 1472480

p2G2 BD Sensors DMP 331 0 - 1 000 kPa 1472478

dpL Rosemount 3051 0 - 62.8 kPa 8549951

 -20 - 250 kPa 9299277

0 - 65 kPa 7328297/1099
dpR Rosemount 3051
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6. 1. 4. Měření 

Elektrárna se nachází na souřadnicích 44,946479°N; 2,218379°E, soustrojí se nachází 

v nadmořské výšce 455,00 m n. m. B. p. V. Byly provedeny dvě sady měření viz tabulka č. 

6. 3 níže. 

 

Tabulka č. 6. 3. Testovací fáze. 

 

 

6. 1. 5. Výpočet průtoku 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že bude požita varianta Gibsonovy metody s dvěma 

nezávisle měřenými průřezy. Průtok byl počítán podle rovnice (5. 14). 

Penstock factor byl určen na základě měření vnitřních průměrů přivaděče. Přivaděč 

byl rozdělen na devět částí viz obrázek č. 6. 2, každá část představuje výraznou změnu 

v průřezu. Průměr byl měřen vždy na začátku a konci úseku ve čtyřech polohách. Z nich 

byla vypočtena průměrná hodnota. Výpočet je zřejmý z tabulky č. 6. 4. 

Tabulka č. 6. 4. Výpočet cpst – penstock factor. 

 

Po uzavření lopatek rozváděcího kola byl zjištěn zbytkový průtok. Zbytkový průtok 

byl odstraněn až uzavřením rychlouzávěru (MIV). Bylo však zjištěno, že uzavírání 

rychlouzávěru trvá příliš dlouhou dobu. Proto byl pro výpočet průtoku Gibsonovou metodou 

Testovací fáze Teplota vody Hustota vody

Nízký spád 14.2 °C 999.4 kg/m
3

Vysoký spád 9.0 °C 1000.0 kg/m3

Úsek L [m] D | [m] D ̷ [m] D \ [m] D – [m] Dpr [m] A [m2] L/A [m-1]

1 Průlez 0.38 4.078 13.059 0.0291

2 Zesílený prstenec 1.26 4.090 4.066 4.077 4.078 13.059 0.0965

15.51 4.145 4.125 4.149 4.139 13.457 1.1526

4.135 4.130 4.152

4 Poslední prstenec v přímé části 1.46 4.108 4.158 4.145 4.155 4.142 13.471 0.1080

5 První prstenec v ohybu 1.35 4.142 13.471 0.0999

6 Druhý prstenec v ohybu 1.37 4.141 13.465 0.1014

7 Horizontální prstenec s odbočkou DN 600 1.65 4.124 4.127 4.130 4.181 4.141 13.465 0.1222

8 Kuželovitá část 1.97 3.268 3.313 3.291 0.1846

9 Kruhová část před klapkou MIV 1.015 3.291 8.504 0.1194

S 25.95 2.0136

Strmý úsek3
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stanoven průsak Qprůs=0,624 m3.s-1. Průsak byl stanoven z poklesu tlaku v zavzdušňovacím 

potrubí. Průsak byl stanoven dle rovnice (6. 1). 

𝑄𝑝𝑟ů𝑠 =
𝐴𝑧𝑎𝑣

𝜌∙𝑔
∙

𝑑𝑝𝐺

𝑑𝑡
 [m3/s]       (6.1) 

Kde: 

Azav=0,77 [m2] (Plocha průřezu dvou zavzdušňovacích potrubí o průměru D=0,7 m) 

𝑑𝑝
𝐺

= průměrná hodnota tlaku ze všech senzorů před klapkou [Pa] 

𝑑𝑝𝐺

𝑑𝑡
 =  −7,94 [kPa/s]  

Autorem měření byly zapůjčeny dvě sady dat. První sada dat byla zapůjčena ve 

formátu .xls a sestávala se z průměrných hodnot tlaků v průřezech G1 a G2 a záznamů 

manipulace rozváděcím kolem a MIV. Druhá sada byla zapůjčena ve formátu .asc a 

obsahovala surová data ze všech senzorů plus záznam o manipulaci rozváděcím kolem a 

klapkou. Výpočtově byla zpracována první sada 8 měření. Pro výpočet byl použit skript 

GIB_SVEN. 

Parametry přivaděče jsou uvedeny v tabulce č. 6. 5. 

Tabulka č. 6. 5. Parametry přivaděče elektrárny Cantalès. 

 

 

Výpočet probíhal v několika krocích. 

1) Nahrání dat, jejich roztřídění a vykreslení pro vizuální kontrolu vhodnosti použití 

(obrázek č. 6. 6). Z průběhu yV, což je průběh zavírání rychlouzávěru je zřejmé, že doba 

uzavírání je pro použití Gibsonovy metody příliš dlouhá, proto byl určen průsak přes lopatky 

c_pst 2.0136 m-1
Pentstock factor

delta_t 0.008 s Časový krok záznamu

L 25.95 m Délka přivaděče

Q_prus 0.624 m3/s Průsak

ρ 999 kg/m3 Hustota vody

g 9.8048 m/s-2 Gravitační zrychlení
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rozváděcího kola viz výše. p1 a p2 je tlaky v průřezech G1 a G2. yRK je otevření lopatek 

rozváděcího kola v mm.  

 

Obrázek č. 6. 6. Typický průběh zaznamenaných dat. 

2) Výběr doby integrace. Pro stanovení intervalu integrace byl stanoven průběh 

tlakové diference jako dp=p2-p1. Z tohoto průběhu byla určena dolní integrační mez jako 

počátek nárůstu tlakové diference a horní mez jako minimum tlakové diference na konci 

manipulace rozváděcím kolem viz obrázek č. 6. 7. 

3) Stanovení poffset. Hodnota poffset byla stanovena jako průměr z hodnot dp po dovření 

lopatek rozváděcího kola. V případě měření na elektrárně Cantalès nebylo u všech měření 

možné počítat poffset z hodnot dp od konce integrace až do konce měření, protože docházelo 

po nějaké době k výraznému zašumění signálu. Pro určení hodnoty poffset bylo vybráno 30 

s po ukončení manipulace. 

4) Spuštění iterační smyčky. Iterační smyčka byla spuštěna s podmínkou pro průtok 

v horní mezi integrace Qkonc=Qprůs, jako vstup do iterační smyčky byl použit odhad 
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ustáleného průtoku před uzavíráním rozváděcího kola Qodhad. Při průběhu iterační smyčky 

byl v každé iteraci zaznamenáván průběh průtoku Qiterace. Na obrázcích č. 6. 8 a 6. 9 jsou 

znázorněny dva průběhy iterace průtoku vždy s jiným Qodhad.  

 

Obrázek č. 6.7. Stanovení doby integrace. 
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Obrázek č. 6. 8. Iterace průběhu průtoku při Qodhad=Q/4. Konečný průběh je vyznačen tučnou růžovou. 

 

Obrázek č. 6. 9. Iterace průběhu průtoku při Qodhad=7/4Q. Konečný průběh je vyznačen tučnou růžovou 
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V případě iterování z Qodhad nižšího než reálný průtok Q bylo výsledku dosaženo po 7 

iteracích, v případě iterování shora stačilo pouze 6 iteračních cyklů. Iterace tedy velmi rychle 

konverguje bez ohledu na to, zda se iteruje shora nebo zdola. Byla vyzkoušena i iterace 

z extrémně chybných odhadů a počet iterací nikdy nepřekročil 10. Součinitel tlumení iterace 

k byl zvolen 1, tudíž neměl na iteraci žádný vliv. Vzhledem k velmi rychlé konvergenci a 

stabilitě výpočtu nebyl tlumicí koeficient zapotřebí.  

5) Kontrola doby integrace a hodnoty poffset. Kontrola byla provedena vizuálně i 

početně. Bylo sledováno, zda průtok při dokmitávání nevykazuje vzrůstající nebo klesající 

trend a zda osciluje kolem hodnot Qprůs. Kontrola oscilace kolem hodnoty průsaku byla 

provedena jako střední hodnota dokmitávajících průtoků. Z obrázku č. 6. 10 je vidět, že je 

průběh průtoku správný. Nevykazuje trend a osciluje kolem hodnoty průsaku Qprůs=0,624 

m3/s. Tudíž je možné požít původně stanovený interval integrace a hodnotu poffset za 

vyhovující.1 

 

Obrázek č. 6. 10. Kontrola dokmitání průtoku na hodnotu průsaku. 

                                                 
1Pro názornost byla hodnot dp hodnotově sesazena s Q.  
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6) Kontrola průběhu ztrátové výšky. Další kontrolou správnosti výpočtu je průběh 

ztrátové výšky proti průtoku, viz obrázek č. 6. 11. Vzhledem k tomu, že byly předpokládány 

ztráty jako funkce kvadrátu průtoku, je výsledným průběhem parabola druhého stupně, jejíž 

minimum odpovídá počátečnímu rozdílu tlaků dppoč=p2poč-p1poč a počátečnímu průtoku Q 

viz obrázek č. 6. 11. 

Hodnota ustáleného průtoku před počátkem uzavírání rozváděcího kola byla vyčíslena 

jako Q=Qodhad z poslední iterace. Pro názornost byl vytvořen graf obsahující všechny výše 

popsané veličiny v souvislostech viz obrázek č. 6. 12. 

 

Obrázek 6. 11. Průběh ztrátové výšky.  
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Obrázek č. 6. 12. Průběh  Q, yRK, dp, Hzt. Průběhy veličiny byla sesazeny.  

Tento postup byl proveden pro všech 8 sad měření. Výsledky a poznámky k datům 

jsou prezentovány v tabulce č. 6. 6. Do grafu byla vynesena závislost průtoku na otevření 

lopatek rozváděcího kola a závislost počátečního rozdílu tlaků na otevření lopatek 

rozváděcího kola viz obrázek č. 6. 13. 

 



44 

 

 

Obrázek č. 6. 13. Závislost průtoku a počáteční tlakové diference na maximálním otevření lopatek rozváděcího 

kola. 

 

Tabulka č. 6. 6. Zápis z měření na elektrárně Saint-Étienne-Cantalès. 

 

6. 1. 6. Vliv vzorkovací frekvence na výpočet průtoku 

Na zvoleném vzorovém měření tlaku (CantGib_02) byl testován vliv vzorkovací 

frekvence. Vzorkovací frekvence byla snižována postupným vybíráním pouze každé k-té 

hodnoty viz tabulka č. 6. 7. Tím bylo dosaženo snížení vzorkovací frekvence z původních 

f=125 Hz postupně až na f=0,125 Hz. Na každý nově vzniklý průběh tlaku bylo nahlíženo 

jako na nové měření, tím pádem byl vždy stanoven nový integrační interval.  

Dataset yRK max [mm] Q [m
3
/s] p_poč [Pa] Tstart [s] Tstop [s] Délka manipulace [s]

CantGib_19 109.30 24.93 -4563.10 200.20 201.09 200.20 201.10 0.90

CantGib_17 149.60 32.39 -7706.20 174.60 175.77 174.60 175.80 1.20

CantGib_02 188.77 39.30 -11230.00 299.70 301.26 299.80 301.30 1.50

CantGib_03 208.10 42.53 -13036.00 283.50 285.07 283.50 285.10 1.60

CantGib_07 219.80 44.14 -14128.00 334.10 335.80 334.10 335.80 1.70

CantGib_08 253.40 48.03 -16609.00 246.80 248.81 246.80 248.80 2.00

CantGib_14 331.60 54.97 -21742.00 204.50 207.15 204.50 207.20 2.70

CantGib_15 394.30 59.67 -25658.00 141.90 145.01 141.90 145.00 3.10

Uzavírání RK od do [s]
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Obrázek č. 6. 14. Průběh  Q, yRK, dp, Hzt při vzorkovací frekvenci 4,2 Hz.  

 

Obrázek č. 6. 14A. Závislost průtoku na vzorkovací frekvenci snímání tlaku. Vzorkovací frekvence je vynesena 

v logaritmickém měřítku. 
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Tabulka č. 6. 7. Shrnutí vlivu snižování vzorkovací frekvence. 

 

Jednoznačná závislost mezi vypočteným průtokem a vzorkovací frekvencí prokázána 

nebyla. Je však naprosto zřejmé, že čím nižší je vzorkovací frekvence, tím nepřesnější je 

výpočet. Při časovém kroku větším než je doba manipulace došlo v případě datasetu 

CantGib_02W k úplnému zmizení měřeného jevu. Pro porovnání datové řady při frekvenci 

záznamu 125 Hz a 4,2 Hz slouží obrázky č. 6. 12 a 6. 14. Na obrázku č. 6. 14 je jasně 

viditelné zkreslení vstupního signálu dp a yRK. Závislost průtoku na vzorkovací frekvenci 

je na obrázku č. 6. 14A.  

 

6. 2. Vyhodnocení naměřených dat z MVE Jánské Lázně I 

6. 2. 1. Popis MVE a použitého vybavení 

Elektrárna se nachází na Černohorském potoce. Je zde osazena Peltonova vertikální 

pětitrysková turbína o výkonu 150 kW viz obrázek č. 6. 15. Hrubý spád je cca. 70 m. Stručná 

technická data přivaděče jsou uvedena v tabulce níže. 

 

 

k Dataset Počet hodnot Delta_t [s] f [Hz] Q [m
3
/s] Chyba Q [%] p_poc [Pa] Tstart [s] Tstop [s]

1 CantGib_02 29448 0.008 125.00 39.2978 0.00% -11230 299.7 301.257 299.70 301.29

2 CantGib_02A 14724 0.016 62.500 39.1263 -0.44% -11229 299.7 301.290 299.70 301.29

3 CantGib_02B 9816 0.024 41.667 39.3176 0.05% -11200 299.7 301.265 299.70 301.29

4 CantGib_02C 7362 0.032 31.250 39.44 0.36% -11223 299.7 301.257 299.70 301.29

5 CantGib_02D 5890 0.040 25.000 39.6196 0.82% -11258 299.7 301.232 299.70 301.32

6 CantGib_02E 4908 0.048 20.833 39.7664 1.19% -11200 299.7 301.240 299.70 301.29

7 CantGib_02F 4207 0.056 17.857 40.203 2.30% -11259 299.7 301.248 299.70 301.31

8 CantGib_02G 3681 0.064 15.625 39.8441 1.39% -11196 299.7 301.223 299.70 301.31

9 CantGib_02H 3272 0.072 13.889 39.8242 1.34% -11205 299.7 301.215 299.70 301.29

10 CantGib_02I 2945 0.080 12.500 39.048 -0.64% -11280 299.7 301.290 299.70 301.29

15 CantGib_02J 1963 0.120 8.333 40.5 3.06% -11220 299.7 301.440 299.7 301.32

20 CantGib_02K 1472 0.160 6.250 40.24 2.40% -11309 299.7 302.189 299.7 301.36

30 CantGib_02L 982 0.240 4.167 36.0487 -8.27% -11274 299.7 301.440 299.70 301.44

40 CantGib_02M 736 0.320 3.125 33.1694 -15.59% -11343 299.7 302.020 299.70 301.40

50 CantGib_02O 589 0.400 2.500 25.2979 -35.63% -11321 299.7 301.773 299.70 301.40

60 CantGib_02P 491 0.480 2.083 18.0024 -54.19% -11323 299.7 302.189 299.70 301.70

70 CantGib_02Q 421 0.560 1.786 15.2371 -61.23% -11274 299.4 301.773 299.40 301.80

80 CantGib_02R 368 0.640 1.563 15.8451 -59.68% -11294 298.7 302.023 299.40 301.40

90 CantGib_02S 327 0.720 1.389 13.3827 -65.95% -11383 298.4 301.440 299.20 301.40

100 CantGib_02T 294 0.800 1.250 11.6956 -70.24% -11336 299.7 302.189 299.70 301.40

150 CantGib_02U 196 1.200 0.833 10.741 -72.67% -11586 299.7 302.189 299.70 302.20

200 CantGib_02V 147 1.600 0.625 3.278 -91.66% -11378 299.7 303.022 299.70 301.40

300 CantGib_02W 98 2.400 0.417 2.04 -94.81% -11574 299.7 302.200 299.70 302.20

400 CantGib_02X 74 3.200 0.313 3.2955 -91.61% -11303 298.0 304.700 298.00 301.40

1000 CantGib_02Y 29 8.000 0.125 3.3645 -91.44% -11510 293.0 309.700 293.00 301.40

Uzavírání RK od do [s]
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Tabulka č. 6. 8. Technická data MVE Jánské Lázně I včetně přivaděče. 

 

 

 

Obrázek č. 6. 15. Pohled do strojovny MVE Jánské Lázně I. 

Souběžně byly provedeny dvě série měření. V první sérii bylo měřeno na krátkém 

úseku délky pouze 25 m. Jako spodní průřez byl použit tlakový odběr před strojovnou, do 

horního průřezu byl osazen nový tlakový snímač. Tato série měření, zřejmě vinou 

nedostatečné délky měřeného úseku, nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Typický 

průběh tlakové diference a průtoku z této série měření je na obrázku č. 6. 16.  

Materiál DN 500 D in [mm] A in [m2] L [m] Li/Ai [m-1]

PP - Rehau korugovaný 500 500 0.19635 164 835.2451

GRP 530 x 8 500 514 0.207499 62 298.7965

Ocel 530 x 8 500 514 0.207499 754 3633.752

Σ 980 4767.793

staré
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Obrázek č. 6.16. Průběh tlakové diference a průtoku na krátkém úseku přivaděče. 

Výpočetně byla v této práci zpracována pouze druhá série měření. Toto měření bylo 

provedeno podle varianty c Gibsonovy metody, tj. za horní měřený průřez byla považována 

volná hladina na vtoku do přivaděče. Tato série měření je vhodnější pro zpracování 

Gibsonovou metodou než série první, typický průběh tlakové diference a průtoku je na 

obrázku č. 6. 17. Pro vyhlazení stupňovitého průběhu tlaku způsobeného kvantizační chybou 

A/D převodníku byl použit jednoduchý filtr. Jako hodnota tlakové diference vstupující do 

výpočtu byl použit klouzavý průměr třiceti hodnot. Při přepočítávání v prostředí MATLAB 

nebyl uvedený filtr použit. Tím byl ověřen vliv použití tohoto filtru, který se ukázal jako 

zanedbatelný. 

 

Obrázek č. 6. 17. Typický průběh tlakové diference a průtoku při měření na celém přivaděči se zavedením 

filtru. 
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Soupis použitého přístrojového vybavení je níže: 

 

- Přenosný ultrazvukový průtokoměr Panametrics PT868 

- Rychlost > 0,3 m/s: 2% (1% s kalibrací) – pro potrubí > 150 mm 

- Rychlost < 0,3 m/s: ± 0,01 m/s – pro potrubí > 150 mm 

- Rozsah: 0,03 – 12,2 m/s 

- Snímače tlaku BD Sensors, typ DMP 331 

- Rozsah: 0 – 25 bar 

- Výstup: 4 – 20 mA 

- Ub: 12 – 36 VDC 

- A/D převodník Amit AD-AI8 

- 10-ti bitový převod 

- 8 analogových vstupů 

- Vstupní rozsahy 0..20 mA, 0..10 V 

- Časová konstanta vstupu 20 ms 

- Celková absolutní přesnost 0,25% 

- Průmyslový počítač PLC Amit 

- Adresovatelná paměť: 64 kB 

- Přímý zápis do vlastní vnitřní paměti (bez zpomalení). Proveden zápis po 50 ms. 

6. 2. 2. Výpočet průtoku 

Data byla vzhledem k malému počtu hodnot nejprve předběžně zpracována v MS 

Excel. Výsledné hodnoty byly porovnány s průtoky měřenými osazeným průtokoměrem. 

Poté byla data zpracována důkladněji pomocí skriptu GIB_SVEN, upraveného pro verzi 

Gibsonovy metody s horním průřezem nahrazeným volnou hladinou. Oproti výsledkům 

autora měření byl místo délky a průtočné plochy zaveden penstock factor viz tabulka 

parametrů přivaděče.  

V tabulce č. 6. 9. je stručný zápis vypočtených průtoků porovnaných s průtoky 

měřenými ultrazvukovým průtokoměrem. 
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Tabulka č. 6. 9. Zápis z měření a vypočtené hodnoty MVE Jánské Lázně I. 

 

Výpočet pomocí skriptu probíhal podobně jako v předcházející kapitole. Typický 

průběh tlaku je na obrázku č. 6. 18. Protože je přivaděč značně delší než na elektrárně 

Cantalès, byla i délka manipulace delší, a to přibližně 90 s. Vzhledem k tomu, že za druhý 

(horní) měřený profil byla brána volná hladina na vtoku do přivaděče, byly hodnoty tlakové 

diference získány jako dp=p-poffset, kde poffset je statický tlak v měřeném průřezu při Q=0. 

Statický tlak byl stanoven jako průměr hodnot tlaku v měřeném průřezu od ukončení 

manipulace s uzávěrem až do konce měření. Takto určená hodnota poffset byla dostatečně 

přesná, nebylo třeba ji opravovat. Iterace průběhu průtoku vyžadoval více cyklů, než tomu 

bylo v předešlé kapitole, obvykle 12 – 15. Průběh iterace z odhadu většího, než skutečný 

průtok je na obrázku č. 6. 19.  

 

Obrázek č. 6. 18. Typický průběh tlaku při zavírání trysek. 

č. měř. Převodník Dt Dp_poč Dp_kon Q Q Q_průtokoměr Chyba

[bit] [s] [s] [s] [Pa] [m] [m3/s] [l/s] [l/s] [%]

1 10 0.05 6.9 94.35 -62024 70.58034 0.3167 316.7 357 11.3%

2 10 0.05 19.9 113.05 -66969 70.54088 0.3274 327.4 365 10.3%

5 10 0.05 66.4 117.95 -46072 70.4782 0.2665 266.5 296 10.0%

Integrace od do
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Obrázek č. 6. 19. Průběh iterace průběhu průtoku z 0,5 na 0,327 m3/s. 

Vypočtené průtoky vykazují odchylku od průtoků měřených ultrazvukovým 

průtokoměrem cca 10 %. Tato systematická chyba může být způsobena kvantizační chybou 

A/D převodníku nebo chybou jiného vybavení. Zavedení parametru penstock factor namísto 

použití délky a plochy potrubí bylo docíleno přiblížení vypočteného průtoku tomu reálnému 

o cca 5 %. Typický průběh průtoku je na obrázku č. 6. 20. 

 

Obrázek č. 6. 20. Typický průběh průtoku při uzavírání přivaděče na MVE Jánské Lázně I. 
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6. 2. 3. Vliv parametru penstock factor 

Na příkladu měření č. 5 na MVE Jánské Lázně I byl testován vliv nesprávně určeného 

parametru penstock factor - c_pst. Penstock factor nemá, na rozdíl od poffset nebo doby 

integrace, vliv na průběh průtoku, při jeho nesprávném určení se mění pouze výsledná 

hodnota. Vliv c_pst je zaznamenán v tabulce č. 6. 10. 

Tabulka č. 6. 10. Vliv nesprávně určeného c_pst. 

 

Nesprávně určené c_pst způsobuje přibližně přímo úměrnou zápornou chybu ve 

vypočteném průtoku, avšak záporná chyba má větší dopad než kladná.  

6. 3. Vyhodnocení naměřených dat z MVE Jánské Lázně II 

6. 3. 1. Základní technická data 

Malá vodní elektrárna Jánské Lázně II se nachází asi 800 m po proudu Černohorského 

potoka od MVE Jánské Lázně I. Jsou zde instalovány dvě horizontální dvoutryskové 

Peltonovy turbíny, každá o výkonu 90 kW viz obrázek č. 6. 21. Hrubý spád je 110 m.  

Dataset c_pst Chyba c_pst Q [m
3
/s] Chyba Q

JankyI_5 2860.68 -40.00% 0.444 66.69%

JankyI_5 3337.46 -30.00% 0.381 42.87%

JankyI_5 3814.23 -20.00% 0.333 25.02%

JankyI_5 4291.01 -10.00% 0.296 11.14%

JankyI_5 4767.79 0.00% 0.267 0.00%

JankyI_5 5244.57 10.00% 0.242 -9.08%

JankyI_5 5721.35 20.00% 0.222 -16.65%

JankyI_5 6198.13 30.00% 0.205 -23.07%

JankyI_5 6674.91 40.00% 0.191 -28.54%
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Obrázek č. 6. 21. Pohled do strojovny MVE Jánské Lázně II. 

Elektrárna i část přivaděče od MVE Jánské Lázně I byla vystavěna v roce 2016. 

Vtokový objekt je vytvořen jako stupeň ve dně, viz obrázek č. 6. 22. Turbíny jsou regulovány 

elektronickými servopohony v závislosti na průtoku v Černohorském potoce, omezovač 

výkonu je nastaven na 90 kW. Při malém průtoku je možné změnit zapojení generátorů a tím 

zajistit lepší využití i malých průtoků. V roce 2018, který byl extrémně bezvodý, bylo velmi 

málo dnů, kdy mohla být elektrárna spuštěna na plný výkon, částečně i vinou jiných odběrů 

z Černohorského potoka, například pro účely zasněžování okolních sjezdovek. 

Samozřejmostí je zachování předepsaného minimálního zůstatkového průtoku.  
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Obrázek č. 6. 22. Vtokový objekt na Černohorském potoce. 

Technická data přivaděče jsou uvedena v tabulce č. 6. 11. Horní část přivaděče je 

zároveň použita pro MVE Jánské Lázně I.  

Tabulka č. 6. 11. Technická data přivaděče na MVE Jánské Lázně II včetně určení c_pst jako Li/Ai. 

 

6. 3. 2. Měření 

Měření bylo prováděno autorem práce 10. prosince 2018 v odpoledních hodinách. Po 

celou dobu měření byla MVE Jánské Lázně I odstavena. Tlak byl snímán tlakovým 

senzorem BD Sensors 331 výrobní číslo 110-1602-1-3-100-800-1-000 s rozsahem 0-16 bar. 

Snímač je umístěn na potrubí přivaděče mezi odběry pro turbíny viz obrázek č. 6. 23. Tato 

skutečnost může mít vliv na výpočet, protože je zde jiná rychlostní výška. Tento vliv však 

Materiál DN 500 D in [mm] A in [m2] L [m] Li/Ai [m-1]

PP - Rehau korugovaný 500 500 0.19635 164 835.2451

GRP 530 x 8 500 514 0.207499 62 298.7965

Ocel 530 x 8 500 514 0.207499 754 3633.752

Odbočka před strojovnou MVE Jánské lázně I

ocel 530 x 8 500 514 0.207499 37 178.3141

GRP PN 10 450 450 0.159043 299 1879.993

GRP PN 12 450 450 0.159043 395 2483.603

ocel 530 x 8 500 514 0.207499 4 19.2772

Σ 1715 9328.981

staré

nové
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nebyl ve výpočtu zohledněn. Jako druhý měřený průřez byla brána volná hladina na vtoku. 

Vzhledem k tomu, že vtokový objekt je umístěn přímo v korytě Černohorského potoka, je 

jisté, že během uzavírání přivaděče se bude poloha hladiny na nátoku měnit. Jednoduchým 

výpočtem konzumpční křivky bylo stanoveno navýšení hladiny při odstávce elektrárny 

z počátečního průtoku 0,2 m3/s na 0,1 m. Tato hodnota vzhledem k celkovému hrubému 

spádu cca 110 m není nikterak významná. Vliv kolísání hladiny nebyl při výpočtu zohledněn. 

Záznam průběhu tlaku byl proveden PLC AMiT.  

Bylo zaznamenáno celkem devět událostí, z toho šestkrát bylo měřeno odstavení 

turbín a třikrát jejich rozběh. Jako vyhovující pro stanovení průtoku se ukázala být pouze 

měření uzavírání přivaděče. Turbíny byly vždy odstavovány z maximálního možného 

výkonu. 

6. 3. 3. Výpočet průtoku 

Průtok byl počítán variantou Gibsonovy metody pro jeden měřený profil a volnou 

hladinu ve vtokovém objektu. Pro výpočet byl použit skript GIB_SVEN v prostředí 

MATLAB. Výpočet probíhal dle schématu v obrázku č. 5. 5. Pro prvotní určení poffset byly 

použity hodnoty tlaku od konce manipulace do konce zaznamenávání jednotlivé události. 

Interval integrace byl určen vizuálně z průběhu tlaku viz obrázky 6. 23. a 6. 24.  
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Obrázek č. 6. 23. Výběr doby integrace. 

 

Obrázek č. 6. 24. Průběh tlaku pro stanovení poffset včetně vyznačeného průměru.  
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Takto stanovené hodnoty se ukázaly být dostatečně přesné. Dokmitání průtoku na 

nulovou hodnotu bylo ověřeno vizuálně z průběhu průtoku a početně jako střední hodnota 

průtoku po uzavření trysek. Průsak přes uzavřené trysky je nulový. Kromě tlaku byly 

zaznamenávány ještě polohy všech trysek a výkony obou turbín viz obrázek 6. 25 (pro 

přehlednost byl zobrazen průběh pouze některých měřených veličin).  

Výpočet probíhal stejně jako v předešlé kapitole. Výsledného průběhu průtoku bylo 

dosaženo vždy po devíti až dvanácti iteračních cyklech viz obrázek č. 6. 26. Typický průběh 

průtoku sesazený s průběhem výkonu generátorů a polohou trysek je na obrázku č. 6. 27. 

 

Obrázek č. 6. 25. Typický průběh měřených veličin na MVE Jánské Lázně II. 
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Obrázek č. 6. 26. Iterace průběhu průtoku z Qodhad=0,1 m3/s na výsledné Q=0,219 m3/s. 

 

Obrázek č. 6. 27. Průběh průtoku sesazený s ostatními veličinami. 
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Záznam probíhal s časovým krokem delta_t = 1 s. V operačním systému řízení 

elektrárny byl zaveden filtr na záznam tlaku, který průměroval hodnoty v intervalu 2 s. Tento 

filtr byl na poslední měření změněn na 0,25 s. Vliv tohoto filtru není možné posoudit, protože 

neexistuje žádné referenční měření průtoku, se kterým by se vypočtené hodnoty daly 

porovnat. Jistou představu o průtoku je možné získat vypočtení průtoku z výkonu elektrárny 

podle vzorce: 

Q =
𝑃

𝜌∙𝑔∙ℎ∙𝜂
 [m3/s]        (6.2) 

kde: 

P je součet výkonů obou turbín [W] 

g je gravitační zrychlení [m/s2] 

h je čistý spád [m] 

η je účinnost [%] 

Účinnost byla turbíny stanovena 93 %, čistý spád byl stanoven na 105,5 m. Účinnost 

generátoru je výrobcem stanovena na 94,4 % při maximálním výkonu. Takto vypočtené 

průtoky jsou uvedeny v zápisu z měření viz tabulka č. 6. 12. 

Tabulka č. 6. 12. Zápis z měření na MVE Jánské Lázně II. 

 

Událost Typ Filtr na tlak

[s]

1 Zavírání 2 530 632 554.25 566.5 554.25 567

2 Zavírání 2 642 845.75 649.75 662.25 649.75 662.75

3 Otvírání 2 1065 1144 1101 1116 1101 1116

4 Zavírání 2 1144 1249 1146 1159 1146 1159

5 Otvírání 2 1250 1294 1269 1280.5 1269 1284

6 Zavírání 2 1305 1383 1321 1334 1321 1334

7 Zavírání 0.25 1562 1669 1576 1588 1576 1588

8 Otvírání 0.25 1683 1720 1683 1694 1683 1698

9 Zavírání 0.25 1722 1822 1732 1744 1731 1744

Událost Q_Gib Q_výkon Chyba Q delta T Výkon P1 Výkon P2 tr 11 tr 12 tr 21 tr 22 p_poč

[m3/s] [m3/s] [K] [kW] [kW] [%] [%] [%] [%] [m v. sl.]

1 0.2138 0.1872 14.23% 0.0238 89.2 79.8 98.67 99.35 99.35 98.1 105.5

2 0.2192 0.1973 11.08% 0.0245 89.23 88.95 98.67 99.54 99.54 98.67 105.5

3 90.49 90.25 98.95 99.35 99.35 100 105.5

4 0.2210 0.2002 10.41% 0.0247 90.49 90.25 98.95 99.35 99.35 100 105.5

5 90.42 90.5 99.8 99.35 99.35 100 105.5

6 0.2125 0.2004 6.06% 0.0257 90.42 90.5 99.8 99.35 99.35 100 105.5

7 0.2203 0.1984 11.04% 0.0245 88.56 90.59 96.8 95.31 99.35 100 105.5

8 88.62 90.48 96.93 95.31 99.48 100 105.5

9 0.2184 0.1984 10.11% 0.0247 88.62 90.48 96.93 95.31 99.48 100 105.5

Událost od do Manipulace od do Integrace od do

[s] [s] [s]
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Odchylka průtoků získaných Gibsonovou metodou od průtoků vypočtených z výkonu 

turbín může být způsobena například příliš velkým časovým krokem záznamu delta_t = 1 s. 

Vliv filtru byl částečně zamítnut tím, že bylo provedeno jedno měření s upraveným filtrem, 

avšak to nelze brát jako průkazné, kvůli malému počtu měření. Z účinnosti soustrojí byla 

vypočítána změna teploty vody protékající turbínami pro ověření vhodnosti použití 

termodynamické metody měření účinnosti. Změna teploty je sice měřitelná, ale vybavení 

s dostatečnou přesností není v rámci fakulty dostupné.  

 

6. 3. 4. Citlivostní analýza - poffset 

Pro znázornění vlivu nesprávně určeného členu poffset na výsledný průtok bylo vybráno 

měření č. 4. Na tomto měření je demonstrována změna konečného průtoku a tvaru kmitání 

průtoku po dovření uzávěrů při poffset určeném s chybou. Rozsah citlivostní analýzy a 

výsledné chyby jsou zřejmé z tabulky č. 6. 13. Průběhy průtoku jsou na obrázku č. 6. 28. 

 

Tabulka č. 6.13. Závislost chyby vypočteného průtoku na poffset. 

 

Měření č. p_offset Chyba p_offset Q Chyba Q

[m v. sl.] [%] [m
3
/s] [%]

4 110.3435 0.10 0.0049 -97.79

4 110.3215 0.08 0.0057 -97.42

4 110.2994 0.06 0.0068 -96.93

4 110.2774 0.04 0.2016 -8.90

4 110.2553 0.02 0.212 -4.20

4 110.2443 0.01 0.2167 -2.08

4 110.2333 0.00 0.2213 0.00

4 110.2223 -0.01 0.226 2.12

4 110.2112 -0.02 0.2309 4.34

4 110.1892 -0.04 0.2412 8.99

4 110.1671 -0.06 0.2521 13.92

4 110.1451 -0.08 0.2634 19.02

4 110.1231 -0.10 0.2749 24.22
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Obrázek č. 6. 28. Citlivostní analýza vlivu poffset na tvar průběhu průtoku. 

Citlivostní analýza prokázala silný vliv chyby poffset na výsledný průtok. Chyba + 0,1 

%  poffset už způsobila absolutní nepřijatelnost výsledku. Při záporné chybě poffset odpovídala 

chyba průtoku přibližně dvěstěnásobku chyby v poffset, viz obrázek č. 6. 29. Takto vysoká 

citlivost je zřejmě způsobena dlouhou dobou integrace (75 s). 
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Obrázek č. 6. 29. Korelace mezi chybou poffset a chybou Q. 

 

6. 3. 5. Vliv stanovení intervalu integrace 

Problematika stanovení horní integrační meze je podrobně popsána v kapitole 5. 4. 3. 

Zde bude prezentována citlivostní analýza vypočteného průtoku na stanovení horní meze 

integrace. Pro citlivostní analýzu bylo vybráno měření č. 4. V prvním případě byl postupně 

upravován čas ukončení integrace tlakové diference o procenta celkového integrovaného 

intervalu, bez ohledu na průběh tlaku viz tabulka č. 6. 14. V druhém případě byla horní 

integrační mez posouvána pro maximálních amplitudách tlaku, tzn. integrační interval byl 

pouze zvětšován, viz tabulka č. 6. 15.  

Tabulka č. 6. 14. Citlivostní analýza horní meze integrace při ignoraci průběhu tlakové diference. 

 

Měření č. Doba integrace Chyba doby integrace Q Chyba Q

[s] [%] [m
3
/s] [%]

4 1146 1154 8 -38.5 0.0768 -65.2

4 1146 1155 9 -30.8 0.1056 -52.2

4 1146 1156 10 -23.1 0.1378 -37.6

4 1146 1157 11 -15.4 0.1729 -21.8

4 1146 1158 12 -7.7 0.2083 -5.7

4 1146 1159 13 0.0 0.221 0.0

4 1146 1160 14 7.7 0.2089 -5.5

4 1146 1161 15 15.4 0.215 -2.7

4 1146 1162 16 23.1 0.2184 -1.2

4 1146 1163 17 30.8 0.21 -5.0

4 1146 1164 18 38.5 0.223 0.9

Integrace od do

[s]
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Tabulka č. 6. 15. Citlivostní analýza horní integrační meze při posunu po extrémech tlakové diference. 

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že výsledný průtok je zvláště citlivý na příliš 

krátkou dobu integrace, naopak při správném určení konečné meze integrace v maximu 

tlakové amplitudy je chyba průtoku minimální, v jednom případě dokonce nulová. Při 

posouvání horní integrační meze po extrémech tlakové diference se tvar kmitání průtoku 

nemění. Naopak při necitlivém posouvání horní integrační meze na obě strany je průběh 

průtoku na první pohled nesprávný viz obrázek č. 6. 30. 

 

Obrázek č. 6. 30. Průběh průtoku při změně konečné meze integrace. 

Měření č. Doba integrace Chyba doby integrace Q Chyba Q

[s] [%] [m
3
/s] [%]

4 1146 1159 13 0.0 0.221 0.0

4 1146 1161 15 15.4 0.215 -2.7

4 1146 1162 16 23.1 0.218 -1.4

4 1146 1164 18 38.5 0.223 0.9

4 1146 1165 19 46.2 0.2146 -2.9

4 1146 1166 20 53.8 0.2135 -3.4

4 1146 1168 22 69.2 0.2118 -4.2

4 1146 1169 23 76.9 0.2176 -1.5

4 1146 1170 24 84.6 0.221 0.0

4 1146 1172 26 100.0 0.2215 0.2

4 1146 1173 27 107.7 0.2182 -1.3

Integrace od do

[s]
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6. 3. 6. Rychlost šíření rázové vlny 

Z průběhu oscilace tlaku v měřeném průřezu byla vizuálně stanovena perioda T=10,8 

s. Rychlost šíření rázové vlny v potrubí byla stanovena dle vzorce (6. 3). 

a =
4∙𝐿

𝑇
=

4∙1715

10.8
= 635 𝑚/𝑠       (6. 3) 

V plastových potrubích se rázová vlna šíří rychlostí cca 300 m/s, v ocelových cca 

1 000 m/s. Vypočtená rychlost a=635 m/s zhruba odpovídá materiálu potrubí přivaděče. Pro 

kontrolu byla rychlost šíření rázové vlny spočítána i pomocí váženého průměru: 

a =
1000 ∙ (754 + 37 + 4) + 300 ∙ (164 + 299 + 395)

1715
= 625 𝑚/𝑠 ≈ 635 𝑚/𝑠 

Takto zjištěná rychlost šíření rázové vlny v přivaděči zhruba odpovídá materiálové 

charakteristice přivaděče. 

 

6. 4 Shrnutí měření 

Všechny tři sady měření byly vyhodnoceny. Vždy pro několik měření z každé sady 

byl vypočten průtok. Podle vhodnosti měření byla provedena citlivostní analýza některého 

z vlivů. Jako nejcitlivější se Gibsonova metoda ukázala na vliv statické tlakové diference 

poffset.  
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7. ZÁVĚR 

V první části práce byla stručně řešena problematika stanovení charakteristik vodních 

turbín se zaměřením na určování průtoku a stanovení účinnosti termodynamickou metodou. 

Byly popsány zkouškové metody a krátce diskutovány chyby měření průtoku. Byly zde 

zhodnoceny výhody a nevýhody určování účinnosti soustrojí z měření průtoku a měření 

termodynamickou metodou se zaměřením na malé vodní elektrárny do výkonu 15 MW. 

V kapitole č. 5 byl detailně popsán princip Gibsonovy metody měření průtoku. Byl 

zde věnován prostor odvození metody, normativním doporučením i vědeckým poznatkům 

týkajícím se jednotlivých aspektů výpočtu průtoku Gibsonovou metodou. To je zejména 

výpočet ztrát třením, určení geometrického faktoru přivaděče, určení horní integrační meze 

a stanovení členu poffset. Byl zde také detailně popsán mechanizmus vlastního výpočtu včetně 

iterace. Také zde byly stanoveny tři varianty Gibsonovy metody pro různé dispoziční řešení 

přivaděče vodní elektrárny. 

Poslední část této práce se věnovala zpracování konkrétních dat Gibsonovou metodou. 

Bylo zde pracováno s daty zapůjčenými Ing. Petrem Ševčíkem a Dr. Ing. Petrem Nowakem 

a s daty měřenými autorem práce. Z každé sady dat byly pro konkrétní měření stanoveny 

hodnoty počátečních průtoků. V neposlední řadě byla na každé sadě dat provedena 

citlivostní analýza konkrétního vlivu na výpočet průtoku. Ukázal se zde nejvýraznější vliv 

členu poffset a zásadní vliv určení horní meze integrace tlakové diference. Také zde byl 

zkoumán vliv vzorkovací frekvence a přesnosti určení parametru penstock factor. 

Výsledkem této práce je také skript GIB_SVEN vytvořený v prostředí MATLAB pro 

výpočet průtoku pomocí metody tlak-čas. Tento skript byl použit jak pro vypočtení průtoků 

tak i pro citlivostní analýzu jednotlivých vlivů. Skript byl vytvořen ve dvou variantách, a to 

pro verzi Gibsonovy metody s dvěma měřenými průřezy a pro verzi s horním průřezem 

nahrazeným volnou hladinou na vtoku. 

Gibsonova metoda je plnohodnotnou metodou pro určování průtoku na vodních 

elektrárnách. Mezi její výhody patří jednoduchost výpočtu, ale hlavně absence jakýchkoliv 

součinitelů, které by bylo třeba určovat před výpočtem. Nespornou výhodou je také, že je 

měřen pouze tlak, což je podstatně méně náročné než přímé měření průtoku. Mezi nevýhody 

metody tlak-čas lze zařadit poměrně přísné nároky na měřicí zařízení a jeho instalaci.   
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