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 Úvod 
Procesní inženýrství, flexibilní obor, který výrazně ovlivňuje průmysl i běžný život, 

navazuje na mnoho témat a systematicky pracuje s ekonomikou, ochranou životního 

prostředí a využitím energetických zdrojů. To dokáže i díky široké paletě strojních 

zařízení, která má k dispozici a která umožňují navrhnout proces přesně na míru daným 

požadavkům. 

Jednou z nejvýznamnějších skupin používaných strojů jsou reaktory. Jsou to zařízení, 

ve kterých dochází k chemické reakci látky uvnitř. Speciálním případem reaktoru je tzv. 

bioreaktor, který může sloužit ke kultivaci mikroorganismů, buněk nebo biochemicky 

aktivních látek, případně jejich využití pro přeměnu výchozí látky na produkt. To může 

často vyžadovat specifické podmínky [22]. 

Další významný druh procesního zařízení jsou míchací systémy. Tato zařízení slouží 

primárně k homogenizaci látky uvnitř, suspendaci zrnitého materiálu, dispergaci aj., 

mohou však mít i celou řadu dodatečných funkcí, jako je například kontrola teploty a 

tlaku. Vzhledem ke značné variabilitě účelu konkrétního použití, způsobů promíchávání, 

vnějších rozměrů, energetické náročnosti a ceny, se dělí do mnoha kategorií. 

Látky reagující v reaktoru je třeba pro rychlý a správný průběh reakce důkladně 

promíchat, a proto se velmi často nachází míchací systém přímo uvnitř reaktoru. 

Existuje více způsobů, jakými může být míchání látky zprostředkováno [1, 3, 4, 23]: 

• V potrubí pomocí směšovačů – proudění látek potrubím se zabudovanými 

vestavbami vyvolá turbulence, které promíchávají složky. 

• hydraulicky – Míchání příchozím proudem kapaliny z ponořené trysky. Proud 

vystupující z trysky do nádoby strhává okolní kapalinu a vytváří víry, v celém objemu 

nastává proudění a dochází k postupnému promíchání. 

• pneumaticky – Do spodní části nádoby je přiveden plyn, který je rozptýlen do 

kapaliny ve formě bublin. Stoupající bubliny následně strhávají kapalinu a dochází 

k promíchání. 

• mechanicky – Pomocí míchacího zařízení (míchadla) zavedeného do nádoby (lze 

i rotačním pohybem nádoby) se vytváří nucené proudění. Pro malé objemy existuje i 

vibrační míchací systém.  

Některé způsoby míchání jsou zobrazeny na obr. 1: 
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Obr. 1. Základní mechanismy míchání [23]. A – mechanické míchání pomocí 

turbíny, B – mechanické míchání pomocí míchadla, C – hydraulické míchání, D – 

pneumatické míchání s pevnými tryskami, E – pneumatické míchání s automatickou 

regulací, F – hydraulické míchání s odstraňováním tvořící se pěny 

1.2. Bioreaktor 

Fermentace, či kvašení, je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů) na 

energeticky chudší látky, a to za účasti mikoroorganismů a jejich enzymů. Tento proces 

je se svou nízkou energetickou náročností v dnešní době využíván pro získání nejen 

kyselin a alkoholů, ale i antibiotik, proteinů, enzymů, a mnoha dalších organických látek 

[1].  

Bioreaktor (též fermentor) je zařízení, ve kterém k tomuto procesu řízeně dochází. 

Existují obecně dva základní typy: 

• Aerobní fermentace, jak už název napovídá, využívá přístupu kyslíku. Organismy 

kyslík konzumují, množí se a přeměňují jej na žádaný produkt. Typickým produktem jsou 

kvasnice, antibiotika, enzymy a aminokyseliny. 

• Anaerobní bioreaktor pracuje s mikroorganismy, které ke svému životu 

nevyžadují žádný kyslík, nebo jen velmi málé množství. Tyto fermentory typicky 

zpracovávají biologický odpad, jako je například sláma a dřevěná štěpka, na biopaliva 

(etanol, isobutanol), na organické kyseliny, nebo na bioplyn [1, 2, 3]. 

Pro úspěšný proces fermentace je zcela nezbytné míchání substrátu.  

U anaerobních reaktorů není třeba míchat substrát nepřetržitě. Zpravidla stačí 

aplikovat proces míchání každou hodinu, nebo alespoň několikrát denně, a to kvůli 

přemístění vsádky. Způsob a doba míchání jsou voleny tak, aby dle [3] s vynaložením co 

nejmenšího množství energie došlo k: 
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• Dostatečnému smíchání čerstvého substrátu se substrátem, který již začal 

fermentovat (čerstvý substrát se naočkuje aktivními mikroorganismy) 

• Rovnoměrnému rozdělení tepla 

• Zabránění sedimentace těžších částic ke dnu a stoupání lehkých částic k hladině, 

což může komplikovat chod zařízení a odběr produktu 

• Zlepšení látkové výměny bakterií 

 

Obr. 2. Míchadla pro bioplynové stanice (anaerobní fermentory) [3] 

Mechanické míchání je ze způsobů na obr. 2 nejčastěji používaný způsob. Umístění, 

počet a typ míchadel záleží na velikosti a geometrii reaktoru a na fyzikálních vlastnostech 

substrátu. 

Nejrozšířenější konfigurace fermentoru se skládá z (viz obr. 3) [3]: 

• samotné nádoby reaktoru obklopené pláštěm, který zajišťuje udržování žádané 

teploty, 

• centrálně umístěného mechanického míchacího systému (elektromotor, 

převodovka, míchadla na hřídeli), 

• ventilů a kontrolního měřícího aparátu. 
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Obr. 3. Ukázka reaktoru s míchadlem [24] 

1.3. Cíl práce 

Reaktory na obr. 3 neslouží jen jako fermentory. Nacházejí své uplatnění v širokém 

spektru průmyslových aplikací; lze je nalézt v technologiích potravinářského, 

chemického, farmaceutického a zpracovatelského průmyslu, v odvětví čištění odpadních 

vod a zpracování odpadů, v biotechnologickém průmyslu pro produkci biomasy. 

Provoz takového zařízení však skýtá úskalí v podobě nebezpečné oblasti kritických 

otáček, vycházejících z vlastních frekvencí rotující míchací sestavy (více v kapitole 3). 

Cílem této práce je provést analýzu častých konfigurací bioreaktorů, zmapovat metody 

řešení vlastních frekvencí míchacího systému a na základě vybraného postupu sestavit 

dynamicky se vyvíjející software, který dokáže v co nejširším měřítku vyčíslit 

nebezpečnou hodnotu otáček míchadla, a nakonec zhodnotit přesnost tohoto programu. 
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 Geometrická konfigurace míchacího systému 

s rotačním míchadlem 

2.1. Uspořádání fermentoru 

Rozměry celého zařízení na obr. 3 se volí dle zpracovávaného množství a doby zdržení 

tak, aby byly splněny [25]: 

• požadavky procesu (průběh chemické reakce, teplotní úprava) 

• požadavky na homogenitu (doba homogenizace, počet průchodů míchadlem) 

Nejčastější konfigurace se zanesenými kótami je zobrazena na obr. 4A: 

 

A 

 

B 

Obr. 4. Doporučená geometrická konfigurace míchaného anaerobního fermentoru s 

míchadlem [3]: 

𝐷𝑏 𝐷⁄ = 3, 𝐻2 𝐷⁄ = 1, 𝑝 𝐷⁄ = 1, 𝑏 𝐷𝑏⁄ = 0,1 

Na jeden hřídel může být upevněno jedno nebo více míchadel. Je-li výška hladiny 𝐻 

ku průměru nádoby 𝐷𝑏 větší než 1,5, potom je ve fermentorech výhodné použít tzv. 

etážové míchadlo, tedy několik rychloběžných míchadel na společném hřídeli, viz obr. 

4B. Rozhodující je to, aby míchadla spolehlivě a dostatečně čerpala veškerý substrát ve 

fermentoru [3]. 
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2.2. Poloha míchadla ve fermentoru 

Samostatný problém je umístění míchadla v rámci fermentoru. Vedle znázorněných 

případů (na obr. 2) se u mechanicky míchaných reaktorů lze nejčastěji setkat se třemi 

způsoby konstrukčního uspořádání. Cirkulace substrátu je zajištěna právě rychloběžnými 

míchadly s axiálním prouděním: 

 

A B C 

Obr. 5. Konstrukční uspořádání anaerobních fermentorů [5] 

A – centrální rotační míchadlo v nádobě s radiálními narážkami, 

B – boční míchadla, C – cirkulační míchadlo s difuzorem 

Zásadní je, aby při proudění substrátu uvnitř reaktoru nedocházelo ke vzniku 

středového víru. V takové situaci není míchání příliš intenzivní, a může dojít i k přisávání 

vzduchu do substrátu. V konfiguraci s centrálně umístěným míchadlem, nebo 

s rovnoměrně rozmístěnými bočními míchadly (obr. 5A, B), je třeba opatřit nádobu 

obvykle jednou až čtyřmi svislými plechovými narážkami, nebo jinými prvky, které 

zabraňují rotaci kapaliny, tedy vzniku středového víru [3, 4]. 

Excentricky umístěné míchadlo je výhodné použít tam, kde výška hladiny 𝐻 

nedosahuje průměru nádoby 𝐷𝑏. 

Míchadlo na centrálním hřídeli (obr. 4, 5A) je nejrozšířenější způsob. Energeticky 

nejvýhodnější (na základě experimentů s fermentory) vychází konfigurace, kdy je 

míchadlo nasazeno na hřídel takovým způsobem, že čerpá směrem ke dnu nádoby (na 

tuto konfiguraci se primárně vztahuje tato práce, viz dále). Pro velkoobjemové aplikace 

se používá, také velmi častá, boční konfigurace (obr. 5B). Míchadlo s difuzorem (obr. 

5C) je používáno již zřídka [3].  
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Centrální hřídel dle obr. 5A může být upevněn i do dna (tzv. spodní pohon, obr. 6A). 

Tato konfigurace však s sebou přináší i obtíže s utěsněním hřídele a vypouštěním 

substrátu. Typicky se využívají mechanické ucpávky, které jsou náročné na údržbu [3]. 

V obou případech lze hovořit o hřídeli s volným koncem. Kromě toho ale existuje i 

konfigurace, kdy je hřídel upevněný do ložisek jak na dně, tak ve víku fermentoru. Tuto 

konfiguraci je možné s výhodou využít u vysokých fermentorů, neboť dodatečná podpora 

hřídele sníží vibrace a namáhání hřídele na ohyb. Jedná se o hřídel s pevným koncem 

(obr. 6B). Pohon může být spodní i vrchní. Spodní ložisko je potom uloženo v trojnožce, 

viz obr. 7. 

 

Obr. 6. Schéma fermentoru s centrálně umístěným míchadlem. 

A – hřídel s volným koncem, spodní pohon [3], B – pevný konec, horní pohon 

 

 

Obr. 7. Spodní ložisko na trojnožce [6] 

 

2.3. Typy míchadla 

Mechanická rotační míchadla lze dělit podle různých hledisek [4]: 
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• Podle frekvence otáčení se míchadla dělí na pomaloběžná a rychloběžná. 

Pomaloběžná míchadla mají obvykle menší hodnoty poměru průměru nádoby 𝐷𝑏 ku 

průměru míchadla 𝐷 (obvykle 𝐷𝑏 𝐷⁄ ≤ 2 , pro rychloběžná míchadla obvykle platí: 

𝐷𝑏 𝐷⁄ ≥ 3 ).  

• Podle způsobu proudění vyvolaného otáčejícím se míchadlem v nádobě lze 

rozlišovat míchadla s axiálním, radiálním, nebo s tangenciálním prouděním, viz obr. 8: 

 

A B C 

Obr. 8. Schéma proudění v nádobách s rotačními míchadly [4]  

A – axiální proudění, B – radiální proudění, C – tangenciální proudění 

Způsob proudění je ovlivněn právě typem míchadla, které je na hřídel upevněno. 

Existuje celá řada míchadel pro různé účely, způsoby proudění, rychlostní režimy, 

fyzikální vlastnosti použitých substrátů (včetně substrátů, které jsou citlivé na změny 

rychlostí a tlaků, např. s citlivými mikroorganismy), jako je viskozita apod.  

Nejrozšířenější typy míchadel ukazuje tab. 1: 
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Tab. 1A. Nejrozšířenější typy míchadel [4] 
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Tab. 1B. Nejrozšířenější typy míchadel [4] 
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Ve fermentorech lze nejčastěji nalézt axiální míchadla 3, 4 a 5 z tab. 1B [3]: 

 

1 

 

2 

 

3 

Obr. 9. Řešené typy míchadel 1, 2 a 3 [3] 

Pozn. k obr. 9: Šestilopatkové míchadlo typu 1 je vhodné v případech, kdy je třeba 

docílit vznosu pevné fáze v kapalině. Třílopatkové míchadlo typu 2 pracuje stejným 

způsobem, ale vyžaduje oproti šestilopatkovému míchadlu menší příkon, může tedy 

pracovat při vyšší frekvenci otáčení. Vrtulové míchadlo typu 3 je nejlepší varianta 

z hlediska axiálního proudění substrátu, ale je výrobně komplikované dodržet šroubový 

tvar plochy lopatky, a proto bývá často nahrazováno míchadlem B [4]. 

Vlastní frekvence budou tedy řešeny pro etážové centricky umístěné míchadlo (s 

volným nebo pevným koncem, viz obr. 10), přičemž na hřídeli se nachází 𝑖 axiálních 

míchadel (maximálně 5) dle obr. 9. 

 

A 

 

B 

Obr. 10. Řešené konfigurace míchadel s vyznačením číslování jednotlivých kót: 

A – volný konec, B – pevný konec 
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 Kmitání 
Rychlost otáčení míchadla závisí na více faktorech; na rozměrech zařízení, na povaze 

míchané látky a na typu, počtu a umístění míchadel. V reálných aplikacích nejsou použité 

materiály zcela tuhé (vykazují určitou pružnost) a míchací sestava není nikdy vyrobena 

dokonale. Výrobní nedokonalost hřídele a uložení způsobují spolu s provozními 

podmínkami rozkmitání rotoru. 

Obecně vychýlením tělesa ze stabilní rovnovážné polohy externí silou získá těleso 

potenciální energii (ekvivalent napnutí pružiny). Po uvolnění se vrací, potenciální energie 

se mění na kinetickou a díky setrvačnosti může docházet k překmitu rovnovážné polohy. 

Vlivem pružení do obou směrů od rovnovážné polohy však těleso ztrácí kinetickou 

energii, která se opět přelévá do energie potenciální a vzniká kmitání. [8] 

3.1. Druhy kmitání 

U rotorů lze rozlišit tři základní druhy kmitání: [11] 

• Krouživé, primárně řešené v této práci, viz obr. 11. Těžiště míchadla 𝑇 leží ve 

vzdálenosti 𝑒 [m] od středu otáčení 𝑆. Každé míchadlo trpí touto výrobní nedokonalostí, 

navíc ani hmota hřídele není stejnoměrně rozložená kolem osy (hřídel je nevyvážený). 

Vlivem otáčení hřídele úhlovou rychlostí 𝜔 [rad/s] dochází ke vzniku odstředivé síly 𝐷 

[N]:  

 𝐷 = 𝑚𝜔2(𝑥 + 𝑒) (3.1.1) 

Kde 𝑚 je hmotnost míchadla [kg], 𝑥 je posuv bodu 𝑆 z rovnovážného stavu [m]. Jako 

reakce působí síla 𝐹 [N]: 

 𝐹 = 𝑘𝑥 (3.1.2) 

Kde 𝑘 značí tuhost hřídele, což je parametr daný geometrií a materiálem [N/m]. 

 

Obr. 11. Síly působící v rotoru 
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V části 3.2. bude ukázáno, že krouživé kmitání lze v některých případech redukovat 

na jednodušší tzv. ohybové kmitání. Matematicky lze dokázat, že k tomuto jevu dochází 

i při nulové excentricitě [17], viz dále. 

• Podélné (též osové). Je buzené periodicky proměnnými silami působícími ve 

směru osy otáčení. Tím se hřídel periodicky prodlužuje a zkracuje. Toto kmitání je 

obvykle zanedbatelné.  

• Torzní. Může způsobovat obtíže zejména u hřídelů v převodovkách a obdobných 

strojních zařízení. Vzniká, je-li přivedený kroutící moment proměnný v čase, například u 

pístových strojů. Hřídel je pružný i na torzi a změny kroutícího momentu mohou způsobit 

torzní kmity. 

3.2. Vlastní frekvence 

Jednou z vlastností těchto kmitů je frekvence, tedy počet opakování v úseku času. 

Při tzv. vlastní frekvenci je (při zanedbání ztrát) změna kinetické energie rovna změně 

potenciální. Těleso tedy kmitá, aniž by mu bylo potřeba dodávat další energii. Dodáním 

další energie ve stejné frekvenci dojde k výraznému nárůstu účinků kmitání. Každé těleso 

(nebo systém) má svou hodnotu vlastní frekvence. Matematicky je vlastní frekvence 

systému [1/s] závislá jen na hmotnosti a tuhosti tělesa [17]: 

 

Ω𝑣 = √
𝑘

𝑚
 (3.2.1) 

 V reálné situaci je ale problém velmi obsáhlý [8]. 

Působí-li na těleso vnější proměnné síly orientované tak, aby podněcovaly vznik 

kmitání, dochází k tzv. buzení kmitání, silám se říká budící (frekvenci jejich proměny se 

říká budící frekvence). Pokud je budící frekvence totožná s vlastní frekvencí tělesa, 

dochází k rezonanci. Systém si energii kmitání uchovává a další přivedená energie 

způsobí zvýšení amplitudy (teoreticky neomezeně) kmitání. To je zásadní problém, 

protože při ohybových kmitech je těleso namáháno nemalým ohybovým momentem, na 

který není dimenzované. Obdobně je při podélných kmitech namáháno tahovými a 

tlakovými silami, při torsních kmitech je neúměrně namáháno na krut. 

3.3. Selhání rotoru 

Díly typu hřídel jsou (s určitou bezpečností) poměrně exaktně dimenzovány na 

namáhání, kterým čelí. U opakovaně namáhaných součástí (řádově 103 cyklů a více), jako 
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jsou například právě míchací hřídele reaktorů, je třeba počítat i s postupnou únavou 

materiálu. Respektování tohoto jevu způsobuje růst rozměrů součásti (průměr hřídele). 

Pro šetření výrobních a transportních nákladů a odlehčení výrobků jsou výsledné rozměry 

součástí standardně blízké analyticky vypočteným minimálním rozměrům. Jakékoli 

dodatečné namáhání je tedy zcela nežádoucí; může dojít k překročení meze kluzu a 

součást se trvale zdeformuje, mnohem častěji však kmitání způsobí postupnou únavu 

materiálu a nakonec havárii. U hřídelí dochází od krouživých kmitů k ohybu (vnější 

vlákna ohýbaného dílu jsou namáhána na tah a tlak), což může způsobit ohnutí nebo 

přelomení součásti:  

 

Obr. 12. Ohnutý hřídel [10] 

Od torzních kmitů mohou vzniknout torzní únavové lomy: 

 

Obr. 13. Torzní únavový lom na hřídeli [9] 

V horším případě může takto ovlivněná součást znehodnotit i okolní díly; uložení a 

přímo napojené sestavy (převod, pohon), při nedostatečném odtlumení se vibrace mohou 

šířit i do okolních sestav. Nadto je rezonance doprovázena nežádoucími akustickými 
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projevy [8]. Je tedy více než vhodné vyhnout se v provozních podmínkách vlastním 

frekvencím. 

Matematicky by rezonance měla způsobit rozkmitání k nekonečným mezím, 

v reálném systému se ale vyskytuje efekt tlumení. Je to důsledek vnějších a vnitřních 

vlivů. Ten omezuje amplitudu kmitání, ve vzácném extrémním případě může amplitudu 

utlumit natolik, že vlastní frekvence přestávají být nebezpečné. 

 

Obr. 14. Závislost amplitudy na frekvenci ku vlastní frekvenci [6] 

 

Vlastní frekvence není nikdy možné ze systému zcela odstranit. Lze je pouze utlumit 

anebo frekvenčně posunout mimo provozní podmínky. Určení jejich hodnoty je 

významnou součástí návrhu reaktoru, a to zejména u rychle se otáčejících rotorů, u 

kterých je vlastní frekvence v oblasti provozních podmínek reálnou hrozbou.  

3.4. Vyšší vlastní frekvence, pracovní oblast 

Rotory, které mají provozní otáčky nižší než kritické, se nazývají podkritické rotory, 

naopak rotory pracující nad kritickými otáčkami se nazývají nadkritické [11].  

Za nebezpečnou oblast, které je třeba se vyhnout, se považuje hodnota kritických 

otáček ±20 % [6]. 

Dále je třeba zmínit, že existují i tzv. vyšší vlastní frekvence. U komplikovanějších 

rotorů (hřídele s vícero míchadly, v kluzném uložení, s uvažováním gyroskopického 

efektu (vysvětleno později) lze vypočítat hned několik různých hodnot vlastních 
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frekvencí [11], na kterých dochází k lokálnímu maximu výchylky hřídele. Všechny jsou 

pro chod zařízení nebezpečné, byť u druhé vlastní frekvence lze zpravidla pozorovat 

méně drastický dopad: 

 

Obr. 15. Vyšší vlastní frekvence [12]. 

A – průhybová čára rotoru otáčejícího se s první vlastní frekvencí, B – průhybová 

čára s druhou vl. frekvencí, C – závislost maximální výchylky na otáčkách, 

s vyznačenou ideální oblastí 

Prakticky využitelná oblast je tedy pod první vlastní frekvencí, a dále mezi první a 

druhou vlastní frekvencí. Vyšší vypočtené vlastní frekvence se obvykle neuvažují, 

protože se již často nacházejí nad reálnou mezí (výjimkou jsou například turbíny). 

Vyžaduje-li konstrukce a záběr zařízení, aby byla rychlost otáčení rotorové části vyšší 

než první vlastní frekvence, potom je třeba tuto frekvenci relativně rychle přejet. Tyto 

přejezdy při zapínání a vypínání stroje mají samozřejmě vliv na hřídel a uložení, ve 

smyslu chvilkového nadměrného zatížení. Hodí se proto pouze pro dlouhodobě pracující 

stroje s minimem změny rychlosti otáčení. 

Vzhledem k tomu, že (jak bylo zmíněno v části 1.2.2.) míchadlo bioreaktoru se zapíná 

několikrát denně na krátké časové úseky, je zcela žádoucí, aby se frekvence otáčení 

pohybovala pod první vlastní frekvencí, jak je vyznačeno na obr. 15C. Půjde tedy o 

podkritický rotor. 
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 Metody stanovení vlastních frekvencí rotorů 
Existuje vícero přístupů, jak problém vlastních frekvencí řešit. U konstrukčně 

jednoduchých hřídelů lze vlastní frekvence předvídat pomocí základních mechanických 

modelů, ale prvky složitějších hřídelů (tvarově komplikovaná míchadla, různé délky a 

průměry jednotlivých částí hřídele, tvarové přechody mezi těmito částmi, míra elasticity 

uložení apod.), které mají také vliv na hodnotu vlastních frekvencí, lze takto jen velmi 

obtížně modelovat. Proto je získaná hodnota vlastních frekvencí zpravidla zatížena 

předpokládanou chybou.  

Mimo klasický mechanický přístup existují i zjednodušující vzorce, které jsou již léta 

využívány v inženýrské praxi pro tvarově komplikované hřídele. Výsledky tohoto 

přístupu jsou také zatíženy velkou chybou. Třetí (nejmodernější) přístup spočívá ve 

využití metody konečných prvků, která dává relativně přesné výsledky, ale daný software 

je poměrně drahý a vyžaduje od uživatele znalosti numerické matematiky. 

4.1. Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků (dále MKP) je numerický způsob tvorby simulace průběhu 

napětí, deformací, proudění tepla nebo hmoty, a právě i vlastních frekvencí. 

Postup simulace pomocí MKP je přibližně následující: 

• Vytvoření CAD modelu tělesa 

• Diskretizace – objem modelu se nahradí sítí prvků (respektive uzlových bodů), 

přičemž zvyšování hustoty sítě vede zpravidla k přesnějším výsledkům, ale také k větší 

výpočetní náročnosti 

• Sestavení rovnic (pro každý bod), které simulují zde odehrávající se děje 

• Zavedení okrajových podmínek, které definují řešení rovnic v konkrétních 

oblastech sítě (typicky silové/deformační působení nebo přívod tepla na vnějších 

plochách tělesa) 

• Propočítání, jak rovnice jednotlivých prvků reagují na dané okrajové podmínky 

• Grafické zobrazení průběhů na modelu, výpis významných hodnot 

• V dnešní době se jedná o nejpřesnější způsob získání hodnoty vlastních 

frekvencí, a to zejména u tvarově komplikovaných hřídelů, u kterých dochází například 

v mechanických modelech ke zjednodušování. 
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Dynamikou rotorů se zabývají například programy: AxSREAM RotorDynamics, 

Rotortest, ARMD, aj. 

 

Obr. 16. Hřídel zpracovaný pomocí MKP [16] 

4.2. Empirické vztahy 

V praxi dříve využívaný přístup je pomocí vzorců vypracovaných inženýry v dobách, 

kdy nebyla MKP rozšířena, a kdy bylo kvůli slabé/nedostupné výpočetní technice časově 

obtížné analyzovat matici příčinkových součinitelů (vysvětleno v části 4.3).  

4.2.1. Ramsey a Zoller [6] 

Tito autoři vypracovali metodu výpočtu pro hřídel s volným koncem, kdy se hmotnost 

jednotlivých míchadel skládá do jediné, tzv. soustředěné hmotnosti 𝑊𝑒 [kg] umístěné na 

konec hřídele: 

 
𝑊𝑒 =∑𝑊𝑖 (

𝐿𝑖
𝐿
)
3𝑛

𝑖=1

 (4.2.1.1) 

Kde 𝑛 je počet míchadel na hřídeli, 𝑊𝑖 je hmotnost jednotlivých míchadel [kg], 𝐿𝑖 je 

vzdálenost usazení míchadla na hřídeli [m], 𝐿 je celková délka hřídele [m]. 

Výpočet kritické rychlosti 𝑁𝑐 [ot./s] je potom: 

 

𝑁𝑐 =
5,33𝑑2√

𝐸
𝜌𝑚

𝐿√𝐿 + 𝑆𝑏√𝑊𝑒 +
𝑤𝐿
4

 (4.2.1.2) 

Kde 𝑑 je průměr hřídele [m], 𝐸 je Youngův modul pružnosti [N/m2], 𝜌𝑚 je hustota 

materiálu [kg/m3], 𝑆𝑏 je rozteč ložisek nesoucích hřídel [m], 𝑤 je hmotnost hřídele [kg]. 
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4.2.2. McKeown a Růžička [26] 

Literatura [26] zavádí přibližnou metodu, která řeší konfiguraci s volným i pevným 

koncem.  

 

A 

 

B 

Obr. 17. Způsob kótování dle McKeowna a Růžičky [26]  

A – volný konec, B – pevný konec 

Pro volný konec (obr. 17A) tato metoda redukuje hmotnosti míchadel na jediné 

míchadlo, které umisťuje na konec hřídele. Zavádí předpoklady: 

• Úseky mezi míchadly a ložisky mají vždy: 𝐸𝐼 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡, kde 𝐸 je Youngův modul 

pružnosti v tahu [N/cm2], 𝐼 je osový moment setrvačnosti hřídele v příslušném 

úseku [cm4] 

• Gyroskopický moment neovlivňuje podstatně výši kritických otáček (dle [26] 

platí pro maximálně 3 míchadla, u více míchadel záleží na parametrech míchadla 

a na hřídeli) 

• Míchaná kapalina neovlivňuje podstatně výši kritických otáček 



28 
 

• Uložení je absolutně tuhé, v ložisku 1 (dle obr. 17) je hřídel volně podepřen 

Výpočet redukované hmoty 𝑛 míchadel 𝐺𝑘𝑟 [kg]: 

 

𝐺𝑘𝑟 =∑𝐺𝑘𝑖𝛽𝑖
3
1 + 𝐵 𝛽𝑖

⁄

1 + 𝐵

𝑛

𝑖=1

 (4.2.2.1) 

Kde 𝐺𝑘𝑖 je hmota i-tého míchadla [kg], 𝐴 je konstanta charakterizující vetknutí [1] 

(𝐴 = 1, pokud je hřídel v ložisku 2 volně podepřen, 𝐴 = 0,75, je-li zde vetknutý), a 

 
𝛽𝑖 =

𝑙𝑖
𝑙
 (4.2.2.2) 

 
𝐵 = 𝐴

𝐿

𝑙

𝐼𝑙
𝐼𝐿

 (4.2.2.3) 

Kde 𝑙, 𝑙𝑖, 𝐿 jsou rozměry hřídele dle obr. 17A [cm]. 

Redukovaná hmotnost hřídele 𝐺𝑙𝑟 se stanoví buď jako: 

 𝐺𝑙𝑟 = 𝑘0𝐺𝑙 (4.2.2.4) 

Kde 𝐺𝑙 je hmotnost hřídele [kg] a součinitel redukované hmoty 𝑘0 [1] se získá z grafu 

na obr. 18 z průběhu McKeown (je přesnější než Růžička):  

 

Obr. 18. Graf závislosti 𝑘0 na 
𝑙

𝐿

𝐼𝐿

𝐼𝑙
 [26] 
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Nebo pomocí vzorce: 

 

𝐺𝑙𝑟 = 𝐺𝑙

140 (
𝐿
𝑙
𝐼𝑙
𝐼𝐿
)
2

+ 231
𝐿
𝑙
𝐼𝑙
𝐼𝐿
+ 99

420 (1 +
𝐿
𝑙
𝐼𝑙
𝐼𝐿
)
2  (4.2.2.5) 

První vlastní frekvence [1/s] se potom vypočítá: 

 

Ω𝑣1 = √
3𝐸𝐼𝑙𝑔

𝑙3(𝐺𝑘𝑟 + 𝐺𝑙𝑟)(1 + 𝐵)
 (4.2.2.6) 

Kde 𝑔 je gravitační zrychlení (981 cm/s2) 

Pro pevný konec (obr. 17B) musí platit stejné předpoklady. Hmotnost míchadel se 

redukuje do jedné hmotnosti uprostřed hřídele. První vlastní frekvence je: 

 

Ω𝑣1 = √
48𝐸𝐼𝑙𝑔

𝑙3(0,492𝐺𝑙 + 𝐺𝑘𝑟)
 (4.2.2.7) 

Kde: 

 
𝐺𝑘𝑟 = 10∑𝐺𝑘𝑖𝜓𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.2.2.8) 

Kde pro 𝜓𝑖 platí: 

 
𝜓𝑖 = (

𝑎𝑖
𝑙
)
8

− 4(
𝑎𝑖
𝑙
)
7

+ 4(
𝑎𝑖
𝑙
)
6

+ 2 (
𝑎𝑖
𝑙
)
5

− 4(
𝑎𝑖
𝑙
)
4

+ (
𝑎𝑖
𝑙
)
2

 (4.2.2.9) 

𝑎𝑖 jsou rozměry hřídele dle obr. 17B [cm]. 
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4.3. Mechanická metoda 

Přístup zvolený v této práci vychází z postupů inženýrské mechaniky. 

Ideální rotor, sloužící k vysvětlení pojmů, se nazývá Lavalův. Jedná se o nehmotný 

pružný hřídel s jedním hmotným kotoučem-setrvačníkem (nulová excentricita), který je 

uložený do dvou rigidních (zcela tuhých) ložisek [1] (jedná se tedy o diskrétní model). 

Dále je třeba předpokládat malé průhyby, a veškeré výchylky budou měřeny od statické 

polohy. 

Jak bylo ukázáno v 3.1., kmitání Lavalova rotoru vzniká od odstředivé síly 𝐷: 

 𝐷 = 𝑚𝜔2𝑥 (4.3.1) 

Kde 𝑚 je hmotnost kmitajícího hmotného bodu, 𝑥 je výchylka od statické polohy a 𝜔 

je úhlová rychlost (resp. úhlová frekvence, u rovnoměrného pohybu po kružnici jsou 

totožné). 

Zásadní je, že kritické otáčky krouživého kmitání kruhového hřídele lze vypočítat 

z vlastní frekvence prostých ohybových kmitů hřídele s kotoučem bez rotace. Toto 

tvrzení platí, nenaklápí-li se rovina setrvačníku (případ s naklápěním bude popsán v části 

3.4.6., gyroskopické síly), ale při relativně malých úhlech naklopení (krátký a tuhý hřídel, 

lehké setrvačníky apod.) lze tento přístup také uvažovat [17]. 

Analýza ohybového kmitání využívá metodu poddajnosti. Ta vyjadřuje deformaci 

nosníku od silových účinků pomocí příčinkových součinitelů. Příčinkový součinitel 𝑝𝑖𝑗 

typu 𝛼 (typy popsány v 5.3) je číslo vypovídající o tom, nakolik je nosník deformován 

v místě 𝑖 od silového účinku (síly nebo momentu) v místě 𝑗 [18], přičemž za místa 𝑖 a 𝑗 

se postupně dosazují všechna místa, ve kterých je soustředěna hmota (tedy v místě 

každého setrvačníku). Má-li rotor 𝑛 setrvačníků, potom je tedy třeba vypočítat celkem 𝑛2 

příčinkových součinitelů, které se skládají do čtvercové matice příčinkových součinitelů 

𝑃. Výhodné je, že matice je symetrická.  

Lze je určit buď využitím metod inženýrského oboru pružnosti/pevnosti, nebo pomocí 

metody konečných prvků (to však lze korektně jen v případě předem pevně dané 

geometrie hřídele). Lze jej též v daném místě určit jako převrácenou hodnotu tuhosti 𝑘. 
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Mějme nosník se dvěma setrvačníky, které jsou nahrazeny hmotnými body: 

 

Obr. 19. Nosník zatížený odstředivými silami 

Kde 𝐷1,2 jsou odstředivé síly. Obecně průhyb 𝑥 v místě 𝑖 od síly 𝐷 v místě 𝑗 lze 

vyjádřit pomocí příslušného příčinkového součinitele: 

 𝐷𝑗 = 𝑘𝑥𝑖 =
𝑥𝑖
𝑝𝑖𝑗

 (4.3.2) 

Pro oba průhyby lze tedy zapsat rovnice (znaménko u síly značí orientaci příslušné 

síly vzhledem k růstu průhybu 𝑥): 

 𝑥1 = 𝐷1𝑝11 + 𝐷2𝑝12 

𝑥2 = 𝐷1𝑝21 +𝐷2𝑝22 
(4.3.3) 

Tedy: 

 𝑥1 = 𝑝11𝑚1𝑥1𝜔
2 + 𝑝12𝑚2𝑥2𝜔

2 

𝑥2 = 𝑝21𝑚1𝑥1𝜔
2 + 𝑝22𝑚2𝑥2𝜔

2 
(4.3.4) 

A maticově: 

 
(
𝑥1
𝑥2
) = (

𝑝11 𝑝12
𝑝21 𝑝22

) (
𝑚1 0
0 𝑚2

) (
𝑥1
𝑥2
)𝜔2 

(4.3.5) 

Symbolický zápis: 

 𝑥 = 𝑃𝑀𝑥𝜔2 (4.3.6) 

Což lze upravit: 

 𝑥 − 𝑃𝑀𝑥𝜔2 = 0 (4.3.7) 

Vytknutím vektoru 𝑥 dostáváme rovnici: 
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 (𝐼 − 𝜔2𝑃𝑀)𝑥 = 0 (4.3.8) 

Kde 𝐼 je jednotková matice. Opět maticově lze tuto rovnici zapsat: 

 
(
1 − 𝜔2𝑝11𝑚1 −𝜔2𝑝12𝑚2
−𝜔2𝑝21𝑚1 1 − 𝜔2𝑝22𝑚2

) (
𝑥1
𝑥2
) = 0 (4.3.9) 

Netriviální řešení této soustavy rovnic existuje, pokud je determinant matice roven 

nule. Tím vzniká polynomická rovnice: 

 𝜔4𝑚1𝑚2(𝑝11𝑝22 − 𝑝12𝑝21) − 𝜔
2(𝑚1𝑝11 +𝑚2𝑝22) + 1 = 0 (4.3.10) 

Jejímž řešením jsou 4 hodnoty Ω𝑣. To jsou hledané vlastní frekvence zadaného 

systému [17, 18]. 

4.4. Další vlivy 

Kromě hmotnosti a tuhosti může být reálný hřídel z hlediska vlastních frekvencí dle 

literatury [11] ovlivněn různými minoritními vlivy. Ty shrnuje tabulka: 

Tab. 2. Mechanismy kmitání a jejich následky [11] 
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Ze zde zmíněných vlivů má na řešení vlastních frekvencí rotorů nejvýraznější vliv 

použití pružných ložisek. Dále jsou vlastní frekvence ovlivněny použitím kluzných 

ložisek, nekruhového hřídelu, vznikem gyroskopických sil, užitím valivých ložisek, 

případně ortotropních ložisek. Slabý vliv má vnější a vnitřní tlumení. 

4.4.1. Pružná ložiska 

Nejsilnější vliv vchází od použití pružných ložisek. Pružná ložiska se užívají 

v aplikacích, ve kterých je potřeba zejména zamezit šíření hluku a vibrací do okolí, a pro 

zachycení náhlých a nahodilých sil (tzv. shock), a to v radiálním i axiálním směru. Užití 

těchto ložisek na rotor bioreaktoru by dávalo smysl, pokud by byl rotor dostatečně 

předimenzovaný tak, aby aby své (reálně tlumené) kmitání dlouhodobě unesl a správně 

zvolená pružná ložiska by potom zamezila šíření vibrací do okolí. V praxi se toto řešení 

nikdy neužívá. Proto je možné tento jev neuvažovat.  

 

Obr. 20. Vliv pružnosti ložisek na průhybovou čáru [21] 

Matematicky se za pružná ložiska uvažují taková, která mají při jejich nahrazení 

virtuálními pružinami tuhost alespoň o řád nižší, než je tuhost hřídele. Jejich vlivem dojde 

k podstatnému snížení kritických otáček.  

Pružné uložení má na kritické otáčky vliv, protože dojde k tzv. asynchronním otáčkám 

(odlišné frekvence otáčivého a kývavého pohybu), viz 4.4.6, gyroskopické síly. 

 
 

A B 

Obr. 21. A – pružná ložiska [19], B – vnitřní struktura [20] 
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4.4.2. Nekruhový hřídel 

U rotorů, kterými se zabývá tato práce, je předpokládán dokonalý kruhový hřídel; 

v praxi se užívají zpravidla kruhové hřídele. Drážky pro pero, které narušují tento 

předpoklad, způsobují drobné odchylky od kruhového průřezu, které lze obecně zanedbat 

[11]. 

4.4.3. Kluzná ložiska 

Historicky nejstarší ložiska fungují na bázi pouzdra (ložisková pánev) s ložiskovým 

čepem uvnitř. Tření je primárně snižováno lubrikací. 

 V dnešní době jsou užívána zejména v aplikacích, kde hraje životnost ložisek zásadní 

roli a jejich selhání by mělo za následek problematické následky, tedy například v turbíně 

elektrárny, v klíčových kompresorech potrubních sítí, a především v motorech. 

V míchadlech se nepoužívají [12]. 

4.4.4. Ortotropní ložiska 

Ortotropní uložení (různé tuhosti v různých směrech) vyvolává další periodické 

ohybové kmitání rotoru, respektive hřídel začne opisovat trajektorii elipsy místo kruhu, 

což může mít i stabilizující vliv. V této práci není tento druh uložení uvažován [11]. 

4.4.5. Valivá ložiska 

Tento druh ložisek, který je zejména užíván v bioreaktorech, vnáší do uložení časově 

proměnnou poddajnost, toto uložení má tedy časově proměnnou tuhost. Klíčové je 

otáčení klece s tělísky. Je-li ve směru zatížení valivé tělísko, potom je tuhost téměř 

ideální. Je-li ve směru zatížení mezera mezi dvěma tělísky, potom tuhost klesá. Periodu 

tohoto kolísání lze zjistit z úhlové rychlosti klece: 

 𝜔𝑘𝑙𝑒𝑐 =
𝜔𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

2 (1 +
𝑑
𝐷)

 (4.4.5.1) 

 

Obr. 22. Periodické změny tuhosti kuličkového ložiska [11] 
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Toto kolísání je však malé ve srovnání s celkovou tuhostí ložisek, a jeho vyšetřování 

je obecně zbytečné.  

Kritická rychlost míchadla s rigidním uložením je jen nepatrně vyšší než s uložením 

ve valivých ložiscích.  

4.4.6. Gyroskopické síly 

Dojde-li vlivem ohybu hřídele k naklopení setrvačníku, potom dochází ke vzniku 

dvojice gyroskopických sil. Tento moment má tendenci v případě setrvačníku, který má 

dominantní rozměr délku (ne průměr), ještě výrazněji vychylovat hřídel, respektive 

naklápět setrvačník. V opačném případě (disk) se tento moment snaží srovnat natočení 

disku do původního stavu.  

Zanedbání gyroskopického momentu a následné uvažování modelu pouze s bodovou 

hmotností je oprávněné, pokud nejsou momenty setrvačnosti kotouče příliš velké. To lze 

v případě zde rozebíraných míchadel uvažovat, neboť nejde v pravém slova smyslu o 

tradiční setrvačníky, ale o sestavu lopatek z tenkého plechu. Navíc při zanedbání 

gyroskopického momentu u obecně obdobných aplikací (elektromotory aj.) dojde 

obvykle u výpočtu vlastní frekvence k chybě menší než 5 % [11]. Proto lze říct, že u 

míchadel bioreaktoru není třeba gyroskopické jevy uvažovat. Pro úplnost zde však budou 

odvozeny pro Lavalův rotor.  

K řešení je možné dojít různými způsoby, které se dopracují k formálně totožným 

rovnicím. Pro pochopitelné vysvětlení, odkud se gyroskopický moment bere, bude 

v první části textu popsán postup autora [13]. Tento autor se v konečném důsledku 

dopracoval ke stejným výsledkům, jako literatura [11], která je pro cíl této práce 

přínosnější a je přehlednější, proto bude druhá část textu navazovat na tuto literaturu. 

Pro vyšetření gyroskopického momentu je třeba určit celkový moment hybnosti 

setrvačníku. Hřídel se setrvačníkem může obecně konat asynchronní otáčky, což je stav, 

kdy frekvence samotného otáčení je jiná než frekvence kývavého pohybu, který vykonává 

setrvačník. Tyto asynchronní otáčky lze rozložit na dva jednoduché pohyby; na čistou 

rotaci o úhlové rychlosti 𝜔 a čisté kývání o úhlové rychlosti 𝜈. Pokud mají 𝜔 a 𝜈 stejný 

směr, potom se jedná o tzv. dopředné kývání, v opačném případě jde o zpětné kývání. 

Vyšetření momentu hybnosti pro čistou rotaci je zřejmé;  

 𝐿𝜔 = 𝐼𝑝𝜔 (4.4.6.1) 

kde 𝐼𝑝 značí polární moment hybnosti. 
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Čisté kývání je však komplikovanější případ. Uvažujeme, že setrvačník se posunul 

z bodu C do bodu C‘ za časový okamžik 𝑑𝑡. Pro určení momentu hybnosti je třeba určit 

rychlost tohoto pohybu.  

 

Obr. 23. Rozkreslení kývavého pohybu 

 

Z obrázku 23 platí:  

 𝑙 = 𝑥𝜈 𝑑𝑡 (4.4.6.2) 

Při uvažování malých úhlů 𝛼 a 𝜑𝑥 lze prohlásit: 

 sin(𝛼) = 𝛼 

sin(𝜑𝑥) = 𝜑𝑥 

cos(𝜑𝑥) = 1 

(4.4.6.3) 

Tedy: 

 
sin(𝛼) =

𝑙

𝑠
=
𝑥𝜈 𝑑𝑡

𝑠
= 𝜈 (

𝑥

𝑠
) 𝑑𝑡 = 𝜈 sin(𝜑𝑥) 𝑑𝑡 

(4.4.6.4) 

A dále: 

 𝛼 = 𝜈𝜑𝑥 𝑑𝑡 (4.4.6.5) 



37 
 

Okamžitá úhlová rychlost je definovaná jako časová derivace středového úhlu, tedy: 

 �̇� = 𝜈𝜑𝑥 (4.4.6.6) 

Moment hybnosti kývavého pohybu je tudíž: 

 𝐿𝜈 = 𝐼𝑑𝜈𝜑𝑥 (4.4.6.7) 

Kde 𝐼𝑑 je v případě rotačně symetrického setrvačníku moment hybnosti vzhledem ke 

kterékoli ose procházející bodem 𝑆, která je kolmá na osu souměrnosti. 

Rozložením těchto momentů hybnosti pomocí úhlu 𝜑𝑥 a sečtením složek působících 

ve stejném směru je možné (s uvažováním malého úhlu 𝜑𝑥) získat momenty hybnosti do 

směrů os 𝑦 a 𝑧: 

 

Obr. 24. Rozkreslení momentů hybnosti do kartézských souřadnic 

 𝐿𝑧 = 𝐼𝑝𝜔 cos(𝜑𝑥) + 𝐼𝑑𝜈𝜑𝑥 sin(𝜑𝑥) = 𝐼𝑝𝜔 + 𝐼𝑑𝜈𝜑𝑥
2 

𝐿𝑥 = 𝐼𝑝𝜔 sin(𝜑𝑥) − 𝐼𝑑𝜈 cos(𝜑𝑥) = 𝜑𝑥(𝐼𝑝𝜔 − 𝐼𝑑𝜈) 
(4.4.6.8) 

Moment síly lze zapsat jako časovou derivaci momentu hybnosti. Je zřejmé, že složka 

𝐿𝑧 má konstantní směr, tedy tato složka nevytváří žádný moment. Složka 𝐿𝑥 má naproti 

tomu proměnlivý směr, od této složky vzniká gyroskopický moment. Tuto změnu lze opět 

s uvažováním malých úhlů vyjádřit (doplněním do vektorového trojúhelníku) momentem 

hybnosti Q, jehož velikost je zřejmá: 
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Obr. 25. Znázornění vzniku momentu hybnosti 𝑄 

 𝑄 = 𝜈 𝑑𝑡 𝜑𝑥(𝐼𝑝𝜔 − 𝐼𝑑𝜈) (4.4.6.9) 

Gyroskopický moment (časová derivace momentu hybnosti 𝑄) je tedy: 

 𝑀𝑥𝑧 = 𝜈𝜑𝑥(𝐼𝑝𝜔 − 𝐼𝑑𝜈) (4.4.6.10) 

Celkové silové účinky lze ve výsledku shrnout a aplikovat následovně: Nahrazení 

setrvačníku hmotným bodem. V tomto bodě působí odstředivá síla a gyroskopický 

moment: 

 

Obr. 26. Výsledné silové účinky na setrvačník 

Odstředivá síla 𝐹𝑥 má velikost: 

 𝐹𝑥 = 𝑚𝑥𝜈
2 (4.4.6.11) 

Díky tomu lze zapsat rovnice posuvu a natočení hmotného bodu (při obecném řešení 

vyvstanou tyto dvě rovnice za každý uvažovaný setrvačník, v každé rovnici se navíc 

připočte vliv od každé nové odstředivé síly a gyroskopického momentu): 

 𝑥 = 𝐹𝑥𝑝11 +𝑀𝑥𝑧𝑝12 

𝜑𝑥 = 𝐹𝑥𝑝21 +𝑀𝑥𝑧𝑝22 
(4.4.6.12) 
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Kde 𝑝11 je posuv od jednotkové síly v místě působení 𝐹𝑥, pokud je gyroskopický 

moment nulový, 𝑝22 je natočení od jednotkového momentu v místě působení 𝑀𝑥𝑧, pokud 

je odstředivá síla nulová atd.  

Literatura [11] vychází z jiné úvahy, obecně:  

 𝑆 = 𝑘𝑥 (4.4.6.13) 

Kde 𝑆 je silový účinek (odstředivá síla/gyroskopický moment), 𝑘 je tuhost (převrácená 

hodnota příčinkového součinitele) hřídele a 𝑥 je souřadnice příslušící silovému účinku. 

Dále analyzuje složky hybnosti setrvačníku do směrů pevného kartézského souřadného 

systému a pro zjednodušení přepisuje tento pohyb do komplexní roviny. Výsledná 

pohybová rovnice, resp. soustava diferenciálních rovnic, má tvar: 

 
(
𝑚 0
0 𝐼𝑑

) (
�̈�𝐻
�̈�𝐻
) + (

0 0
0 −𝑗𝐼𝑑𝜔

) (
�̇�𝐻
�̇�𝐻
) + (

𝑘11 𝑘12
𝑘21 𝑘22

) (
𝑟𝐻
𝜑𝐻
)

= 𝜔2 (
𝑚휀𝑒𝑗𝛽

(𝐼𝑑 − 𝐼𝑝)𝛼𝑒
𝑗𝛾) 𝑒

𝑗𝜔𝑡 

(4.4.6.14) 

Kde 𝑟𝐻 je průvodič středu disku a 𝜑𝐻 je úhel natočení vzhledem ke zmíněnému 

kartézskému systému.  

Vlastní kmitání zde lze získat jako homogenní řešení této soustavy, při předpokladu 

řešení ve tvaru: 

 
(
𝑟𝐻0
𝜑𝐻0

) = (
�̂�𝐻0
�̂�𝐻0

) 𝑒𝜆𝑣𝑡 

𝜆𝑣 = 𝑗Ω𝑣 

(4.4.6.15) 

Kde  Ω𝑣 jsou hledané vlastní úhlové frekvence. 

Je třeba řešit systém rovnic: 

 
(
−𝑚Ω𝑣

2 + 𝑘11 −𝑗𝑘12
𝑗 𝑘21 −𝐼𝑑Ω𝑣

2 + 𝐼𝑝𝜔Ω𝑣 + 𝑘22
)(
�̂�𝐻0
�̂�𝐻0

) = 0 (4.4.6.16) 

Netriviální řešení této soustavy existuje, pokud je determinant matice roven nule. 

Z této podmínky vznikne polynomická rovnice: 

 Ω𝑣
4𝑚𝐼𝑑 − Ω𝑣

3𝜔𝑚𝐼𝑝 − Ω𝑣
2(𝑘22𝑚+ 𝑘11𝐼𝑑) + Ω𝑣𝜔𝑘11𝐼𝑝

+ (𝑘11𝑘22 − 𝑘12𝑘21) = 0 
(4.4.6.17) 

Tato závislost, vyjadřující vývoj vlastních úhlových frekvencí Ω𝑣 v závislosti na 

velikosti vstupní úhlové rychlosti 𝜔, vynesená graficky, se nazývá Campbellův diagram. 
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Diagram je středově souměrný a pro popis dopředného kývání postačuje zobrazení 

prvního kvadrantu: 

 

Obr. 27. Campbellův diagram pro Lavalův rotor 

 

Obr. 28. Využití Campbellova diagramu [21] 

Díky gyroskopickému efektu se zvyšováním vstupní úhlové rychlosti mění nejen 

vlastní frekvence, ale obecně i tvar kmitů. Zpětné kývání je v reálných strojích vzácný 

jev. Řada autorů se shoduje, že vzniká zejména při použití ložisek s výrazně proměnlivou, 

asymetrickou tuhostí do různých směrů, a také u nestabilních mechanismů [15]. Vlastní 

frekvence u zpětného kývání nabývá jiných hodnot než u dopředného. Tento průběh lze 
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jednoduše získat například zobrazením druhého kvadrantu Campbellova diagramu a jeho 

překlopením kolem svislé osy do prvního kvadrantu [14].  

Pro dopředné kýváním dojde dosazením do rovnice 4.4.6.17 

 𝜔 =  Ω𝑣 (4.4.6.18) 

ke zjednodušení polynomické rovnice a je možné získat konkrétní hodnoty vlastních 

úhlových frekvencí; rovnice je čtvrtého řádu, hledané hodnoty jsou její nekomplexní, 

nezáporné kořeny: 

  Ω𝑣

= ±√
1

2
{
𝑘11
𝑚
−

𝑘22
𝐼𝑝 − 𝐼𝑑

±√(
𝑘11
𝑚
−

𝑘22
𝐼𝑝 − 𝐼𝑑

)

2

+
4(𝑘11 𝑘22 − 𝑘12)

2

𝑚(𝐼𝑝 − 𝐼𝑑)
} 

(4.4.6.19) 

4.4.7. Vnější, vnitřní tlumení 

Zanedbání vlivu tlumení je oprávněné u většiny substrátů, neboť pro malé tlumení se 

velikost vlastních frekvencí téměř nezmění. Musí se řešit vesměs jen u velkých rotorů 

elektromotorů [11]. 
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  Výpočetní program 
Navržený výpočetní program, psaný v prostředí Matlab, musí umět co nejpřesněji řešit 

vlastní frekvence hřídele s volným nebo pevným koncem, a s libovolným počtem 

míchadel. Formální maximum je 5 míchadel, neboť se významně snižuje přesnost 

(literatura [26] dokonce doporučuje maximálně 3 míchadla), a to obzvlášť u dlouhého 

hřídele s volným koncem, na kterém jsou těžká míchadla (potom kromě chyby 

v zaokrouhlování výpočetního aparátu začíná být výrazná i chyba od zanedbání 

gyroskopického momentu). Také se musí umět dynamicky vyvíjet dle zadání; nestačí jen 

předdefinovat nejsložitější konfiguraci. Proto nebude mít program grafické rozhraní 

(které špatně reaguje na změnu počtu parametrů), ale bude konzolový. 

Výpočetní program využívá metodu vysvětlenou v části 4.3., tedy metodu, která 

vypočítává vlastní frekvence jako řešení rovnice: 

 det|𝐸 − Ω𝑣
2𝑃𝑀| = 0 (5.1) 

Slabá stránka této metody, oproti metodám v části 4.2, je nezohledňování hřídele jako 

rotující hmoty, a program tedy bude méně přesný u masivních hřídelů. Naopak silnou 

stránkou metody je fakt, že neredukuje tuhost hřídele na zjednodušený model 

konstantního průřezu, a může tedy lépe pracovat s hřídelem, který má i výrazně 

proměnlivý kruhový (plný nebo dutý) průřez. 

 K tomu je zapotřebí sestavit matici hmotností 𝑀 a matici příčinkových součinitelů 𝑃. 

Práce se zabývá hlavně etážovými míchadly, která mají maximálně pět míchadel, a to 

z důvodu snižující se přesnosti, ale samotný program dokáže pružně pracovat 

s libovolným množstvím míchadel. 

5.1. Postup modelování 

Program je designován tak, že se spouští pouze centrální program kr_ot.m, který se 

odvolává na funkce sestavující matice 𝑀 a 𝑃, a také na přiložené obrázky, které usnadňují 

používání programu.  

5.2. Matice hmotností 𝑀 

Jak vyplývá z rovnic (4.3.5) a (4.3.6), matice má na diagonále rozmístěné hmotnosti 

jednotlivých míchadel, při 𝑛 míchadlech má tedy rozměr 𝑛 ∗ 𝑛. V této práci jsou 

zpracovány tři způsoby, jak lze matici vytvořit. Tuto informaci uchovává v kódu 

proměnná 𝑞. 
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5.2.1. Manuální zadání hmotností 

První způsob (q=1) představuje manuální zadání hmotností. Tato varianta je výhodná 

např. u nakupovaných míchadel, kde výrobce uvádí hmotnost.  

Druhý způsob (q=2) také využívá manuální zadání, ovšem dle Tab. 3, která dle 

literatury [6] aproximuje hmotnosti odlévaných míchadel (Propeller) a míchadel 

z tenkého plechu (Hydrofoil) kteréhokoli rychloběžného typu, a to na základě vnějšího 

průměru míchadla: 

 

Tab. 3. Přibližná hmotnost míchadla dle průměru [6] 

 

Tato metoda je výhodná v prvotních chvílích návrhu fermentoru, nebo pokud 

konstruktér nedisponuje více informacemi. 

Tyto dva způsoby definuje funkce fce_M1.m. Vstupní parametr n znamená počet 

míchadel, parametr q vypovídá o způsobu zadání, výstupem je matice hmotností M. 

1. function M = fce_M1(n, q)   
2.     M = zeros(n);   
3.     if n == 1   
4.         setrvacnik = 1;   
5.     elseif n == 2   
6.         setrvacnik = input('Stiskni 1, pokud jsou obe michadla stejna: ');   
7.     else   
8.         setrvacnik = input('Stiskni 1, pokud jsou všechna michadla stejna: ');   
9.     end 
10.     % Zobrazeni tabulky pro odhad:   
11.     if q == 2   
12.         imshow('Tabulka1.png','Border','tight');   
13.     end   
14.        
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15.     % Totozny postup pro q=1&&2: zadani bud spolecne, nebo pro jednotlive 
16.     % hmotnosti:   
17.     if setrvacnik == 1   
18.         m_konst = input('Zadej hmotnost jednoho michadla [kg]: ');   
19.         for i=1:n   
20.              M(i,i) = m_konst;   
21.         end   
22.     else   
23.         for i=1:n   
24.           M(i,i) = input(['Zadej hmotnost michadla c. ', num2str(i)...   
25.           '[kg]: ']);   
26.         end   
27.     end   
28. end   

 Funkce nejprve vytvoří prázdnou matici M. Dále pro uživatelskou přívětivost (řádky 

3-9) zjišťuje pro systém s více míchadly, jestli jsou všechna míchadla stejná. Tuto 

informaci ukládá do proměnné setrvacnik. Pokud q=2, zobrazí Tab. 2. Nakonec se ptá 

na hmotnost, kterou vyskládá na diagonálu matice M. 

5.2.2. Výpočet hmotnosti z geometrie 

Třetí způsob, q=3, vypočítá hmotnost míchadla pomocí dvojných integrálů, a to pro 

míchadla typu 1 a 2, vybrané v části 2.3., obr. 6. Tento způsob je výhodný, navrhuje-li 

kosntruktér celé míchadlo a zná tak geometrii. 

 

A B 

Obr. 29. Míchadlo typu 1 a 2 

Výpočet hmotnosti těchto dvou míchadel je totožný, míchadla se liší pouze v počtu 

lopatek. Hmotnost takového míchadla se skládá z hmoty lopatek a hmoty náboje. 

Hmotnost náboje se spočítá: 

 𝑚𝑛𝑎𝑏 = 𝜋𝐻𝜌 [𝑟
2 − (

𝑒

2
)
2

] (5.2) 

Kde 𝐻 je výška náboje [mm], 𝜌 je hustota materiálu míchadla [kg/m3], 𝑟 je vnější 

poloměr náboje [mm], 𝑒 je vnitřní průměr náboje [mm]. 
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 Lopatka je naklopená o úhel 𝛼 [°], průnikem takto naklopené roviny a tělesa náboje 

(válce) je elipsa, pro jejíž poloosy [mm] platí:  

 

𝑎 = 𝑟 

𝑏 =
𝑟

cos(𝛼)
 

(5.3) 

   

 

Obr. 30. Průnik náboje a lopatky 

Rozdělení lopatky dle osy souměrnosti a její položení do kartézského souřadného 

systému s počátkem ve středu elipsy (osa 𝑧 by byla naklopená o úhel 𝛼 oproti ose rotace): 

 

Obr. 31. Polovina lopatky umístěná v souřadném systému 

Kde 𝑞 je šířka lopatky [mm], 𝑅 je poloměr míchadla [mm], 𝑥𝑠 je ve zde zavedeném 

SS x-ová souřadnice nejzazšího bodu průniku elipsy a lopatky. 

Potom je plocha lopatky 𝑆 [mm2] dána jako: 

 𝑆 = 2(
𝑞

2
𝑅 − (𝐴 + 𝐵)) = 2(

𝑞

2
𝑅 − (

𝑞

2
𝑥𝑠 +∬𝑑𝑥𝑑𝑦

 

𝐵

)) (5.4) 

Neboť plocha B je měřitelná omezená množina v Euklidovském prostoru E2 (tento 

předpoklad platí nadále pro všechny plochy v této práci integrované). Rovnici elipsy: 
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 (
𝑥

𝑎
)
2

+ (
𝑦

𝑏
)
2

= 1 (5.5) 

Lze přepsat do tvaru: 

 𝑦 =
𝑏

𝑎
√𝑎2 − 𝑥2 (5.6) 

Dosazením 
𝑞

2
 za 𝑦 lze zjistit 𝑥𝑠: 

 𝑥𝑠 = √𝑎2 (1 − (
𝑞

2𝑏
)
2

) (5.7) 

Záporná řešení vyvstávající z druhých mocnin jsou záměrně vynechávána, neboť se 

hledaný průnik pohybuje jen v 1. kvadrantu SS (tento záměr bude uplatňován i nadále). 

Povrch plochy B lze po ověření podmínek Fubiniho věty (které platí i pro všechny 

další zde řešené dvojné integrály) spočítat jako: 

 𝐵 =∬𝑑𝑥𝑑𝑦
 

𝐵

= ∫ ∫ 𝑑𝑦𝑑𝑥

𝑏
𝑎
√𝑎2−𝑥2

0

𝑎

𝑥𝑠

 (5.8) 

Hmotnost daného množství lopatek (𝑧) lze potom vypočítat: 

 𝑚𝑧 = 𝑧𝜌𝑆𝑇 (5.9) 

Kde 𝑇 je tloušťka plechu lopatky [mm]. 

Do funkce fce_hm1.m vstupuje informace o počtu lopatek z, výstupem je hmotnost 

daného míchadla m: 

1. function [m] = fce_hm1(z)   
2.           R = input('Prumer michadla D [mm]: ')/2;   
3.           H = input('Vysku naboje H [mm]: ');   
4.           e = input('Vnitrni prumer naboje e [mm]: ')/2;   
5.           r = input('Vnejsi prumer naboje  d [mm]: ')/2;   
6.           q = 0.4*R;   
7.           if q/2 > r   
8.               disp('Chyba! Vnejsi prumer naboje je moc maly!');   
9.               return   
10.           end   
11.           if e >= r   
12.               disp('Chyba! Vnitrni prumer je moc velky!');   
13.               return   
14.           end   
15.           t = input('Tloustku plechu listu T [mm]: ');   
16.           alfa = deg2rad(45);   
17.           ro= input('Hustotu materialu michadla [kg/m^3] (ocel: 7850): ')*10^-9;   
18. syms x;     
19. a = r;   
20. b = a/cos(alfa);   
21. xs = sqrt(a*a*(1-(q/(2*b))^2));   
22. %%   
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23. f = sqrt(a^2-x^2)*b/a;   
24. B  = double(int(f, xs, a));   
25. %%   
26. S = 2*(q*R/2-(q*xs/2 + B)); %plocha jedne lopatky   
27. V = S*t; %objem jedne lopatky   
28. m1 = V*ro; %hmotnost jedne lopatky   
29. mz = m1*z; %hmotnost vsech lopatek   
30. %%   
31. m = mz + pi*(r^2-e^2)*H*ro;   
32. end 

Funkce se nejprve ptá na geometrii míchadla. Pokud je geometrie logicky v pořádku, 

pak vytvoří symbolickou proměnnou x, vypočítá integrací plochu B (ř. 18-24) a následně 

hmotnost celého míchadla. 

 

Obr. 32. Míchadlo typu 3 

Pro lopatku míchadla typu 3 je definována dle literatury [4] pouze rovinná geometrie, 

přestože plocha je šroubovice. Proto je plocha aproximována: 
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Obr. 33. Rovinná geometrie lopatky míchadla typu 3 

 

Obr. 34. Zdůraznění integrovaných ploch 

Plochu lopatky tvoří oblasti 𝐴 (bude integrováno v kartézském SS1), 𝐵 (v SS3) a 𝐶 (v 

SS2). Oblasti 𝐷, 𝐸 (SS1) jsou podmnožinami oblasti 𝐴. 

Poloměry 𝑅, 𝑅1 jsou lineárně závislé na parametru 𝑑, průměru míchadla. Zobrazený 

úhel 59,67° (na obr. 30), nebo též úhel 𝛽, je konstantní pro libovolnou hodnotu 𝑑. 

Souřadnice bodu 𝑆1 v SS1: 

 𝑥𝑆1 =
𝑑

2
− 𝑅1 + 𝑅1𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛽 (5.10) 
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𝑦𝑆1 = 0,11𝑑 − 𝑅 

Rovnice kruhu: 

 (𝑥 − 𝑥𝑆1)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑆1)

2 = 𝑅2 (5.11) 

Odtud: 

 𝑦 = √𝑅2 − (𝑥 − 𝑥𝑆1)2 + 𝑦𝑆1 (5.12) 

Plocha oblasti 𝐴 se vypočítá jako: 

 𝐴 = ∫ (√𝑅2 − (𝑥 − 𝑥𝑆1)2 + 𝑦𝑆1)𝑑𝑥
𝑥𝑆1

0

 (5.13) 

Plocha 𝐵 se vypočítá obdobně, ovšem s transformací do polárních souřadnic: 

 
𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛 
(5.14) 

Jakobián vzniklý touto substitucí je roven 𝑟: 

 𝐵 =∬𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑
 

𝐵

= ∫ ∫ 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑
𝑅

−
𝑦𝑆1
𝑠𝑖𝑛𝜑

𝜋
2

𝛽

 (5.15) 

Plocha oblasti C opět využije polární souřadnice: 

 𝐶 =∬𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑
 

𝐶

= ∫ ∫ 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑
𝑅1

0

𝛽

0

 (5.16) 

Pro výpočet ploch 𝐷 a 𝐸 je třeba stanovit 𝑥𝐾, což je x-ová sořadnice bodu K, průsečíku 

kružnice a elipsy. Lze ji nalézt jako kořen rovnice vzniklé spojením rovnic (5.2.2.5) a 

(5.2.2.10): 

 

𝑥4 [(
𝑏

𝑎
)
2

− 1]

2

+ 2𝑥3𝑥𝑆1 ([(
𝑏

𝑎
)
2

− 1] + 1)

+ 2𝑥2 ((2𝑥𝑆1
2 − 𝑏2 − 𝑅2 + 𝑥𝑆1

2

− 𝑦𝑆1
2 ) [(

𝑏

𝑎
)
2

− 1] + 2𝑦𝑆1
2 )

+ 4𝑥𝑥𝑆1[−(𝑏
2 − 𝑅2 + 𝑥𝑆1

2 − 𝑦𝑆1
2 ) − 2𝑦𝑆1

2 ]

+ (𝑏2 − 𝑅2 + 𝑥𝑆1
2 − 𝑦𝑆1

2 )2 + 4𝑦𝑆1
2 (𝑥𝑆1

2 − 𝑅2)

= 0 

(5.17) 

Potom lze obsah plochy 𝐷 vypočítat jako integrál z předpisu kružnice dle (5.2.2.11): 
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 𝐷 = ∫ (√𝑅2 − (𝑥 − 𝑥𝑆1)
2 + 𝑦𝑆1) 𝑑𝑥

𝑥𝐾

0

 (5.18) 

Poloosy elipsy lze obdobně k předchozí elipse nalézt: 

 

𝑎 = 𝑟 

𝑏 =
𝑟

cos(𝛼)
=

𝑟

cos (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
1
𝜋)

 
(5.19) 

Kde úhel 𝛼 je úhel stoupání šroubovice, pro kterou platí vztahy dle tab. 1.  

A obdobně plochu 𝐸 jako integrál z předpisu elipsy (5.2.2.5): 

 𝐸 = ∫ 𝑏√1 − (
𝑥

𝑎
)
2𝑎

𝑥𝐾

𝑑𝑥 (5.20) 

Výpočet obsahu ploch D a E počítá funkce fce_DE.m. Vyžaduje informaci o 

souřadnicích středu kružnice xS1, yS1, poloměr náboje r a poloměr kružnice R, 

odevzdává povrch sečtených ploch DE. Pro zkrácení rovnice (5.2.2.16), uvedené ve funkci 

na řádku 9, zavádí pomocné koeficienty c, d: 

1. function DE = fce_DE(xS1, yS1, r, R)   
2. alfa = atan(1/pi);   
3. a = r; %mm   
4. b = r/cos(alfa);   
5. %pomocne koeficienty:   
6. c = b^2-R^2 + xS1^2 - yS1^2;   
7. d = (b/a)^2 - 1;   
8. %   
9. q = [d^2 2*xS1*(d+1), 2*(2*xS1^2-c*d+2*yS1^2), 4*xS1*(-c-

2*yS1^2), c^2+4*yS1^2*(xS1^2-R^2)];   
10. pruseciky = sort(double(roots(q)), 'descend')   
11. Q = pruseciky(1);   
12. %% Plocha D:   
13. syms x   
14. fD = sqrt(R^2-(x-xS1)^2)+yS1;   
15. D1 = 0;   
16. D2 = Q;   
17. D = int(fD, D1, D2);   
18. %% Plocha E:   
19. fE = b*sqrt(1-(x/a)^2);   
20. E1 = Q;   
21. E2 = a;   
22. E = int(fE, E1, E2);    
23. %%   
24. DE = double(D + E); 
25. end  

Funkce si nejprve definuje a, b, c, d a řeší rovnici (5.2.2.16), vybere odpovídající 

kořen (ř. 10), který využije jako mez v integrálech. Pomocí symbolické proměnné x 

vypočítá plochy, a nakonec výsledky integrálů sečte. 
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Tato funkce je implementovaná do funkce fce_hm2, která z informace o průměru 

míchadla d řeší obsah ploch A, B, C a odevzdává celkovou hmotnost tohoto míchadla m: 

1. function [m] = fce_hm2(d)   
2.           H = input('Vysku naboje H [mm]: ');   
3.           e = input('Vnitrni prumer naboje e [mm]: ')/2;   
4.           r = input('Vnejsi prumer naboje  d [mm]: ')/2;   
5.           if e >= r   
6.               disp('Chyba! Vnitrni prumer je moc velky!');   
7.               return   
8.           end   
9.           t = input('Tloustku plechu listu T [mm]: ');   
10.           ro= input('Hustotu materialu michadla [kg/m^3] (ocel: 7850): ')*10^-9;   
11. %% vypocty:   
12. z = 3; %pocet lopatek   
13. alfa = deg2rad(59.67); %odmereno na geometrii   
14. R = 0.4*d;   
15. R1 = 0.064*d;   
16. xS1 = d/2 + cos(alfa)*(R1-R) - R1;   
17. yS1 = -0.29*d;   
18. %% Oblast A:   
19. syms x rad phi %zavedeni symbolických promennych 
20. f1 = sqrt(R^2 - (x - xS1)^2) + yS1;   
21. %meze:   
22. A1 = 0;   
23. A2 = xS1;   
24. %plocha:   
25. A = int(f1, A1, A2);   
26. A = double(A);   
27. %% Oblast B:   
28. f2 = rad; %jacobian   
29. %meze:   
30. B1 = -yS1/sin(phi);   
31. B2 = R;   
32. B3 = alfa;   
33. B4 = pi/2;   
34. %plocha:   
35. B = int(int(f2, B1, B2), B3, B4);   
36. B = double(B);   
37. %% Oblast C:   
38. f3 = rad; %jacobian   
39. %meze:   
40. C1 = 0;   
41. C2 = R1;   
42. C3 = 0;   
43. C4 = alfa;   
44. C = int(int(f3, C1, C2), C3, C4);   
45. C = double(C);   
46. %% hmotnost michadla:   
47. DE = fce_DE(xS1, yS1, r, R);   
48. V_lopatky = 2*(A + B + C - DE)*t*z; %objem vsech lopatek   
49. V_naboj = pi*(r^2-e^2)*H; %objem naboje   
50. m = (V_lopatky + V_naboj)*ro; %hmotnost michadla   
51. end  

Funkce se nejdříve ptá na geometrii a materiál míchadla (ř. 2-10). Dopočítá si 

parametry lopatky R, R1 a souřadnice středu kružnice, zavádí symbolické proměnné (x 

pro integraci v kartézském souřadném systému, rad a phi pro polární souřadný systém), 

stanoví meze, případné jakobiány, a integruje (do ř. 45). Následně sečte plochy, odečte 
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od nich výstup funkce fce_DE.m, vypočítá objem lopatek, z toho jejich hmotnost, kterou 

nakonec sečte s hmotností náboje a odevzdává tak hmotnost celého míchadla m. 

5.3. Matice příčinkových součinitelů P 

Příčinkový součinitel popisuje míru deformace od působícího silového účinku, obecně 

součinitel 𝑝𝑖𝑗 značí deformaci v místě 𝑖 od silového účinku (o velikosti 1 N nebo 1 N*mm, 

hovoříme-li o síle nebo ohýbajícím momentu) působícího v místě 𝑗. Přenásobením tohoto 

součinitele příslušným libovolně velkým silovým účinkem působícím v místě 𝑗 tak 

získáme deformaci v místě 𝑖 od tohoto účinku. 

 V daném místě existuje více typů příčinkového součinitele. Typ 𝛼 hovoří o průhybu 

nosníku od síly (viz 4.3), typ 𝛽 o natočení nosníku od síly, typ 𝛾 o průhybu nosníku od 

působícího ohýbajícího momentu a typ 𝛿 o natočení od tohoto momentu. Všechny typy 

příčinkových součinitelů jsou použity v (4.4.6.12). 

Příčinkové součinitele typu 𝛼, které je třeba vypočítat pro metodu použitou 

v programu, lze vypočítat pomocí Mohrova integrálu [26]. Ten počítá průhyb nosníku 𝑦 

[mm] v místě 𝑖 od dané síly 𝐹 [N] v místě 𝑗, a to: 

 
𝑦𝑖 =

1

𝐸𝐽
∫ 𝑚𝑖(𝑥)
𝐿

0

𝑀𝑗(𝑥)𝑑𝑥 
(5.3.1) 

Kde 𝐿 je délka nosníku [mm], 𝐸 je Youngův modul pružnosti [N/mm2], 𝐽 je 

kvadratický moment průřezu nosníku [mm4], 𝑀𝑗(𝑥) [N*mm] je předpis průběhu 

ohybového momentu podél nosníku od působící síly 𝐹𝑗. Dále 𝑚𝑖(𝑥) [N*mm] je obecně 

předpis průběhu ohybového momentu, který vzniká, jsou-li všechny působící silové 

účinky (v tomto případě síla 𝐹𝑗) nahrazeny jedinou silou o velikosti 1 N, působící ve 

zkoumaném místě 𝑖 (tzv. moment od jednotkové síly). 

Pokud má nosník proměnlivou průřezovou charakteristiku 𝐽, nebo zkoumáme více 

míst (hřídel nahradíme nosníkem a zkoumáme všechna místa, kde jsou umístěna 

míchadla), potom se nosník rozdělí na oblasti mezi míchadly, a integruje se přes každou 

oblast zvlášť. Celkový průhyb je součtem těchto integrálů. 

Zásadní je to, že ve zde řešeném systému vystupuje zatěžující síla 𝐹 vždy jako lineární 

konstanta, která se dá vytknout před integrál (5.3.1). To je důležité, protože, jak je 

naznačeno v rovnici (4.3.2), příčinkový součinitel lze vyjádřit i ve vztahu se sílou a 

průhybem: 
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 𝑝𝑖𝑗 =
𝑦𝑖
𝐹𝑗

 (5.3.2) 

Zajímavé je to, že vytknutím konstanty 𝐹𝑗 z 𝑀𝑗(𝑥) vznikne 𝑚𝑗(𝑥), tedy průběh 

ohybového momentu od jednotkové síly působící v místě 𝑗 [N*mm]. Díky tomu se 

příčinkový součinitel typu 𝛼 vypočítá: 

 
𝑝𝑖𝑗 =

1

𝐸𝐽
∫ 𝑚𝑖(𝑥)
𝐿

0

𝑚𝑗(𝑥)𝑑𝑥 
(5.3.3) 

Jinými slovy, pro řešení příčinkových součinitelů typu 𝛼 stačí vyřešit průběhy 

ohybových momentů od jednotkových sil postupně ve všech 𝑛 polohách, kde jsou 

umístěna míchadla, a tyto průběhy vzájemně dosazovat do (5.3.3) tak, aby byly 

vypočítány všechny součinitele v matici 𝑃 (pozn.: indexy 𝑖, 𝑗 nemají význam jen jako 

vyznačení příslušných působišť, ale slouží i jako adresa součinitele v matici 𝑃). 

Při obratném kódovém zápisu lze tvořit matici 𝑃 pro libovolné množství míchadel. Je 

ale třeba dbát na již zmíněnou snižující se přesnost celého výpočtu. 

5.3.1. Míchadlo s volným koncem 

Ukázkový postup tvorby matice 𝑃 míchadla s volným koncem (vetknutý nosník) se 

dvěma míchadly: 

  

Obr. 35. Průběhy momentů 𝑚(𝑥) od příslušných jednotkových sil působících v místech 

uložení míchadel (1), (2), s vyznačenými integračními oblastmi I (o délce 𝐿1), II (o délce 𝐿2) 

a jejich souřadnicemi 𝑥𝐼 , 𝑥𝐼𝐼 

Průběhy momentů lze vyskládat do tabulky: 

Tab. 4. Průběhy momentů od jednotkových sil na příslušných oblastech 

 x 𝑚(1)(𝑥) 𝑚(2)(𝑥) 

I 𝑥𝐼 ∈ 〈0; 𝐿1〉 𝐹(1)𝑥𝐼 = 𝑥𝐼 0 

II 𝑥𝐼𝐼 ∈ 〈0; 𝐿2〉 𝐹(1)(𝐿1 + 𝑥𝐼𝐼) = 𝐿1 + 𝑥𝐼𝐼 𝐹(2)𝑥𝐼𝐼 = 𝑥𝐼𝐼 

Potom platí: 
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𝑝11 =

1

𝐸𝐽1
∫ 𝑥𝐼

2𝑑𝑥𝐼

𝐿1

0

+
1

𝐸𝐽2
∫ (𝐿1 + 𝑥𝐼𝐼)

2𝑑𝑥𝐼𝐼

𝐿2

0

 

𝑝22 =
1

𝐸𝐽2
∫ 𝑥𝐼𝐼

2𝑑𝑥𝐼𝐼

𝐿2

0

 

𝑝12 =
1

𝐸𝐽2
∫ (𝐿1 + 𝑥𝐼𝐼)𝑥𝐼𝐼𝑑𝑥𝐼𝐼

𝐿2

0

= 𝑝21 

(5.3.1.1) 

Výsledky zapsané do matice: 

 

𝑃 =

(

 
 

𝐿1
3

3𝐸𝐽1
+
𝐿2
𝐸𝐽2

(𝐿1
2 + 𝐿1𝐿2 +

𝐿2
2

3
)

𝐿2
2

𝐸𝐽2
(
𝐿1
2
+
𝐿2
3
)

𝐿2
2

𝐸𝐽2
(
𝐿1
2
+
𝐿2
3
)

𝐿2
3

3𝐸𝐽2 )

 
 

 (5.3.1.2) 

Je evidentní, že dynamicky se vyvíjející kód je pro tento problém žádoucí, protože: 

• Už pro 𝑛 = 2 je matice 𝑃 poměrně rozsáhlá, při manuálním zadávání by mohlo 

dojít k chybě, s každým dalším míchadlem významně roste komplikovanost 

jednotlivých členů. 

• Nestačí předdefinovat jen nejsložitější případ (𝑛 = 5), s úmyslem vynulování 

nepoužitých členů u jednodušších konfigurací, protože by u některých členů 

došlo k dělení nulou. 

Přesto je vhodné případ 𝑛 = 5 ukázat (Tab. 5), aby bylo z číslovaných indexů zjevné, 

jak postupovat při kódovém generování tabulky průběhů momentů. Funkce 

fce_volny_konec.m, která řeší matici 𝑃 pro volný konec, skládá tuto tabulku do matice 

S, a poté si z ní bere do integrálů příslušné průběhy momentů. Při stejném způsobu 

značení (odpočítávání prvků od volného konce hřídele) jako na obr. 35 má tabulka 

podobu: 

Tab. 5. Průběhy momentů při 𝑛 = 5 

 𝑥 ∈ 𝑚(1)(𝑥) 𝑚(2)(𝑥) 𝑚(3)(𝑥) 𝑚(4)(𝑥) 𝑚(5)(𝑥) 

I 〈0; 𝐿1〉 𝑥𝐼 0 0 0 0 

II 〈0; 𝐿2〉 𝑥𝐼𝐼 + 𝐿1 𝑥𝐼𝐼 0 0 0 

III 〈0; 𝐿3〉 𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝐿1 + 𝐿2 𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝐿2 𝑥𝐼𝐼𝐼 0 0 

IV 〈0; 𝐿4〉 𝑥𝐼𝑉 + 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 𝑥𝐼𝑉 + 𝐿2 + 𝐿3 𝑥𝐼𝑉 + 𝐿3 𝑥𝐼𝑉 0 

V 〈0; 𝐿5〉 𝑥𝑉 + 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4 

𝑥𝑉 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 𝑥𝑉 + 𝐿3 + 𝐿4 𝑥𝑉 + 𝐿4 𝑥5 
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Funkce fce_volny_konec.m se ptá na Youngův modul E, počet míchadel n, vektor 

délek L (vektor, který má v sobě uložené délky 𝐿1 až 𝐿𝑛), a vektor kvadratických 

momentů průřezů jednotlivých oblastí J. Vrací matici P příčinkových součinitelů. 

1. function P = fce_volny_konec(E, n, L, J)   
2. syms x    
3. %% Momenty od jednotkove sily   
4.  S2 = zeros(n+1,n); %vytvoreni matice o 1 radek vetsi   
5.  for i1=1:n   
6.      for i2=1:n   
7.          for i3 = i2:i1   
8.              mezivysledek = L(i3);   
9.              S2(i1,i2) = S2(i1,i2) + mezivysledek; 
10.          end   
11.      end   
12.  end %Matice obsahuje soucty delek dle Mo, ve tvaru dolni trojuhelnikove matice. T

o je spatne, je potreba posunout tyto soucty o radek niz a ke kazdemu, vcetne hl. 
diagonaly, pricist x.   

Se symbolickou proměnnou x nejprve vytvoří na ř. 4 matici S2 (o jeden řádek větší), 

kde do oblasti dolního trojúhelníku matice dosazuje součty délek od 𝐿𝑖2 do 𝐿𝑖1  (𝑖1 značí 

řádek matice, 𝑖2 je sloupec). Potom 𝑆211 = 𝐿1, 𝑆231 = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3, 𝑆214 = 0, atp.  

13. S = zeros(n,n);   
14. for i1=2:n   
15.     for i2=1:n   
16.         S(i1,i2) = S2(i1-1,i2);   
17.     end   
18. end   
19. S=tril(S+x); %Matice Mo od jednotkove sily   

Další část kódu vytvoří nulovou matici už správné velikosti S, do které vyskládá členy 

z matice S2, ale o řádek níž (součty 𝐿𝑖 jsou tak na svých místech). Na ř. 19 připočte ke 

každému členu v matici symbolickou proměnnou x, a každý člen nad hl. diagonálou 

vynuluje (tím se zbaví přebytečných x), a matice už tak vypadá dle tab. 5. 

20. %% Vypocet soucinitelu        
21. P = zeros(n,n);   
22. for i1=1:n   
23.     for i2=1:n   
24.         for i3=1:n   
25.             f = S(i3,i1)*S(i3,i2);   
26.             mezivysledek = (int(f,0,L(i3)))/J(i3);   
27.             P(i1, i2) = P(i1, i2) + mezivysledek;   
28.         end   
29.     end   
30. end   
31. P = double(P);   
32. P = P.*(10^-3)/E; 
33. end 
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Finální část kódu vytvoří nulovou matici P, kde do každého členu dosazuje součet 

integrálů (postupně přes celý hřídel), dělených příslušným kvadratickým momentem, 

z příslušných průběhů z matice S. Nakonec je každý člen (ř. 32) podělen Youngovým 

modulem, a zmenšen o 3 řády, z důvodu převodu jednotek.  

5.3.2. Míchadlo s pevným koncem 

Postup je totožný jako u míchadla s volným koncem. Ukázka průběhu momentu od 

jednotkové síly v místě (2) na hřídeli s pěti míchadly: 

 

Obr. 36. Průběh ohybového momentu od jednotkové síly v místě (2) 

Přičemž 𝐴, 𝐵 na obr. 33 jsou reakce na zatěžující jednotkovou sílu. Oproti hřídeli 

s volným koncem je zde pro stejné 𝑛 vždy o jednu integrační oblast navíc. 

Platí-li, že 𝐿𝑐 je celková délka míchadla mezi ložisky: 

 

𝐿𝑐 = ∑𝐿𝑖

𝑛+1

𝑖=1

 

(5.3.2.1) 

Pak z momentové rovnováhy lze vyjádřit: 

 
𝐵𝑟 =

𝐿𝑐 − ∑ 𝐿𝑖
𝑟
𝑖=1

𝐿𝑐
 

(5.3.2.2) 

Kde index 𝑟 vypovídá o tom, ve kterém působišti je umístěna jednotková síla. Např. 

pro obr. 36 (jednotková síla v působišti (2)) má reakce velikost: 

 
𝐵2 =

𝐿𝑐 − 𝐿1 − 𝐿2

𝐿𝑐
 

(5.3.2.3) 
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Průběhy momentů od příslušných reakcí 𝐵 a zatěžující síly: 

Tab. 5. Průběhy momentů při 𝑛 = 5 

 𝑥 𝑚(1)(𝑥) 𝑚(2)(𝑥) 𝑚(3)(𝑥) 𝑚(4)(𝑥) 𝑚(5)(𝑥) 

I 〈0; 𝐿1〉 𝐵1𝑥𝐼 𝐵2𝑥𝐼 𝐵3𝑥𝐼 𝐵4𝑥𝐼 𝐵5𝑥𝐼 

II 〈0; 𝐿2〉 𝐵1(𝑥𝐼𝐼 + 𝐿1)

− 𝑥𝐼𝐼 

𝐵2(𝑥𝐼𝐼 + 𝐿1) 𝐵3(𝑥𝐼𝐼 + 𝐿1) 𝐵4(𝑥𝐼𝐼 + 𝐿1) 𝐵5(𝑥𝐼𝐼

+ 𝐿1) 

III 〈0; 𝐿3〉 𝐵1(𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2) − (𝑥𝐼𝐼𝐼

+ 𝐿2) 

𝐵2(𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2) − 𝑥𝐼𝐼𝐼 

𝐵3(𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2) 

𝐵4(𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2) 

𝐵5(𝑥𝐼𝐼𝐼

+ 𝐿1

+ 𝐿2) 

IV 〈0; 𝐿4〉 𝐵1(𝑥𝐼𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3)

− (𝑥𝐼𝑉 + 𝐿2

+ 𝐿3) 

𝐵2(𝑥𝐼𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3)

− (𝑥𝐼𝑉 + 𝐿3) 

𝐵3(𝑥𝐼𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3)

− 𝑥𝐼𝑉 

𝐵4(𝑥𝐼𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3) 

𝐵5(𝑥𝐼𝑉

+ 𝐿1 + 𝐿2

+ 𝐿3) 

V 〈0; 𝐿5〉 𝐵1(𝑥𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4) − (𝑥𝑉

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4) 

𝐵2(𝑥𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4) − (𝑥𝑉

+ 𝐿3 + 𝐿4) 

𝐵3(𝑥𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4) − (𝑥𝑉

+ 𝐿4) 

𝐵4(𝑥𝑉 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4) − 𝑥𝑉 

𝐵5(𝑥𝑉

+ 𝐿1 + 𝐿2

+ 𝐿3

+ 𝐿4) 

VI 〈0; 𝐿6〉 𝐵1(𝑥𝑉𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4

+ 𝐿5) − (𝑥𝑉𝐼

+ 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4

+ 𝐿5) 

𝐵2(𝑥𝑉𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4 + 𝐿5)

− (𝑥𝑉𝐼 + 𝐿3

+ 𝐿4 + 𝐿5) 

𝐵3(𝑥𝑉𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4 + 𝐿5)

− (𝑥𝑉𝐼 + 𝐿4

+ 𝐿5) 

𝐵4(𝑥𝑉𝐼 + 𝐿1

+ 𝐿2 + 𝐿3

+ 𝐿4 + 𝐿5)

− (𝑥𝑉𝐼 + 𝐿5) 

𝐵5(𝑥𝑉𝐼

+ 𝐿1 + 𝐿2

+ 𝐿3 + 𝐿4

+ 𝐿5)

− 𝑥𝑉𝐼 

Sestavit tuto dynamickou matici bude obtížnější než v části 5.3.1, ale princip je zcela 

totožný. Funkce fce_pevny_konec.m žádá stejné hodnoty (Youngův modul E, počet 

míchadel n, vektor délek hřídele L a vektor kvadratických momentů J): 

1. function P = fce_pevny_konec(E, n, L, J)   
2. syms x    
3. %% Vstupy   
4. Lc = 0; %Celkova delka hridele   
5. for i=1:n+1   
6.     Lc = Lc+L(i);   
7. end   
8. %% Momenty od jednotkove sily   
9. % Vektor reakci B z ramu:   
10. B = sym(ones(1,n));   
11. for i1=1:n   
12.     for i2=1:i1   
13.         B(i1) = B(i1)-L(i2)/Lc;   



58 
 

14.     end   
15. end   

První část sečte členy vektoru L (tím získá celkovou délku hřídel Lc, ř. 4-7) a vytvoří 

vektor reakcí B (ř. 8-15). 

Další část kódu rozlišuje členy v tab. 5 na kladnou a zápornou složku; nejprve řeší 

kladnou, poté zápornou, a nakonec obě složky sečte: 

16. %% Kladna slozka momentu:   
17. Sx = sym(zeros(n+1,n));   
18. for i1=1:n+1   
19.     for i2=1:n   
20.         Sx(i1,i2) = B(i2)*x;   
21.     end   
22. end   
23. for i=1:n   
24.     SL = sym(zeros(n+1,n));   
25.     for i1=i+1:n+1   
26.         for i2=1:n   
27.             SL(i1,i2) = B(i2)*L(i);   
28.         end   
29.     end   
30.     S = Sx + SL;   
31. end   

Kladná složka na ř. 17-22 vytvoří matici Sx, kde do každého sloupce vloží 

odpovídající reakci B, násobenou symbolickou proměnnou x. Na ř. 23-31 vytvoří matici 

SL, která na dané adrese vytvoří součet příslušných délek přenásobených reakcí B. Tento 

člen je okamžitě přičten ke členu z Sx do nové matice S (ta tedy ukládá kladnou složku 

členů tab. 5). 

32. %% Zaporna slozka momentu:   
33. S_x = sym(tril(ones(n+1,n)))*(-x);   
34. for i=1:n   
35.     S_x(i,i) = 0;   
36. end   
37. S_L = zeros(n+1,n);   
38. for i=2:n   
39.         SL2 = sym(ones(n+1,n))*(-L(i));   
40.     for i1=1:i   
41.         for i2=1:n   
42.             SL2(i1,i2) = 0;   
43.         end   
44.     end   
45.     for i1=1:n+1   
46.         for i2=i:n   
47.             SL2(i1,i2) = 0;   
48.         end   
49.     end   
50.     S_L = S_L + SL2;   
51. end   
52. S = S + S_x + S_L; %Matice prubehu momentu od jednotkove sily   
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Záporná složka na ř. 33 vytvoří dolní trojúhelníkovou matici S_x osazenou výhradně 

x. Na ř. 34-36 vynuluje členy na hl. diagonále. Na ř. 37-51 řeší matici S_L, která obsahuje 

odečítané délky. Na ř. 52 vše sečte do matice S, která má tak podobu dle tab. 5. 

53. %% Vypocet soucinitelu   
54. P = zeros(n,n);   
55. for i1=1:n   
56.     for i2=1:n   
57.         for i3=1:n+1   
58.             f = M(i3,i1)*M(i3,i2);   
59.             mezivysledek = (int(f,0,L(i3)))/J(i3);   
60.             P(i1, i2) = P(i1, i2) + mezivysledek;   
61.         end   
62.     end   
63. end   
64. double(P);   
65. P = P.*(10^-3)/E;   
66. end   

Poslední část kódu, sloužící k vytvoření matice P, pracuje stejně jako u míchadla 

s volným koncem, s tím rozdílem, že integruje o jednu oblast víc (dáno konfigurací). 

5.4. Centrální kód 

Kód kr_ot.m spojuje všechny předchozí funkce a komunikuje s uživatelem. Pro 

přehlednost tohoto nejdelšího kódu je zde rozdělen na několik částí: 

• První část: 

1. clc; close all; clear;   
2. %% Program pro vypocet vl. frekvenci rotoru se setrvacniky (volny i pevny konec) 
3. I1 = imresize(imread('volny_konec.png'),0.65);   
4. I2 = imresize(imread('pevny_konec.png'),0.65);   
5. I3 = imresize(imread('duty_hridel.png'),1);   
6. I4 = imresize(imread('typy_michadel.png'),0.3);   
7. I5 = imresize(imread('typ_1.png'),1);   
8. I6 = imresize(imread('typ_2.png'),1);   
9. I7 = imresize(imread('typ_3.png'),1);   
10. I8 = imresize(imread('konfigurace.png'),0.5);   
11. disp('Program pro vypocet vlastnich frekvenci');   
12. disp('~ ~ ~');   
13. disp('KONFIGURACE:');   
14. E = input('Zadej Younguv modul pruznosti hridele [kN/mm^2] (ocel: 210): ')*10^3; 

Na ř. 3-10 načte do paměti obrázky, které budou později potřeba. Ř. 11-14 představuje 

program, žádá o vložení Youngova modulu pružnosti hřídele do proměnné E. 

 

Obr. 37. Konzolový výstup první části 
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• Druhá část: 

15. imshow(I8,'Border','tight'); %obr. 38 
16. r = input('Vyber typ konfigurace michadla: ');   
17. if r ~= 1 && r ~= 2   
18.    disp('Chyba!');   
19.    disp('~ ~ ~');   
20.    return   
21. end   
22. if r == 1   
23.     imshow(I1,'Border','tight');  %obr. 10A 
24. else   
25.     imshow(I2,'Border','tight');  %obr. 10B 
26. end   
27. n = input('Zadej pocet michadel na hrideli (parametr i na obrázku): ');   
28. if n > 5   
29.     disp('Pozor, velke mnozstvi michadel, program se muze odchylovat');   
30. end 

Ř. 15 zobrazí obr. 35. Na ř. 16-21 probíhá volba konfigurace dle tohoto obrázku, 

přičemž kód obsahuje i kontrolu chybného zadání (tato informace uložena do proměnné 

r).  

 

Obr. 38. Zjednodušené schéma obou konfigurací 

Na ř. 22-26 je příkaz k zobrazení obr. 10A nebo 10B podle zvolené konfigurace. Na ř. 

27-30 probíhá dotaz na počet míchadel nehledě na konfiguraci, a uložení této informace 

do proměnné n. 

 

Obr. 39. Konzolový výstup druhé části 
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• Třetí část: 

31. %% Sestaveni L (vektor delek) pro vypocet matice P 
32. disp('~ ~ ~');   
33. disp('HRIDEL:');   
34. if r == 1           %Tvorba vektoru L (zatim prazdny)   
35.     L = zeros(1,n);   
36. else   
37.     L = zeros(1,n+1);   
38. end   
39. size = length(L);   %Zjisteni delky vektoru L   
40. for i=1:size        %Dosazovani hodnot do vektoru L   
41.     L(i) = input(['Zadej rozmer L', num2str(i)...   
42.         ' [mm]: ']);   
43. end 

Ř. 34-38 tvoří vektor L, od kterého se budou ukládat délky hřídele mezi míchadly, a 

to tak velký, jak odpovídá konfiguraci (konfigurace s pevným koncem je o jednu oblast 

větší). Ř. 39 si zapamatuje do proměnné size délku tohoto vektoru. Ř. 40-43 se postupně 

ptá na délky jednotlivých úseků hřídele, a dosazuje je do vektoru L. 

 

Obr. 40. Konzolový výstup třetí části 

Čtvrtá část: 

44. %% Sestaveni vektoru J (vektor kvadr. momentu) pro vypocet matice P 
45. %Zjisteni, zda je hridel duty:   
46. disp('~ ~ ~');   
47. duty = input('Stiskni 1 pro plny kruhovy hridel, nebo 2 pro duty kruhovy hridel:

 '); 
48. if duty ~= 1 && duty ~= 2   
49.        disp('Chyba!');   
50.        return   
51. end 

Ř. 47 zjišťuje, zda je hřídel dutý, a ukládá informaci do proměnné duty. Ř. 48-51 

ověřuje, že byla zadána správná informace. 

 

Obr. 41. Konzolový výstup čtvrté části 

• Pátá část (tvořící vektor J pro matici příčinkových součinitelů): 

52. %Vytvoreni vektoru D (prumery) (a vektoru d, pokud je hridel navic duty): 
53. D = zeros(1,size);  %vektor vnejsich prumeru  
54. d = zeros(1,size);  %vektor vnitrnich prumeru   
55. prurez = 0;         %Ujisteni, ze se prurez meni podel hridele:   
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56. if n > 1   
57. prurez = input('Stiskni 1, pokud je prurez hridele konstantni: ');   
58. end   
59. %Dosazovani za prumery, pokud je prurez konstantni (pro plny i duty hridel):   
60. if prurez == 1   
61.     D_konst = input('Zadej vnejsi prumer hridele [mm]: ');   
62.     for i=1:size   
63.         D(i) = D_konst;    
64.     end   
65.     if duty == 2   
66.         d_konst = input('Zadej vnitrni prumer hridele [mm]: ');   
67.         for i=1:size   
68.         d(i) = d_konst;   
69.         end   
70.     end   
71. %Dosazovani za prumery, meni-li se prurez (pro plny i duty hridel):   
72. else   
73.     if duty == 2   
74.         imshow(I3,'Border','tight');  %obr. 42 
75.     end   
76.     for i=1:size   
77.         D(i) = input(['Zadej vnejsi prumer D', num2str(i)...   
78.         ' [mm]: ']);   
79.         if duty == 2   
80.             d(i) = input(['Zadej vnitrni prumer d', num2str(i)...   
81.         ' [mm]: ']);   
82.             %Pojistka proti moc velkemu vnitrnimu prumeru:   
83.             if D(i) <= d(i)   
84.                 disp('Chyba! Vnitrni prumer je moc velky!');   
85.                 return   
86.             end   
87.         end   
88.     end   
89. end   
90. %Vektor J: 
91. J = zeros(1,size);   
92. for i=1:size   
93.     J(i) = (D(i)^4-d(i)^4)*pi()/64;   
94. end 

Ř. 53 vytvoří vektor nul D, do kterého se budou dosazovat vnější průměry jednotlivých 

oblastí. Ř. 54 vytvoří vektor nul d, do kterého se budou dosazovat vnitřní průměry. Ř. 55-

58 zjišťuje (pro ulehčení zadávání rotoru s více míchadly), zda je průřez po celé délce 

konstantní. Informaci ukládá do proměnné prurez. 

Ř. 60-70: pokud je průřez konstantní, pak se tato část zeptá na vnější (a pokud je hřídel 

dutý, tak i na vnitřní) průměr, a celý vektor D, resp. d, vyplní touto hodnotou. 

Ř. 72-89: při nekonstantním průřezu je probuzena tato část, která zobrazí obr. 42, a 

postupně se ptá na vnější průměr (případně i vnitřní) každé části, přičemž zahlásí chybu, 

je-li vnitřní větší. 
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Obr. 42. Univerzální výkres průřezu hřídele 

Ř. 91-94 vždy z průměrů vypočítá příslušný kvadratický moment průřezu: 

 
𝐽𝑖 =

𝜋(𝐷𝑖
4 − 𝑑𝑖

4)

64
 

(5.4.1) 

A tyto průřezy vyskládá do vektoru J. 

 

Obr. 43. Konzolový výstup páté části 

• Šestá část: 

95. %% Zisk matice P 
96. if r == 1   
97.     P = fce_volny_konec(E, n, L, J);   
98. else   
99.     P = fce_pevny_konec(E, n, L, J); 
100. end 

Tato část, řešící matici P, dle zadané konfigurace vyvolá příslušnou funkci. Obě funkce 

vyžadují Youngův modul pružnosti E, počet míchadel n, vektor L a vektor J, odevzdají 

matici P velikosti 𝑛 ∗ 𝑛. 

• Sedmá část: 

101. %% Matice M 
102. disp('~ ~ ~');   
103. disp('MICHADLA:');   
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104. disp('Stiskni 1 pro manualni zadani hmotnosti michadel, ');    
105. disp('nebo 2 pro odhad hmotnosti, ');   
106. q = input('nebo 3 pro pro vypocet z geometrie: ');   
107. if q == 1 || q == 2   
108. M = fce_M1(n,q); %funkce pro vytvoreni matice M ze zadanych hmotnosti   
109. disp('~ ~ ~'); 

Zjišťuje, jakým způsobem chce uživatel zadat hmotnost míchadel, informaci ukládá 

do proměnné q. Pro manuální zadání (známé hmotnosti, nebo aproximace z tab. 3) vyvolá 

funkci fce_M1, která vyžaduje počet míchadel n a informaci q (aby případně zobrazila 

tab. 3), odevzdá matici M. 

 

Obr. 44. Konzolový výstup sedmé části 

• Osmá část řeší situaci, kdy uživatel chce zadat hmotnosti prostřednictvím 

geometrie a materiálu míchadel: 

110. else 
111.     %Skript pro vypocet hmotnosti michadla z geometrie   
112.     mich = zeros(1,n); %vektor informuje o jednotlivych typech michadel   
113.     m_mich = mich; %vektor, do ktereho se budou ukladat hmotnosti michadel   
114.     if n == 1   
115.         michadla = 1;   
116.     elseif n == 2   
117.         michadla = input('Stiskni 1, pokud jsou obě michadla stejna: ');   
118.     else   
119.         michadla = input('Stiskni 1, pokud jsou vsechna michadla stejna: '); 
120.     end   
121.     if michadla == 1   
122.         imshow(I4,'Border','tight');   
123.         mich_konst = input('Vyber typ michadla: ');   
124.         if mich_konst == 1 || mich_konst == 2   
125.             %ulozeni typu michadla do vektoru mich:   
126.             for i=1:n   
127.                 mich(i) = mich_konst;   
128.             end   
129.             %zjisteni poctu lopatek z typu michadla:   
130.             if mich_konst == 1   
131.                 z = 6;   
132.                 imshow(I5,'Border','tight');   
133.             elseif mich_konst == 2   
134.                 z = 3;   
135.                 imshow(I6,'Border','tight');   
136.             end   
137.             disp('~ ~ ~');   
138.             disp('Zadej: ');   
139.             %geometrie pro funkci m1:   
140.             %vypocet hmotnosti michadel a dosazeni do vektoru m_mich: 
141.                 m_mich_konst = fce_hm1(z);   
142.             for i=1:n   
143.                 m_mich(i) = m_mich_konst;   
144.             end   
145.             disp('~ ~ ~');   
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146.         else   
147.             disp('~ ~ ~');   
148.             imshow(I7,'Border','tight');   
149.             disp('Zadej: ');   
150.             d = input('Prumer michadla D [mm]: ');   
151.             m_mich_konst = fce_hm2(d);   
152.             for i=1:n   
153.                 m_mich(i) = m_mich_konst;   
154.             end   
155.         end   
156.     else %pokud je kazde michadlo jine:   
157.         imshow(I4,'Border','tight');   
158.         for i=1:n   
159.             mich(i) = input(['Vyber typ michadla c. ', num2str(i)...   
160.         ': ']);   
161.         end   
162.         disp('~ ~ ~');   
163.         %cyklus, ktery do vektoru m_mich dosadi konkretni hmotnosti:   
164.         for i=1:n   
165.             if mich(i) == 1   
166.                     z = 6;   
167.                     imshow(I5,'Border','tight');   
168.             elseif mich(i) == 2   
169.                     z = 3;   
170.                     imshow(I6,'Border','tight');   
171.             end   
172.             if mich(i) == 1 || mich(i) == 2    
173.                 disp(['K michadlu c. ', num2str(i)...   
174.                     ' zadej: ']);   
175.                 m_mich(i) = fce_hm1(z);            
176.                 disp('~ ~ ~');   
177.             end     
178.             if mich(i) == 3 %Vrtule   
179.                 imshow(I7,'Border','tight');   
180.                 disp(['K michadlu c. ', num2str(i)...   
181.                     ' zadej: ']);   
182.                 d = input('Prumer michadla D [mm]: ');   
183.                 m_mich(i) = fce_hm2(d);                   
184.                 disp('~ ~ ~');                                     
185.             end   
186.         end   
187.     end 
188.     M = zeros(n); 
189.     for i=1:n   
190.         M(i,i) = m_mich(i);   
191.     end   
192. end 

 Ř. 112 zavádí vektor mich, který udržuje pro každé míchadlo informaci o typu 

míchadla (každé tak může být jiné). Ř. 113 tvoří vektor m_mich (prozatím nulový), do 

kterého se budou vkládat vypočtené hmotnosti. Ř. 114-120 zjišťují, zda jsou všechna 

míchadla stejná (pro usnadnění zadávání), a ukládá informaci do proměnné michadla. 
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Obr. 45. Výzva k vybrání typu míchadla 

Ř. 121-145 řeší situaci, kdy jsou všechna stejná, tedy stačí definovat jedno míchadlo. 

Nejprve zobrazí přehled míchadel (obr. 45), a vyzve k výběru typu (ř. 123). Pokud je 

zvolen typ 1 nebo 2 (totožné typy, pouze s jiným počtem lopatek, proměnná z), pak uloží 

tuto informaci do každého členu vektoru mich (ř. 126-128), dle typu míchadla definuje 

proměnnou z (ř. 130-136) a zobrazí výkres míchadla s požadovanými kótami (obr. 29A 

nebo 29B) a následně vyvolá funkci fce_hm1, která požaduje proměnnou z. Funkce se 

sama optá na geometrii míchadla (viz 5.2.2), a odevzdá hmotnost jednoho takového 

míchadla. Ř. 142-144 potom dosazuje toto číslo do každého členu vektoru m_mich. 

Ř. 146-155 řeší typ míchadla 3, k tomu vyvolá funkci fce_hm2. Princip je stejný jako 

na předchozích řádcích. 

 

Obr. 46. Konzolový výstup osmé části 

Pokud je každé míchadlo jiné, potom cyklus na ř. 158-161 postupně zjišťuje typy 

míchadel, a dosazuje je do vektoru mich. Cyklus na ř. 164-185 provádí totéž co ř. 121-

155, ovšem pro každé míchadlo zvlášť, a vypočtené hmotnosti dosazuje do vektoru 

m_mich. 
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Na ř. 188-191 je vytvořena nulová matice M velikosti 𝑛 ∗ 𝑛, do které jsou po hlavní 

diagonále vyskládány členy z vektoru m_mich. 

• Devátá část skládá matici M a P dle rovnice (4.3.8), vypočítává vlastní frekvence, 

a z nich kritické otáčky: 

193. %% Vlastni frekvence omega   
194. disp('~ ~ ~');   
195. disp('VYSLEDKY:');   
196. syms lambda   
197. %vyreseni determinantu:   
198. A = det(eye(n)-P*M*lambda);   
199. B = vpa(solve(A == 0, lambda),6);   
200. %serazeni v matici:   
201. B = sort(sqrt(B),'descend');   
202.     %Prepis:   
203. vektor_omega = zeros(1,n);   
204. for i=1:n   
205.     vektor_omega(i) = B(i);   
206. end   
207. %kriticke otacky:   
208. rpm = sort(vektor_omega.*30/pi,'ascend');   
209. for i=1:n   
210.     disp([num2str(i)...   
211.         '. kriticke otacky hridele [ot./min]: ']);   
212.     disp(round(rpm(i)));   
213. end   
214. %vypocet nebezpecne oblasti (+- 20 % okolo 1. krit. rychlosti):   
215. disp('Nebezpecna oblast okolo prvnich kritickych otacek: ');   
216. neb1 = round(4*rpm(1)/5);   
217. neb2 = round(6*rpm(1)/5);   
218. disp([num2str(neb1)...   
219.     ' az ', num2str(neb2)...   
220.         ' ot./min.']); 

Ř. 198 definuje determinant matice z (4.3.8) se symbolickou proměnnou lambda 

(substituce lambda= Ω𝑣
2), a dosazuje tuto rovnici do proměnné A. Ř. 199 numericky řeší 

rovnici: A rovno nule. Výsledkem tohoto kroku je n kořenů vložených do nového vektoru 

B. 

Ř. 201 seřadí tyto hodnoty, a každou odmocní (návrat k subsituci), čímž se z vektoru 

B stává vektor vlastních frekvencí Ω𝑣. Jednotkou je [s-1], neboť prvky matice M vstupují 

v [kg] a prvky matice P v [m]. Funkce sqrt() v matlabu vrací jen kladnou hodnotu, což je 

v pořádku, neboť záporné hodnoty nejsou reálně dosažitelné. Ř. 203-206 jsou 

pozůstatkem starší (korektnější, ale obsáhlejší) verze programu, jsou proto zachovány. 

Formálně takto pouze přepisují vektor B do vektoru vektor_omega. Ř. 208 z každého 

členu vektoru vektor_omega (z vlastních frekvencí) vypočítá kritické otáčky [ot./min], 

dle vzorce: 
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𝑟𝑘𝑟𝑖 =

30Ω𝑣𝑖
𝜋

 
(5.4.2) 

Cyklus na ř. 209-213 vypíše tyto hodnoty. 

Ř. 215-220 vypočítají nebezpečnou oblast okolo 1. kritických otáček (tak, jak byla 

definována v části 3.4). 

 

Obr. 47. Konzolový výstup deváté části 

Program tak ze zadané konfigurace a geometrie vyřeší v praxi využitelné kritické 

otáčky rotoru. Jsou-li třeba znát i přímo vlastní frekvence systému, lze je snadno zobrazit 

např. vypsáním vektoru B.  

5.5. Porovnání s empirickými metodami 

Na procesním míchadlu, které bylo vyrobeno dle výkresu: 

 

Obr. 48. Výkres vyrobeného míchadla [27] 

Byly odměřeny reálné kritické otáčky [27]. Jejich porovnání s empirickými metodami 

zmíněnými v části 4.2 a s vytvořeným matlab. programem shrnuje tab. 6: 
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Tab. 6. Porovnání kritických otáček dle různých metod [ot./min] 

Naměřeno Matlab. kód Ramsey, Zoller McKeown 

900,2 1010 452,4 583,8 

Odchylka od měření [%]: 12,2 49,7 35,1 

Matlabový program se pohybuje nejblíže k naměřené hodnotě. Je však třeba zmínit, že 

bylo provedeno porovnání s dalšími míchadly v literatuře [27], kde obecně tento trend 

nebyl potvrzen, v některých případech se dokonce role obrátily natolik, že byl výstup 

programu prakticky nepoužitelný (obdobně, jako je v tab. 6 např. empirická metoda dle 

Ramseyho a Zollera). 

Je třeba brát v potaz, že zde využívané metody poměrně výrazně zjednodušují celý 

systém, přičemž je zajímavé, že mechanická metoda oproti empirickým lépe pracuje 

s více míchadly (nemusí míchadla redukovat do jednoho, umístěného ve výhodné 

poloze), počítá tuhosti jednotlivých úseků (obě empirické metody používají jednotný 

průměr hřídele v celé jeho délce), ale na druhou stranu oproti těmto metodám neuvažuje 

hmotnost samotného hřídele a informaci o způsobu uložení. 

Na základě toho lze předpokládat, že u míchadel s masivním hřídelem bude mít 

mechanická metoda oproti empirickým metodám zhoršenou přesnost, byť bude lépe 

reagovat na etážové míchadlo, což potvrzují výše zmíněná porovnání s dalšími míchadly 

z literatury [27]. 
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 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s konfigurací fermentoru s rotačním 

míchadlem, vypracovat rešerši ohledně vlastních frekvencí rotujících systémů, zmapovat 

konvenční způsoby hledání těchto frekvencí, a sestavit uživatelsky přívětivý výpočetní 

program, který dokáže dynamicky reagovat na podobu řešené konfigurace míchadla. 

Nejprve bylo v 1. kapitole popsáno zařízení, na které tato práce primárně cílí, bylo 

popsáno, k čemu toto zařízení slouží, co v něm probíhá, jaké existují typy tohoto zařízení. 

Nakonec byl vytyčen směr, kterým se práce nadále vydá. Navazující 2. kapitola 

vyjmenovává typická uspořádání a geometrické konfigurace míchacích zařízení, 

s důrazem právě na fermentory. Ve 3. kapitole je vysvětlen způsob vzniku kmitání 

rotujících hřídelů, podstata vlastních frekvencí. Dále je zde vysvětleno, proč je důležité 

zabývat se touto problematikou, včetně ukázek havárií zapříčiněných nerespektováním 

tohoto jevu. Kapitola 4 definuje metody řešení vlastních frekvencí. Nejprve ukazuje 

podstatu a přibližný postup použití (dnes velmi rozšířené a přesné) metody konečných 

prvků, poté zmiňuje některé empirické metody dříve využívané inženýrskou veřejností. 

Dále vysvětluje klíčovou metodu, která řeší vlastní frekvence dle postupů inženýrské 

mechaniky. Nakonec je zde zpracován výpis prvků a jevů, které ovlivňují hodnotu 

vlastních frekvencí reálného systému. V 5. kapitole je sestaven výpočetní program dle 

mechanické metody. Jsou zde popsány kódy tvořící dynamicky se vyvíjející matici 

hmotností (kde jsou jednotlivé hmotnosti buď zadávány ručně, nebo jsou u 

předdefinovaných typů míchadel vypočteny na základě geometrie) a matici příčinkových 

součinitelů (kde jsou jednotlivé prvky tvořeny dle teorie inženýrského oboru pružnosti a 

pevnosti kovových těles). Dále je zde popsán kód využívající tyto matice k výpočtu 

vlastních frekvencí (které jsou z konstruktérského pohledu nezajímavé), a následným 

přepočtem na užitečné kritické otáčky. V poslední části kapitoly je provedeno srovnání 

s výše popsanými empirickými metodami. 

Program vytvořený této práci se dokáže pružně přizpůsobit konfiguraci (hřídel 

s volným/pevným koncem s až pěti různými míchadly) a řešit kritické otáčky. Přesnost 

metody (stejně jako dalších zde zmíněných zjednodušujících metod) je proměnlivá a 

závisí na tom, nakolik jsou v dané úloze dominantní zanedbané jevy (gyroskopický efekt, 

nakolik je rotující hřídel relativně masivní, pružnost/poškození ložisek atp.). Celkově 

podává řádově odpovídající výsledky, které by měly konstruktérovi prozradit, zda se musí 

problémem zabývat hlouběji, např. pomocí zmíněné metody konečných prvků. 
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