
 1/1 HY3V 

DCV: MODELOVÁ PODOBNOST 
 

Příklad: Fyzikální model hydraulického objektu 
 

Zadání: 

 

Cílem modelového výzkumu je ověřit funkčnost projektovaného bezpečnostního přelivu 

(prototyp) při provádění návrhového povodňového průtoku. Navrhněte největší možné 

měřítko fyzikálního modelu. Určete velikost modelového průtoku odpovídajícího 

návrhovému povodňovému průtoku na prototypu.  

 

Prototyp je 15 m vysoký, jeho koruna je široká  b = 50 m a po celé šířce rovná (hrana 

koruny po celé šířce kolmá na přímý směr proudění). Velikost návrhového povodňového 

průtoku pro prototyp je Qp = 85 m3/s. Model se musí vejít do laboratorního žlabu o výšce 

0,5 m (výška hladiny ve žlabu s modelem by ale nikde neměla přesáhnout 0,4 m) a šířce 

0,2 m. Čerpadlo zabezpečující cirkulaci vody laboratorním žlabem poskytuje maximální 

průtok Qm = 15 lit/s. 

 

Tipy:  

- pro výpočet výšky h hladiny vody na prototypu při návrhovém průtoku Qp 

použijte přepadovou rovnici, 
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pQ m b 2 g h ,=      s hodnotou součinitele 

přepadu m = 0,385; hodnotu h zaokrouhlete na decimetry, 

- uvažujte výsekový model (pozor, neplést s modelem převýšeným), neboť 

proudění na prototypu lze považovat za dvourozměrné;  řeší se jen šířkový výsek 

prototypu o šířce výseku odpovídající možnostem modelu, resp. žlabu (pozor, 

podmínce výsekovosti nutno přizpůsobit i návrhový průtok na prototypu), 

- při hledání měřítka a modelového průtoku postupujte následujícím způsobem: 

o určete měřítko z geometrické podobnosti výšek hladiny vody na prototypu 

a modelu, 

o zjistěte, zda lze nalezené měřítko použít i pro šířku modelu a pokud nelze, 

aplikujte výsekový model, tzn. určete jak široký výsek proudění na 

prototypu je možno v laboratorním žlabu modelovat, 

o určete, jak velká část celkového návrhového průtoku na prototypu 

odpovídá výseku prototypu modelovaného ve žlabu, 

o použijte Froudovo kritérium dynamické podobnosti k určení modelového 

průtoku (odpovídající návrhovému průtoku na výseku prototypu), 

o posuďte, zda je požadovaný modelový průtok v silách čerpadla 

obsluhujícího model,  

o určete alternativní geometrické měřítko modelu pomocí porovnání max. 

průtoku dosažitelného na modelu (dáno kapacitou čerpadla) a návrhového 

průtoku na výseku prototypu, 

o porovnejte geometrické měřítko určené z výšek hladin s měřítkem 

určeným z průtoků a vyberte to správné pro zadané podmínky.      

 


