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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na měření průtoku vzduchu v potrubí, za pomocí normalizované 
clony a víceotvorové sondy. V praktické části je ověřena závislost koeficientu  na vlastnostech 
sondy. Součásti práce je také patentový průzkum v oblasti Pitotových trubic, normalizovaných 
clon a víceotvorových sond. 
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Abstract 

Bachelor’s thesis deals with measurement of flow air, with orifice plate and averaging Pitot 
tube. In practical part is verified dependence of coefficient on properties of averaging Pitot tube. 
Part of work is patent exploration deals with Pitot tubes, orifice plates and averaging Pitot tubes. 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku, přičemž se zaměřuje především na použití 
škrtích orgánů a rychlostních sond, kde se soustřeďuje na normalizované clony a víceotovorové 
rychlostní sondy. 
 V teoretické části je nejprve uveden přehled základních fyzikálních zákonů a vztahů 
týkajících se tekutin a jejich proudění. Dále jsou zde popsány jednotlivé metody měření průtoku 
a přehledy základních snímacích prvků a jejich principů. Zde je s ohledem na zadání práce 
pozornost soustředěna především na rychlostní metody.  
 Na teoretickou část navazuje patentový průzkum zaměřený na oblast Pitotových trubic, 
normalizovaných sond a víceotvorových rychlostních sond. 
 Praktické část se věnuje měřicí trati vybudované na Ústavu automatizace a měřicí 
techniky pro měření průtoku a měření, které zde bylo provedeno za použití víceotvorové sondy 
Annubar a normalizované clony. Bylo provedeno měření se sondami Annubar 485 a MQS za 
účelem experimentálního stanovení koeficientu sondy. Druhou částí měření bylo ověření vlivu 
tvaru sondy na hodnotu koeficientu. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY A FYZIKÁLNÍ 
ZÁKONY 

1.1 Viskozita tekutiny 

Viskozita tekutiny je vlastnost, která udává odpor tekutiny proti tečení. Čím větší odpor vůči 
tečení tekutina vytváří, tím je viskóznější. Viskozita odpovídá smykovému tření u pevných těles 
– podobně jako při pohybu pevných těles, vzniká při viskózním tření tepelná energie. 

1.1.1 Dynamická viskozita 

Viskozita je důsledkem smykového napětí, vznikajícího mezi jednotlivými vrstvami kapaliny 
při jejím toku. [1]  Tato vlastnost je vyjádřena dynamickou viskozitou  η. Jednotkou dynamické 

viskozity je sPasmN ... 2 =−  

1.1.2 Kinematická viskozita 

Kinematická viskozita je poměrem dynamické viskozity ku hustotě látky, přičemž platí 

ρ
ην =   [ ]12. −sm                                                                                                                       (1) 

kde  

η  - dynamická viskozita [ ]sPa.    

ρ -  hustota látky [ ]3. −mkg  

1.2 Reynoldsovo číslo 

Reynoldsovo číslo je bezrozměrný parametr, který je kritériem pro určení, zda je proudění 
laminární nebo turbulentní. Vyjadřuje poměr mezi setrvačnými a třecími silami v kapalině. 
 
 

νη
ρ DuDu ...

Re ==    [ ]−                                                                                                            (2) 

kde 

ν - kinematická viskozita [ ]12. −sm   pro kterou platí vztah (1)                                                                                                                

η – dynamická viskozita [ ]sPa.  

u – střední rychlost proudění [ ]1. −sm  

D – charakteristický rozměr tělesa, v němž proudění probíhá, např. průměr potrubí 
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Přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním byl v mechanice tekutin definován 

hodnotou Reynoldsova čísla = 2320 . Tato kritická hodnota ale platí pouze pro izotermické 

proudění nestlačitelné tekutiny v kruhovém potrubí. Ve skutečnosti je však daná problematika 

daleko složitější. Přechod od laminárního k turbulentnímu proudění není jednoznačně dán a liší 

se případ od případu. Existují tak případy, kdy již při hodnotě Re = 3 je proudění turbulentní a 

naopak existují případy, kdy ještě při hodnotě Re = 8000 je proudění stále laminární. Kritická 

hodnota Reynoldsova čísla je tak silně závislá na daných podmínkách. [2] 

1.2.1 Laminární proud ění 

Jde o  druh proudění, při kterém částice tekutiny pohybují proudových vrstvách, které pohybují 

po vzájemně rovnoběžných drahách. Tyto dráhy se nijak vzájemně nekříží, a nedochází tak k 

žádnému promíchávání.  Grafické znázornění laminárního proudění je na obr. 1. Uvažujeme-li 

kruhové potrubí, pak proudění je laminární za předpokladu, že hodnota Reynoldsova čísla 

nepřesáhne kritickou hodnotu 2320. Toto proudění má parabolický rychlostní profil. 

 

2320ReRe =K<                                                                                                                      (3) 

 

 
Obr. 1: Laminární proudění [3] 

1.2.2 Turbulentní proud ění 

Je to proudění, při kterém se vlivem zvyšující se rychlosti proudění, začnou částice tekutiny 

přemisťovat z jedné proudové vrstvy do druhé. Proudové vrstvy se začnou křížit a promíchávat. 

Setrvačné síly částic začnou převažovat nad třecími silami. Turbuletní proudění je znázorněno 

na obr. 2. Toto proudění nastává v kruhovém potrubí při překročení kritické hodnoty 

Reynoldsova čísla rovné 2320. Rychlostní profil je zde podobný rovnoměrnému. 

 

2320ReRe =K>                                                                                                                      (4) 
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Obr. 2: Turbulentní proudění [3] 

1.3 Bernoulliho rovnice 

Bernoulliho rovnice matematicky vyjadřuje zákon o zachování energie v toku tekutiny 

potrubím. Přičemž uvažujeme ustálený  tok v potrubí a nestlačitelnost tekutiny. 

konsthgpv =++ ...
2

1 2 ρρ  [ ]Pa                                                                                             (5) 

 
kde  

ρ je hustota látky [ ]3. −mkg , v je rychlost proudění tekutiny,  g  je tíhové zrychlení [ ]2. −sm , h je 

výška hladiny [ ]m  a p je tlak v tekutině [ ]Pa  

 

První člen rovnice (5) 2.
2

1
vρ , představuje dynamický tlak pdyn, který odpovídá kinetické 

energii.  Druhý člen rovnice ghp ..ρ+ představuje tlak statický pstat, odpovídající potenciální 

energii.  Tento člen se skládá z tlakové složky p – tlakové energie a polohové složky gh..ρ - 

polohové energie. Součtem statického a dynamického tlaku dostaneme tlak celkový: 

dynstatcelkový ppp +=                                                                                                               (6) 

Vrátíme-li se k rovnici (5), máme zde tři složky – kinetickou energii, tlakovou energii a 

polohovou energii a platí, že součet všech energií, tj. kinetické, tlakové a polohové je celková 

mechanická energie tekutiny, která podle Bernoulliho rovnice je v každém průřezu jedné a téže 

trubice konstantní. [4] 

 

Výše uvedený vztah (5) a z něho vyplývající rovnice, lze použít pro nestlačitelné tekutiny. Pro 

plyny, kde musíme přihlédnout ke stlačitelnosti tekutiny a platí vzorec: 

2

2
2
2

1

1
2
1

1212 ρκ
κ

ρκ
κ pvpv

−
+=

−
+                                                                                                 (7) 
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kde κ je Poissonova konstanta, což je  poměr molárních tepelných kapacit CV  a  Cp .  CV  je 

molární tepelná kapacita plynu při stálém objemu a Cp je molární tepelná kapacita při stálém 

tlaku.  
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2 ROZDĚLNÍ SNÍMA ČŮ PRŮTOKU 

2.1 Měření průtoku  

[5] 
Jedním ze základních kritérií snímačů průtoku je to,  zda výsledek měření dostáváme jako 

hmotnostní nebo objemový průtok. Určuje se  tedy objemové nebo hmotnostní množství 

tekutiny, které proteče průřezem potrubí za jednotku času: 

hmotnostní průtok: Sv
dt

dm
Qm ..ρ==  






s

kg
                                                                           (8) 

objemový průtok:  Sv
dt

dV
QV .==  









s

m3

                                                                               (9) 

kde v je známá střední rychlost proudění a S plocha průřezu potrubí.  

 

Měření může být buď přímé, nebo nepřímé. U nepřímého měření je nutná znalost hustoty ρ a 

její stálost a také je třeba uvažovat závislost střední rychlosti proudění na typu proudění. Přímé 

měření probíhá dávkováním tekutiny na díly, které se přesunují ve směru proudění. 

 Dle vztahů (8) a (9) je možno dělit měření průtoku na tři metody – objemové metody, 

rychlostní a hmotnostní.  

2.2 Metody měření průtoku 

2.2.1 Objemové měření průtoku  

[5] Objemové měření průtoku je založeno na principu měření objemu kapaliny či plynu 
v odměrných prostorách, kdy v cyklech dochází k plnění a vyprazdňování měrných prostor. 
Měřítkem je poté počet cyklů. V objemovém měření průtoku jsou dvě skupiny měřidel – 
s nespojitou funkcí a se spojitou funkcí. 
 Měřidla s nespojitou funkcí pracují na principu přírůstku objemu za jednotku času. Naproti 

tomu měřidla se spojitou funkcí mají několik měrných prostorů, kterou naplňovány a 

vyprazdňovány, tak aby byl zajištěn spojitý průtok a plynulost měření. 

 

Příklady objemových měřidel: 

nespojitá:  

- zvonový krychloměr 

spojitá:  
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- membránový plynoměr 

- bubnový plynoměr 

- oválkový průtokoměr 

2.2.2 Hmotnostní měření průtoku  

Při hmotnostním měření průtoku se měří veličina přímo úměrná hmotnostnímu průtoku. 

V hmotnostním měření průtoku se uplatňují metody přímé a metody nepřímé. 

 Při nepřímých metodách se používá počítačové techniky v kombinaci s průtokoměry a 

dalšími senzory. Průtok a hmotnost se zde poté  vypočtou z naměřeného objemového průtoku a 

hustoty.  

 Výstup ze snímače při přímých metodách je závislý na hmotnostním průtoku tekutiny 

protékající snímačem průtoku.  

 Další skupinu hmotnostních snímačů průtoku jsou tepelné průtokoměry.  Zde se k měření 

průtoku využívá vliv, jakým proudění působí na šíření tepla. Vyhodnocuje  se zde energetická 

rovnováha při ohřevu proudící tekutiny z topného prvku, kdy se mění rozložení teploty. Změny 

jsou úměrné hmotnosti protékající tekutiny. [7] 

 
Příklady hmotnostních měřidel 
- Coriolisovy průtokoměry 

- tepelné průtokoměry – hmotnostní termoanemometr, kalorimetrický hmotnostní průtokoměr 

2.2.3 Rychlostní měření průtoku  

Při měření průtoku za použití rychlostní metody se měří rychlost tekutiny a poté se pomocí 

známého profilu průtoku vypočte objemový průtok. Při rychlostním měření průtoku se využívá 

několika metod – průtokoměry s měřením rozdílů tlaků, průtokoměry s proměnným tlakem, 

terčíkové průtokoměry, turbínkové a lopatkové, indukční, ultrazvukové a další.  

2.2.3.1 Metody rychlostního měření průtoku [5],[6] 

 
Průtokoměry s měřením rozdílu tlaků pracují na principu zachování energie v proudící tekutině, 

jež je vyjádřený Bernoulliho rovnicí, kdy prouděním vzniklá kinetická energie mění statický a 

dynamický tlak, přičemž celkový tlak se nemění.  

 Průtokoměry s proměnným průřezem – rotametry – s měnícím se průtokem se mění plocha 

průtoku, při téměř stálé tlakové ztrátě. 

 Deformační průtokoměry využívají deformační metody, kdy energie proudící tekutiny 

působí na pružný prvek. 
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 Turbínové a rotační průtokoměry využívají rotačního prvku, roztáčeného působením 

protékající tekutiny, kdy otáčky jsou úměrné rychlosti průtoku. 

 Elektromagnetické indukční průtokoměry pracují na principu Faradayova zákona. Kapalina 

zde představuje vodič pohybující se v magnetickém poli, čímž vzniká elektromagnetická 

indukce. 

 Ultrazvukové snímače průtoku využívají buď Doplerova jevu, nebo pracují na principu 

vyhodnocování doby šíření ultrazvukového signálu v proudící tekutině. 

2.2.3.2 Výčet rychlostních snímačů průtoku 

Průtokoměry s měřením rozdílu tlaku: 

- rychlostní sondy – Pitotova a Prandtlova trubice, víceotvorové sondy 

- průřezová  měřidla – clona, dýza, venturiho dýza 

 

Rotametry 

Deformační průtokoměry – terčíkové průtokoměry 

Turbínové a lopatkové – axiální (šroubový, turbínový) a radiální (lopatkové) průtokoměry  

Elektromagnetické indukční 

Ultrazvukové 

 

dalšími typy průtokoměrů pak mohou být, vírové a značkovací průtokoměry, přepady a žlaby. 
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3 RYCHLOSTNÍ PRŮTOKOM ĚRY 
S MĚŘENÍM ROZDÍLU TLAK Ů 

Vzhledem k zadání, které požaduje zaměření se na víceotvorové rychlostní sondy a 

normalizované clony, se budu v další části zabývat pouze rychlostním měřením průtoku 

založeném na měření rozdílu tlaků za použití rychlostních sond a škrtících orgánů. [5],[6] 

3.1 Rychlostní sondy  

Rychlostní sondy pracují na principu závislosti dydnamického tlaku tekutiny na rychlosti 
proudění. Do této skupiny patří Pitotova trubice, Prandltova trubice a víceotvorové sondy.  

3.1.1 Pitotova trubice 

[5],[6],[9] 
Pitotova trubice je jednou z nejjednodušších z rychlostních sond. Jde o pravoúhle zahnutou 
trubici, jejíž ústí je umístěno kolmo ke směru proudění. Snímá se celkový tlak a statický tlak, 
přičemž celkový je součtem tlaku statického a dynamického. Platí vztah: 
 

2

. 2v
pppp sdsc

ρ+=+=    [Pa]                                                                                           (10) 

 

ρ
).(2 dc pp

v
−

=     [m/s]                                                                                                       (11) 

kde v je rychlost proudění tekutiny, pc celkový tlak, ps je statický tlak, pd je dynamický tlak, ρ je 
hustota tekutiny.  
 
Vynásobíme-li rychlost proudění plochou průřezu, získáme objemový průtok QV .Statický tlak 
je snímán na okraji potrubí a měří ve směru kolmém na směr proudění. Otvor pro snímání 
celkového tlaku je nutné nastavit do místa, kde tekutina proudí střední rychlostí a měří se 
v místě, kde dopadá proudící tok na otvor trubice. Měření statického a celkového tlaku 
v odlišných místech je nevýhodou Pitotových trubic.  
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Obr. 3: Pitotova trubice v potrubí [8] 

3.1.2 Víceotvorová sonda 

Víceotvorová sonda je sonda, která vychází z principu Pitotovy trubice a patří mezi diferenční 
průtokoměry. Měří se diference mezi tlakem před primárním prvkem, kterým je válcová trubice, 
a tlakem za primárním prvkem.   Celkový tlak a tlak v úplavu se snímá z několika otvorů na 
náporové straně a  na straně směrem k úplavu.  
  
Diferenční tlak na výstupu sondy ∆p je rozdílem tlaku celkového pc a tlaku v úplavu pu  a je 
úměrný střednímu dynamickému tlaku pd  a platí vztah:   
 

pkppkp ucd ∆=−= .)( 22         [Pa]                                                                                     (12) 

 
kde k [ - ]  je koeficient sondy  
 

Pro střední rychlost proudění potom platí:  
ρρ

p
k

p
v d ∆== 2

2         [m/s]                       (13)  

 
kde ∆p  [Pa] je difereční tlak, a ρ [kg/m3] je hustota tekutiny 

Pro objemový průtok QV  platí vztah: 
ρ

p
kSvSQV

∆== 2
...    [m3/s ]                                  (14) 
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kde S [m2] je průřez potrubí 
 
 Víceotvorové rychlostní sondy mohou mít kruhový průřez, průřez tvaru čtverce či 
kosočtverce případně T – profil a lez je použít pro měření kapalin, par a plynů. Velmi častým 
představitelem víceotvorových sond je sonda pod označením Annubar, která je také používána 
pro měření průtoku ve zkušební měřicí trati na UAMT FEKT VUT Brno. 
 

 

                               Obr. 4: Víceotvorová sonda Rosemount 485 Annubar 

3.1.3 Prandltova trubice 

Jde o měřicí sondu, kde celkový tlak a statický tlak, jsou měřené v jednom místě. Celkový tlak 
je snímán otvorem umístěným na konci trubice, který je nastaven proti směru proudění, statický 
tlak je snímán v otvoru ve válcovité části sondy. [11],[12] 

 

Obr. 5: Prandltova trubice - princip 
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3.2 Průřezová měřidla 

Průřezová měřidla využívají pro měření změny v potrubí vzniklé zúžením jeho průtočného 
průřezu vlivem vloženého škrtícího orgánu. Rozdíl statických tlaků před zúžením a za zúžením 
je zde závislý  na hodnotě průtoku. Základními škrtícími orgány jsou centrická kruhová clona, 
dýza a Venturiho trubice. Tyto  orgány jsou normalizované a mají výpočtové rozměry uvedené 
v ČSN ISO 5167-1. [5],[9],[12] 

3.2.1 Clona 

Clona je měřidlo pracující na principu Bernoulliho jevu, který nastane vložením překážky – 
škrtícího orgánu – do potrubí s proudící tekutinou. Rychlost proudění tekutiny procházející 
škrtícím orgánem roste, zatímco statický tlak klesá. Rozdíl tlaků před clonou a za clonou je 
úměrný druhé mocnině rychlosti proudění. Z rozdílu tlaků pak je možno pro konkrétní clonu 
vypočítat objemový či hmotnostní průtok. Základními typy clon jsou clona normalizovaná, 
excentrická a segmentová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6: Princip měření průtoku clonou 

 
Objemový průtok se určí užitím rovnice dané ČSN EN ISO 5167-1 [14]: 
 

ρπε
βρ

pd
C

QV ∆
−

= 2..
4

..
1

.
1 2

4
   [m3/s ]                                                                          (15) 

 
kde  ρ [kg/m3 ]  je hustota tekutiny 
C [ - ]  je součinitel průtoku, jehož hodnoty pro jednotlivé typy škrtících orgánů se získávají 
experimentálně. Hodnoty součinitele průtoku jsou publikovány v normách ČSN ISO 5167-1 
D [ m ] je vnitřní průměr potrubí 
d [ m ] je průměr otvoru clony 
 β = d/D  [ - ] je poměr průměrů 
ε [ - ] je součinitel expanze, který zohledňuje průtok plynu či páry škrtícím orgánem, při kterém 
dochází k expanzi a ke změně hustoty 

p∆ [ Pa ] je diferenční tlak   
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3.2.2 Dýza 

Stejně jako u clony se u dýzy určuje průtok ze změřeného rozdílů tlaků p∆ . Dýza je zařízení, 

které má zužující se tvar, souosý s potrubím. Celé měřidlo je tvořeno jedním objektem bez 
dalších pohyblivých části. Vstupní zužující se část se nazývá konfuzor a nejužší část uprostřed 
se nazývá hrdlo. Výroba dýzy je poměrná náročná pro vysoké požadavky na přesnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7: Dýza – provedení 

 

3.2.3 Venturiho trubice 

Klasická Venturiho trubice se skládá ze tří částí – z konfuzoru, hrdla a difuzoru. Konfuzor je 
zužující se část, hrdlo je válcová část a difuzor rozšiřující se část. V konfuzoru je tekutina 
zrychlována čímž poklesne statický tlak. V difuzoru se pak tlak vrací ne úroveň odpovídající 
původní hodnotě tlaku. Tlakový rozdíl je závislý na hodnotě rychlosti průtoku. 
 
 

 
 
                          Obr. 8: Klasická Venturiho trubice – a) konfuzor, b) hrdlo, c) difuzor [9] 
 
Kromě klasické Venturiho trubice existuje také Venturiho dýza, což normalizovaná dýza 
doplněná o difuzor. Venturiho trubice má na místo dýzy rovnou náběhovou část – konfuzor – ke  
kterému je připojen difuzor. 
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3.3 Nabídka víceotvorových sond různými výrobci 

Víceotvorové rychlostní sondy nabízí řada výrobců. Jedním z největších výrobců je společnost 
Rosemount, která  nabízí na trhu sondy Annubar.  
 
Víceotvorové sondy nabízené na trhu se liší především tvarem. Základními tvary jsou kruh, 
čtverec, kosočtverec. Ty  mohou mít další různé varianty – deformace, zkosení, zaoblení. 
Nejčastěji se lze setkat s tvary označovanými jako Anubar, Itabar, Torbar, Verabar nebo 
Deltaflow.  
 
Annubar – tvar písmene „T“ 
Itabar – kosočtvercový průřez se zkosenými hranami 
Torbar – kruhový průřez s deformacemi po stranách 
 
Tab. 1: Víceotvorové sondy nabízené různými výrobci  

Název/výrobce Přesnost Opakovatelnost Max. teplota Max. tlak Použití 

 
Annubar 485 / 
Rosemount 
[26] 

 
±0,75 % 

 
 

 

 
±0,1  % 

 
 

 

 
677 °C 

(477 °C) 
dle konstr. 
materiálu) 

 

 
41,6 MPa 

 
 

 

 
kapalina 

plyn 
pára 

 

FlowBAR / 
JSP [27] 

 
±1 % 

 
- 

1100 °C. 32 MPa kapalina 
plyn, pára 

ITABAR IBR / 
JSP 
[27] 

 
±1% 

 
- 

 
- 

 
- 

kapalina, 
vzduch, 
pára 

TORBAR / 
ABB 
[28] 

 
± 1% 

 
±0,1  % 

 

 
    600 °C 

do 500Bar  
( = 50 MPa ) 

kapalina, 
plyn, 
pára 

TORBAR / 
Platon 

[29] 

 
± 1% 

 
±0,1  % 

 

 
1300 °C 

 
50MPa 

kapalina, 
plyn, 
pára 

MASS TRIBAR 
/ 
Platon 
[29] 

 
± 1% 

 
0,2 % 

 
120 °C 

 
40 MPa 

kapalina, 
plyn, 
pára 
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Tab. 1 – pokračování 
 

Název/výrobce Přesnost Opakovatelnost Max. teplota Max. tlak Použití 

 
ITABAR IBR / 
ZPA 
[30] 

 
± 1% 

 
 

 
±0,1  % 

 
 

 

 
200 °C 

 
 

 

 
7 MPa 

 
 

kapalina, 
plyn, 

pára 
 
 

ITABAR IBF/ 
INTRA-
AUTOMATION 
[31] 

 
± 1% 

 

 
- 

 
1175 °C 

 
32 MPa 

kapalina, 
plyn, 

pára 
 

DF8 / Systec 
Control 
[31] 

 

- 

 

- 

 

1240 °C 

 

69 MPa 

kapalina, 
plyn, 

pára 

 
 
Na trhu je dostupná celá  řada rychlostních sond. Většina se shoduje v přesnosti, která je 
udávána nejčastěji  ±1 %, také možnost využití pro kapaliny, plyny a páry je shodná u většiny 
sond. Rozdíly mezi nabízenými sondami jsou v rozsahu provozní teploty, kde nejvyšší teploty 
se pohybují až okolo 1300 °C. Maximální teplota je určena materiálem, ze kterého je sonda 
vyrobena. Odlišnosti jsou také v maximálním tlaku, který se obvykle pohybuje okolo 50 MPa. 
Další kritériem, které určuje rozdílnost víceotvorových sond je šířka potrubí pro kterou je daná 
sonda určena.  
 
V tabulce 1 jsou shrnuty základní vlastnosti víceotvorových sond různých výrobců, kdy jsou do 
tabulky zaneseny výrobci nejčastěji udávané parametry – přesnost, opakovatelnost, teplota a 
tlak. 
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4 PATENTOVÝ PRŮZKUM 

Patentový průzkum se zaměřuje rychlostní měření průtoku tekutin za využití Pitotových trubic. 
Patenty byly vyhledány v internetové databázi Evropského patentového úřadu a Úřadu 
průmyslového vlastnictví.  U každého patentu je uveden název, pod kterým byl v databázi 
nalezen, publikační číslo patentu a datum zveřejnění a popis vycházející z překladu abstraktu. 
[15] 

4.1 Pitotovy trubice 

4.1.1  Pitotova statická trubice 

Přihlašovatel: CENTRAL AEROHYDRODYNAMIC INSTITUTE, Moskva 

Datum přihlášení: 26.5.1999 

Datum zveřejnění: 13.11.2002 

 

Pitotova statická trubice obsahuje tři skupiny otvorů (2, 30; 5, 6, 34, 35; 10, 44) pro zjišťování 

celkového tlaku, statického tlaku a úhlu náběhu, osově souměrné těleso (1, 29) a vzpěru (4, 33) 

pro připevnění ke vzduchovým kanálům (11, 38), uspořádaným mezi nimi, a k elektrickým 

vyhřívačům (7, 36). Za účelem snížení aerodynamického odporu Pitotovy statické trubice a 

množství energie, nezbytné pro vyhřívání protinámrazového systému jsou otvory (10, 44) pro 

měření statického tlaku uspořádány na desce (8, 45) ve směru proudění před vzpěrou (4, 33). 

 

Obr. 9: Pitotova statická trubice 
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4.1.2 Pitotova trubice pro nestlačitelné tekutiny s viskozitou a 

turbulencí 

[16] 
Číslo patentu: US2011061470  (A1)  

Přihlašovatel: WILLARD JR HAROLD JAMES [US] 

Datum zveřejnění: 17.3.2011 

Návrh a metodika Pitotovy trubice prezentovaná pro použití s nestlačitelnýma tekutinama pro 

plný rozsah viskozity a včetně vlivu turbulence na průtokové charakteristiky a zařízení odezvy. 

 

 

Obr. 10: Pitotova trubice pro nestlačitelné tekutiny s viskozitou a turbulencí 

 

4.1.3 Měření průtoku Pitotovou trubicí s teplotním čidlem 

 
Číslo patentu: WO9748970 (A2) 
Přihlašovatel: DIETERICH TECHNOLOGY HOLDING C [US] 
Datum zveřejnění: 24.12.1997 
 
Kombinované čidlo teploty tlaku snímací sondy (2) pro soustavu měření průtoku obsahující 
trubkovité tělo (4), jehož část je uzpůsobena pro vložení do tekutiny proudící v uzavřeném 
vedení, jako je trubka (6).  V trubici jsou oddělené otvory, které vystaveny tlakům v tekutině.   
Připojovací blok (10) je ta část těla, který je připojena na tu část trubce, která je mimo potrubí 
obsahující proudící tekutinu. Blok je vybaven kanálem vedení elektrických vodičů (30). 
Elektricky citlivý snímač teploty (32) je umístěn v trubici a je připojen v souladu s potrubím 
Vodiče od teplotního čidla jsou vedeny od sběrného potrubí se otvor přes spojovací potrubí do 
bodu vnější části sběrného potrubí. 
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Obr. 11: Měření průtoku Pitotovou trubicí s teplotním čidlem 

4.1.4 Snímač průtoku s Pitotovou trubicí s funkcí nulového 

bodu kalibrace 

 
Číslo patentu: CN201402160  (Y)  
Přihlašovatel: NANJING HWAPON TECHNOLOGY CO LTD 

Datum zveřejnění: 2.10.2010 
 
Užitný vzor vztahuje k průtokoměru s Pitotovou trubicí s funkcí nulového bodu kalibrace, který 
se skládá z trubice celkového tlaku, trubice statického tlaku, senzoru diferečního tlaku, PLC 
programovatelného kontroléru a datového displeje. Trubice celkového a statického tlaku jsou 
vybaveny elektromagnetickými ventily. Nulovací trubice je připojena mezi zadní trubice dvou 
elektromagnetických ventilů, na nulovací trubici je namontován elektromagnetický nulovací 
ventil.Tento průtokoměr je možné zkontrolovat bez demontáže, a je možné provádět pohodlným 
způsobem kalibraci v pravidelných či nepravidelných časových intervalech, vyloučit nulovou 
odchylku a zajistit přesnost dat z průtokoměru. 
 
 

4.1.5 Průtokoměr s Pitotovou trubicí s průměrným tlakem 

 
Číslo patentu: WO9725595  (A1) 
Přihlašovatel: ROSEMOUNT INC [US] 
Datum zveřejnění: 17.7.1997 
 
Transmitter (10) v kontrolním systému řízení pro měření průtoku měří  celkový tlak (PTOT)a 
tlakovou diferenci (h) tekutiny v potrubí. Statický tlak (PSTAT)se určí v závislosti na celkovém 
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tlaku (PTOT). Vypočtený statický tlak je použit k určení hustoty tekutiny (rho) a plynového 
expanzního součinitele (Y1) tekutiny v potrubí. Tato informace je použita k výpočtu hodnoty 
průtoku (Q) tekutiny.    

 
 

Obr: 12: Průtokoměr s Pitotovou trubicí s průměrným tlakem 

4.2 Clony 

4.2.1 Clonový průtokoměr s možností přímého odečtu 

[17] 

Číslo patentu: CN2462359  (Y)    

Přihlašovatel: TONGBO ELECTRICAL APPLIANCES 

Datum zveřejnění: 28.11.2011 

 

Užitný vzor se týká přímo odečitatelného clonového průtokoměru, který je složen ze škrtícího 

orgánu (1), trubice vedoucí tekutinu (5) připojené k oběma stranám škrtícího orgánu (1), clona 

omezující průtok (6) zapojená v trubici (5) a rotační průtokoměr (4). Výhodou průtokoměru 

s přímým odečítáním je jednoduchá konstrukce, pohodlné instalace, odečítací displej, stabilní a 

spolehlivý výkon, nezávislost na napájení a bezpečnost použití. 
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Obr. 13:  Clonový průtokoměr s možností přímého odečtu 

 

4.2.2 Metoda pro zvýšení měřicího rozsahu a přesnosti 

průtokoměru s clonou 

[18] 
Číslo patentu: CN1309283  (A)   

Přihlašovatel: ZHAO HEPING 

Datum zveřejnění: 22.8.2001 

 

Metoda pro zvýšení měřícího rozsahu a přesnosti clonového průtokoměru zahrnuje takové 

kroky, jako je rozdělení rozsahu měřeného průtoku číslem „n“ což je celé číslo větší jak 1, 

kterým se stanoví poměr „q“ závisející na rozsahu měřeného průtoku a „n“. Dalšími kroky, 

který zahrnuje tato metoda je určení hodnoty na zlomu mezi sousedními segmenty na křivce 

průtoku podle geometrické progrese a výpočet průtoku pro každý segment křivky. 
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4.2.3 Inteligentní clonový průtokoměr, který umožňuje 

čištění 

[19 ] 
Číslo patentu: CN2443338  (Y)   

Přihlašovatel: CHEN BAORONG 

Datum zveřejnění: 15.8.2001 

 
Užitný vzor se týká clonového průtokoměru, který může být umýván.  Samotná clona a hlavní 

těleso průtokoměru jsou vyrobeny jako oddělené subjekty, clona je upevněna na tělese. Mezi 

clonou a tělesem je těsnící deska. Jeden konec clony je umístěn v tělesové části a další konec je 

protažený od tělesové části. Na protaženém konci je upevněna matice, jejíž vnitřní částí 

prochází šroub. Konzole je upevněna na hlavním tělese a šroub je zapouzdřen na konzole. Tento 

užitný model umožňuje, že clonu lze samostatně čistit, krom toho lze s clonou pohybovat 

otáčením šroubu za podmínky, že není ovlivněn normální chod potrubí.Tak lze clonu či měnit, 

což má výhodu v pohodlnějším použití a větší použitelnosti. 

 

 

Obr. 14: Inteligentní clonový průtokoměr umožňující čištění 
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4.3 Víceotvorové sondy 

4.3.1 Víceotvorový průměrovací průtokoměr 

[20] 

Číslo patentu: WO03089883  (A1)  

Přihlašovatel: SEOJIN INSTECH CO LTD [KR]; KIM RAYMOND KEE HEUN [KR] 

Datum zveřejnění: 30.10.2003 

 

Průtokoměr s víceotvorovou Pitotovou trubicí (20) mající prstencově rozmístěné pitotovy 

hlavice (2) radiálně prodloužené dovnitř od vnitřního povrchu prstencového válcového tělesa 

(1). Každá z pitotových hlav obsahuje jeden více otvorů pro celkový tlak (3) a statického tlaku 

(4). Z otvorů pro celkový tlak se získá průměrná hodnota tohoto tlaku. To samé platí pro 

statický tlak. 

 

 

 

 

Obr. 15: Víceotvorový průměrovací průtokoměr 
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4.3.2 Snímač průtoku s víceotvorovou sondou mající klínovitý 

tvar 

[21] 

Číslo patentu: KR20020028142  (A)  

Přihlašovatel: HITROL CO LTD [KR] + (HITROL CO., LTD) 

Datum zveřejnění: 16.4.2002 

 
Snímač průtoku s víceotvorovou sondou poskytuje dosažení větší přesnosti v měření tlakové 

diference a průtoku. Snímač průtoku s víceotvorou sondou se skládá z tělesa snímače (3) 

vloženého do potrubí (1). Těleso snímač má příruby pro připojení k potrubí (8a,8b), vertikální 

otvory na náporové straně a na straně k úplavu (4a,4b), sudý počet horizontálních otvorů na 

náporové straně (5a,5b,6a,6b,10a,10b) zachycující náporové proudění a otvor na straně úplavu 

(7) zachycující proudění v úplavu. Průtok se vypočítává na základě rozdílu tlaků z vertikálních 

otvorů náporové a úplavové strany. 

 

 

Obr. 16: Snímač průtoku s víceotvorovou sondou mající klínovitý tvar 
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4.3.3 Průměrovací trubice průtoku a způsob jejího použití 

[22] 
Číslo patentu: EP1508787  (A1)   

Přihlašovatel: LDRIDGE PRODUCTS INC [US] + (ELDRIDGE PRODUCTS, INC) 

Datum zveřejnění: 23.2.2005 

 

Průtokoměr Pitotova typu. Měřidlo obsahuje řadu otvorů podél tělesa sondy, které jsou 

vystaveny proudění.Výsledkem je řada hodnot, které jsou průměrovány, aby reprezentovaly tok 

v potrubí. Odchylky vzniklé v nekruhovém potrubí nebo způsobné jinými nerovnostmi jsou 

kompenzovány korekcí.  

 

 
 

Obr. 17: Průměrovací trubice průtoku 
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4.3.4 Průměrovací  Pitotova trubice pro velmi nízké teploty 

[23] 
Číslo patentu: KR101057386  (B1)   

Přihlašovatel: MARSEN [KR] + (MARSEN) 

Datum zveřejnění: 18.7.2011 

 
Průměrovací Pitotova trubice pro velmi nízké teploty umožňuje přesné měření toku tekutiny o 

velmi nízké teplotě, protože do pitotovy trubice je umístěn teflonový konektor. 

Složení: Tato pitotova trubice se skládá z spodní části (100), spojky (200) a horní části (300). 

Spodní část je kruhového průřezu a obsahuje kanál pro celkový tlak (130) a kanál pro statický 

tlak (140). Spodní část také obsahuje otvor pro celkový tlak (120) , který je na vnější straně 

směřující proti směru průtok tekutiny a dva otvory pro statický tlak na druhé straně. Spojka má 

kruhový tvar a propojuje kanály celkového a statického tlaku ze spodní části. Horní část je 

z jedné strany přes spojku propojena kanály celkového a statického tlaku, zatímco z druhé 

strany jsou kanály celkového a statického tlaku propojeny se snímačem talkové diference (700) 

 
 

 

Obr. 18: Průměrovací Pitotova trubice pro velmi nízké teploty 
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4.3.5 Průměrovací  Pitotova sonda 

[24] 
Číslo patentu: US5036711  (A)  

Přihlašovatel: GOOD FRED P [US] + (GOOD, FRED P) 

Datum zveřejnění: 6.8.1991 

 

Sonda je zásuvná do potrubí, ve kterém dochází k měření náporového proudu pod vysokým 

tlakem, a proudu v úplavu s nízkým tlakem. Otvory na náporové straně jsou určeny pro 

předávání vysokého tlaku do vysokotlaké komory v sondě. Na straně úplavu jsou také otvory, 

které předávají nízký tlak do nízkotlakové komory sondy. Ventily umístěné v hlavici selektivně 

otevírají a zavírají vysoko a nízko tlakové kanály tlakových komor. Měřicí zařízení je  

připojitelné k hlavici a je přes tekutinu propojeno se zmíněnými kanály vysokého a nízkého 

tlaku. Šroubení na hlavici slouží pro omezení netěsnosti v systému. 

 

 

 

Obr. 19: Průměrovací Pitotova sonda 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST  

5.1 Popis zkušební měřicí trati pr ůtoku UAMT FEKT 

Měřicí trať postavená na Ústavu automatizace a měřící techniky je určena pro testování zařízení 
měřících průtok vzduchu, především víceotvorových sond. Trať se skládá z několika částí – 
ventilátoru, potrubí, testovaného průtokoměru, etalonu, snímač teploty proudícího vzduchu. [10] 
 

5.1.1 Schéma trati a její části 

 

Ventilátor

Frekvenční
    měnič

DN200

DN100

Testovaný průtokoměrTeploměrEtalon

DN80

B A B A

A...uklidňující potrubí před průtokoměrem
B...uklidňující potrubí za průtokoměrem

 

Obr. 20:  Měřicí trať 

 
Ventilátor  slouží jako zdroj proudění, jehož rychlost je nastavována frekvečním měničem, 
který umožňuje měnit frekvenci v rozmezí 1Hz – 50 Hz.  
 
Potrubí má v měřicí části průměr 100 mm a v části pro etalon 80 mm. Trať umožňuje měnit 
umístění sondy a poskytuje různá místa pro snímání tlaku před a za sondou. 
 
Testovaným průtokoměrem je víceotvorová rychlostní sonda typu Annubar od firmy 
Rosemount.  K sondě je připojen převodník diferenčního tlaku na elektrický signál, na jehož 
výstupu je elektrický proud v rozsahu 4 – 20 mA. Vztah mezi tímto proudem a diferenčním 
tlakem je linární. Vztah mezi proudem a hmotnostním či objemovým průtokem má kvadratický 
průběh. Pro správné měření jsou nutné uklidňující potrubí požadované délky. 
 
Etalon – jako etalon slouží normalizovaná clona DN80. Tato clona má taktéž připojen 
převodník diferenčního tlaku jehož výstupem je opět elektrický proud v rozsahu 4 – 20 mA. 
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Snímač teploty - v trati je použit snímač teploty Pt100 s dvouvodičovým převodníkem teploty 
na elektrický proud, na jehož výstupu je elektrický signál 4 – 20 mA. Vstup převodníku tvoří 
rozvážený můstek, v jehož obvodu je zapojeno měřicí čidlo. Vznikne napěťový signál, který je 
zpracován na proudový signál, který je lineární s teplotou. 
 

Rychlostní profil Víceotvorová
rychlostní sonda

Čtyři otvory
pro snímání
tlaku

Statický
celkový tlak
p  c

Tlak v úplavu
pú

Interpola ční 
trubice pro 
tlak p c

Víceotvorová rychlostní sonda

 

Obr. 21: Víceotvorová rychlostní sonda zavedená do potrubí 

   

5.2 Popis měření 

Senznam použitých přístrojů k měření je uveden v příloze 1. 

5.2.1 Měření tepelné závislosti 

Tekutina (v našem případě vzduch) se vlivem tření během průchodu potrubím zahřívá. Proto je 
z důvodu přesnosti nutné tento vliv při měření průtoku uvažovat a ověřit tepelnou závislost. Po 
zapnutí ventilátoru teplota nějakou dobu postupně narůstá až do určité ustálené hodnoty.   
 Měřením tepelné závislosti je třeba zjistit za jakou dobu se teplota v potrubí ustálí, a 
určit tak doby za jakou je možné zahájit samotné měření. Jak už bylo uvedeno výše pro měření 
teploty trať využívá tepelné čidlo Pt100 s převodníkem na jehož výstupu je proudový signál 4 – 
20 mA. Měření bylo provedeno při plném výkonu ventilátoru. 
 Měření tepelné závislosti znázorňuje graf 1, z jehož průběhu je vidět, že teplota se 
nejvýrazněji mění v prvních 15ti minutách po spuštění ventilátoru a k ustálení dochází přibližně 
po 50ti minutách. Za tuto dobu se teplota v potrubí zvýšila o 12,7 °C. 
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Graf 1: Teplotní závislost
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5.2.2 Frekvenční závislost diferenčního tlaku clony 

Při dalším měření byla ověřena závislost diferenčního tlaku normalizované clony, která byla 
použita jako etalon, na frekvenci měniče. Frekvence měniče se postupně měnila od 50 Hz do 1 
Hz po 1 Hz.  
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Graf 2: Závislost diferen čního tlaku  na frekvenci m ěniče
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5.2.3 Výpočet hustoty 

Pro stanovení objemového průtoku je nutné nejprve stanovit hustotu tekutiny, kterou byl suchý 
vzduch. Pro výpočet hustoty suchého vzduchu je použit vzorec z matematicko-fyzikálních 
tabulek:  
 

0

0 .
.1 p

p

tγ
ρρ
+

=    [kg/m3 ]                                                                                                       (16) 

kde  

3
0

1

5
0

.276,1

0036,0

10

−

−

=
=

=

mkg

K

Pap

ρ
γ

 

tlak p v době měření = 101,9 kPa. 
 

Pro teplotu t = 38,53 °C, která byla změřena při frekvenci 50 Hz (viz. Tab. 1 v příloze 2), vyšla 

po dosazení do vzorce (16) hustota ρ = 1,1395 kg/m3. 
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5.2.4 Výpočet objemového průtoku normalizované clony 

Pro výpočet objemového průtoku clony je použit vzorec (15), který udává norma ČSN EN ISO 
5167-1.  

ρπε
βρ

pd
C

QV ∆
−

= 2..
4

..
1

.
1 2

4
    [m3/s ],                                                                        (15) 

kde β =0,7491; C  = 0,6021; d = 0,06105 m; ε = 0,9947.         

 

Při frekvenci 50 Hz, pro kterou byla v předchozí části stanovena hustota ρ=1,1395 kg/m3, pak 

po dosazení do vzorce (15) vychází objemový průtok QV =0,1652 m3/s.  

Graf 3: Závislost objemového pr ůtoku Q V  na frekvenci 
měniče
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Závislost objemového průtoku na frekvenci ukazuje graf 3, ze kterého je patrné, že objemový 
průtok je vůči frekvenci lineární.  
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5.2.5 Výpočet rychlosti proudění u víceotvorové rychlostní 

sondy 

 
Výpočet rychlosti proudění vychází ze vzorce (14): 

S

Q
vvSQ V

V =⇒= .   [ ]sm /3                                                                                                 (17) 

 kde QV  je objemový průtok, S je průřez potrubí 
 
Potrubí má v místě, kde je použita sonda průměr d = 100mm což odpovídá poloměru r = 0,05m 
a tedy S = π.r2. Při frekvenci 50 Hz, kde vyšel objemový průtok QV =0,1652 m3/s pak po 
dosazení do vzorce (17) vyjde rychlost proudění v =21,031 m/s.  
 

Graf 4: Závislost rychlosti proud ění na frekvenci
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Graf 4 ukazuje, že závislost mezi rychlostí proudění a frekvencí měniče je lineární. Proto také 
průběhy závislostí na rychlosti proudění a frekvenci pro koeficient sondy  a objemový průtok si 
budou odpovídat. Pro větší přehlednost budou dále používány závislosti na frekvenci. 
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5.2.6  Stanovení koeficientu víceotvorové rychlostní sondy 

 
Pro objemový průtok QV  u víceotvorové rychlostní sondy platí vztah (14): 

ρ
p

kSvSQV

∆== 2
...    [m3/s ]     

kde v je rychlost proudění, k je koeficient sondy 
 
odtud pak lze vyjádřit vzorec pro koeficient sondy k: 

ρ
S

V

pS

Q
k

∆
=

2

1
.       [m3/s]                                                                                                     (17)                                                         

kde QV [Pa] je objemový průtok, S [m2] je průřez potrubí, ∆pS [Pa] je diferenční tlak změřený 
sondou, ρ [kg/m3] je hustota tekutiny. 
 
Při frekvenci 50 Hz je objemový průtok je na základě výpočtu  roven QV = 0,1652 m3/s, 
diferenční tlak změřený sondou je ∆pS = 0,756 kPa, hustota ρ = 1,1395 kg/m3 a průměr potrubí 
pro výpočet jeho průřezu je d =100mm.  
 
Po dosazení do vzorce (17) dostaneme pro frekvenci 50 Hz hodnotu koeficientu sondy k 

=0,5774  
 

Graf 5: Závislost koeficientu sondy k  na frekvenci m ěniče
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Graf 5 zobrazuje závislost koeficientu sondy k na frekvenci. Tato závislost zároveň odpovídá 
závislosti na rychlosti proudění. Hodnota koeficientu se nejvýrazněji  mění v rozmezí frekvencí 
1 – 10 Hz, od frekvence 15 Hz hodnota k narůstá téměř lineárně až k maximální 
dosažené hodnotě 0,57.  
 

5.2.7 Stanovení koeficientu pro víceotovorovou sondu 

annubar dle výrobce 

 
Výrobce ve svém manuálu k sondě [25] udává pro výpočet koeficientu vzorec: 
 

2
21

2

).1(1

).1(

BCC

BC
k

−−

−
=          [ - ]                                                                                           (18) 

kde C1 a C2 jsou experimentálně zjištěné konstanty a B je koeficient blokace. 
 

Pro B  platí vztah: 
D

d
B

.

.4

π
=      [ - ]                                                                                          (19) 

 
kde D  je průměr potrubí a d je šířka sondy. 
 
Pro zde sondu použitou sondu platí d = 1,4986 cm, průměr potrubí D = 100 mm = 10 cm. Po 

dosazení vyjde koeficient blokace 1908,0
10.

4986,1.4 ==
π

B  

 
Pro konstanty C1 a C2  uvádí výrobce hodnoty C1 = -1,515 a C2  = 1,4229. Po dosazení do vzorce 

(19) dostaneme 5424,0
)1908,0.4229,11)(515,1(1

)1908,0.4229,11(
2

=
−−−

−=k  

 
Pokud bychom z grafu 5 vybrali oblast, kde hodnota koeficientu mění nejméně, což je od 
frekvence 16 Hz do 50 Hz a vypočetli průměrnou hodnotu koeficientu , dostaneme hodnotu 
koeficientu k = 0,5633. To přibližně odpovídá hodně určené podle výrobce, kdy rozdíl je 
0,0209. 
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5.3 Měření koeficientu pro víceotvorovou sondu MQS 

Graf 6: Závislost koeficientu sondy MQS na frekvenc i 
měniče
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Měření koeficientu sondy MQS bylo provedeno shodným způsobem, jako u sondy Annubar. 
Z grafu je podobně jako v předešlém případě vidět oblast do 15 Hz, kde se hodnota koeficientu 
nejvíce mění.  Od 15 Hz se hodnota mění jen pozvolna v rozsahu přibližně 0,50 – 0,544 , 
přičemž dosáhne maximální hodnoty  k =0,5442.  
 

5.4 Srovnání víceotvorových sond Annubar a MQS 

V grafu 7 bylo provedeno srovnání koeficientů víceotvorových sond Annubar a MQS. 
Z průběhů je patrné, že se jejich koeficienty mění s prouděním stejně, přičemž sonda MQS má 
ve srovnání se sondou Annubar  nižší hodnotu koeficientu. Od frekvence 9 Hz je tento rozdíl 
konstantní a roven 0,03.  
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Graf 7: Srovnání víceotvorových sond Annubar a MQS
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6 MĚŘENÍ KOEFICIENT Ů PRO RŮZNÉ 
TVARY SOND 

Toto měření bylo provedeno s přípravky simulujícími různé tvary sondy. Pro každý z přípravků 
bylo provedeno samostatné měření. Bylo použito celkem osm různých přípravků 
s kosočtvercovým, trojúhelníkovým a kruhovým průřezem, přičemž pro každý tvar byly použity 
vždy dvě různé velikosti. 
 

 
 

Obr. 22: Tvary, rozměry a umístění jednotlivých přípravků v potrubí 
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6.1 Grafická srovnání jednotlivých přípravků 

Graf 8: Srovnání koeficent ů pro koso čtvercový a kruhový 
tvar
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V grafu 8 jsou vykresleny průběhy koeficientu pro kosočtvercový a kruhový tvar a to pro oba 
měřené rozměry. Z grafu je patrné, že při menším rozměru dosahuje koeficient vyšších hodnot. 
Kruhový tvar má v obou případech vyšší koeficient, přičemž koeficient u menšího průměru je 
vyšší až o 0,6. 
 
 
 
 



 50 

 

Graf 9: Srovnání koeficent ů pro tvary rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelíku
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Graf 9 zobrazuje průběhy koeficientů pro trojúhelníkové tvary. Při tomto měření byly použity 
přípravky tvaru rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku. Z průběhů je zřejmé, že při 
menším rozměru je dosaženo vyšší hodnoty koeficientu. Zároveň se dá říct, že tvary 
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku se z chovají téměř stejně.   
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Graf 10: Srovnání koeficent ů tvarů - větší rozm ěry
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Graf 11: Srovnání koeficent ů pro tvary - menší rozm ěry
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Grafy 10 a 11 porovnávají jednotlivé tvary navzájem, přičemž jsou samostatně vykresleny 
přípravky s většími rozměry (graf10) a s menšími rozměry (graf11). Z průběhů je vidět, že při 
menších rozměrech je u všech tvarů dosaženo vyšší hodnoty koeficientu.  Dále průběhu ukazují, 
že nejvyššího hodnot dosahuje koeficient u kruhového tvaru, který dosahuje nejvyšších hodnot 
jak u větších rozměrů, tak u menších rozměrů. Ostatní tvary dosahují podobných hodnot 
s maximálním rozdílem okolo 0,2.  
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7 ZÁVĚR 

V práci byla provedena literární rešerše v oblasti měření průtoku. Byly uveden potřebné 
fyzikální zákony a vztahy týkající se proudění tekutin a měření průtoku.  
 V rámci teoretické části byl vytvořen přehled hmotnostních, objemových a rychlostních 
metod měření průtoku a přehled jednotlivých měřicích mechanismů a jejich principů. Další část 
se pak s ohledem na zadání práce zaměřovala na rychlostní metody za použití průtokoměrů 
založených na měření diferenčního tlaku, tedy rychlostních sond a průřezových měřidel. Byly 
uvedeny principy Pitotových trubic, víceotvorových sond, a také škrtících orgánů, kde byla větší 
pozornost věnována normalizovaným sondám. U jednotlivých měřidel zde uvedeny byly také 
matematické vztahy potřebné dále v praktické části. Součástí teoretické části je přehled na trhu 
dostupných víceotvorovcých sond nabízených různými výrobci. Přehled je sestaven do tab. 1, 
kde jsou uvedeny konkrétní výrobky a jejich základní parametry.  
 Na teoretickou část bakalářské práce navazuje patentový průzkum zaměřený 
mechanismy měření průtoku používající Pitotovy trubice, normalizované clona a víceotvorové 
rychlostní sondy. U každého patentu je uvedeno číslo patentu, přihlašovatel a datum zveřejnění. 
Popis patentů vychází z překladu abstraktu uvedeného v databázi a je doplněn grafickým 
znázorněním, pokud bylo dostupné.  
 Praktická část obsahuje schéma a popis částí trati, která se nachází na Ústavu 
automatizace. V rámci praktické části bylo provedeno měření tepelné závislosti z důvodu 
zjištění doby ustálení teploty v potrubí. Měření bylo provedeno za plného výkonu ventilátoru, 
tedy při 50 Hz. Teplota se zde ustálila asi po 50 minutách. Teplotní závislost byla vynesena do 
grafu 1. 
 V druhé části měření byla postupně měněna frekvence měniče, který ovládá ventilátor. 
Frekvence byla snižována po 1 Hz a to od 50 Hz do 1Hz. Přitom byl odečítán diferenční tlak u 
clony i u víceotvorové sondy.  
  Dále byla pomocí vztahu (16) stanovena hustota vzduchu. Pro výpočet byly použity 
hodnoty teploty měřené v potrubí. Vypočtená hustota pak byla použita pro výpočet objemového 
průtoku za pomocí vztahu (15) udávaného normou ČSN 5167-1. Závislost objemového průtoku 
na frekvenci má lineární průběh a je vykreslena do grafu 3. Při maximálním výkonu ventilátoru, 
tedy při 50 Hz nastavených na frekvenčním měniči, vyšel objemový průtok QV =  0,1652 m3/s. 
V grafu 4 byla ověřena lineární závislost mezi rychlostí proudění a frekvencí nastavovanou na 
měniči. Z důvodu přehlednosti jsou dále používány závislosti na frekvenci. 
 Dalším bodem praktické části je výpočet koeficientu víceotvorové sondy, výpočet byl 
proveden pro sondu Annubar 485 od společnosti Rosemount za pomocí vzorce (17), který byl 
odvozen ze vzore (14) pro výpočet objemového průtoku u sondy. Pro koeficient sondy k byl 
vykreslen graf 6, který zobrazuje závislost koeficientu k na frekvenci. Tento průběh také 
odpovídá závislosti koeficientu na rychlosti proudění. Nejvyšších a zároveň nejustálenějších  
hodnot blížících se hodnotě k = 0.6, dosahoval koeficient při frekvencích nad 15 Hz. Naopak při 
frekvencích do 15 Hz se hodnota koeficientu měnila  nejvýrazněji. Pro ověření byl proveden 
výpočet koeficinetu sondy pomocí postupu udávaného výrobce. Pro tento výpočet byl použit 
vzorec (19) a hodnota koeficentu zde vyšla k =0,5424. Souhrn naměřených a vypočtených 
hodnot v tabulkách je uveden v příloze 2.  
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 Změřena byla také další víceotvorová sonda – MQS. Zde byly provedeny shodné 
výpočty, jako pro sondu Annubar. Pro srovnání byly závislosti koeficientů na frekvenci obou 
sond vykresleny do společného grafu 7. Z tohoto grafu je patrné, že koeficienty obou sond se 
chovají stejně a je mezi nimi rozdíl přibližně 0,3. 
 Poslední částí měření bylo ověření vlivu tvaru sondy na hodnotu koeficientu. Pro 
měření byly použity přípravy simulující tvar víceotvorové sondy. Popis a umístění přípravků 
v potrubí je znázorněn na obr. 22. Měření byla provedena shodně jako u předešlých sond, 
přičemž byly vykresleny srovnávací grafy  8 – 11. Tyto grafy ukazují, že hodnota koeficientu 
pro přípravky o menších rozměrech je vyšší. Pokud jde o samotné grafy, tak je zde vidět, že 
nejvyšší hodnoty dosahuje koeficient pro kruhový tvar. Vypočtené hodnoty koeficientů jsou 
uvedeny v tabulce v příloze 2. 
 Na CD disku přiloženém k práci jsou dále ve složce xls_soubory uvedeny všechny 
vypočtené a měřené hodnoty a grafické závislosti.   
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Příloha 1 – Seznam měřicích přístrojů 
• 2 x Multimeter METEX M-389OD (v.č.: CI856820 a CI856854 )  
• Multimeter BERGRAPH 737 
• Stabilizovaný zdroj 881918 – AUL310 
• Zdroj 755732062 
• 2 x tlakoměr Rosemount 3051 v.č. 7079598/1297 a v.č.7059597/1297 
• Teploměr 9607 PT100 
• Frekvenční měnič COMMANDER SE 23400400 

 

Příloha 2 – tabulky hodnot 
 

Tab.2 Vypo čtené hodnoty - Annubar 

f [Hz Qv [m 3/s] v s [m/s] k [ - ] 

50 0,1652 21,031 0,5774 

49 0,1619 20,617 0,5760 

48 0,1586 20,195 0,5757 

47 0,1554 19,792 0,5755 

46 0,1522 19,382 0,5738 

45 0,1486 18,926 0,5735 

44 0,1455 18,528 0,5730 

43 0,1423 18,115 0,5726 

42 0,1388 17,675 0,5710 

41 0,1354 17,243 0,5710 

40 0,1322 16,829 0,5709 

39 0,1289 16,406 0,5703 

38 0,1256 15,993 0,5689 

37 0,1223 15,573 0,5687 

36 0,1190 15,145 0,5679 

35 0,1156 14,718 0,5676 

34 0,1123 14,302 0,5674 

33 0,1090 13,875 0,5654 

32 0,1056 13,450 0,5650 

31 0,1022 13,018 0,5636 

30 0,0989 12,591 0,5621 

29 0,0958 12,197 0,5646 

28 0,0924 11,769 0,5607 

27 0,0889 11,323 0,5598 

26 0,0857 10,913 0,5589 

25 0,0824 10,486 0,5565 

24 0,0791 10,070 0,5553 
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Tab. 2 - pokra čování 

f [Hz]  Qv [m 3/s]  vs [m/s]  k [ - ]  

23 0,0757 9,635 0,5538 

22 0,0724 9,212 0,5539 

21 0,0689 8,769 0,5521 

20 0,0657 8,369 0,5503 

19 0,0625 7,953 0,5481 

18 0,0590 7,513 0,5455 

17 0,0557 7,086 0,5424 

16 0,0524 6,673 0,5390 

15 0,0490 6,236 0,5313 

14 0,0457 5,814 0,5335 

13 0,0425 5,411 0,5239 

12 0,0391 4,975 0,5213 

11 0,0353 4,499 0,5061 

10 0,0322 4,106 0,5017 

9 0,0294 3,748 0,4906 

8 0,0257 3,266 0,4713 

7 0,0228 2,901 0,4523 

6 0,0195 2,483 0,4353 

5 0,0166 2,118 0,4045 

4 0,0131 1,674 0,3548 

3 0,0102 1,297 0,2988 

2 0,0083 1,059 0,2558 

1 0,0059 0,749 0,1907 

 
Tab 3. Srov. Annubar a MQS  

  annubar MQS 

f [Hz] k [ - ] k [ - ] 

50 0,58 0,54 

49 0,58 0,55 

48 0,58 0,55 

47 0,58 0,55 

46 0,57 0,54 

45 0,57 0,54 

44 0,57 0,55 

43 0,57 0,54 

42 0,57 0,54 

41 0,57 0,54 

40 0,57 0,54 

39 0,57 0,54 
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Tab.3 – pokra čování  

f [Hz]  k [ - ]  k [ - ]  

38 0,57 0,54 

37 0,57 0,54 

36 0,57 0,54 

35 0,57 0,54 

34 0,57 0,53 

33 0,57 0,54 

32 0,57 0,53 

31 0,56 0,53 

30 0,56 0,53 

29 0,56 0,53 

28 0,56 0,53 

27 0,56 0,53 

26 0,56 0,53 

25 0,56 0,52 

24 0,56 0,53 

23 0,55 0,52 

22 0,55 0,52 

21 0,55 0,52 

20 0,55 0,51 

19 0,55 0,51 

18 0,55 0,51 

17 0,54 0,51 

16 0,54 0,51 

15 0,53 0,50 

14 0,53 0,50 

13 0,52 0,50 

12 0,52 0,49 

11 0,51 0,48 

10 0,50 0,48 

9 0,49 0,46 

8 0,47 0,45 

7 0,45 0,44 

6 0,44 0,42 

5 0,40 0,40 

4 0,35 0,35 

3 0,30 0,30 

2 0,26 0,26 

1 0,19 0,19 
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1 kosočtverec a = 15 mm 5 rovnostr. trojúhelník a = 21mm 

2 kosočtverec a = 10 mm 6 rovnostr. trojúhelník a = 15mm 

3 kruhový tvar Φ = 15 mm 7 
rovnoram. trojúhelník a = 

15x21    

4 kruhový tvar Φ = 10 mm 8 
rovnoram. trojúhelník a = 

10x15   

         

Tab. 4  Tvary srovnání 

tvar č. 1 2 3 4 5 6 7 8 

f [Hz] k [ - ] k [ - ] k [ - ] k [ - ] k [ - ] k [ - ] k [ - ] k [ - ] 

50 1,00 1,38 1,45 2,06 0,86 1,46 0,79 1,36 

49 1,01 1,39 1,46 2,05 0,85 1,46 0,80 1,35 

48 1,01 1,36 1,45 2,04 0,85 1,47 0,80 1,34 

47 1,00 1,37 1,43 2,01 0,84 1,46 0,79 1,33 

46 1,00 1,36 1,43 1,98 0,84 1,45 0,80 1,34 

45 1,00 1,35 1,43 1,98 0,84 1,43 0,79 1,32 

44 0,98 1,36 1,45 2,02 0,84 1,46 0,80 1,32 

43 1,01 1,36 1,45 2,04 0,86 1,46 0,80 1,33 

42 1,00 1,38 1,44 2,01 0,85 1,48 0,79 1,33 

41 1,00 1,37 1,43 2,03 0,86 1,47 0,79 1,32 

40 1,00 1,37 1,43 2,02 0,85 1,45 0,78 1,30 

39 1,00 1,36 1,44 2,00 0,86 1,46 0,81 1,32 

38 1,00 1,35 1,42 1,97 0,86 1,47 0,82 1,32 

37 1,00 1,33 1,42 1,97 0,85 1,45 0,81 1,31 

36 0,99 1,34 1,40 1,94 0,85 1,45 0,80 1,30 

35 0,99 1,34 1,40 1,94 0,84 1,43 0,80 1,29 

34 1,00 1,33 1,39 1,91 0,84 1,43 0,78 1,29 

33 1,00 1,32 1,40 1,91 0,83 1,43 0,78 1,28 

32 0,99 1,32 1,38 1,88 0,84 1,41 0,77 1,30 

31 0,99 1,30 1,37 1,89 0,84 1,42 0,78 1,29 

30 0,99 1,31 1,36 1,86 0,84 1,41 0,78 1,27 

29 0,99 1,31 1,35 1,83 0,84 1,40 0,78 1,27 

28 0,98 1,28 1,34 1,80 0,84 1,38 0,78 1,25 

27 0,97 1,27 1,34 1,77 0,83 1,36 0,77 1,26 

26 0,98 1,26 1,30 1,74 0,82 1,37 0,78 1,23 

25 0,97 1,25 1,30 1,75 0,84 1,37 0,77 1,23 

24 0,96 1,26 1,30 1,72 0,84 1,33 0,77 1,23 

23 0,96 1,24 1,28 1,68 0,83 1,34 0,77 1,22 

22 0,96 1,23 1,26 1,65 0,83 1,30 0,76 1,19 

21 0,94 1,18 1,24 1,62 0,83 1,31 0,77 1,18 

20 0,94 1,18 1,23 1,58 0,82 1,26 0,76 1,16 

19 0,93 1,16 1,19 1,51 0,83 1,26 0,76 1,14 

18 0,91 1,14 1,17 1,47 0,81 1,22 0,75 1,12 
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Tab. 4 - pokra čování  

tvar č. 1 2 3 4 5 6 7 8 

f [Hz]  k [ - ] k [ - ]  k [ - ]  k [ - ]  k [ - ]  k [ - ]  k [ - ]  k [ - ]  

17 0,90 1,10 1,14 1,43 0,80 1,20 0,74 1,08 

16 0,89 1,07 1,10 1,35 0,80 1,15 0,74 1,04 

15 0,88 1,03 1,09 1,31 0,79 1,14 0,73 1,04 

14 0,86 1,01 1,06 1,27 0,77 1,06 0,72 1,00 

13 0,83 0,96 1,02 1,21 0,74 1,04 0,70 0,97 

12 0,82 0,93 0,97 1,12 0,73 0,99 0,69 0,92 

11 0,79 0,88 0,91 1,03 0,73 0,94 0,69 0,90 

10 0,74 0,82 0,86 0,98 0,68 0,90 0,65 0,84 

9 0,70 0,76 0,79 0,88 0,66 0,79 0,63 0,76 

8 0,67 0,74 0,74 0,81 0,66 0,74 0,59 0,72 

7 0,59 0,64 0,67 0,72 0,59 0,69 0,54 0,64 

6 0,55 0,57 0,57 0,54 0,53 0,60 0,51 0,57 

5 0,46 0,51 0,51 0,54 0,49 0,51 0,44 0,51 

4 0,40 0,40 0,43 0,43 0,39 0,40 0,39 0,40 

3 0,31 0,33 0,33 0,33 0,31 0,35 0,31 0,27 

2 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

1 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 


