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Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje 

změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla 

bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických 

a metrologických vlastností těchto typů měřidel. Dále je popsáno předmětné 

posuzované měřidlo, zkušební trať a postup měření, který je proveden ve dvou 

variantách. Jedná se o dlouhodobé sledování s relativně pravidelným měsíčním 

intervalem měření a krátkodobé sledování s pravidelným denním intervalem 

měření. Vyhodnocení experimentálních prací se zaměřuje na opakovatelnost 

a variabilitu hodnot vykazovaných bodových rychlostí a jejich časovou stabilitu. 

Dále jsou vzájemně porovnány parametry vykazovaných měřidlem během 

dlouhodobého a krátkodobého sledování. Rovněž je provedeno porovnání 

s některými dalšími experimenty podobného typu.  
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This experimental diploma thesis investigates the changes in the metrological 

characteristics of the electromagnetic current meter of velocity. The theoretical 

part of the thesis includes a brief summary of technical and metrological 

characteristics of these types of devices. In addition, it describes the tested device, 

the test track, and the measurement procedure, which consists of two variants: 

long-term monitoring with a relatively regular monthly measurement interval and 

short-term monitoring with a regular daily measurement interval. The evaluation 

of the experimental work focuses on the repeatability and variability of the 

displayed point speed values and their stability over time. Furthermore, the 

parameters reported by the meter during long-term and short-term monitoring 

are compared to each other. The results are also compared with similar 

experiments.  
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1  ÚVOD 

Předložená diplomová práce přímo navazuje na bakalářskou práci Elektromagnetická 

indukční měřidla bodových1 rychlostí [24]. Zmíněná bakalářská práce se podrobně věnovala 

teorii předmětných měřidel. Byl uveden přehled všech dostupných normativních předpisů, 

který zahrnoval zejména podrobný popis konstrukce, podmínky použití či podmínky kalibrace 

předmětných měřidel. Také byla zpracována databáze komerčně nabízených modelů 

s porovnáním jejich technických a metrologických charakteristik. 

Hlavním smyslem této diplomové práce je plynule navázat na obsáhlý teoretický 

základ uvedené bakalářské práce a za využití získaných teoretických znalostí přejít 

k praktické části, zahrnující dlouhodobé sledování vývoje změn metrologických charakteristik 

elektromagnetického indukčního měřidla. 

Pro veškerá námi prováděná měření bude použito elektromagnetické indukční měřidlo 

Flo-Mate 2000 od výrobce Marsh-McBirney Inc., které je zapůjčováno od společnosti 

BVK, a.s. 

Měření budou prováděna ve zkušební trati Laboratoře vodohospodářského výzkumu 

Ústavu vodních staveb Fakulty stavební při VUT v Brně. Bude to zároveň jediná zkušební 

trať či obecně zkušební prostor, který bude pro experimentální část této práce využit. 

Měřidlo bude v pravidelných intervalech podrobováno měření ve speciální trati 

laboratoře, a to ve dvou variantách. Tou první bude dlouhodobé sledování v relativně 

pravidelném měsíčním intervalu, které bude následně srovnáno s variantou krátkodobého 

sledování v pravidelném denním intervalu. 

Pro lepší pochopení problematiky způsobu kalibrace a zpracování dat byla v rámci 

zpracování experimentální části práce navštívena kalibrační laboratoř v Praze. 

V této diplomové práci bude podrobně popsán jednotný postup měření a způsob 

vyhodnocení. Zaměříme se především na vyhodnocení opakovatelnosti, variability měřených 

rychlostí a dalších získaných parametrů, včetně zobrazení chování některých parametrů 

v čase. Budou uvedena grafická zobrazení výsledků s jejich následnou diskuzí. Rovněž bude 

provedeno podrobné porovnání obou uvedených variant. 

V textu této práce budou elektromagnetická indukční měřidla bodových rychlostí dále 

označována zkráceně termínem EMI-měřidla. 

                                                 
1 V práci budeme pro rychlost určenou v konečném objemu kapaliny používat zkráceně běžně 

používaný termín bodová rychlost. 
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1.1 MOTIVACE K PRÁCI 

Na základě uvedené bakalářské práce [24] byla EMI-měřidla hodnocena jako velmi 

přínosná v oblasti měření bodové rychlosti proudění kapaliny a vhodná alternativa k již dobře 

známým vodoměrným (hydrometrickým) vrtulím. Zejména bylo kladně hodnoceno: 

- minimální potřeba údržby, 

- jednoduché ovládání, 

- možnost použití při minimálních rychlostech, 

- možnost nasazení v zarostlých korytech nebo v odpadní vodě obsahující velké 

množství pevných látek. 

Nicméně co se týče obecných zkušeností s měřením, byl nalezen jen minimální počet 

provedených experimentů s EMI-měřidly. Bylo tedy otázkou, jak se EMI-měřidla při měření 

chovají a jak se jejich chování mění v čase. Nebylo nám známo, jak jsou tato měřidla stabilní 

a jak se mohou jejich metrologické vlastnosti v čase měnit. 

Bylo tedy přistoupeno k potřeným experimentům, které nám měly pomoci na tyto 

otázky odpovědět. Jak bylo zmíněno v úvodu, kromě dlouhodobého sledování bylo 

přistoupeno i ke sledování krátkodobému, jelikož bylo otázkou, jestli nebudou mít některé 

vyhodnocené parametry stejný průběh i při časově výrazně kratším měření. 

Při všech měřeních ve zkušební trati bylo nutné dodržet totožné a jednoznačně 

opakovatelné okrajové podmínky. 

Významnou motivací této práce je i otázka, jak často by se měla EMI-měřidla 

rekalibrovat, jelikož při prostudování všech teoretických podkladů evidujeme nejednotný 

pohled na ideální rekalibrační lhůtu s nejednoznačnými podmínkami [24]. 

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro větší přehlednost v textu je vhodné vysvětlení některých pojmů uváděných v této 

práci. Při popisu bylo čerpáno ze zdrojů [1]; [7]; [28]. 

- Bodová rychlost – rychlost proudu v bodě v určeném směru. 

- Hydrometrie – věda a praxe týkající se měření vody včetně metod, postupů 

a používaných přístrojů. 

- Chyba měření – výsledek měření mínus skutečná hodnota měřené veličiny. 

- Indukční měřič rychlosti proudění (EMI-měřidlo) – hydrometrický přístroj, který 

generuje magnetické pole kolmé ke směru proudění kapaliny a tím umožňuje odvození 

rychlosti z indukované elektromotorické síly vyvolané pohybem vodivé kapaliny 

v magnetickém poli. 
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- Kalibrace – postup porovnání hodnot udávaných měřicím zařízením a odezvy 

měřicího zařízení s kalibrátorem nebo etalonem v měřicím rozsahu. 

- Kalibrační nádrž – nádrž s nehybnou kapalinou, v níž se při kalibraci pohybuje 

s vodoměrnou vrtulí s konstantní rychlostí. 

- Kanál – umělé koryto vodního toku obvykle pravidelného příčného profilu. 

- Konduktivita (Měrná elektrická vodivost) – fyzikální veličina, která popisuje 

schopnost látky vést dobře elektrický proud. 

- Koryto vodního toku – zahloubená část pozemku, kterou protéká vodní tok. 

- Metoda rychlostního pole – metoda stanovení průtoku, který se odvodí z plochy 

průtočného profilu, ohraničeného omočeným obvodem a volnou hladinou, 

a z integrace složek rychlostí v tomto průtočném profilu. 

- Metrologické vlastnosti – vlastnosti zařízení, za jakých podmínek je technika 

schopná měření a jakých přesností dosahuje (zejména nejistoty). 

- Měřená veličina – vlastnost jevu, tělesa nebo látky, kterou lze kvalitativně rozlišit 

a kvantitativně určit. 

- Měření – soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. 

- Měřicí rozsah – soubor hodnot měřených veličin, pro které se předpokládá, že chyba 

měřicího přístroje leží v rozsahu specifikovaných mezních hodnot. 

- Měřidlo – zařízení určené k měření; samotné nebo ve spojení s přídavným zařízením. 

- Nejistota měření – parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje 

rozptyl hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině. 

- Odchylka (strannost) – rozdíl mezi střední hodnotou výsledků zkoušek a referenční 

hodnotou. 

- Opakovatelnost – těsnost shody mezi výsledky po sobě následujících měření téže 

měřené veličiny provedených za stejných podmínek měření. 

- Otevřené koryto – podélná mezní plocha tvořená dnem a břehy nebo svahy, která 

vymezuje prostor pro proudící kapalinu s volnou hladinou. 

- Proudění kapaliny – pohyb objemu látky, která není ani pevná ani plynná, která je 

prakticky nestlačitelná, klade nepatrný odpor při změně tvaru, a která proudí volně. 

- Provozní podmínky – takové podmínky, za nichž se předpokládá, že bude zařízení 

měřit určenou veličinu v souladu s příslušnými kritérii provozu. 

- Průtočný průřez – plocha, kterou tekutina protéká. Plocha průtočného průřezu je 

vždy ve všech bodech kolmá k proudnicím. Nemusí tak být tvořena pouze rovinnou 

plochou. 

- Průtok – objem kapaliny protékající průtočným průřezem za jednotku času. 

- Přesnost měření – těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené 

veličiny. 

- Přesnost měřicího přístroje – schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní 

signál blízký pravé hodnotě. 
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- Referenční hodnota – konkrétní hodnota ovlivňující veličiny, na kterou vážeme 

výsledek měření; slouží jako smluvní reference pro měřené hodnoty. 

- Rozlišitelnost – nejmenší rozdíl mezi indikacemi zobrazovacího zařízení, který může 

být prokazatelně rozlišován. 

- Snímač – prvek měřicího přístroje nebo měřicího řetězce, na který veličina přímo 

nebo nepřímo působí. 

- Software – nehmotné prvky systému, které při použití s hardware (hmotné prvky) 

umožňují systému chovat se požadovaným způsobem. 

- Stabilita (Stálost) – schopnost měřicího přístroje zachovávat svoje metrologické 

charakteristiky konstantní v závislosti na čase. 

- Tekutina – společný název pro kapaliny a plyny jejichž významnou společnou 

vlastností je tekutost neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému 

vzájemnému pohybu částic. 

- Variabilita – proměnlivost měřené hodnoty, kterou sledujeme na ukazateli měřidla. 

- Vodoměrná vrtule, hydrometrická vrtule – přístroj na měření rychlosti proudění 

vody. 

- Vodoměrná vrtule s rotačním prvkem – zařízení opatřené rotačním prvkem, jehož 

rychlost otáčení je závislá na rychlosti proudící kapaliny, ve které je umístěn. 

- Vyhodnocovací jednotka – prvek měřicího systému, který přijímá a případně 

transformuje signál ze snímače (snímačů) úrovně hladiny případně rychlosti proudu. 

- Výkon – množství přenesené nebo přeměněné energie, nebo vykonané práce, a to 

v závislosti na čase. 

- Výsledek měření – hodnota získaná měřením, přisouzená měřené veličině. 
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2  TEORETICKÝ ZÁKLAD K EMI-MĚŘIDLŮM 

Teorii EMI-měřidel byla věnována bakalářská práce Elektromagnetická indukční 

měřidla bodových rychlostí [24]. Teorie byla popsána velmi ze široka. Byly popsány typy 

proudění, požadované vlastnosti měřené tekutiny a byl uveden výčet a popis metod pro 

měření průtoku kapalin v otevřených korytech.  

Na základě ČSN ISO 2537 [4] byla v uvedené bakalářské práci podrobně popsána 

metoda užívající vodoměrné (hydrometrické) vrtule, jelikož jsou v normách vodoměrné vrtule 

s rotačním prvkem často srovnávány s EMI-měřidly. Pro vodoměrné vrtule platí velmi často 

stejné nebo podobné předpisy, způsob použití či vyhodnocení vykazovaných hodnot. Zároveň 

jsou v současnosti nejrozšířenějšími měřidly bodové rychlosti. 

Vodoměrná (hydrometrická) vrtule s rotačním prvkem bude společně s příslušnou 

instrumentací a vyhodnocovací jednotkou od této chvíle uváděna pod názvem HV-měřidlo. 

 

Obr. 2.1.1 HV-měřidlo Miniflügel M1 [13] 
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Dále byl v uvedené bakalářské práci na základě ČSN ISO EN 748:2008 [3] popsán 

postup měření při aplikaci metody rychlostního pole, který je u HV-měřidel i EMI-měřidel 

totožný. Za zmínku stojí následující informace: 

- Omezení hloubky měření, která nemá být menší než trojnásobek svislého rozměru 

měřicího snímače. Výjimkou je pouze případ, kde příčný průřez je na jedné straně 

velmi mělký, avšak je nejvhodnější. 

- Minimální doba měření, kterou je třeba dodržet, aby výsledná hodnota mohla být 

považována za dostatečně správnou. Pro HV-měřidlo se doporučuje měření provádět 

po dobu minimálně 30 s. V případě EMI-měřidla žádná hodnota uvedena není, 

nicméně ve starší verzi ČSN ISO EN 748:2001 je doporučena minimální doba měření 

10 s. 

I další kapitoly uvedené bakalářské práce byly důležitým podkladem pro tuto práci 

a v následujících kapitolách z nich bylo čerpáno. Uvedeme ovšem pouze informace, které jsou 

zásadní pro experimentální část této práce. 

V kapitole 2.1 budou popsány zásadní informace týkající se popisu a použití EMI-

měřidel. 

Kapitola 2.2 bude věnována kalibraci a jejím podmínkám. 

Kapitola 2.3 obsahuje stručný výčet komerčně dostupných modelů EMI-měřidel. 

Kapitoly 2.4 a 2.5 budou věnovány již uskutečněným výzkumům v oblasti EMI-

měřidel. 

2.1 POPIS A POUŽITÍ EMI-MĚŘIDEL 

Jelikož se české technické normy v současné době dostatečně nevěnují EMI-měřidlům 

je nutné čerpat z norem mezinárodních. Při popisu a použití EMI-měřidel lze čerpat z ISO/TS 

15768:2000 Měření bodové rychlosti kapaliny v otevřených korytech – Konstrukce, výběr 

a použití elektromagnetických měřidel rychlosti [5]. Tato norma se podrobně zabývá EMI-

měřidly, jejich konstrukcí, výběrem a použitím. Často je v ní odkazováno na HV-měřidla jako 

taková (ČSN ISO 2537) a velmi často i na podmínky použití a měření HV-měřidly (ČSN ISO 

EN 748). 

V následujících odstavcích budou popsány pouze zásadní informace z normy ISO/TS 

15768:2000. Kompletní překlad normy lze nalézt ve výše uvedené bakalářské práci [24]. 

V rámci zpracování normy byl proveden překlad z anglického jazyka s tím, že názvosloví 

bylo, pokud to bylo možné, voleno v souladu s ČSN EN ISO 772 [1]. 
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EMI-měřidlo obvykle obsahuje následující komponenty (viz obr. 2.1.2): 

1. měřicí snímač, 

2. nosnou tyč, 

3. vyhodnocovací jednotku, 

4. datový kabel, 

5. zdroj elektrické energie. 

 

Obr. 2.1.2 Popis EMI-měřidla [18] 

 

Musí být zajištěna dostatečná vodivost měřené kapaliny. Ta musí vykazovat 

minimální hodnoty vodivosti v rozsahu mezi 30 µS a 100 µS 2. Nízká rychlost a nízká 

vodivost obecně způsobí zhoršení kvality měření. 

                                                 

2 V normě je zmíněna hodnota elektrické vodivosti, ačkoliv je standardně používána 

měrná vodivost. Běžná mechanicky předčištěná voda vykazuje hodnoty měrné vodivosti 

v okolí 400 μS.cm-1. Voda odpadní může mít hodnoty v okolí 2000 μS.cm-1. Naopak 

destilovaná voda vykazuje hodnoty okolo 2 μS.cm-1. 
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EMI-měřidlo by se mělo po každém měření umýt od bahna a dalších nečistot a mělo 

by se bezprostředně před použitím čistit přípravky neobsahující tuky (měkkým hadříkem 

a jemným nebrusným čisticím prostředkem). Povrchová kontaminace měřicího snímače může 

změnit elektricky vodivé vlastnosti jeho elektrod. 

Je třeba dbát obezřetnosti při manipulaci s měřicím snímačem, aby se zabránilo 

poškození, které by změnilo jeho tvar či specifickou drsnost. 

Stabilita nuly by měla být často kontrolována, nejlépe před a po každém pracovním 

nasazení. Měla by být očekávána odchylka v řadě měření téměř nulových čtení v rozsahu 

±10 %. 

Je doporučena minimální doba měření 50 sekund3. Pokud je to možné, je doporučeno 

zvolit dobu měření 100 sekund. Případně v každém měřicím bodě lze provést dvě 50 

sekundová měření a použít jejich průměr. 

V případě volby krátké doby měření (méně než 30 s), speciálně kvůli snížení 

celkového času měření, lze očekávat výraznou odchylku měření (až ±20 %), a to zejména při 

proudění s vysokou intenzitou turbulence. 

EMI-měřidlo může být schopno elektricky indikovat i velmi nízkou rychlost. Uživateli 

ale musí být jasné, že měření mohou podléhat neznámé míře nejistoty. 

EMI-měřidla jsou náchylná na různé rušivé efekty jako např. blízký rádiový vysílač 

nebo elektrická železnice. 

Je třeba dodržet vodorovnou orientaci měřicího snímače. 

Při přesunu měřicího snímače z jednoho bodu koryta do druhého, je třeba vyčkat 

minimálně 10 sekund, aby se EMI-měřidlo stabilizovalo. 

Je nutné zajistit, aby bylo EMI-měřidlo zkalibrováno v celém rozsahu, včetně 

odpovídajícího nastavení měřicího snímače, vyhodnocovací jednotky a datového kabelu. 

Pokud se kterýkoliv z těchto prvků změní, je třeba znovu zkalibrovat celou sadu. 

Kalibraci EMI-měřidel je nutné nechat kontrolovat nejméně jednou za tři roky bez 

ohledu na používání. 

2.2 KALIBRACE EMI-MĚŘIDEL 

EMI-měřidla vyžadují pravidelnou kalibraci, protože skutečná rychlost a údaj na 

displeji se mohou v průběhu času podstatně změnit. 

                                                 
3 Zde dochází k podstatnému rozporu mezi normami, jelikož původní starší verze ČSN EN 748 uvádí 

minimální dobu měření 10 sekund. 
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Z tohoto pohledu je pro nás důležitá norma ISO 3455:2007 Hydrometrie – Kalibrace 

měřidel rychlosti proudění vody v přímých otevřených nádržích [6], zejména její kapitola 7.2 

Calibration of electromagnetic meter (Kalibrace elektromagnetických měřidel). 

Kompletní překlad normy lze nalézt ve výše uvedené bakalářské práci [24]. 

V této kapitole bude krátce představena navštívená kalibrační laboratoř, dále bude 

popsán návrh aktualizace normy ISO 3455 [25] s následným srovnáním s aktuálně platnou 

verzí z roku 2007. 

2.2.1 Návštěva České kalibrační laboratoře v Praze 

V rámci zpracování této práce a lepšího pochopení celé problematiky byla navštívena 

Česká kalibrační laboratoř vodoměrných vrtulí, která je součástí Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Na obr. 2.2.1 je pohled na kalibrační vozík a 

nádrž laboratoře. Vozík je vystrojen samostatným elektronicky řízeným pohonem s možností 

současného upevnění celkem tří měřidel na tyči. 

 

Obr. 2.2.1 Česká kalibrační laboratoř vodoměrných vrtulí 

 

 

 



19 

 

Základní údaje o laboratoři: 

- účinná délka kalibrační nádrže: 152,6 m, 

- šířka kalibrační nádrže: 2,5 m, 

- hloubka kalibrační nádrže: 1,8 m, 

- rozsah rychlostí při kalibraci HV-měřidel: (0,02 – 7,0) m.s-1, 

- rozsah rychlostí při kalibraci EMI-měřidel: (0,02 – 7,0) m.s-1. 

Detaily ohledně laboratoře jsou dohledatelné na webové adrese 

https://cksvv.vuv.cz/index.php/cz/. 

V rámci návštěvy byl diskutován postup kalibrace s názornou ukázkou jízdy 

kalibračního vozíku v celém svém rozsahu rychlosti při plném využití délky kalibrační trati. 

Byla vysvětlena základní dodržovaná pravidla kalibrace (uchycení měřicího snímače, doba 

vyrovnání teplot měřicího snímače a vody kalibrační trati, atd…). Také byla prohlédnuta 

měřidla bodových rychlostí aktuálně se nacházející v laboratoři. Nakonec byl diskutován 

postup zaznamenávání měřených rychlostí a jejich následné vyhodnocení. 

2.2.2 Nově navržená verze normy ISO 3455 

Pokyny pro kalibraci 

V tomto období (leden 2019) probíhá aktualizace normy ISO 3455 [25]. 

V následujících odstavcích bude uveden kompletní překlad tohoto návrhu normy z anglického 

jazyka s tím, že názvosloví bylo, pokud to bylo možné, voleno v souladu s ČSN EN ISO 772 

[1]. 

Před kalibrací musí být měřicí snímač EMI-měřidla namočen ve vodě po dobu 

nejméně 30 min. 

Během kalibrace musí být měřicí snímač instalován na závěsné zařízení kalibračního 

vozíku takovým způsobem, aby byl ponořen ve vodě kalibrační nádrže ve stanovené hloubce 

a současně aby byl měřicí snímač v horizontální rovině. 

V případě EMI-měřidel je při měření nulových rychlostí nutné znát jejich stabilitu 

nuly. Proto před zahájením kalibračních zkoušek musí být zaznamenáno nulové čtení měřidla 

ve stojaté vodě. Jestliže EMI-měřidlo umožňuje nastavení nuly, mělo by být před kalibrací 

provedeno. 

Je-li EMI-měřidlo určeno i pro výstup záporných rychlostí, je doporučena kalibrace 

v opačném směru. 

Záznam o průměrné rychlosti stanovené EMI-měřidlem a průměrné rychlosti 

kalibračního vozíku musí být současně zaznamenány v totožném čase pohybu vozíku. 

Během kalibrace je třeba pro její uspokojivé výsledky dbát na to, aby byl stanoven 

dostatečný počet měřených bodů. 

https://cksvv.vuv.cz/index.php/cz/
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Měřicí snímač EMI-měřidla musí být udržován v naprosté čistotě, zejména nesmí dojít 

ke kontaminaci tukem. Je nutné dbát pokynů výrobce týkající se způsobu čištění. 

Velkou pozornost je třeba věnovat vodorovné orientaci měřicího snímače, a to 

zejména v případě protáhlých tvarů nebo v případě měřicích snímačů, jejichž elektrody jsou 

umístěny pouze na jedné straně. Prostor měřicího snímače EMI-měřidla musí být stíněn nebo 

zcela bez magnetického pole, které je generováno motorem vozíku a elektrifikovanými 

kolejnicemi. 

Voda kalibrační nádrže musí být dostatečně vodivá, aby byly zajištěny uspokojivé 

výsledky měření EMI-měřidlem. Vodivost vody v nádržích musí být měřena a zaznamenána 

v kalibračním certifikátu. Musí být zajištěno dostatečné elektrické uzemnění EMI-měřidla, 

kalibračního vozíku i kalibrační nádrže. 

Během kalibrace nesmí být v okolí EMI-měřidla jiné silné elektromagnetické pole 

nebo elektrický šum. V takovém případě by bylo měření nepříznivě ovlivněno. 

Počet kalibračních bodů 

Celkový počet kalibračních bodů by měl být zvolen obdobně jako u HV-měřidel 

následovně: 

- 8 – 12 bodů pro rychlosti do 2,5 m.s-1, 

- 12 – 18 bodů pro rychlosti do 5 m.s-1, 

- 18 – 24 bodů pro rychlosti do 8 m.s-1. 

Naměřené hodnoty EMI-měřidla a současně i kalibračního vozíku by se měly lišit 

v závislosti na typu zobrazení neboť: 

- odečty z EMI-měřidla mohou být ve formě rychle se měnících čísel na digitálním 

displeji, 

- odečty z EMI-měřidla mohou být ve formě průměrné hodnoty odečtené po dobu, která 

je vymezena vyhodnocovací jednotkou EMI-měřidla a nesouvisí s dobou měření 

rychlosti vozíku, 

- odečty z EMI-měřidla mohou být hodnotou, která byla vygenerována zprůměrováním 

měření za určitou dobu, jejíž začátek může být uživatelsky definován. 

Za takových okolností se mohou uživatel EMI-měřidla a vedoucí kalibrační laboratoře 

vzájemně dohodnout na postupu, kdy se zaznamenají pozorování v průběhu ustáleného 

pohybu kalibračního vozíku. 

Doba ustálení 

Doba ustálení mezi dvěma jízdami kalibračního vozíku by měla být zvolena (obdobně 

jako u HV-měřidel) tak, aby zbytkové rychlosti v kalibrační nádrži byly zanedbatelné 

v porovnání s následující kalibrovanou rychlostí. 
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Doba ustálení závisí na: 

- rozměrech kalibrační nádrže, 

- použití tlumicích zařízení, 

- předchozí kalibrované rychlosti a ujeté vzdálenosti, 

- velikosti a tvaru ponořené části EMI-měřidla, 

- závěsné části zařízení ponořené do vody. 

Doba ustálení po každé jízdě kalibračního vozíku musí být proto rozhodnuta a 

dodržována pracovníky obsluhující kalibrační nádrž. 

Analýza dat 

V závislosti na testovaném EMI-měřidle mohou být data shromažďována různými 

způsoby: 

- přímý odečet z vyhodnocovací jednotky, 

- interní záznam dat ve vyhodnocovací jednotce nebo v měřicím snímači, 

- digitální rozhraní vyhodnocovací jednotky nebo měřicího snímače (v případě že uloží 

nebo zobrazí výsledek na displeji, je tato měřená hodnota určena pro další analýzu 

dat). 

Shromážděné údaje by měly být synchronizovány s údaji kalibračního vozíku. 

Pokud jsou shromažďovány nezpracované údaje, musí být zpracování těchto údajů 

prováděno stejným algoritmem, který je používán v EMI-měřidle k výpočtu výsledku měření. 

Prezentace výsledků 

Kalibrační výsledky budou prezentovány v tabulkovém formátu, který bude udávat 

rychlost kalibračního vozíku s odpovídající rychlostí zobrazené na displeji EMI-měřidla a 

procentuální odchylku každé uvedené rychlosti. Vodivost vody v nádrži naměřené při 

zkoušce, podrobnosti použitého datového kabelu a další relevantní informace musí být 

zahrnuty do výsledné listiny. 

Pro každé nastavení displeje zařízení může být vynesen a certifikován graf ukazující 

aktuální a indikovanou rychlost. 

Parametry elektronických součástí EMI-měřidla se mohou měnit v čase v důsledku 

stárnutí. Z toho důvodu se doporučuje provádět testy těchto parametrů EMI-měřidla 

v pravidelných časových intervalech. 

2.2.3 Vzájemné srovnání normy platné a nově navržené  

V porovnání se stále platnou normou ISO 3455 z roku 2007 [6] evidujeme v navržené 

aktualizaci určité rozdíly. Byl zredukován celkový počet kapitol a některé části jsou rozdílně 
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formulované, také si můžeme všimnout některých zásadních změn. V dalších odstavcích 

budou popsány zásadní rozdíly mezi oběma verzemi. 

Nově navržená verze doporučuje: 

- dobu namočení před kalibrací 30 minut, oproti původním 24 hodinám, 

- nastavení nuly před kalibrací, v platné verzi se o nastavení nuly nic nepíše, 

- přiměřenou (konkrétní hodnotou nespecifikovanou) dobu ustálení mezi dvěma jízdami 

kalibračního vozíku, v platné verzi se o této skutečnosti nepíše, 

- rekalibraci EMI-měřidla v pravidelných časových intervalech oproti původní 

konkrétně specifikované době rekalibrace každý rok4. 

Zaměstnanci navštívené kalibrační laboratoře v Praze provádí namočení před kalibrací 

v řádu maximálně několika desítek minut. 

Je otázkou, jestli je před měřením nutné provést nastavení nuly ve stojaté vodě. Norma 

nutnost uvádí, nicméně navštívená laboratoř tuto činnost neprovádí. 

Co zásadního v nově navržené verzi již nenalézáme jsou podmínky, za kterých je 

nutné EMI-měřidlo rekalibrovat. V původní verzi šlo o tyto případy: 

- změna z hlediska vlastního chování a elektrického driftu vyhodnocovací jednotky ve 

srovnání s referenčním standardem (není definováno jakým a jak), 

- změna některé části EMI-měřidla (měřicí snímač, vyhodnocovací jednotka nebo 

datový kabel), 

- výrazná změna charakteristiky výsledků testů stability nuly, 

- výrazná změna hydrodynamických vlastností měřicího snímače (které jsou dány 

tvarem a drsností povrchu), 

- změna délky datového kabelu. 

Z uvedených skutečností je patrné, že řada postupů v rámci kalibrace byla zpřesněna a 

upravena dle zkušeností a praxe pracovníků akreditovaných kalibračních laboratoří. 

Rozhodnutí a rekalibraci EMI-měřidla bylo správně delegováno na jeho uživatele tak, jak je 

to v oblasti metrologických zvyklostí běžné.     

2.3 KOMERČNĚ NABÍZENÁ EMI-MĚŘIDLA 

V této kapitole pro přehlednost uvádíme konkrétní výrobce a jimi nabízená EMI-

měřidla (tab. 2.3.1). Veškerý popis a možnosti využití včetně fotodokumentace těchto EMI-

měřidel lze nalézt na webových stránkách výrobců. Komerčně nabízená EMI-měřidla byla 

                                                 
4 Zde dochází k rozporu s ISO/TS 15768, kde se píše o nutnosti rekalibrace bez ohledu na četnost 

používání jednou za 3 roky. 
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také podrobně popsána ve dříve uvedené bakalářské práci [24], v rámci které byly mezi sebou 

jednotlivé modely i porovnány. 

Ze specifikací EMI-měřidel, které jsou dostupné od výrobců, můžeme uvedené 

modely hodnotit jako EMI-měřidla s velmi podobnými metrologickými i technickými 

vlastnostmi. 

Tab. 2.3.1 Výčet komerčně nabízených měřidel [24] 

Výrobce Model 

OTT Hydromet GmbH OTT MF Pro 

SEBA Hydrometrie GmbH  Co FlowSens 

Marsh-McBirney Inc. Flo-Mate 2000 

Valeport Ltd 801, 802, 803, Midas ECM 

Riels instruments AP1116/V 

2.4 VÝZKUM EMI-MĚŘIDEL VE VÚV TGM PRAHA 

Jediným nám dostupným výsledkem ohledně změny chování EMI-měřidla v čase je 

graf, který byl sestaven Ing. Mattasem a Ing. Remešovou z kalibrační laboratoře v Praze 

v roce 2012 [23]. Tento graf změny sklonu kalibrační křivky v čase můžeme vidět na obr. 

2.4.1. 

V rámci této práce budeme výstup uvedený na obr. 2.4.1 pro zjednodušení nazývat 

v některých případech varianta Mattas. 

 

Obr. 2.4.1 Změna sklonu kalibrační křivky EMI-měřidla v čase [23] 
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Autoři uvádějí, že nemají žádné informace o používání a stáří příslušného EMI-

měřidla. Co je ale zcela zřejmé, že za dobu 11 let se sklon kalibrační křivky změnil z hodnoty 

1,006 na hodnotu 0,816. To odpovídá změně ve sklonu kalibrační křivky asi o 1,7 % za rok.  

EMI-měřidlo bylo kalibrováno víceméně pravidelně ve zhruba dvouletém cyklu 

s přerušením v r. 2003. 

Autoři uvádějí závěr, že jakékoliv EMI-měřidlo, s nímž se má měřit přesně, musí být 

pravidelně kalibrováno. EMI-měřidlo bez kalibrace může dávat hodnoty i dosti vychýlené a 

výsledek takového měření může být od skutečné hodnoty i značně vzdálen [23]. 

2.5 VÝZKUM NÁRODNÍ HYDROLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ 

SLUŽBY VE ŠVÝCARSKU 

Národní hydrologická a geologická služba ve Švýcarsku při příležitosti 

hydrologického semináře v roce 1996 v Bernu vydala publikaci 100 Jahre Eichstätte für 

hydrometrische Flügel [26] (100 let kalibračních laboratoří hydrometrických vrtulí), která se 

taktéž zabývá měřením s EMI-měřidly, přičemž některé její výstupy jsou užitečné i pro 

experimentální část této práce. Zejména uvádí tabulky (z provedených měření EMI-měřidly) 

zaměřující se na tyto parametry: 

- kontrola stability nuly na začátku každé kalibrace, 

- relativní odchylka měřených rychlostí od rychlostí kalibračního vozíku, 

- relativní odchylka při natočení měřicího snímače, 

- porovnání rychlostí měřených v různých hloubkách. 

Pro nás jsou v tuto chvíli zajímavé výsledky popisující první dva uvedené parametry. 

Zároveň je pro nás přínosné, že je měřeno se stejným EMI-měřidlem, které bylo 

použito i v experimentální části této práce. 

Tabulka 2.5.1 obsahuje hodnoty z posouzení stability nuly na začátku každé kalibrace. 

Na jednotlivých řádcích můžeme vidět 10 čtení při různých sériích měření, zaznamenaných 

do 10 sloupců. 

Vyhodnocení a diskuze těchto hodnot budou uvedeny v kapitole 4.1. 
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Tab. 2.5.1 Měření stability nuly 

 

 

V tabulce 2.5.2 jsou zaznamenány hodnoty rychlostí kalibračního vozíku (první 

sloupec) a změřených rychlostí při dvou různých sériích měření (druhý a čtvrtý sloupec). 

Nakonec je uvedena relativní odchylka změřených rychlostí od rychlostí kalibračního vozíku 

(třetí a pátý sloupec). 

Tab. 2.5.2 Relativní odchylka měřených rychlostí od rychlostí kalibračního vozíku 
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Hodnoty v tabulce 2.5.2 nelze přímo porovnat s měřením v rámci experimentální části 

této práce. Uvedenému postupu se ovšem nejvíce blíží porovnání změřených rychlostí 

s referenční rychlostí zkušební trati. 

Vyhodnocení a diskuze těchto hodnot budou uvedeny v kapitole 4.3.4. 



27 

 

3  PŘÍPRAVA A PRŮBĚH EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

Nyní již máme dostatečný teoretický základ v oblasti základních parametrů, použití 

i chování EMI-měřidel a můžeme se věnovat praktické části této práce. 

Cíle experimentálních prací nalezneme v kapitole 3.1. 

Experimentální práce byly prováděny pouze s jedním EMI-měřidlem, a to s modelem 

Flo-Mate 2000, které je podrobně popsáno v kapitole 3.2. 

Kapitola 3.3 popisuje zkušební trať, která byla pro experimentální práce použita. Je to 

zároveň jediná zkušební trať či obecně zkušební prostor, kde byly experimentální práce 

prováděny. 

Veškerá jednotlivá měření byla prováděna jednotným postupem, který je popsán 

v kapitole 3.4. 

Pro větší přehlednost pojmů bude v následujícím textu této práce pro označení jednoho 

kompletního měření při všech později uvedených frekvencích měniče čerpadla zkušební trati 

používán výraz série měření. 

Vyhodnocení experimentálních prací je podrobně popsáno v kapitole 4. 

3.1 CÍLE EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

Cílem experimentálních prací bylo v pravidelných intervalech a podmínkách zkušební 

trati s kalibrovanými proudovými poměry5 zjistit relevantní data, vykazovaná předmětným 

měřidlem. Tato data byla dále zpracována a vyhodnocena zejména v oblasti: 

- opakovatelnosti vykazovaných bodových rychlostí, 

- variability vykazovaných bodových rychlostí a její časové stability, 

- vzájemného porovnání parametrů, vykazovaných EMI-měřidlem 

během dlouhodobého, resp. krátkodobého sledování. 

Měření byla prováděna ve dvou variantách: 

- dlouhodobé sledování s prakticky pravidelnou měsíční periodicitou měření 

s celkovým počtem 20 opakování, 

- krátkodobé sledování s denní periodicitou měření s celkovým počtem 5 

opakování. 

                                                 
5 Kalibrovanými proudovými poměry se rozumí neměnná zkušební trať a neměnná instalace měřicího 

snímače do měrného prostoru, a to vždy do totožné pozice, pro zajištění opakovatelnosti obtékání snímače 

kapalinou.  Stabilita zkušební trati je pravidelně kontrolována optickou měřicí metodou, která je popsána v [19]. 
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Uskutečnění krátkodobého sledování bylo zvoleno z důvodu zjištění, jaké parametry 

vykazované předmětným EMI-měřidlem se v průběhu času mění a jaké nikoliv. Bylo otázkou, 

jestli nebudou mít některé vyhodnocené parametry stejný průběh i při časově výrazně kratším 

měření. To by mohlo znamenat značné – zejména časové – zjednodušení při podobných 

experimentech s jinými měřidly. 

Dalším cílem praktické části bylo porovnání výsledků této práce s dostupnými 

předpisy či informacemi od výrobce EMI-měřidla. Také bylo záměrem srovnání s některými 

dalšími experimenty podobného typu. 

3.2 POSUZOVANÉ EMI-MĚŘIDLO 

Pro veškerá měření bylo použito EMI-měřidlo Flo-Mate 2000 od výrobce Marsh-

McBirney Inc. EMI-měřidlo bylo zapůjčováno od společnosti BVK, a.s. Dále bude uváděn 

jen zkrácený název jak měřidla (Flo-Mate), tak společnosti (BVK). 

V rámci této kapitoly bylo čerpáno zejména z anglického návodu k použití přímo od 

výrobce [27] s tím, že názvosloví bylo, pokud to bylo možné, voleno v souladu s ČSN EN 

ISO 772 [1]. 

3.2.1 Popis posuzovaného EMI-měřidla 

Měřicí snímač 

Je vyroben z nerezové oceli a polyuretanu a dokáže pracovat při teplotě 0-70 °C. 

Polyuretanová část je 65 mm dlouhá a průměr v nejširším místě činí 40 mm. 

Je vybaven třemi elektrodami, které jsou uspořádány v horizontální rovině. Umístění 

elektrod je naznačeno na obr. 3.2.1. a 3.2.2. 

Je zajímavé, že o takové možnosti rozložení elektrod se v ISO/TS 15768 [5] vůbec 

nepíše. Norma obecně uvádí, že měřicí snímač je vybaven dvěma nebo více páry snímacích 

elektrod. 
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Obr. 3.2.1 Čelo měřicího snímače Flo-Mate s naznačením umístění elektrody 

 

Obr. 3.2.2 Rozložení elektrod na povrchu měřicího snímače Flo-Mate [14] 

 

Polyuretanovou část (na obr. 3.2.3 černou) je nutné držet v maximální čistotě a mělo 

by se před i po měření řádně vyčistit. Postup čištění je popsán v kapitole 3.4.1. 

Z obr. 3.2.3 je zřejmé, že polyuretanová část je k té ocelové přichycena pomocí 

šroubu. Samotná ocelová část měřicího snímače byla vyrobena „na míru“ pro potřeby 

používané zkušební trati. Tato skutečnost je popsána v kapitole 3.3. 
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Elektronika měřicího snímače používá digitální filtraci. V porovnání s analogovou 

filtrací tak lze získat lepší výsledky ve filtrování elektrického šumu, který může být přítomen 

v měřené kapalině. 

 

Obr. 3.2.3 Měřicí snímač Flo-Mate 

 

Nosná tyč 

Originální nosná tyč vzhledem ke specifickému uchycení používané zkušební trati 

nebyla při měření na zkušební trati použita. Více informací je uvedeno v kapitole 3.3. 

Vyhodnocovací jednotka 

Vyhodnocovací jednotka má rozměry 225x170x100 mm. Vnějším materiálem je 

„rázuvzdorný“ plast, který je schopen odolat menším mechanickým otřesům či pádům. 

Zároveň je vyhodnocovací jednotka konstruována tak, aby ji bylo možné použít v horších 

klimatických podmínkách, zejména při dešti. Proti ponoření do kapaliny evidujeme pouze 

omezenou odolnost. Výrobce uvádí možnost ponoření v hloubce 0,5 m po dobu 30 s. 

Do interního úložiště je možné uložit pouze 19 hodnot. 
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Periodu zobrazení změřených bodových rychlostí je možné nastavit v délce (2 –

 120) s. 

Vykazovaná bodová rychlost je uváděna v metrech za sekundu nebo ve stopách za 

sekundu s přesností na dvě nebo tři desetinná místa. 

Na obr. 3.2.4 můžeme vidět přední stranu vyhodnocovací jednotky. Nalézá se zde šest 

tlačítek. Jedná se o tlačítka zapnutí a vypnutí přístroje, šipky nahoru a dolů a další dvě 

tlačítka, potřebná pro ostatní nastavení. Displej zobrazuje vykazovanou bodovou rychlost 

s nastavenými jednotkami, dále časový sloupec (bude popsán v dalších odstavcích) a velikost 

datového prostoru v úložišti. 

 

Obr. 3.2.4 Vyhodnocovací jednotka Flo-Mate 

 

Za zmínku stojí další následující funkce vyhodnocovací jednotky: 

- je-li v měřeném úseku toku příliš elektrického šumu (nežádoucího samovolného 

elektrického signálu), displej vyhodnocovací jednotky se vypne a zobrazí indikátor 

šumu, 

- dojde-li ke ztrátě vodivosti kapaliny, vyhodnocovací jednotka po 5 sekundách vypne 

řízení měřicího snímače (ke ztrátě vodivosti většinou dojde vytažením měřicího 

snímače z vody), výsledkem je snížení spotřeby energie o 66 %, 
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- po 5 minutách ztráty vodivosti se vyhodnocovací jednotka sama vypne, 

- pokud napětí baterie klesne pod určitou hodnotu, zobrazí se indikátor vybité baterie; 

pokud klesne příliš nízko, vyhodnocovací jednotka se sama vypne. 

Výstup rychlostí, které zobrazuje vyhodnocovací jednotka lze nastavit ve dvou 

různých režimech. Oba režimy jsou vhodné pro stabilizaci hodnot, jelikož dynamika kapaliny 

proudící kolem elektrod měřicího snímače může zapříčinit kolísání měřené rychlosti. Můžeme 

nastavit tyto dvě možnosti: 

- zprůměrování hodnoty s pevným časovým intervalem (FPA – Fixed Point Averaging), 

- konstantní filtrace (rC – constant filtering). 

Displej je při režimu FPA aktualizován s výjimkou prvního intervalu vždy na konci 

každého intervalu. Například pokud je FPA nastaveno na 10 s, obnovuje se displej jednou za 

10 s. V režimu FPA má displej pod výstupem rychlosti vodorovný časový sloupec. Časový 

sloupec poskytuje informaci o době, která zbývá do obnovení hodnoty na displeji. Na obrázku 

3.2.5 můžeme vidět nastavení FPA s rychlostí ve stopách za sekundu a vodorovným časovým 

sloupcem. 

 

Obr. 3.2.5 Nastavení FPA 

 

Režim rC je naprogramovaný algoritmus vykazování hodnot. Hodnoty při režimu rC 

jsou přesné, ale mohou lehce kolísat. Trvá 5 časových konstant, než se měření při tomto 

režimu stabilizuje. V režimu rC není na displeji časový sloupec, protože je displej 

aktualizován průběžně. 
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Datový kabel 

Propojuje měřicí snímač s vyhodnocovací jednotkou a má celkovou délku 6 metrů. 

Kabel je na svém konci vybaven konektorem a je možné jej oddělit od vyhodnocovací 

jednotky. 

Zdroj elektrické energie 

Způsob napájení je možný pomocí alkalických (nenabíjecích) či akumulátorových 

NiCad (nabíjecích) baterií, uživatel si může zvolit preferovaný způsob. Externí napájení 

možné není. 

Životnost baterií uvádí výrobce při podmínkách nepřetržitého provozu a okolní teplotě 

20 °C takto: 

- alkalické: (25 – 30) hod, 

- akumulátorové: (10 – 15) hod. 

Také je potřeba počítat se samovybíjením uskladněných baterií. Alkalické baterie 

ztrácí ročně přibližně (5 – 10) % své kapacity. Akumulátorové baterie ztrácí zhruba (1 – 2) % 

své kapacity každý den skladování. Proto je akumulátorové baterie nutné vždy před jejich 

použitím dobít. 

Indikátor vybití baterie se zobrazí, pokud klesne napětí baterie pod určitou hodnotu 

(výrobce neuvádí konkrétní hodnotu). 

Metrologické vlastnosti 

Flo-Mate je možné nastavit na 2 rozsahy rychlostí: 

- (-0,15 – 2,00) m.s-1 s rozlišením 1 mm.s-1, 

- (-0,15 – 20,00) m.s-1 s rozlišením 1 cm.s-1. 

3.2.2 Celkové zhodnocení vlastností posuzovaného EMI-měřidla 

Veškeré technické a metrologické vlastnosti modelu Flo-Mate, uváděné výrobcem, 

jsou zřejmé ze souhrnné tabulky 3.2.1. 
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Tab. 3.2.1 Technické a metrologické vlastnosti modelu Flo-Mate 

  
Výrobce   Marsh-McBirney Inc. 

Typové označení   Flo-Mate 2000 

Měření bodové 

rychlosti 

Měřící rozsah [m.s-1] 
 (-0,15 – 2,00), (-0,15 – 20,00) 

(volitelně) 

Přesnost [%] ±1 z hodnoty měření 

Stabilita nuly [m.s-1] ±0,01 

Měřicí snímač 

Rozměry [mm] 40 (průměr) x 65 (délka) 

Materiál   Nerezová ocel a polyuretan 

Provozní teplota [°C] (0 – 70) 

Potlačení elektrického šumu   Digitální 

Datový kabel Délka [m] (6 – 30) 

Vyhodnocovací 

jednotka 

Rozměry [mm] 225 x 170 x 100 

Materiál   Rázuvzdorný lisovaný plast 

Provozní teplota [°C]  (-10 – 50) 

Možnost ponoření   0,5 m po dobu 30 s 

Způsob napájení   
2D alkalické / akumulátorové 

NiCd 

Životnost baterií [hod] 
(25 – 30) / (10 – 15) nepřetrž. 

provozu 

Kapacita úložiště dat [hodnot] 19 

Perioda zobrazení [s] (2 – 120) 

Rozlišení displeje [m.s-1] 0,001/0,01 

Celé zařízení Hmotnost celkem [kg] 1,6 

 

Na obr. 3.2.5 můžeme vidět všechny používané části měřidla Flo-Mate (vlevo) a také 

uložení měřidla do ochranného obalu (vpravo). 

 

Obr. 3.2.5 Flo-Mate – kompletní výbava 

  

Posuzované měřidlo Flo-Mate disponuje standardními vlastnostmi a funkcemi dle 

ISO/TS 15768:2000 [5], které byly popsány v kapitole 2. 
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Samotné ovládání měřidla je sice jednoduché, ale ne zcela intuitivní. Můžeme uvést 

dva příklady takového ovládání: 

- nastavení nuly – současné stisknutí tlačítek RCL a STO, na displeji se zobrazí číslice 

3, pomocí šipky dolů snížíme hodnotu na nulu, poté se objeví hodnota 32 sekund 

a měřidlo začne samo odpočítávat, při dosažení nuly proces končí a zařízení je 

„vynulováno“, 

- změna počtu desetinných míst vykazované rychlosti – držet tlačítko ON, stisknout 

tlačítko OFF. 

V porovnání s ostatními měřidly, která byla v rámci úkolu Programu rozvoje 

metrologie pro rok 2018 [19] posuzována, a jehož dílčím výstupem je i tato diplomová práce, 

se jedná o starší model vyrobený už v roce 1990. Například v porovnání s daleko novějším 

modelem MF-Pro společnosti OTT Hydromet GmbH nabízí méně funkcí, mnohonásobně 

menší úložiště dat nebo pouze velmi jednoduché zobrazení parametrů na displeji. Rovněž 

samotné ovládání, jak bylo uvedeno výše, není moc intuitivní. 

3.3 ZKUŠEBNÍ TRAŤ POUŽITÁ PRO EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

Experimentální část této práce byla prováděna s předmětným měřidlem na zkušební 

trati v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební při 

VUT v Brně. 

3.3.1 Obecné informace 

Podoba zkušební trati je zřejmá z obr. 3.3.1. Na této zkušební trati byla provedena 

všechna měření, která budou podrobně specifikována v další části této práce. 

Okruh je zhotoven z plastových PVC trub a tvarovek s vnitřním průměrem 150 mm 

a 200 mm. Měrný prostor má z důvodu dobré přístupnosti pro optickou měřicí metodu, jež je 

používána pro pravidelnou kontrolu stability zkušební trati, svislé rovinné boční stěny ze skla. 

K pohonu je použito odstředivé čerpadlo o příkonu 1,5 kW řízené měničem frekvence. Měrný 

prostor umožňuje upnout tělo vodoměrné vrtule OTT C-2, nebo jakékoli jiné měřidlo 

bodových rychlostí, v podélné ose kanálu pomocí nosné tyče. Měrný prostor má odnímací 

strop v úrovni 79 mm nad osou potrubí. Pro homogenizaci rychlostního pole v měrném 

prostoru je protiproudní kanál vybaven voštinou a sítem. Pro zlepšení proudových parametrů 

v oblasti nejvyšších rychlostí je výstup z čerpadla vybaven prodlouženým difuzorem [19]. 

Měrný prostor a jeho okolí je patrné z obr. 3.3.2. Zkušební trať je vybavena 

odvzdušňovacím válcem (na obr. 3.3.2 je ještě uzavřený před samotným měřením) pro 

případné odstranění vzduchových bublin. Rovněž je tato trať vybavena ponorným 
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termistorovým teploměrem pro měření teploty v měrné trati. Veškerá měření s EMI-měřidlem 

byla prováděna za teplot okolo 23°C. 

 

Obr. 3.3.1 Zkušební trať – čelní strana 

 

Okruh je současně vybaven následujícími prvky. Měrná trať je napojena na výkonný 

chladicí systém, který umožňuje dosáhnout a stabilizovat náplň měrné trati na teplotách od 

2 °C do 22 °C, současně je možné pomocí elektrického topného tělesa dosáhnout i vyšších 

teplot až do 50 °C [19]. 

Pro zajištění přesněji opakovatelných úrovní pasivních odporů pohonu čerpadla je 

standardní způsob chlazení elektromotoru nahrazen systémem tří nezávislých elektrických 

ventilátorů spínaných v závislosti na teplotě motoru. Současně je nainstalováno nezávislé 

optoelektronické měření otáček motoru odstředivého čerpadla n s možností přenosu 

naměřených dat do zobrazovací jednotky [19]. 
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Obr. 3.3.2 Zkušební trať – měrný prostor 

 

3.3.2 Instalace EMI-měřidla do zkušební trati 

Připevnění EMI-měřidla do měrného prostoru je ve srovnání s běžným postupem 

specifické. Jak bylo zmíněno v kapitole 3.2.1, ocelová část měřicího snímače byla vyrobena 

pro účely experimentální části této práce. Z obr. 3.3.3 je zřejmý další postup osazení měřicího 

snímače do zkušební trati. Měřicí snímač je pomocí šroubu přichycen k ocelové tyči, která je 

pomocí dalších čtyř šroubů připevněna k montážnímu prvku, který byl vyroben tak, aby jej 

bylo možné přesně zasunout do měrného prostoru. Celý systém je konstruován tak, aby byla 

zajištěna stabilita měřidla a nedošlo k posunutí v horizontálním či vertikálním směru nebo 

pootočení, což by mohlo vést k chybám při měření. 
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Obr. 3.3.3 Uchycení měřicího snímače 

 

Finální instalace měřicího snímače do měrného prostoru je patrná z obr. 3.3.4. 

Vzhledem k rozložení rychlosti v měrném profilu bylo zvoleno umístění měřicího snímače 

přesně do středu průměru potrubí zkušební trati. Podélná osa měřicího snímače odpovídala 

podélné ose přítokového potrubí. Při všech měřeních bylo nutné dodržet totožné umístění 

měřicího snímače, aby byly dodrženy jednoznačně opakovatelné okrajové podmínky. 

Z obr. 3.3.4 je rovněž patrné umístění čidla teploměru, které měří teplotu při hladině měrného 

prostoru. 
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Obr. 3.3.4 Finální osazení měřicího snímače 

 

3.3.3 Ovládání zkušební trati 

Prostor pro ovládání zkušební trati a záznam měřených parametrů je zřejmý 

z obr. 3.3.5.  

Číslem 1 je označena rozvodná skříň, na které je rovněž umístěno ovládání zkušební 

trati. Především je možné měnit frekvenci měniče, který řídí otáčky odstředivého čerpadla. Je 

možné nastavit frekvenci v rozmezí (1,8 – 53) Hz. 

Číslem 2 je označena zobrazovací jednotka, která zobrazuje aktuální otáčky motoru n 

oběhového čerpadla v ot.min-1. 

Číslem 3 je označeno umístění vyhodnocovací jednotky EMI-měřidla. 

Číslo 4 vymezuje prostor pro zaznamenávání všech potřebných dat do přenosného 

počítače. 
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Obr. 3.3.5 Prostor pro ovládání zkušební trati 

 

3.3.4 Charakteristika zkušební trati 

Je dobré uvést, že samotné umístění měřicího snímače do zkušební trati jistým 

způsobem mění vlastnosti proudění v měrném prostoru. Referenční rychlost 𝑣𝑟𝑒𝑓 zkušební 

trati bez měřidla je mírně odlišná oproti bodové rychlosti změřené EMI-měřidlem po jeho 

instalaci do měrného prostoru. 

Referenční rychlost je závislá na otáčkách čerpadla zkušební trati a lze ji vyjádřit 

rovnicí 3.3.1: 

𝑣𝑟𝑒𝑓 = 0,000928 ∙ 𝑛 + 0,003165      3.3.1 

kde: 

𝑛 … otáčky čerpadla zkušební trati. 

 

Charakteristika má lineární trend, referenční rychlost proto lze jednoduše vyčíslit 

a porovnat s naměřenými hodnotami. Porovnání bude provedeno v další části této práce.  
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Rovnice 3.3.1 byla převzata z výzkumné zprávy „Posouzení použitelnosti měřidel 

bodové rychlosti proudu využívající elektromagnetického principu měření“ [19], kde je 

i podrobně popsáno, jakým způsobem za využití laserové dopplerovské anemometrie byla 

stanovena. V této práci se podrobnému určení referenční rychlosti zabývat nebudeme. 

V případě experimentální části této práce jsou posuzovány a porovnávány bodové rychlosti 

všech sérií měření vzájemně, jde nám tedy spíše o relativní vzájemné porovnání měřených 

parametrů a jejich změnu v čase než o absolutní hodnoty rychlosti. 

3.4 POSTUP MĚŘENÍ 

Jak bylo popsáno v úvodu kapitoly 3, měření byla realizována s EMI-měřidlem Flo-

Mate od BVK ve dvou variantách: 

- dlouhodobé sledování s prakticky pravidelnou měsíční periodicitou měření 

s celkovým počtem 20 opakování, 

- krátkodobé sledování s denní periodicitou měření s celkovým počtem 5 

opakování. 

Dlouhodobé sledování bylo prováděno v období od 11. 11. 2016 do 27. 8. 2018. 

Vzhledem k velkému počtu sérií měření nejsou jejich jednotlivá data zanesena do grafů, 

zejména pro větší přehlednost. Data uskutečněných sérií měření jsou uvedena v tab. 3.4.1. 

Tab. 3.4.1 Data uskutečněných sérií měření 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

11. 11. 2016 16. 12. 2016 17. 01. 2017 23. 02. 2017 24. 03. 2017 27. 04. 2017 25. 05. 2017 

M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

23. 06. 2017 23. 8. 2017 03. 10. 2017 27. 10. 2017 29. 11. 2017 04. 01. 2018 13. 02. 2018 

M15 M16 M17 M18 M19 M20  

29. 03. 2018 26. 04.2 018 25. 05. 2018 20. 06. 2018 25. 07. 2018 27. 08. 2018 

 

Série měření jsou z důvodu větší přehlednosti označeny pomocí písmene „M“ 

a pořadového čísla série měření dle data, kdy byly uskutečněny. Totožně jsou jednotlivé série 

měření označovány i v další části této práce, zejména v grafech. 

Krátkodobé sledování bylo prováděno v období od 8. 10. 2018 do 12. 10. 2018. 

Obě varianty byly prováděny identickým postupem, který je popsán v kapitolách 

3.4.1. až 3.4.3. Případné změny postupu jsou v jednotlivých kapitolách uvedeny 

a zdůvodněny. 
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3.4.1 Příprava EMI-měřidla a zkušební trati 

Vyčištění měřicího snímače 

Před sérií měření bylo EMI-měřidlo vždy nejdříve řádně vyčištěno z důvodu možné 

povrchové kontaminace měřicího snímače, která by mohla změnit elektricky vodivé vlastnosti 

jeho elektrod. Zejména bylo nutné zamezit kontaminaci tukem, která by na tyto vlastnosti 

mohla mít nejnepříznivější vliv. Je třeba si uvědomit, že i vlastní ruce obsluhy jsou 

potenciálním zdrojem kontaminace přirozeně se vyskytujícími tělesnými oleji nebo tuky. 

Z počátku bylo zvoleno čištění pomocí hadříku a technického lihu. Tento způsob byl 

prováděn od první do sedmnácté série měření. Později v rámci konzultace se zaměstnanci 

kalibračních laboratoří bylo zjištěno, že někteří z nich pro čištění používají přípravky pro mytí 

nádobí. V některých kalibračních laboratořích čištění neprovádějí a nechávají tuto operaci na 

uživateli EMI-měřidla. 

Vyčištění měřicího snímače mýdlem a vodou doporučuje i návod k obsluze 

předmětného měřidla [27], kde se zároveň píše, že pokud nelze měřicí snímač očistit snadno 

hadříkem, má se vyčistit velmi jemným brusným papírem o zrnitosti č. 600. 

Postup čištění pomocí přípravků pro mytí nádobí byl tedy aplikován u dalších třech 

sérií měření. Po následném prostudování výsledků nebyl zjištěn žádný zásadní vliv takové 

změny na průběh měření. 

Instalace EMI-měřidla do zkušební trati 

Připevnění EMI-měřidla do měrného prostoru bylo podrobně popsáno v kapitole 3.3.2. 

Bylo také nutné dbát zvýšené pozornosti při samotné manipulaci s EMI-měřidlem. 

EMI-měřidlo bylo výrobcem po jeho zhotovení zkalibrováno při určitých hydrodynamických 

vlastnostech měřicího snímače, které jsou určeny jeho tvarem a drsností povrchu. Zároveň je 

měřicí snímač přiměřeně odolný proti poškození nárazem nebo otěrem, ale bylo nutné dbát 

o minimalizaci špatného zacházení, které by mohlo vést k jakémukoliv poškození, které by 

změnilo již zmíněný tvar či drsnost. 

Vyhodnocovací jednotka byla prvních čtrnáct sérií měření umisťována na místě 

označeném na obr. 3.4.1 číslem 2. Při dalších sériích měření bylo v rámci zpracování [19] 

měřeno i s dalšími modely EMI-měřidel (které nejsou předmětem této práce). Proto bylo 

přistoupeno ke zjednodušení při odečítání vykazovaných bodových rychlostí, kdy byla 

vyhodnocovací jednotka přemístěna na druhou stranu zkušební trati (na obr. 3.4.1 označeno 

číslem 1). Toto umístění bylo blíže místu, kde byly zaznamenávány měřené hodnoty (viz obr. 

3.3.5). 
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Obr. 3.4.1 Zkušební trať – pohled ze zadní strany 

 

Příprava zkušební trati 

Pro měření bylo nutné zajistit ideální podmínky ve zkušební trati. 

Před každou sérií měření byla zkontrolována teplota vody. V letních měsících bylo 

třeba ještě před samotným zahájením měření vodu ochladit na požadovanou teplotu. 

Současně před a během každé série měření bylo nutné stanovit měrnou vodivost vody 

ve zkušební trati, jelikož nízká rychlost a nízká vodivost obecně způsobí zhoršení kvality 

měření. Měrná vodivost byla změřena konduktometrem DiST 3 EC Tester firmy Hanna 

Instruments Czech s.r.o. Dlouhodobě se pohybovala okolo hodnoty 501 µS·m−1, která 

vyhovuje ideálním podmínkám pro použití EMI-měřidla. 
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Obr. 3.4.2 Konduktometr DiST 3 EC Tester [20] 

 

Před každým měřením byl vždy spuštěn automatický spínač chladiče motoru 

odstředivého čerpadla, aby nedošlo k případnému přehřátí jeho motoru. Rovněž bylo nutné 

trať odvzdušnit (na obr. 3.4.1 je ještě uzavřený před samotným měřením). 

Pozornost bylo třeba věnovat i elektrickému rušení, ke kterému je EMI-měřidlo 

náchylné. Jediný možný zdroj takového rušení by mohla být rozvodná skříň s měničem 

frekvence čerpadla, která je označena na obr. 3.3.5. Na obr. 3.4.1 můžeme vidět, že při změně 

pozice vyhodnocovací jednotky byl datový kabel veden v blízkosti rozvodné skříně. Nicméně 

po řádném pozdějším prostudování výsledků nebyl zjištěn žádný zásadní vliv takové změny 

na průběh měření. 

3.4.2 Postup série měření 

Vyrovnání teplot měřicího snímače a měřeného média 

Po instalaci měřicího snímače do zkušební trati je třeba vyčkat, až se vyrovná teplota 

mezi elektronikou měřicího snímače a vodou ve zkušební trati. 

Jak můžeme vidět dále, přístupy k času vyrovnání teplot jsou různé: 

- ISO 3455:2007 [6] uvádí dobu namočení minimálně 24 hodin, 

- navržená aktualizace této normy [25] (popsáno v kapitole 2.2.2), doporučuje 

dobu 30 min, 

- pracovníci kalibračních laboratoří vyčkají vždy maximálně několik desítek 

minut, 

- návod k obsluze modelu Flo-Mate [27] uvádí (10 – 15) min. 
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Bylo rozhodnuto, že doba namočení, kterou uvádí ISO 3455:2007, je zbytečně dlouhá 

a například v terénních měřeních z časových důvodů nereálná. Doba vyrovnání teplot před 

každou sérií měření v rámci této práce byla tedy určena v délce 15 minut. 

Nastavení nuly 

ISO 3455:2007 [6] neuvádí nutnost nastavení nulové rychlosti ve stojaté vodě. Na 

druhou stranu navržená aktualizace této normy (kap. 2.2.2) tuto činnost doporučuje. Řada 

kalibračních laboratoří a zpravidla ani uživatelé EMI-měřidel tuto činnost neprovádí.  

V rámci této práce byly původně nulové rychlosti nastavovány. Bylo ale zjištěno, že 

samotné „nulování“ nemá žádný znatelný vliv na vykazované hodnoty. Odchylka při 

pozdějším zaznamenávání hodnot rychlosti při nulové frekvenci měniče byla totiž obdobná. 

Z toho důvodu bylo později od nastavování nuly upuštěno a tato činnost nebyla dále 

prováděna. Domníváme se, že tato činnost by měla být prováděna vždy před každou sérií 

měření v akreditované kalibrační laboratoři a současně by uživatelem měla být stabilita nuly 

kontrolována v rámci vlastních mezikalibračních kontrol. 

Průběh série měření 

Pro každou jednotlivou sérii měření byl sestaven jednotný formulář. Formulář 

z dvacáté série měření můžeme vidět na obr. 3.4.3. 

 

Obr. 3.4.3 Formulář z měření M20 
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V záhlaví je uvedeno pořadové číslo a datum série měření, dále model a majitel EMI-

měřidla. 

Rychlostní rozsah zkušební trati byl rozdělen do 13 úrovní, které odpovídaly řídicím 

frekvencím generovaným měničem frekvence motoru odstředivého čerpadla. Při každé úrovni 

byla zjištěna aktuální teplota zkušební trati. 

Při nulové frekvenci měniče čerpadla (tedy v době kdy byla voda v klidu po 

15 minutách určených k vyrovnání teplot) byla zjišťována stabilita nulové hodnoty na začátku 

série měření. Stabilita nulové hodnoty byla měřena až od srpna roku 2018. 

Každá série měření dále probíhala jednotným způsobem, při kterém byly nastavovány 

a zapisovány hodnoty otáček čerpadla a vykazovaných bodových rychlostí EMI-měřidlem pro 

nulovou frekvenci a dále vzestupně pro liché řádky při stoupající rychlosti. Následně byly 

měřeny sudé řádky při rychlosti klesající. Oba parametry byly měřeny opakovaně desetkrát. 

Postup rozdílného měření lichých a sudých řádků byl zvolen z důvodu odhalení možného 

vlivu jevů, které mohou celkově na měření působit, když rychlost stoupá, resp. klesá. 

Doba ustálení rychlosti proudění při změně frekvence byla řešena také přiměřeně 

dlouhou pauzou mezi jednotlivými odečty. ISO/TS 15768 [5] uvádí, že bychom při přesunu 

měřicího snímače z jednoho bodu koryta do druhého měli vyčkat minimálně 10 s, aby se 

EMI-měřidlo stabilizovalo a až potom zaznamenat bodovou rychlost.  

Navržená aktualizace ISO 3455 [25] pouze uvádí nutnost přiměřené (konkrétní 

hodnotou nespecifikované) doby ustálení mezi dvěma jízdami kalibračního vozíku. 

V rámci této práce byla zvolena doba ustálení 15 s. 

Doba měření bodové rychlosti byla ve vyhodnocovací jednotce nastavena na 10 s. 

Pokud nahlédneme do norem, popsaných v kapitole 2, zjistíme, že se doporučované doby 

měření (integrace) pohybují od 10 s přes 50 s až po 100 s. Takto velké hodnoty jsou 

zdůvodněny velkou odchylkou měření při krátké době integrace a vysoké intenzitě turbulence 

proudu. Nicméně vzhledem k tomu, že v případě této práce je intenzita turbulence v měrném 

profilu zkušební trati výrazně nízká, bylo přistoupeno na dobu měření 10 s. Ta odpovídá 

i standardnímu přístupu uživatelů používajících tento druh EMI-měřidel. 

Rozlišení zobrazení bodové rychlosti vyhodnocovací jednotkou bylo vždy nastaveno 

na 1 mm.s-1. 

Dílčí vyhodnocení série měření 

Z každých deseti čtení byla následně při každé frekvenci čerpadla vypočtena průměrná 

bodová rychlost dle vzorce: 

        3.4.1 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 =
1

𝑁
∑ 𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1
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kde: 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot v rámci jedné série měření, 

𝑣𝑖 … změřená i-tá bodová rychlost v rámci jedné série měření, 

𝑁 … počet čtení bodových rychlostí v rámci jedné série měření. 

 

Následně byla vypočtena směrodatná odchylka ze změřených bodových rychlostí při 

určité frekvenci čerpadla dle vztahu:        

      3.4.2 

kde: 

𝑆𝑣 … směrodatná odchylka ze změřených bodových rychlostí v rámci jedné série 

měření, 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot v rámci jedné série měření, 

𝑣𝑖 … i-tá bodová rychlost v rámci jedné série měření, 

𝑁 … počet čtení bodových rychlostí v rámci jedné série měření. 

 

Rovněž byla vypočtena hodnota průměrných otáček čerpadla při různé budící 

frekvenci dle vzorce: 

        3.4.3 

kde: 

𝑛𝑧,𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrné otáčky čerpadla ze změřených hodnot v rámci jedné série 

měření, 

𝑛𝑧,𝑖 … změřené i-té otáčky čerpadla v rámci jedné série měření, 

𝑁 … počet čtení otáček čerpadla v rámci jedné série měření. 

 

Z každé série měření byly vždy sestaveny dva grafy pro okamžitou kontrolu správnosti 

měření a funkce EMI-měřidla. Na prvním z nich je závislost průměrné bodové rychlosti na 

otáčkách čerpadla zkušební trati (kalibrační křivka, viz obr. 3.4.4). Na druhém je zobrazena 

𝑆𝑣 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑣𝑖 − 𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚)

2
𝑁

𝑖=1

 

𝑛𝑧,𝑝𝑟𝑢𝑚 =
1

𝑁
∑ 𝑛𝑧,𝑖

𝑁

𝑖=1
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závislost hodnoty směrodatné odchylky (variability) rovněž na otáčkách čerpadla zkušební 

trati (viz obr. 3.4.5). 

 

Obr. 3.4.4 Kalibrační křivka EMI-měřidla 

 

 

Obr. 3.4.5 Variabilita bodových rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem 

 

V obou případech byly v grafu zobrazenými hodnotami proloženy funkce lineárního 

typu, které pro naše účely dostatečně kvalitně vystihují vykazované hodnoty. Byly tak pro 

každou sérii měření získány parametry a, b, c, d, které jsou dále využity pro veškerá 

vyhodnocení. S jednotlivými průměrnými hodnotami z formuláře každé série měření nebylo 

již dále pracováno. Postup stanovení parametrů a, b, c, d je uveden v kapitole 4.2.1. 
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Vzhledem k velkému počtu sérií měření nejsou jednotlivé formuláře součástí této 

práce. Veškerá získaná data jsou uložena u autora a vedoucího práce. 

3.4.3 Ukončení měření 

Po ukončení série měření bylo vždy vypnuto jak čerpadlo zkušební trati, tak samotné 

EMI-měřidlo. Měřicí snímač byl vyjmut z měrného prostoru a následně opět vyčištěn 

technickým lihem nebo mycím prostředkem v závislosti na tom, který čisticí prostředek se 

zrovna používal (viz kapitola 3.4.1.). Poté bylo EMI-měřidlo uloženo do ochranného obalu. 

Dále byl uzavřen měrný prostor i odvzdušňovací válec z důvodu minimalizace odparu 

vody. 

Nakonec byl proveden záznam o měření do evidenční karty EMI-měřidla, která je 

popsána v další kapitole. 

3.4.4 Další důležité okolnosti při měření 

V průběhu série měření bylo vždy dbáno na přiměřené kolísání teploty. Voda ve 

zkušební trati se ohřívala na vyšší teplotu jak v letních měsících, tak i v případě vyšších 

rychlostí proudění. Teplota byla udržována – pokud možno – v rozmezí (22 – 25) °C. 

V případě vyšších teplot bylo zapnuto chlazení vody ve zkušební trati. 

Evidenční karta měřidla je dokument, který zůstává vždy v ochranném obalu EMI-

měřidla. Zapisují se do něj veškeré provedené série měření či jiná nestandartní manipulace, 

a to jak při měření v rámci této práce, tak při měření pracovníky BVK. Jakákoliv manipulace 

s EMI-měřidlem může být při vyhodnocování výsledků klíčová pro pochopení získaných 

výsledků. Veškerá nestandartní manipulace s EMI-měřidlem byla označena souhrnně „Jiné 

ovlivňující události“ a je zaznamenána v tab. 3.4.2. Tyto události jsou zobrazeny i v některých 

grafech v další části této práce. Lze si povšimnout, že EMI-měřidlo bylo v průběhu 

experimentální části této práce využíváno pracovníky BVK jen minimálně. 

Tab. 3.4.2 Jiné ovlivňující události 

Měření in-situ (BVK) Výměna baterií Měření in-situ (BVK) 

1. 7. 2017 15. 11. 2017 11. 8. 2018 
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4  VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

Následující kapitola bude věnována zpracování všech uskutečněných měření a jejich 

vyhodnocení včetně uvedení příslušných rovnic. Získané parametry budou prezentovány 

pomocí grafů s následnou diskuzí dosažených výsledků. 

V první řadě bude vyhodnocena stabilita nuly. Poté bude podrobně popsáno 

vyhodnocení dlouhodobého sledování s uvedením veškerých získaných rovnic. Následně 

bude stručnější formou vyhodnoceno krátkodobé sledování. Nakonec budou obě varianty 

vzájemně porovnány. 

Veškeré výsledky, získané pro obě námi měřené varianty, jsou součástí příloh P_1, 

P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7. Aby bylo možné obě varianty mezi sebou snadno porovnat, 

jsou velikosti měřítek os identických grafů nastaveny, pokud to bylo možné, shodně. 

4.1 VYHODNOCENÍ STABILITY NULY 

Stabilita nulové hodnoty je parametr, který vždy uvádí výrobce každého EMI-měřidla 

a jehož stanovení i vyhodnocení se věnují normové podklady [5]. Vzhledem k metrologickým 

vlastnostem, které musí při měření EMI-měřidlo vykazovat, je tento parametr bezesporu 

důležitý. 

4.1.1 Měření a vyhodnocení 

Postup pro zjištění bodové rychlosti proudění v době, kdy je čerpadlo vypnuté a voda 

ve zkušební trati v klidu, byl popsán v kapitole 3.4.2. Změřené hodnoty bodových rychlostí 

můžeme vidět v tab. 4.1.1. 

Tab. 4.1.1 Vyhodnocení stability nuly 

Datum 
měření 

Naměřené rychlosti v [m.s-1] 
Směrodatná 

odch. Sv,0 
[m.s-1] 

  v0,1 v0.2 v0,3 v0,4 v0,5 v0,6 v0,7 v0,8 v0,9 v0,10 v0,prum - 

27.08.2018 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,0006 

13.09.2018 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,0005 

08.10.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006 

09.10.2018 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,0007 

10.10.2018 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,0005 

11.10.2018 -0,001 -0,002 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,001 0,000 0,0008 

12.10.2018 0,002 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,001 0,000 -0,001 0,000 0,001 0,000 0,0009 

16.11.2018 0,003 0,003 0,002 0,005 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0008 
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Z deseti čtení každé série měření byla vypočtena průměrná bodová rychlost 

𝑣0,𝑝𝑟𝑢𝑚 podle vztahu: 

        4.1.1 

kde: 

𝑣0,𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot při nulových otáčkách 

čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série měření, 

𝑣0,𝑖 … i-tá bodová rychlost při nulových otáčkách čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série 

měření, 

𝑁 … počet čtení bodových rychlostí v rámci jedné série měření. 

 

Potom byla vypočtena směrodatná odchylka 𝑆𝑣,0 ze změřených rychlostí dle vztahu: 

     4.1.2 

kde: 

𝑆𝑣,0 … směrodatná odchylka ze změřených hodnot při nulových otáčkách čerpadla 

(𝑛=0) v rámci jedné série měření, 

𝑣0,𝑖 … i-tá bodová rychlost při nulových otáčkách čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série 

měření, 

𝑣0,𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot při nulových otáčkách 

čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série měření, 

𝑁 … počet čtení bodových rychlostí v rámci jedné série měření. 

4.1.2 Diskuze dosažených výsledků 

Evidujeme hodnoty směrodatných odchylek v podobném rozsahu jako při 

vyhodnocení směrodatné odchylky deseti čtení rychlostí při nejnižší měřené frekvenci měniče 

(1,8 Hz). 

Výrobce Marsh-McBirney Inc. v technickém listu modelu Flo-Mate 2000 uvádí 

stabilitu nuly ±0,01 m.s-1. Pokud tuto hodnotu srovnáme s hodnotami v tab. 4.1.1, zjistíme, že 

vykazované hodnoty odpovídají této toleranci. 

𝑣0,𝑝𝑟𝑢𝑚 =
1

𝑁
∑ 𝑣0,𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑆𝑣,0 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑣0,𝑖 − 𝑣0,𝑝𝑟𝑢𝑚)

2
𝑁

𝑖=1
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Bylo provedeno i srovnání se švýcarským měřením z roku 1996, které bylo popsáno 

v kapitole 2.5. Tabulka 2.5.1 obsahuje hodnoty z posouzení stability nuly na začátku každé 

kalibrace, přičemž bylo provedeno 10 čtení při každé z 10 sérií měření. 

V porovnání s měřením stability nuly této práce evidujeme v množství čtení výrazně 

větší hodnoty (až -0,033 m.s-1), které nevyhovují limitům udávaným výrobcem. Relativní 

odchylka (až -3,3 %) však vyhovuje požadavkům ISO/TS 15768:2000 [5]. 

Příslušné námi posuzované EMI-měřidlo lze tedy považovat z tohoto pohledu za 

stabilní a přesné. Získané hodnoty jsou oproti výrobcem měřidla deklarovaných limitů 

výrazně nižší. 

4.2 VYHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ 

V následující kapitole bude vyhodnoceno dlouhodobé sledování a budou prezentovány 

získané parametry s následnou diskuzí výsledků. 

Závislost bodové rychlosti, vykazované EMI-měřidlem na otáčkách čerpadla zkušební 

trati, byly již představeny na obr. 3.4.4. Stejně tak závislost směrodatné odchylky bodové 

rychlosti, vykazované EMI-měřidlem na otáčkách čerpadla zkušební trati, byly představeny 

na obr. 3.4.5. Jestliže bychom výsledky (lineární trendy vystižené parametry a a b či c a d) 

všech pravidelně opakovaných sérií měření zobrazili v rámci jednoho společného grafu, 

získali bychom s ohledem na relativně malé odchylky, řadu překrývajících se přímek. 

Daleko průkaznější je ale zobrazení odchylky trendů jednotlivých sérií měření od 

zvolené vztažné série měření. Touto vztažnou sérií měření byla v první fázi ta, která byla 

provedena jako první dne 11. 11. 2016, ve druhé fázi byl zvolen průměr ze všech 

uskutečněných sérií měření. 

K tomuto účelu byla vytvořena další dvě podrobnější tabelární zpracování dat, která 

jsou popsána v kapitolách 4.2.1. a 4.2.2. Tato zpracování byla hlavními podklady pro 

vyhodnocení dlouhodobého i krátkodobého sledování. Obě zpracování z důvodu velkého 

množství dat nejsou prezentována v této práci v celém svém rozsahu. Veškerá tabelární 

zpracování a další vstupní parametry včetně výpočtů jsou uložena u autora a vedoucího této 

práce. 

4.2.1 Tabelární zpracování dat s hodnotami vztaženými k první sérii 

měření 

Nejprve se zaměříme na podrobnější tabelární zpracování dat s hodnotami vztaženými 

k první sérii měření. 
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V této kapitole je prezentováno vyhodnocení dvacáté série měření, kterou můžeme 

vidět v tabulkách 4.2.1 a 4.2.2. Stejným způsobem byly zpracovány i všechny ostatní série 

měření. 

Tab. 4.2.1 Tabelární zpracování vztažené k první sérii měření – první část 

M20 

datum 27. 08. 2018   Relativní odch. 

a=  0,000983  -   -1,21 % 

b= -0,00205 m.s-1 -66,09 % 

c=  0,00000356  -   91,59 % 

d=  0,000685 ot.min-1  -45,29 % 

 

Tab. 4.2.2 tabelární zpracování vztažené k první sérii měření – druhá část 

M20 

Otáčky 

čerpadla n  

Vypočtené 

rychlosti vv  

Směrodatná 

odch. Sv,v  

Relativní 

odch. Δv 

[ot.min-1] [m.s-1] [m.s-1]   

50 0,047 0,0009 7,75 % 

100 0,096 0,0010 2,98 % 

200 0,194 0,0014 0,82 % 

300 0,293 0,0018 0,13 % 

400 0,391 0,0021 -0,21 % 

500 0,489 0,0025 -0,41 % 

600 0,588 0,0028 -0,54 % 

700 0,686 0,0032 -0,64 % 

800 0,784 0,0035 -0,71 % 

900 0,882 0,0039 -0,77 % 

1000 0,981 0,0042 -0,81 % 

1100 1,079 0,0046 -0,85 % 

1200 1,177 0,0050 -0,88 % 

1300 1,275 0,0053 -0,90 % 

1400 1,374 0,0057 -0,92 % 

1500 1,472 0,0060 -0,94 % 

 

V záhlaví tabulky 4.2.1 je zobrazeno pořadové číslo série měření a na dalším řádku její 

datum. Dále jsou zobrazeny parametry a, b, c, d, které popisují lineární trendy naznačené na 

obrázcích 3.4.4 a 3.4.5. 

V záhlaví tabulky 4.2.2 je opět zobrazeno pořadové číslo série měření. V prvním 

sloupci jsou zobrazeny otáčky čerpadla n. S výjimkou první hodnoty byly zvoleny otáčky ve 

stejném rozestupu. 
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Zjištění parametrů a, b 

Parametry a, b při určité frekvenci čerpadla můžeme tedy získat z lineárního trendu 

proloženého měřenými páry hodnot, který lze popsat vztahem: 

 

          4.2.1 

kde: 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot v rámci jedné série měření, 

𝑛𝑧,𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrné otáčky čerpadla ze změřených hodnot v rámci jedné série měření, 

a … směrnice proložené přímky v rámci jedné série měření, 

b … posunutí proložené přímky v rámci jedné série měření. 

 

Parametr a můžeme popsat jako směrnici proložené přímky závislosti průměrné 

bodové rychlosti na otáčkách čerpadla. Pro získání parametru a existují v programu Microsoft 

Office Excel minimálně dvě možnosti: 

První možností je zobrazení rovnice lineárního trendu přímo v grafu. Tento postup 

však nelze automatizovat ve smyslu jakéhokoliv odkazu na tuto hodnotu, lze ji jen manuálně 

zkopírovat. 

Druhou možností je funkce LINREGRESE, která vypočítá pomocí metody nejmenších 

čtverců statistické hodnoty pro přímku, která nejlépe odpovídá uvedeným datům, a vrátí 

matici s parametry přímky [21]. Stačí se tedy v této funkci odkázat na průměrné otáčky nz,prum 

a průměrné bodové rychlosti vprum. Získanou hodnotu je možno v takovém případě 

automatizovat a při dalších výpočtech na ni odkazovat. 

Parametr b můžeme popsat jako absolutní posunutí proložené přímky závislosti 

bodové rychlosti na otáčkách čerpadla. Pro získání parametru b opět existují v programu 

Microsoft Office Excel minimálně dvě možnosti: 

První možnost je obdobná jako u zjištění parametru a. 

Druhou možností je funkce INTERCEPT, která vypočte souřadnice bodu, ve kterém 

čára protne osu y, pomocí existujících hodnot na osách x a y [21]. Intercept je bod, který je 

určený proložením nejvhodnější regresní čáry známými hodnotami na osách x a y [21]. Opět 

se tedy stačí v této funkci odkázat na průměrné otáčky nz,prum a průměrné bodové rychlosti 

vprum a získanou hodnotu dále automatizovat. 

V této práci jsme pro zjištění parametrů a i b použili druhou možnost. 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 = a ∙ 𝑛𝑧,𝑝𝑟𝑢𝑚 + b 
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Zjištění parametrů c, d 

Parametry c, d při určité frekvenci čerpadla můžeme získat z lineárního trendu, který 

lze popsat vztahem: 

 

          4.2.2 

kde: 

𝑆𝑣 … směrodatná odchylka ze změřených hodnot v rámci jedné série měření, 

c … směrnice proložené přímky v rámci jedné série měření, 

𝑛𝑧,𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrné otáčky čerpadla ze změřených hodnot v rámci jedné série měření, 

d … posunutí proložené přímky v rámci jedné série měření. 

 

Parametr c, d můžeme získat stejným způsobem jako v případě výše uvedených 

parametrů a, b.  

Výpočet rychlosti vv a směrodatné odchylky Sv,v 

Ve druhém sloupci tabulky 4.2.2 byla vypočítána rychlost vv pro uvedené otáčky 

čerpadla dle vztahu: 

 

          4.2.3 

kde: 

𝑣𝑣 … vypočtená rychlost v rámci jedné série měření, 

𝑛𝑖 … i-té otáčky čerpadla, 

𝑎 … parametr a v rámci jedné série měření, 

𝑏 … parametr b v rámci jedné série měření. 

 

Ve třetím sloupci tabulky 4.2.2 byla vypočítána směrodatná odchylka rychlosti Sv,v pro 

uvedené otáčky čerpadla dle vztahu: 

 

          4.2.4 

kde: 

𝑆𝑣,𝑣 … vypočtená směrodatná odchylka rychlosti v rámci jedné série měření, 

𝑣𝑣 = 𝑛𝑖 ∙ 𝑎 + 𝑏 

𝑆𝑣 = c ∙ 𝑛𝑧,𝑝𝑟𝑢𝑚 + d 

𝑆𝑣,𝑣 = 𝑛𝑖 ∙ 𝑐 + 𝑑 
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𝑛𝑖 … i-té otáčky čerpadla, 

𝑐 … parametr c v rámci jedné série měření, 

𝑑 … parametr d v rámci jedné série měření. 

Výpočet relativních odchylek od první série měření 

V růžovém sloupci tabulky 4.2.1 byla vypočítána relativní odchylka 𝛥𝑎 dle vztahu: 

 

          4.2.5 

kde: 

𝛥𝑎 … relativní odchylka parametru a od první série měření v rámci jedné série měření, 

𝑎𝑖 … parametr a i-té série měření, 

𝑎1 … parametr a první série měření. 

 

Analogicky byly vypočteny i relativní odchylky 𝛥𝑏, 𝛥𝑐, 𝛥𝑑. 

 

V růžovém sloupci tabulky 4.2.2 byla vypočítána relativní odchylka 𝛥𝑣 pro uvedené 

otáčky čerpadla dle vztahu: 

 

          4.2.6 

kde: 

𝛥𝑣 … relativní odchylka vypočtené rychlosti od první série měření v rámci i-té série 

měření, 

𝑣𝑣,𝑖 … i-tá vypočtená rychlost v rámci jedné série měření, 

𝑣𝑣,1 … vypočtená rychlost první série měření. 

 

4.2.2 Tabelární zpracování dat s hodnotami vztaženými k „průměrné 

sérii měření“ 

V této kapitole se zaměříme na podrobnější tabelární zpracování dat s hodnotami 

vztaženými k tzv. „průměrné sérii měření“, která byla získána průměrem ze všech 

provedených sérií měření pro každou zvolenou frekvenci čerpadla. 

𝛥𝑎 =
𝑎𝑖 − 𝑎1

𝑎1
 

𝛥𝑣 =
𝑣𝑣,𝑖 − 𝑣𝑣,1

𝑣𝑣,1
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Opět je zde prezentováno pouze vyhodnocení dvacáté série měření, které můžeme 

vidět v tabulkách 4.2.3 a 4.2.4. Stejným způsobem byly rovněž zpracovány i všechny ostatní 

série měření. 

Tab. 4.2.3 Tabelární zpracování vztažené k „průměrné sérii měření“ – první část 

M20 

datum 27. 08. 2018   Rel. odchylka 

a=  0,000983  -   -0,54 % 

b= -0,00205 m.s-1 -58,15 % 

c=  0,00000356  -  33,45 % 

d=  0,000685 ot.min-1 -30,92 % 

 

Tab. 4.2.4 Tabelární zpracování vztažené k „průměrné sérii měření“ – druhá část 

M20 

Otáčky 

čerpadla n  

Vypočtené 

rychlosti vv 

Směrodatná 

odch. Sv,v 

Relativní 

odch. Δv̄ 

[ot.min-1] [m.s-1] [m.s-1]   

50 0,047 0,0009 5,78 % 

100 0,096 0,0010 2,45 % 

200 0,194 0,0014 0,92 % 

300 0,293 0,0018 0,42 % 

400 0,391 0,0021 0,18 % 

500 0,489 0,0025 0,03 % 

600 0,588 0,0028 -0,06 % 

700 0,686 0,0032 -0,13 % 

800 0,784 0,0035 -0,19 % 

900 0,882 0,0039 -0,23 % 

1000 0,981 0,0042 -0,26 % 

1100 1,079 0,0046 -0,28 % 

1200 1,177 0,0050 -0,31 % 

1300 1,275 0,0053 -0,32 % 

1400 1,374 0,0057 -0,34 % 

1500 1,472 0,0060 -0,35 % 

 

Při pohledu na tabulky 4.2.3 a 4.2.4 můžeme vidět, že se oproti tabulkám 4.2.1 a 4.2.2 

liší pouze hodnoty relativních odchylek. Postup při zjišťování ostatních hodnot v obou 

tabulkách byl již popsán v kapitole 4.2.1. 
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Výpočet „průměrné série měření“ 

Nejprve byla ze všech sérií měření stanovena „průměrná série měření“. Průměrná 

hodnota parametru a byla vypočítána aritmetickým průměrem dle vztahu: 

 

          4.2.7 

 

kde: 

�̅� … parametr a průměrné série měření vypočtený ze všech provedených sérií měření, 

𝑁 … celkový počet sérií měření, 

𝑎𝑖 … parametr a i-té série měření. 

 

Analogicky byly vypočteny i průměrné hodnoty �̅�, 𝑐̅, �̅�, �̅�𝑣, 𝑆�̅�,𝑣. 

Ačkoliv jde o výraz autora této práce, budeme dále psát pouze průměrná série měření 

(bez uvozovek). 

Výpočet relativních odchylek od průměrné série měření 

V růžovém sloupci tabulky 4.2.3 byla vypočítána relativní odchylka 𝛥�̅� dle vztahu: 

 

          4.2.8 

kde: 

𝛥�̅� … relativní odchylka parametru a od průměrné série měření v rámci jedné série 

měření, 

𝑎𝑖 … parametr a i-té série měření, 

�̅� … parametr a průměrné série měření, vypočtený ze všech provedených sérií měření. 

 

Analogicky byly vypočteny i relativní odchylky parametrů 𝛥𝑏, 𝛥𝑐, 𝛥𝑑. 

 

 

 

 

�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑎𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝛥�̅� =
𝑎𝑖 − �̅�

�̅�
 



59 

 

V růžovém sloupci tabulky 4.2.4 byla vypočtena relativní odchylka 𝛥�̅� pro uvedené 

otáčky čerpadla dle vztahu: 

 

          4.2.9 

kde: 

𝛥�̅� … relativní odchylka vypočtené rychlosti od průměrné série měření v rámci jedné 

série měření, 

𝑣𝑣,𝑖 … vypočtená rychlost při i-té sérii měření, 

�̅�𝑣 … průměrná rychlost, vypočtená ze všech provedených sérií měření. 

 

4.2.3 Opakovatelnost vykazované rychlosti na otáčkách čerpadla 

zkušební trati 

Za použití pomocného souhrnného tabelárního zpracování dat, popsaného v kapitole 

4.2.1, jsme zobrazili relativní odchylky trendů jednotlivých sérií měření od vztažné série 

měření, kterou byla v první fázi první série měření, provedená dne 11. 11. 2016. Na obr. 4.2.1 

je toto vyjádření pro všech 20 sérií měření zobrazeno. 

 

Obr. 4.2.1 Závislost odchylky rychlostí na otáčkách oběhového čerpadla 

𝛥�̅� =
𝑣𝑣,𝑖 − �̅�𝑣

�̅�𝑣
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Ve druhé fázi byla za vztažnou sérii měření zvolena průměrná série měření, popsaná v 

kapitole 4.2.2. Získaná vztažná hodnota je statistickým vyjádřením tzv. výběrového průměru, 

ke kterému je vztažena i později prezentovaná nejistota měření získaných dat. Grafické 

vyjádření tohoto postupu je zřejmé z obr. 4.2.2. 

 

Obr. 4.2.2 Závislost odchylky rychlostí na otáčkách oběhového čerpadla – vztaženo k průměrné rychlosti 

ze všech provedených sérií měření 

 

Pro větší názornost a lepší orientaci, či možné porovnání i s jinými typy měřidel 

bodových rychlostí, byly hodnoty v grafu na obr. 4.2.2 vztaženy místo k otáčkám čerpadla 

právě k průměrné hodnotě rychlosti stanovené ze všech uskutečněných měření. Graf na 

obr. 4.2.3 je grafickým vyjádřením opakovatelnosti m provedených sérií měření. 
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Obr. 4.2.3 Závislost odchylky rychlostí na průměrné rychlosti vykazované měřidlem - vztaženo k 

průměrné hodnotě rychlosti ze všech provedených sérií měření 

 

S velkým počtem sérií měření dochází k velkému zahušťování plochy grafu a uvedené 

vyjádření relativních odchylek se tak stává nepřehledným. Opakovatelnost měření proto byla 

v další fázi kvantifikována její nejistotou měření6, jejíž hodnoty jsou zobrazeny v tab. 4.2.5. 

Její velikost pAc je pro uvedené otáčky čerpadla definována vztahem: 

 

          4.2.10 

kde: 

𝑝𝐴𝑐 … relativní rozšířená nejistota měření, vypočtená ze všech provedených sérií 

měření, 

�̅�𝑣  … průměrná rychlost, vypočtená ze všech provedených sérií měření. 

 

 

                                                 
6 Nejistota měření – parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které 

mohou být důvodně přisuzovány měřené veličině. Tuto definici i další skutečnosti související s tématem nejistot 

měření jsme převzali z publikace Nejistoty měření od Pavla Němečka [28]. 

𝑝𝐴𝑐 =
𝑈𝐴𝑐

�̅�𝑣
∙ 100 
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Velikost 𝑈𝐴𝑐 je pro uvedené otáčky čerpadla definována vztahem: 

 

          4.2.11 

kde: 

𝑈𝐴𝐶 … rozšířená nejistota měření vypočtená ze všech provedených sérií měření, 

𝑘 … koeficient rozšíření (𝑘=2), 

𝑘𝑈𝐴 … bezpečnostní faktor (𝑘𝑈𝐴=1), stanoven dle N počtu provedených sérií měření 

(tab. 4.2.6). 

 

Velikost 𝑆�̅�,𝑐 je pro uvedené otáčky čerpadla definována vztahem: 

 

 

          4.2.12 

kde: 

𝑆�̅�,𝑐 … směrodatná odchylka, vypočtená ze všech provedených sérií měření, 

𝑚 … celkový počet sérií měření (𝑚=20), 

𝑣𝑣,𝑣 … vypočtená rychlost v rámci jedné série měření, 

�̅�𝑣,𝑣 … rychlost průměrné série měření, vypočtená ze všech provedených sérií měření 

 

Pro jednoznačnost je nutno říci, že označení nejistoty 𝑝𝐴𝑐 je převzato z dokumentu 

MP 010 [22]. Norma ČSN EN ISO 748 [3] označuje tuto nejistotu uc a pro HV-měřidla ji 

předepisuje v příloze E v tabulce E.5 (na hladině spolehlivosti 68 %). Tato tabulka E.5 udává 

hodnoty nejistot pro individuální a skupinovou (statistickou) kalibraci vodoměrných vrtulí. 

Hodnoty, které jsou uvedeny v tab. 4.2.7, jsou z této normy převzaty a přepočteny na hladinu 

spolehlivosti 95 %. Současně jsou ve shodě s MP 010. 

Nejistota měření pro posuzované EMI-měřidlo je ve smyslu vztahu 4.2.3 zobrazena 

v grafu na obr. 4.2.4. Současně jsou do grafu pro porovnání přidány i hodnoty platící pro HV-

měřidla z tab. 4.2.6. Shodným způsobem budou určeny nejistoty měření i pro krátkodobé 

sledování. 

 

 

𝑈𝐴𝐶 = 𝑘 ∙ 𝑘𝑈𝐴 ∙ 𝑆�̅�,𝑐 

𝑆�̅�,𝑐 = √
1

𝑚
∑(𝑣𝑣,𝑣 − �̅�𝑣,𝑣)

2
𝑚

𝑖=1
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Tab. 4.2.5 Výpočet nejistoty měření 

Otáčky 

čerpadla 

Průměrné 

vypočtené 

rychlosti  

Relativní 

rozšířená nejistota 

měření  

n  v̄v pAC 

[ot.min-1] [m.s-1] [%] 

50 0,04451 11,66 

100 0,09392 5,58 

200 0,19272 2,84 

300 0,29153 2,02 

400 0,39033 1,65 

500 0,48913 1,45 

600 0,58794 1,33 

700 0,68674 1,26 

800 0,78555 1,21 

900 0,88435 1,17 

1000 0,98316 1,15 

1100 1,08196 1,13 

1200 1,18077 1,11 

1300 1,27957 1,10 

1400 1,37838 1,09 

1500 1,47718 1,09 

 

Tab. 4.2.6 Stanovení bezpečnostního faktoru [28] 

Bezpečnostní faktor pro určení nejistoty měření v případě N<10 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a více 

kUA 7 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1 

 

Tab. 4.2.7 Relativní nejistota reprodukovatelnosti kalibrace vodoměrných vrtulí podle ČSN EN ISO 748 [3] 

rychlost v 

[m.s-1] 

Nejistota individuální  

dle ČSN EN ISO 748 

Nejistota skupinová  

dle ČSN ISO 748 

0,030 20 20 

0,100 5 10 

0,150 2,5 5 

0,250 2 4 

0,500 1 3 

1,000 1 2 

1,675 1 2 
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Obr. 4.2.4 Relativní rozšířená nejistota 𝒑𝑨𝒄 

 

Z uvedených grafů jsme schopni jednoznačně posoudit opakovatelnost hodnoty 

vykazované EMI-měřidlem. Nedokážeme ale posoudit jeho vývoj (změnu chování) v čase.  

Pro tyto účely byly hodnoty souhrnného tabelárního zpracování dat ze všech 

provedených sérií měření s hodnotami, vztaženými k první sérii měření (naznačeným 

v tabulkách 4.2.1. a 4.2.2), transformovány ve smyslu následující tab. 4.2.8. Z důvodu 

velkého rozsahu dat je opět zobrazena pouze poslední dvacátá série měření. U první série 

měření, která je sérií vztažnou, byly dosazeny nulové hodnoty. 

Jinak řečeno, graf uvedený dříve na obr. 4.2.1 byl transformován do podoby grafu na 

obr. 4.2.5. Na vodorovnou osu bylo vyneseno datum série měření a na svislou osu pro zvolené 

otáčky čerpadla zkušební trati relativní odchylky rychlostí. 

Z takového grafu jsme již schopni pozorovat případný trend vývoje hodnot 

vykazovaných EMI-měřidlem při různých otáčkách čerpadla zkušební trati. Jak bylo 

představeno v kapitole 3.4.4, v grafu jsou zobrazeny časové značky jiných ovlivňujících 

událostí. 
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Tab. 4.2.8 Časový vývoj relativních odchylek vztažených k první sérii měření 

Číslo série měření 1 20 

Datum série měření XI.16 VIII.18 

Otáčky čerp. n  Relativní odchylka od první série měření Δv 

[ot.min-1]   

50 ot.min-1 0,00 % 7,75 % 

100 ot.min-1 0,00 % 2,98 % 

200 ot.min-1 0,00 % 0,82 % 

300 ot.min-1 0,00 % 0,13 % 

400 ot.min-1 0,00 % -0,21 % 

500 ot.min-1 0,00 % -0,41 % 

600 ot.min-1 0,00 % -0,54 % 

700 ot.min-1 0,00 % -0,64 % 

800 ot.min-1 0,00 % -0,71 % 

900 ot.min-1 0,00 % -0,77 % 

1000 ot.min-1 0,00 % -0,81 % 

1100 ot.min-1 0,00 % -0,85 % 

1200 ot.min-1 0,00 % -0,88 % 

1300 ot.min-1 0,00 % -0,90 % 

1400 ot.min-1 0,00 % -0,92 % 

1500 ot.min-1 0,00 % -0,94 % 

 

 

Obr. 4.2.5 Časový vývoj relativních odchylek vztažených k prvnímu měření 
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Abychom mohli lépe rozpoznat uvedený trend vývoje EMI-měřidla v čase, byl 

vytvořen detail grafu obr. 4.2.5. Svislá osa byla omezena hodnotami ±5 % a zobrazené 

hodnoty při 1500 ot.min-1 byly proloženy funkcí lineárního typu. Pokud bychom takto 

proložili zobrazené hodnoty při jiných otáčkách, získali bychom přímku prakticky ve stejném 

sklonu, ale posunutou ve směru osy y. V rámci této práce ale samotné absolutní posunutí není 

podstatné, uvedený trend je v rámci časového posouzení změn svým sklonem dostatečně 

vypovídající. Detailní graf můžeme vidět na obr. 4.2.6.  

 

Obr. 4.2.6 Trend časového vývoje relativních odchylek vztažených k prvnímu měření 

 

4.2.4 Variabilita rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem a jejich 

chování v čase 

Rozptýlení hodnot rychlostí můžeme také provést tak, že do společného grafu 

zaneseme jednotlivé lineární trendy všech sérií měření, vystižené parametry c a d. Postup 

k určení těchto parametrů byl popsán v kapitole 4.2.1. Jedná se tedy o graf (obr. 4.2.7) 

závislosti směrodatné odchylky vypočtených rychlostí na otáčkách čerpadla zkušební trati pro 

všechny série měření. 
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Obr. 4.2.7 Porovnání variability rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem 

 

Tento graf lze opět transformovat do podoby časového vývoje směrodatné odchylky 

v závislosti na otáčkách čerpadla zkušební trati. Pro vyhodnocení bylo opět použito nové 

tabelární zpracování dat s podobným uspořádáním vstupních hodnot jako v tabulce 4.2.8. 

Výsledný graf můžeme vidět na obr. 4.2.8. 
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Obr. 4.2.8 Časový vývoj variability rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem 

 

4.2.5 Časový průběh parametrů kalibračních křivek 

Z důvodu možného porovnání výsledků měření této práce s výsledky výzkumu 

Mattase a Ramešové (kapitola 2.4.), bylo přistoupeno k následujícímu postupu. 

Bylo vyhotoveno další podrobnější tabelární zpracování dat, které vzájemně z hlediska 

časového vývoje posuzuje parametry a, b, c, d, popsané v kapitole 4.2.1. V tabulce 4.2.9 je 

část tohoto zpracování opět zobrazena. Hodnoty relativních odchylek jsou vztaženy k první 

sérii měření, proto ve sloupci první série nejsou žádná data. 

Tab. 4.2.9 Posouzení parametrů a, b, c, d 

Číslo měření 1 20 

Datum měření XI.16 VIII.18 

Odchylka parametru a Δa -    -1,21 % 

Abs. hodnota parametru a 
a 0,00099      0,00098 

a.1000 0,99466      0,98267 

Odchylka parametru b Δb  - -66,09 % 

Odchylka parametru c Δc  -   91,59 % 

Odchylka parametru d Δd  -  -45,29 % 

Následně byly vyhotoveny čtyři grafy (obrázky 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12), 

popisující časový průběh relativních odchylek předmětných parametrů. 
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Obr. 4.2.9 Časový průběh odchylky parametru a 

 

 

Obr. 4.2.10 Časový průběh odchylky parametru b 
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Obr. 4.2.11 Časový průběh odchylky parametru c 

 

 

Obr. 4.2.12 Časový průběh odchylky parametru d 
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Abychom mohli provést srovnání s výsledky od Mattase, museli jsme tyto výsledky 

podrobit některým základním úpravám. 

Ještě předtím jsme odečetli absolutní hodnoty parametru a ze všech provedených sérií 

měření (hodnota je zřejmá z tab. 4.2.1) a zanesli je do tabulky 4.2.9 s následným vynásobením 

tisícem. 

Z výsledků Mattase jsme převzali data a vytvořili tabulku vstupních hodnot 

(tab. 4.2.10) a z těchto hodnot vytvořili graf časové závislosti absolutní hodnoty aM. 

Hodnotami tohoto grafu jsme proložili lineárním trendem přímku a získali její rovnici: 

 

𝑦 = −0,00004522𝑥 + 2,70090915      4.2.13 

 

kde: 

aM … -0,00004522, 

bM … 2,70090915. 

 

Hodnoty parametrů aM a bM této rovnice jsme si přepsali do další tabulky a následně 

vytvořili poslední tabulku, ve které jsme pro naše konkrétní data sérií měření využitím 

parametrů aM a bM, získali nové vyjádření průběhu parametru a, stanoveným Mattasem. Toto 

vyjádření již bylo možné relevantně porovnat s námi získanými hodnotami. Porovnání je 

zřejmé z obrázku 4.2.13. 

Tab. 4.2.10 Vstupní hodnoty varianty Mattas 

Datum měření I.01 XII.06 I.07 II.09 I.12 

Abs. hodnota parametru a aM.100 1,01 0,95 0,96 0,91 0,82 
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Obr. 4.2.13 Sklon kalibračních křivek, vystižený parametrem a 

 

4.2.6 Porovnání rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem s rychlostí 

referenční 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.4, samotné umístění měřicího snímače do zkušební 

trati jistým způsobem mění vlastnosti proudění v měrném prostoru. Referenční rychlost 𝑣𝑟𝑒𝑓 

zkušební trati je tak rozdílná oproti bodové rychlosti změřené EMI-měřidlem. 

Referenční rychlost lze v závislosti na otáčkách čerpadla zkušební trati vyjádřit již 

uvedenou rovnicí 3.3.1, která má lineární trend. Lze ji tak snadno vyčíslit a porovnat 

s naměřenými hodnotami. Pro tyto účely byla vytvořena tabulka (tab. 4.2.11), kde vidíme 

zvolené otáčky čerpadla, dále příslušné průměrné rychlosti, jejichž určením jsme se věnovali 

v kapitole 4.2.2. Třetí sadou čísel je již zmíněná referenční rychlost, která byla v závislosti na 

otáčkách čerpadla zkušební trati určena pomocí rovnice 3.3.1. Na posledním řádku vidíme 

hodnoty relativní odchylky změřených rychlostí od referenční rychlosti. Odchylka je rovněž 

zřejmá z grafického vyjádření na obr. 4.2.14. 
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Tab. 4.2.11 Porovnání změřených hodnot s referenční rychlostí 

Otáčky čerpadla n [ot.min-1] 

50 100 200 300 400 500 600 700 900 1100 1300 1500 

Průměr z naměřených rychlostí v̄v [m.s-1] 

0,045 0,094 0,193 0,292 0,390 0,489 0,588 0,687 0,884 1,082 1,280 1,477 

Referenční rychlost vref [m.s-1] 

0,050 0,096 0,189 0,282 0,374 0,467 0,560 0,653 0,838 1,024 1,210 1,395 

Relativní odchylka [%] 

-10,2 -2,1 2,1 3,5 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 5,7 5,8 5,9 

 

 

Obr. 4.2.14 Porovnání změřených hodnot s referenční rychlostí 

 

4.2.7 Diskuze dosažených výsledků 

Opakovatelnost hodnot měřených rychlostí 

Přístup zpracování výsledků vychází z postupů, které jsou používány i při posuzování 

způsobilosti vodoměrných vrtulí. 

Opakovatelnost hodnot je zřejmá z grafů na obrázcích 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, ve větším 

měřítku jsou také uvedeny v příloze P_1. Z těchto grafických vyjádření můžeme v rámci 

všech provedených sérií měření usoudit, že relativní odchylka rychlostí se v případě rychlostí 
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nad 0,4 m.s-1 pohybuje v rozmezí ±1 %. Při rychlostech (0,2 – 0,4) m.s-1 evidujeme odchylku 

±3 %. Při nejnižších rychlostech odchylka prudce roste až k hodnotám ±12 %. 

Opakovatelnost, vyjádřená nejistotou měření a její porovnání s ČSN EN 748 je zřejmá 

z obr. 4.2.4., který je také uveden v příloze P_2. Získaná nejistota odpovídá individuální 

kalibraci vodoměrných vrtulí. Je zajímavé, že se posuzované EMI-měřidlo v celém rozsahu 

měřených rychlostí chová téměř totožně jako HV-měřidla. Také je nutné se podívat na 

přesnost měření, kterou deklaruje výrobce (tab. 3.2.1). Ten uvádí přesnost ±1 % z hodnoty 

měření. Pokud tento údaj porovnáme s našimi výsledky (hodnota je také zřejmá z obr. 4.2.4), 

zjišťujeme, že vyhovují pouze vyšší rychlosti nad 1 m.s-1. Při nižších rychlostech evidujeme 

nejistotu výrazně vyšší. 

Časový vývoj hodnot, vztažených k první sérii měření, zobrazuje graf na obr. 4.2.5. 

Pozorujeme, že hodnoty relativních odchylek oscilují kolem nulové hodnoty, a to jak do 

plusových, tak do mínusových hodnot. Pokud se na tento graf podíváme detailně a hodnotami 

při 1500 ot.min-1 proložíme funkci lineárního typu, jak je zobrazeno na obr. 4.2.6, zjišťujeme, 

že v průběhu dlouhodobého měření klesla relativní odchylka o 1,3 %. Je zřejmé, že by 

s takovým poklesem mělo být dále pracováno s ohledem na rozhodnutí o rekalibrační lhůtě 

EMI-měřidla. Veškeré grafy tohoto odstavce jsou také uvedeny v příloze P_3. 

Variabilita hodnot měřených rychlostí 

Variabilita hodnot měřených rychlostí je uvedena na obr. 4.2.7 a také v příloze P_4. 

Můžeme říci, že směrodatné odchylky, vystihující míru variability jednotlivých 10 čtení, se 

v závislosti na otáčkách čerpadla zkušební trati pohybují v rozsahu (1 – 6) mm.s-1.  

Variabilita měřených hodnot v čase je zřejmá z obr. 4.2.8 a také z přílohy P_5. 

Evidujeme relativně dobrou stabilitu tohoto parametru v čase. Lze pozorovat, že hodnoty 

vykazované EMI-měřidlem, jsou z hlediska směrodatné odchylky v průběhu sledovaného 

období konstantní. 

Je také nutné zmínit, že součástí hodnot prezentované variability je i vliv míry 

turbulence v místě měrného profilu a stabilita otáček čerpadla zkušební trati. Oba zmíněné 

parametry jsou ale výrazně nižší a pod rozlišovací schopností posuzovaného EMI-měřidla 

[19]. 

Rovněž ale musíme uvést další vliv, který má při měření výrazně větší význam, a to je 

rozlišitelnost posuzovaného EMI-měřidla. Ta byla při všech měření nastavena na 1 mm.s-1, 

což může mít při měření velmi nízkých rychlostí dopad na jejich přesnost. Vzhledem k tomu, 

že posuzované EMI-měřidlo neumožňuje nastavení většího rozlišení, museli jsme pracovat 

s těmito výsledky. Pro lepší představu můžeme uvést, že poměr mezi nejistotou 

z rozlišitelnosti čtení na displeji 𝑝𝑅𝑒𝑠 stanovenou dle 4.2.14 a nejistotou 𝑝𝐴𝑐 se v závislosti na 

otáčkách čerpadla zkušební trati pohybuje v rozmezí 0,04 – 0,11 (viz tab. 4.2.11). Vztah 

4.2.14 byl převzat z publikace Nejistoty měření [28]. 
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𝑝𝑅𝑒𝑠 = 2 ∙
𝑅𝑒𝑠

2√3
∙

1

�̅�𝑣,𝑣
∙ 100       4.2.14 

kde: 

pRes … nejistota z rozlišení displeje, 

Res … rozlišitelnost EMI-měřidla (R=0,001 m), 

�̅�𝑣,𝑣 … rychlost průměrné série měření, vypočtená ze všech provedených sérií měření. 

Tab. 4.2.11 Nejistota z rozlišení displeje 

Otáčky 

čerpadla 

Relativní rozšířená 

nejistota měření  

Nejistota z 

rozlišení displeje 
Podíl 

n  pAc  pRes   

[ot.min-1] [%] [%] [-] 

50 11,66 1,30 0,11 

100 5,58 0,62 0,11 

200 2,84 0,30 0,11 

300 2,02 0,20 0,10 

400 1,65 0,15 0,09 

500 1,45 0,12 0,08 

600 1,33 0,10 0,07 

700 1,26 0,08 0,07 

800 1,21 0,07 0,06 

900 1,17 0,07 0,06 

1000 1,15 0,06 0,05 

1100 1,13 0,05 0,05 

1200 1,11 0,05 0,04 

1300 1,10 0,05 0,04 

1400 1,09 0,04 0,04 

1500 1,09 0,04 0,04 

 

Parametry kalibračních křivek 

Při posouzení časového průběhu parametru a (viz obr. 4.2.9) lze pozorovat 

jednoznačný trend, kdy se relativní odchylka parametru a zmenšila za celé posuzované období 

o 1,5 %. Při porovnání s výsledky Mattase (obr. 4.2.13) můžeme prohlásit, že hodnoty této 

práce sice také vykazují klesající trend driftu parametru a, ale ve srovnání s výsledky Mattase 

evidujeme za celé posuzované období pokles pouze poloviční. 

Při posouzení časového průběhu parametru b (obr. 4.2.10) nelze pozorovat žádný 

trend. Hodnoty náhodně oscilují a jejich trend je v čase konstantní. 

Při posouzení parametru c (obr. 4.2.11.) pozorujeme vzrůstající trend hodnot o 30 % 

za celé posuzované období. 
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Při posouzení parametru d (obr. 4.2.12) pozorujeme klesající trend hodnot o 20 % za 

celé posuzované období. 

V rámci posouzení parametru c evidujeme výrazný růst hodnot, nicméně je vhodné 

zmínit, že tento parametr je vzájemně vyrušen parametrem d a tedy pozice kalibrační křivky 

je zhruba stejná. 

Přestože jsme vyhodnotili všechny uvedené parametry, parametry b, c, d mají zřejmě 

pouze informativní charakter. Parametr a má na rozdíl od ostatních parametrů svůj nesporný 

význam. Jedná se totiž o směrnici přímky, proložené změřenými rychlostmi v závislosti na 

otáčkách čerpadla zkušební trati. Jde tedy o změnu skutečných naměřených hodnot v čase, 

které jsou podstatné pro určení rekalibrační lhůty EMI-měřidla. 

Grafy, zahrnující časové průběhy všech čtyř parametrů, jsou obsaženy v příloze P_6. 

Porovnání s referenční rychlostí 

Na obrázku 4.2.14 (i v příloze P_7) můžeme vidět, že se relativní odchylky rychlostí 

vykazovaných EMI-měřidlem v závislosti na otáčkách čerpadla pohybují v rozmezí ±10 %. 

Tato hodnota má ale spíše informativní charakter, jelikož zkušební trať neslouží pro 

kalibrační účely. V případě této práce jsou posuzovány a porovnávány bodové rychlosti všech 

sérií měření vzájemně, jde nám tedy spíše o relativní vzájemné porovnání měřených 

parametrů a jejich změnu v čase než o absolutní hodnoty rychlosti. 

4.3 VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÉHO SLEDOVÁNÍ 

Bylo otázkou, jestli nebudou mít některé vyhodnocené parametry stejný průběh i při 

časově výrazně kratším měření, což by mohlo znamenat značné – zejména časové – 

zjednodušení při podobných experimentech.  

Na druhou stranu bylo nutné brát uvedené výstupy krátkodobého měření s patřičnou 

rezervou, jelikož při vyhodnocování některých parametrů hrozilo, že získáme „divoké“ 

výsledky, které pro nás nebudou relevantní. 

V následujícím odstavci provedeme vyhodnocení krátkodobého sledování, které bylo 

prováděno s denní periodou ve dnech 8. 10. 2018 – 12. 10. 2018. 

Měřené hodnoty byly zaznamenávány do stejných formulářů jako u dlouhodobého 

sledování. Stejně tak samotné vyhodnocení bylo zcela totožné. Proto se v této kapitole 

zaměříme už jen výhradně na vybrané grafické výstupy, které na rozdíl od kapitoly 4.2 

okamžitě okomentujeme a srovnáme s výsledky dlouhodobého sledování. 

Mezi jednotlivými sériemi měření nebylo s EMI-měřidlem nijak manipulováno, 

neproběhly ani žádné jiné ovlivňující události, které byly obecně shrnuty v kapitole 3.4.4. 
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V případech, kde to bylo možné, byly vytvořeny grafy zahrnující jak dlouhodobé, tak 

krátkodobé sledování. Měřítka os grafických vyjádření, u kterých měla tato činnost smysl, 

byla pro lepší vzájemné porovnání nastavena shodně. V příloze této práce je tedy možné 

jednotlivé varianty snadno vizuálně porovnat. 

4.3.1 Opakovatelnost vykazované rychlosti na otáčkách čerpadla 

zkušební trati 

Opakovatelnost hodnot je zřejmá z grafu na obrázku 4.3.1. Z tohoto grafického 

vyjádření můžeme v rámci všech provedených sérií měření usoudit, že relativní odchylka 

rychlostí se v případě rychlostí nad 0,4 m.s-1 pohybuje v rozmezí ±0,4 %. Při rychlostech (0,2 

– 0,4) m.s-1 evidujeme odchylku ±0,8 %. Při nejnižších rychlostech odchylka roste až 

k hodnotám ±3,5 %. V porovnání s dlouhodobým sledováním tedy evidujeme výrazně nižší 

hodnoty relativní odchylky rychlostí. Spolu s dalšími variantami grafického vyjádření, 

obdobnými jako u dlouhodobého sledování, je opakovatelnost hodnot uvedena i v příloze 

P_1. 

Opakovatelnost, vyjádřená nejistotou měření a její porovnání s ČSN EN ISO 748 [3] 

jsou zřejmé z grafu 4.3.2. Nejistota je v celém rozsahu měřených rychlostí nižší než při 

individuální kalibraci vodoměrných vrtulí. Pro porovnání obou variant jsme vytvořili další 

graf na obr. 4.3.3. Zjišťujeme, že krátkodobé sledování vykazuje nižší nejistotu měření. Obě 

grafická vyjádření nejistoty měření jsou uvedena v příloze P_2. 

 

Obr. 4.3.1 Opakovatelnost hodnot 
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Obr. 4.3.2 Relativní rozšířená nejistota 𝒑𝑨𝒄 

 

 

Obr. 4.3.3 Relativní rozšířená nejistota 𝒑𝑨𝒄 – srovnání variant 
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Časový vývoj hodnot, vztažených k první sérii měření, zobrazuje graf na obr. 4.3.4., 

graf je také uveden v příloze P_3. Pozorujeme, že hodnoty relativních odchylek při nižších 

otáčkách zkušební trati v čase klesají, při otáčkách vyšších jsou hodnoty téměř konstantní. 

V porovnání s dlouhodobým sledováním tedy také pozorujeme, třebaže ne tak znatelný, 

pokles hodnot v „čase“. 

 

Obr. 4.3.4 Časový vývoj relativních odchylek vztažených k prvnímu měření 

 

4.3.2 Variabilita rychlostí vykazovaných EMI-měřidly a jejich chování 

v čase 

Variabilita hodnot je uvedena na obr. 4.3.5 a také v příloze P_4. Můžeme říci, že 

směrodatné odchylky, vystihující míru variability jednotlivých 10 čtení, se v závislosti na 

otáčkách čerpadla zkušební trati pohybují v rozsahu (1 – 6) mm.s-1. Při srovnání 

s dlouhodobým sledováním nepozorujeme téměř žádný rozdíl. 

Variabilita hodnot v čase je zřejmá z obr. 4.3.6 a také z přílohy P_5. Evidujeme 

relativně dobrou stabilitu variability v čase. Lze pozorovat, že podobně jako u dlouhodobého 

sledování jsou hodnoty, vykazované EMI-měřidlem, z hlediska směrodatné odchylky 

v průběhu sledovaného období konstantní. 
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Obr. 4.3.5 Porovnání variability rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem 

 

 

Obr. 4.3.6 Časový vývoj variability rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem 
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4.3.3 Časový průběh parametrů kalibračních křivek 

Při posouzení časového průběhu parametru a (viz obr. 4.3.7) lze pozorovat, podobně 

jako u dlouhodobého sledování, jednoznačný trend, kdy se relativní odchylka parametru a za 

posuzované období snížila. Pokud ale tyto hodnoty porovnáme s výsledky Mattase (obr. 

4.3.8) a tento graf vytvoříme stejným způsobem jako v kapitole 4.2.5, zjišťujeme, že se trend 

proložené přímky překlápí na druhou stranu a v čase neklesá, nýbrž roste. Tento převrácený 

trend byl způsoben tím, že na rozdíl od obr. 4.3.7, kde je zobrazena relativní odchylka od 

série měření (a svým způsobem první série měření není zahrnuta), v tomto souhrnném grafu 

uvádíme absolutní hodnoty parametru a, a to včetně první série měření. Evidujeme tedy velké 

kolísání hodnot a značnou nestabilitu. 

Při posouzení časového průběhu parametru b pozorujeme, na rozdíl od konstantního 

průběhu u dlouhodobého sledování, výrazný vzestup hodnot.  

Při posouzení parametru c pozorujeme pokles hodnot. Dlouhodobé sledování naopak 

vykazovalo růst těchto hodnot. 

Při posouzení parametru d opět pozorujeme opačný trend hodnot. 

Při pohledu na grafická vyjádření parametrů b, c, d lze usoudit, že se hodnoty i jejich 

trendy výrazně liší od dlouhodobého sledování. Pokud se podíváme na tyto parametry 

u dlouhodobého sledování, zjišťujeme, že hodnoty poměrně náhodně oscilují. Nelze se tak 

divit, že při pouhých pěti sériích měření získáváme rozdílné trendy hodnot. 

V případě vyhodnocení všech čtyř parametrů nebylo provedeno vzájemné srovnání 

v jednom grafu z důvodu vysoké míry stochasticity. V textové části této práce jsou pro 

názornost uvedena jen grafická zobrazení parametru a. Grafy trendů ostatních parametrů jsou 

zřejmé z přílohy P_6.  
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Obr. 4.3.7 Časový průběh odchylky parametru a 

 

Obr. 4.3.8 Sklon kalibračních křivek vystižený parametrem a 
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4.3.4 Porovnání rychlostí vykazovaných EMI-měřidlem s rychlostí 

referenční 

Na obrázku 4.3.9 (i v příloze P_7) můžeme vidět, že se relativní odchylky rychlostí 

vykazovaných EMI-měřidlem v závislosti na otáčkách čerpadla pohybují v rozmezí ±6 %. 

Pokud do tohoto grafu vložíme i hodnoty dlouhodobého sledování, získáme porovnání zřejmé 

z obr. 4.3.10. Zjišťujeme, že při nízkých rychlostech je u krátkodobého sledování odchylka 

menší, nicméně celkově mají obě varianty obdobný průběh. 

Také bylo provedeno srovnání těchto hodnot se švýcarským výzkumem z roku 1996, 

který byl uveden v kapitole 2.5, v tabulce 2.5.2. V tabulce jsou zaznamenány hodnoty 

rychlostí kalibračního vozíku, změřených rychlostí a jejich vzájemných relativních odchylek. 

Vše je dokonce zaznamenáno ve dvou sériích měření. Referenční rychlost je tedy v tomto 

případě zastoupena rychlostí kalibračního vozíku. Z uvedené tabulky jsme vyjmuli pouze 

hodnoty rychlostí v intervalu rychlostí při otáčkách čerpadla zkušební trati této práce a spolu 

s příslušnými relativními odchylkami je vložili do grafu na obr. 4.3.11. Z důvodu malého 

množství hodnot není jejich trend plynulý („vyhlazený“), proto jsme pro lepší názornost 

těmito hodnotami proložili logaritmickou funkci. 

Měření z června 1996 nedisponuje tolik významným trendem. Nicméně u měření 

z března 1996 evidujeme velkou relativní odchylku u nízkých rychlostí (-8 %) a nízkou 

odchylku u vysokých rychlostí (-1,5 %). Nelze z tohoto porovnání dělat zásadní závěry, 

nicméně vidíme, že trendy relativních odchylek v závislosti na referenční rychlosti jsou 

v obou případech podobné. 
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Obr. 4.3.9 Porovnání změřených hodnot s referenční rychlostí 

 

 

Obr. 4.3.10 Porovnání změřených hodnot s referenční rychlostí (srovnání variant) 
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Obr. 4.3.11 Porovnání se švýcarským výzkumem 

4.4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

V předchozích kapitolách byly shrnuty zásadní výsledky ve dvou variantách. 

Z vyhodnocení dlouhodobého sledování lze usuzovat, že opakovatelnost měřených 

rychlostí je velmi podobná s chováním HV-měřidel. Variabilita měřených rychlostí je v čase 

prakticky neměnná. Rovněž se můžeme ztotožnit s výzkumem Ing. Mattase a Ing. Remešové, 

kde pozorujeme sice menší, ale obdobný sklon parametru a kalibrační křivky. 

Opakovatelnost, vyjádřená nejistotou měření, vychází při krátkodobé variantě nižší, 

což je ale dáno malým počtem sérií měření, a tedy i malým driftem hodnot. Kdybychom při 

jejím vyhodnocení uvažovali počet pěti sérií měření a při použití bezpečnostního faktoru 

použili příslušnou hodnotu (kUA=1,4), získali bychom výsledky nejistoty měření bližší 

dlouhodobému sledování (viz obr. 4.3.12). Každopádně výsledky při posuzování 

opakovatelnosti nelze v krátkodobém sledování hodnotit jako dostatečně relevantní. 



86 

 

 

Obr. 4.3.12 Porovnání krátkodobé varianty za použití různých hodnot bezpečnostního faktoru 

 

Na druhou stranu nepozorujeme žádný rozdíl mezi oběma variantami při posuzování 

variability hodnot. Můžeme říci, že je variabilita dána konstantními podmínkami, a to jak 

schopnostmi EMI-měřidla, tak neměnnou dynamikou proudící kapaliny. V tomto případě dle 

našich výsledků není třeba dlouhodobého sledování. 

Zároveň evidujeme výraznou nestabilitu parametrů a, b, c, d a rovněž nemůžeme dělat 

zásadní závěry při vyhodnocování opakovatelnosti v čase. Pro uspokojivé výsledky těchto 

parametrů nemáme dostatek vstupních dat.  

Obecně tedy můžeme krátkodobé sledování hodnotit jako vhodný postup pro přibližné 

vyhodnocení opakovatelnosti hodnot a pro přesné vyhodnocení variability hodnot. 

Nemůžeme se ztotožnit s obecně známou (jak z norem, tak od výrobců) informací, že 

jsou EMI-měřidla vhodná pro měření v oblastech nízkých rychlostí, jelikož zde evidujeme 

podobnou míru nejistoty měření jako u vodoměrných vrtulí. 

Rovněž nemůžeme souhlasit s informací výrobce Marsh-McBirney Inc., který 

v technickém listu měřidla Flo-Mate uvádí přesnost měření ±1 %. Při vysokých rychlostech 

lze s tímto údajem souhlasit, nicméně při rychlostech menších než 1 m.s-1 nikoliv. 

Také je nutné se na tomto místě vyjádřit k nejasné informaci autorů ISO/TS 15768 [5], 

kteří uvádí, že v případě volby krátké doby měření (méně než 30 s), zejména kvůli snížení 
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celkové doby měření, lze očekávat výraznou odchylku měření (až ±20 %), a to zejména 

v turbulentním režimu proudění. V rámci výsledků této práce lze říci, že krátká doba měření 

rozhodně nemá tak výrazný vliv na odchylku měření. Vliv intenzity turbulence proudění 

v této práci posuzován nebyl. 

Příslušné EMI-měřidlo lze prohlásit za stabilní a relativně přesné při zjišťování 

stability nuly, nicméně zcela jistě by bylo vhodné stabilitu nuly posuzovat na základě 

dlouhodobějšího měření. Možná by se v průběhu dlouhodobého sledování objevily podobně 

zvýšené odchylky rychlostí, jako v případě švýcarského výzkumu z roku 1996 [26]. 

Ostatní parametry EMI-měřidla se zdají být v souladu s technickým listem výrobce 

i informací pocházejících z příslušných norem. 
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5  ZÁVĚR 

V rámci zpracování předložené práce byla nejprve stručně shrnuta zásadní teorie 

k EMI-měřidlům, jež byla podrobně zpracována v autorově bakalářské práci [24]. Byla také 

popsána navržená aktualizace normy ISO 3455 [25] a její srovnání se stávající platnou verzí. 

V rámci zpracování práce byla taktéž navštívena akreditovaná kalibrační laboratoř 

měřidel bodových rychlostí v Praze, jejíž technické parametry jsou uvedeny. Bylo též 

zjištěno, že právě probíhá mezilaboratorní porovnání jednoho EMI-měřidla (OTT MF Pro) 

v pěti evropských kalibračních laboratořích. 

Při experimentální části této práce bylo v relativně pravidelném měsíčním intervalu 

měřeno s modelem Flo-Mate 2000, zapůjčeným od společnosti BVK, a.s. Byly podrobně 

představeny parametry jak samotného EMI-měřidla, tak zkušební trati LVV, která sloužila 

pro veškerá měření. Také byl popsán jednotný postup měření. 

Dále bylo vyhodnoceno dlouhodobé a krátkodobé sledování EMI-měřidla. Byla 

uvedena grafická zobrazení výstupů s následnou diskuzí výsledků. Dosažené výsledky 

hodnotí zejména opakovatelnost a variabilitu měřených rychlostí vykazovaných předmětným 

měřidlem. Podstatné je i porovnání časové změny sklonu kalibrační křivky s výzkumem Ing. 

Mattase a Ing. Ramešové. 

Obecně lze říci, že se posuzované EMI-měřidlo v rámci dlouhodobého sledování 

chová velmi podobně HV-měřidlům.  

Krátkodobé sledování může být vhodným nástrojem pro určení přibližných parametrů 

EMI-měřidla, a to zejména v případě hodnocení jeho variability měření. Bylo by ovšem 

zajímavé realizovat více krátkodobých sledování a uvedené trendy hodnot včetně všech 

dílčích parametrů vzájemně porovnat. V takovém případě by bylo možné provést zásadnější 

závěry. 

Nutno ale říci, že pozorujeme u EMI-měřidel, jako u jedné z alternativ měření 

bodových rychlostí, velký potenciál. Experimentální část této práce se zabývá pouze modelem 

staršího typu, z výsledků z měření s jinými EMI-měřidly [19] však víme, že novější modely 

EMI-měřidel při podobném experimentu vykazují o poznání příznivější výsledky. 

Závěrem je také nutné se zamyslet nad ideální rekalibrační lhůtou. ISO 3455 [6] uvádí 

1 rok, ISO 15768 [5] dokonce 3 roky. V rámci této práce evidujeme za dva roky měření 

s měsíční periodou odchylku rychlostí 1,3 %, což už rozhodně není zanedbatelná hodnota. 

Samozřejmě závisí na tom, jakou přesnost od EMI-měřidla vyžadujeme.  

EMI-měřidla jako taková lze hodnotit jako spolehlivou procesní instrumentaci pro 

měření bodových rychlostí. Bude však nezbytně nutné stanovit konkrétní podmínky pro jejich 

použití a údržbu v rámci jasně definovaných technických specifikací a standardů. Zásadní 
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bezesporu budou i výsledky z mezilaboratorního porovnání EMI-měřidla v pěti evropských 

kalibračních laboratořích či další obdobné experimenty. 
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

7.1 MATEMATICKÁ OZNAČENÍ 

Označení Popis         Jednotka 

Δa  Relativní odchylka parametru a od první série měření v rámci 

jedné série měření       [%] 

𝛥�̅�  Relativní odchylka parametru a od průměrné série měření  

v rámci jedné série měření      [%] 

Δb  Relativní odchylka parametru b od první série měření v rámci 

jedné série měření       [%] 

𝛥�̅�  Relativní odchylka parametru b od průměrné série měření  

v rámci jedné série měření      [%] 

Δc  Relativní odchylka parametru c od první série měření v rámci  

jedné série měření       [%] 

𝛥�̅�  Relativní odchylka parametru c od průměrné série měření 

v rámci jedné série měření      [%] 

Δd  Relativní odchylka parametru d od první série měření v rámci 

jedné série měření       [%] 

𝛥�̅�  Relativní odchylka parametru d od průměrné série měření 

v rámci jedné série měření      [%] 

Δv0  Relativní odchylka bodové rychlosti ze změřených hodnot při  

nulových otáčkách čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série měření [%] 

Δv  Relativní odchylka vypočtené rychlosti od první série měření 

v rámci i-té série měření      [%] 

𝛥�̅�  Relativní odchylka vypočtené rychlosti od průměrné série  

měření v rámci jedné série měření     [%] 

a  Směrnice proložené přímky grafu na obr. 3.4.4 v rámci jedné  

série měření        [-] 

aM  Směrnice proložené přímky grafu na obr. 4.2.15   [-] 

b  Posunutí proložené přímky grafu na obr. 3.4.4 v rámci jedné  

série měření        [m.s-1] 

bM  Posunutí proložené přímky grafu na obr. 4.2.15   [-] 
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c  Směrnice proložené přímky grafu na obr. 3.4.5 v rámci jedné  

série měření        [-] 

d  Posunutí proložené přímky grafu na obr. 3.4.5 v rámci jedné  

série měření        [ot.min-1] 

�̅�  Parametr a průměrné série měření, vypočtený ze všech  

provedených sérií měření      [-] 

�̅�  Parametr b průměrné série měření, vypočtený ze všech  

provedených sérií měření      [m.s-1] 

𝑐̅  Parametr c průměrné série měření, vypočtený ze všech  

provedených sérií měření      [-] 

�̅�  Parametr d průměrné série měření, vypočtený ze všech  

provedených sérií měření      [ot.min-1] 

k  Koeficient rozšíření       [-] 

kUA  Bezpečnostní faktor       [-] 

n  Otáčky čerpadla zkušební trati     [ot.min-1] 

nz  Změřené otáčky čerpadla v rámci jedné série měření 

nz,prum  Průměrné otáčky čerpadla ze změřených hodnot v rámci  

jedné série měření       [ot.min-1] 

pAc  Relativní rozšířená nejistota měření vypočtená ze všech  

provedených sérií měření      [%] 

pRes  Nejistota z rozlišení displeje      [%] 

Res  Rozlišitelnost EMI-měřidla      [m] 

Sv  Směrodatná odchylka ze změřených hodnot bodových rychlostí  

v rámci jedné série měření      [m.s-1] 

𝑆𝑣,0  Směrodatná odchylka ze změřených hodnot při nulových 

otáčkách čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série měření   [m.s-1] 

𝑆�̅�,𝑐  Směrodatná odchylka, vypočtená ze všech provedených sérií 

měření         [m.s-1] 

Sv,v  Vypočtená směrodatná odchylka v rámci jedné série měření [m.s-1] 

𝑆�̅�,𝑣  Směrodatná odchylka průměrné série měření, vypočtená ze všech  

provedených sérií měření      [m.s-1] 

UAC  Rozšířená nejistota měření, vypočtená ze všech provedených 

sérií měření        [-] 
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v0  Bodová rychlost při nulových otáčkách čerpadla (𝑛=0)  

v rámci jedné série měření      [m.s-1] 

v0,prum  Průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot při  

nulových otáčkách čerpadla (𝑛=0) v rámci jedné série měření [m.s-1]  

v  Změřená bodová rychlost jedné série měření   [m.s-1] 

vprum  Průměrná bodová rychlost ze změřených hodnot v rámci jedné  

série měření        [m.s-1] 

vref  Referenční rychlost       [m.s-1] 

vv,1  Vypočtená rychlost první série měření    [m.s-1] 

vv  Vypočtená rychlost v rámci jedné série měření   [m.s-1] 

�̅�𝑣  Rychlost průměrné kalibrace, vypočtená ze všech provedených  

sérií měření        [m.s-1] 

 

7.2 OSTATNÍ OZNAČENÍ 

Označení Popis         

ABS  Akrylonitrilbutadienstyren 

BVK  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

ČR  Česká republika       

ČSN  Česká technická norma      

EMI-měřidlo Elektromagnetické indukční měřidlo bodových rychlostí  

HV-měřidlo Vodoměrná (hydrometrická) vrtule s rotačním prvkem 

Li-ion  Lithium-iontová baterie      

LVV  Laboratoř vodohospodářského výzkumu    

NiCad  Nikl-kadmiový akumulátor        

PVC  Polyvinylchlorid 

VUT  Vysoké učení technické      
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8  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P_1: 

- Závislost odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) na otáčkách 

čerpadla zkušební trati, vztažených k prvnímu měření (dlouhodobé sledování). 

- Závislost odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) na otáčkách 

čerpadla zkušební trati, vztažených k prvnímu měření (krátkodobé sledování). 

- Závislost odchylky rychlostí na otáčkách čerpadla zkušební trati pro Flo-Mate 

(BVK), vztaženo k průměrné hodnotě rychlosti ze všech měření (dlouhodobé 

sledování). 

- Závislost odchylky rychlostí na otáčkách čerpadla zkušební trati pro Flo-Mate 

(BVK), vztaženo k průměrné hodnotě rychlosti ze všech měření (krátkodobé 

sledování). 

- Závislost odchylky rychlostí na průměrné rychlosti pro Flo-Mate (BVK), 

vztaženo k průměrné hodnotě rychlosti ze všech měření (dlouhodobé 

sledování). 

- Závislost odchylky rychlostí na průměrné rychlosti pro Flo-Mate (BVK), 

vztaženo k průměrné hodnotě rychlosti ze všech měření (krátkodobé 

sledování). 

Příloha P_2: 

- Porovnání relativní rozšířené nejistoty pAc vykazované Flo-Mate (BVK) s 

hodnotami uváděnými ČSN EN ISO 748 (dlouhodobé sledování). 

- Porovnání relativní rozšířené nejistoty pAc vykazované Flo-Mate (BVK) s 

hodnotami uváděnými ČSN EN ISO 748 (krátkodobé sledování). 

- Porovnání relativní rozšířené nejistoty pAc vykazované Flo-Mate (BVK) s 

hodnotami uváděnými ČSN EN ISO 748 (srovnání variant). 

Příloha P_3: 

- Časová závislost odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) pro 

zvolené otáčky čerpadla zkušební trati, vztaženo k prvnímu měření 

(dlouhodobé sledování). 

- Časová závislost odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) pro 

zvolené otáčky čerpadla zkušební trati, vztaženo k prvnímu měření -detail 

(dlouhodobé sledování). 

- Časová závislost odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) pro 

zvolené otáčky čerpadla zkušební trati, vztaženo k prvnímu měření 

(krátkodobé sledování). 
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Příloha P_4: 

- Závislost směrodatné odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) na 

otáčkách čerpadla zkušební trati (dlouhodobé sledování). 

- Závislost směrodatné odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate (BVK) na 

otáčkách čerpadla zkušební trati (krátkodobé sledování). 

Příloha P_5: 

- Časová závislost směrodatné odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate 

(BVK) pro zvolené otáčky čerpadla zkušební trati (dlouhodobé sledování). 

- Časová závislost směrodatné odchylky rychlostí vykazovaných Flo-Mate 

(BVK) pro zvolené otáčky čerpadla zkušební trati (krátkodobé sledování). 

Příloha P_6: 

- Časový průběh odchylky parametru "a" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(dlouhodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "a" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(krátkodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "b" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(dlouhodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "b" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(krátkodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "c" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(dlouhodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "c" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(krátkodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "d" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(dlouhodobé sledování). 

- Časový průběh odchylky parametru "d" vykazované Flo-Mate (BVK) 

(krátkodobé sledování). 

- Porovnání změny sklonu "kalibrační" křivky "a" v čase pro Flo-Mate (BVK) s 

variantou Mattas (dlouhodobé sledování). 

- Porovnání změny sklonu "kalibrační" křivky "a" v čase pro Flo-Mate (BVK) s 

variantou Mattas (krátkodobé sledování). 

Příloha P_7: 

- Závislost odchylky průměrných rychlostí na otáčkách čerpadla zkušební trati 

pro Flo-Mate (BVK), vztaženo k referenční rychlosti vref zkušební trati 

(dlouhodobé sedování). 

- Závislost odchylky průměrných rychlostí na otáčkách čerpadla zkušební trati 

pro Flo_Mate (BVK), vztaženo k referenční rychlosti vref zkušební trati 

(krátkodobé sedování). 
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- Závislost odchylky průměrných rychlostí na průměrné rychlosti pro Flo-Mate 

(BVK), vztaženo k referenční rychlosti vref zkušební trati (srovnání variant). 

- Závislost odchylky průměrných rychlostí na průměrné rychlosti pro Flo-Mate 

(BVK), vztaženo k referenční rychlosti vref zkušební trati (srovnání se 

švýcarským výzkumem). 


