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ABSTRAKT 
 

Tato práce popisuje návrh experimentálního měření obsahu nerozpuštěného vzduchu 

ve vodě, postup měření a vyhodnocení experimentu. Princip měření je založen na stanovení 

rychlosti zvuku v potrubí, na jejíž velikost má značný vliv přítomnost nerozpuštěného vzduchu. 

Výsledky měření byly porovnány s obsahem vzduchu získaným výpočtem z kalibrovaného 

průtoku vzduchu dýzou. 

 

Klíčová slova 

obsah nerozpuštěného vzduchu, diskrétní Fourierova transformace, dýza, rychlost zvuku 

 

ABSTRACT 

 
 This thesis describes the design and evaluation process of experimental measuring of 

the amount of bubbly air in water. The measuring principle is based on the assessment of speed 

of sound, which is dependent on the presence of air. Results were compared with the 

concentration calculated from the calibrated air flow through nozzles. 
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ÚVOD 

 

V současné době dochází k velkému rozvoji průmyslu a přitom se většina organizací 

začíná připravovat na předpovídanou krizi. Firmy se snaží na tuto předpověď reagovat 

a co nejlépe se připravit. Hlavními trendy zmíněných příprav je snížení zmetkovitosti, nalezení 

nových odvětví vývoje a zvýšení různorodosti produktů za účelem pokrytí co největší části 

světového trhu. V nedávné době došlo k otevření globálního trhu, čímž se sice naskytly nové 

možnosti mezinárodní spolupráce, ovšem také to mělo za následek výrazné zvýšení konkurence 

na českém trhu. V některých průmyslových odvětvích tedy začal být kladen důraz na výrazné 

snížení cen výrobku, na zvýšení jeho spolehlivosti a také na redukci množství odpadu. Většina 

organizací tedy začala investovat do vyřešení výše popsaných problémů a hledat nové pracovní 

postupy. 

Cílem této práce je navrhnout a experimentálně vyzkoušet nový způsob měření obsahu 

nerozpuštěného vzduchu, který by mohl sloužit jako inspirace k vyřešení některých uvedených 

problémů. Metoda by mohla najít uplatnění například ve vodárenství, mléčném průmyslu nebo 

papírenství. Přítomnost nerozpuštěného vzduchu může způsobit řadu problémů. 

V mlékárenském průmyslu může způsobit snížení trvanlivosti potravin. V papírenství může 

způsobit nedodržení normy kvality výrobku, nebo v horším případě znehodnocení produktu. 

Vzduch se ve vodě může vyskytovat v rozpuštěné a nerozpuštěné formě. Zařízení pro měření 

obsahu rozpuštěného vzduchu je na trhu poměrně velké množství. Stanovení obsahu 

nerozpuštěného vzduchu je ovšem velmi problematické a na trhu je dostupné pouze velmi 

omezené množství přístrojů umožňujících tento typ měření. Stanovení obsahu nerozpuštěného 

vzduchu je také poměrně nákladná záležitost a ve většině aplikací je levnější cestou investovat 

do ochranných prvků sloužících k jeho odloučení. V některých systémech ovšem nelze tyto 

prvky použít a je třeba tuto veličinu kontrolovat. V praxi se lze často setkat s kontrolními 

odběry vody, na odebraných vzorcích je následně proveden rozbor vody. Tento způsob je velmi 

pomalý a vzhledem k malému objemu vzorku je možné, že obsah vzduchu vůbec neodhalí. [1] 

Experimentální metoda byla navržena tak, aby bylo možné kontinuální měření 

s co nejmenším zpožděním. Bylo by tedy možné přítomnost vzduchu včas detekovat a provést 

potřebné kroky k jeho odstranění. V některých aplikacích by kontinuální měření také mohlo 

pomoci stanovit maximální přípustný obsah vzduchu, který ještě nezpůsobí žádné problémy.  

Nalezení této hranice je při přerušovaném měření velmi problematické a k jeho stanovení je 

třeba velké množství vzorků. Měřicí zařízení využívající princip měření popsaný v této práci 

by také mohlo sloužit jako pojistný prvek, který by při nárůstu obsahu vzduchu nad dovolenou 

hranici přerušil výrobní cyklus. 

Metoda je založena na faktu, že přítomnost nerozpuštěného vzduchu má velký vliv 

na rychlost zvuku v potrubí. Pokud tedy známe rychlost zvuku ve směsi, tak jsme schopni 

stanovit procentuální obsah vzduchu. Ke stanovení rychlosti zvuku byl využit fázový posuv 

tlakových pulzací naměřených na dvou rozdílných místech v potrubí. Tlakové pulzace byly 

do systému vnášeny pomocí pístku umístěného kolmo na směr proudění kapaliny. V teoretické 

části byl odvozen vztah, pomocí kterého byla z fázového posunu vypočtena rychlost zvuku. 

Aby bylo možné posoudit, zda naměřená data odpovídají skutečnosti, bylo třeba stanovit 

množství nerozpuštěného vzduchu přítomného v systému během měření. Protože nebylo 

dostupné žádné komerční zařízení, které by tento typ měření umožňovalo, bylo množství 

vzduchu vháněného do potrubí stanoveno pomocí kalibrovaného průtoku dýzou. Naměřené 

průběhy byly poté porovnány a okomentovány. 
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1 Vzduch ve vodě 
 

Vzduch se do vody může dostat z několik zdrojů. Nejvýznamnějším zdrojem jsou 

netěsnosti kolem nestacionárních částí systému, jako jsou například těsnicí kroužky kolem 

hřídele čerpadla. Hlavním úkolem tohoto těsnění je zabránit průsaku vody ven z potrubí, ovšem 

tlak v místě těsnění často dosahuje velmi nízkých hodnot, což může způsobit přisávání vzduchu 

do potrubí. Dalším významným zdrojem vzduchu jsou netěsnosti ve spojích potrubí či jiných 

konstrukčních částech. Významné množství je také přivedeno do systému společně 

s dopravovaným médiem. V zásobní nádrži se může vzduch vyskytovat ve formě bublinek, 

nebo v rozpuštěné formě. Vlivem změn tlaku při proudění může docházet k jeho 

shromažďování a následnému vylučování ve formě bublinek. Tento jev je často následován 

jejich opětovným zánikem.  

Při zhroucení vzduchové bublinky dochází k vytvoření tlakové vlnky. Tento tlakový 

výkyv je sám o sobě nevýznamně malý, ovšem pokud k němu dochází opakovaně a v blízkosti 

povrchu potrubí, oběžného kola, nebo jiných konstrukčních částí systémů, tak způsobuje 

cyklické namáhání. Tento jev může výrazně snížit životnost materiálu. Frekvence, kterou 

zanikání bublinek do systému vnáší, se nachází ve slyšitelném spektru, a tudíž také zvyšuje 

hlučnost. Pokud je vlastní frekvence některých částí blízká této frekvenci, tak by mohlo 

docházet ke vzniku nežádoucích vibrací. 

Při konstrukci je tedy dobré s obsahem vzduchu ve vodě počítat a případné množství 

vzduchu ve vodě vhodnými konstrukčními prvky zredukovat. V některých aplikacích jsou 

požadavky na množství vzduchu velmi přísné, a proto se kladou požadavky na jeho 

monitorování. Metod ke stanovení rozpuštěného vzduchu ve vodě je mnoho a jsou hojně 

rozšířeny, ovšem stanovení nerozpuštěného vzduchu je velmi problematické. Na přisávaní 

vzduchu může mít vliv nespočet faktorů, a proto nemusí být jednoduché zdroj odhalit. 

Přítomnost vzduchu může být také prvním indikátorem případné poruchy.  
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2 Způsoby měření obsahu vzduchu ve vodě 
 

Vzduch se ve vodě nachází ve dvou formách, a to v rozpuštěné a nerozpuštěné formě. 

Pokud se ve vodě nachází vzduch ve formě bublinek, tak dochází k jeho samovolnému 

rozpouštění ve vodě, a tudíž ke zvýšení obsahu rozpuštěného vzduchu. V důsledku změn tlaku 

a teploty vody může také docházet k jeho opětovnému vylučování. Vzduch se většinou vyloučí 

ve formě mikrobublinek. Obě formy tedy spolu blízce svázané, ovšem jejich měření se provádí 

rozdílnými způsoby.  

V následující kapitole jsou popsány vybrané principy měření vzduchu 

ve vodě, se zaměření na jeho množství. Existují totiž také metody, které jsou určeny především 

ke stanovení formy, ve které se vzduch ve vodě nachází. Jako jsou například metody k určení 

velikosti bublin nerozpuštěného vzduchu. 

2.1 Měření obsahu rozpuštěného vzduchu 

 

Rozpuštěný vzduch je vodě velmi důležitý jak pro organismy, které v ní žijí, tak pro 

udržení biologické rovnováhy. Při jeho nedostatku nebo přebytku může docházet 

například k nadměrnému růstu řas. Ty mohou způsobit zanášení úzkých částí systému. Pokud 

je ve vodě vzduchu velmi málo, tak začne docházet k úhynu živočichů. Tento druh měření 

se často využívá v letních měsících, když vlivem zvýšení teploty v nádržích a řekách dochází 

k dramatickému snížení koncentrace rozpuštěného vzduchu, což má často za následek úhyn 

ryb.  

Přítomnosti rozpuštěného vzduch ve vodě proudící skrze technické zařízení nelze 

zabránit, ovšem ve většině aplikací nezpůsobuje žádné problémy. Nepříjemnosti 

nastanou, jakmile začne docházet k jeho vylučování v nerozpuštěné formě. Čím větší je obsah 

rozpuštěného vzduchu, tím větší je riziko vyloučení ve formě mikrobublinek. Z tohoto důvodu 

je vhodné na některých zařízeních rozpuštěný vzduch monitorovat. 

2.1.1 Rozbor vody 

 

Při měřeních tohoto typu se stanovuje buď obsah oxidu uhličitého nebo kyslíku ve vodě. 

K tomuto účelu se používají dva základní principy. První z nich využívá k měření oxidační 

činidla. Aby bylo možné činidlo použít, tak musí být nejdříve podle předepsaného postupu 

odebrán vzorek vody. Po přidání odpovídajícího množství činidla se voda zabarví. Po uplynutí 

předepsané doby se podle odstínu barvy vody stanovuje obsah hledané látky, která v uváděné 

aplikaci reprezentuje obsah vzduchu.  

Druhý způsob využívá k měření speciální sondy, které pracují na principu galvanické 

sondy nebo jiném velmi podobném principu. Funkčnost většiny z nich je založena 

na polopropustné membráně, skrze kterou projdou atomy plynu, ovšem pro průchod vody 

je membrána příliš hustá. Za membránou je umístěna elektroda, na které se pomocí elektrického 

náboje vynucuje zachytávání atomů plynu. Vyhodnocuje se změna odporu měřená na katodě. 

Toto navýšení odporu je způsobené vrstvou nahromaděného plynu, která má mnohonásobně 

horší vodivost než voda. Kdyby byla sonda trvale v provozu, tak by se na povrchu vytvořila 

vrstva, která by znemožnila měření. [2] 
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Z výše uvedených informací je tedy patrné, že ani jednu metodu nelze použít 

pro kontinuální měření. Použitelnost výše uvedených metod se tedy vztahuje pouze 

na dlouhodobé monitorování. 

  

2.1.2 Optický způsob 

 

Sonda se většinou skládá ze zdroje světla, dvou fotodiod a luminoforní vrstvy. Zdrojem 

světla je LED dioda, která je často umístěna mimo sondu a připojena pomocí světlovodu. 

Fotodiody jsou použity buď stejné a vybavené dvěma různými filtry, nebo dvě 

rozdílné. Ty ovšem musejí mít různou citlivost na světelné spektrum. Zdrojem červeného světla 

je fluorescence vznikající na luminoforu, která je vybuzená stimulací modrým světlem. Emisní 

vlastnosti luminoforu jsou závislé na prostředí. V uvedené aplikaci na koncentraci kyslíku 

ve vodě. Atomy kyslíku absorbují část energie. Čím je tedy jeho koncentrace vyšší, tím dříve 

emise červeného světla po přerušení buzení ustane. [3] 

Budicí modrý signál je střídavě přerušován a sleduje se zpožděním odezvy červeného 

signálu. Nejčastěji se využívá periodický budicí signál a vyhodnocuje se fázový posuv mezi 

snímanými signály. [3] 

Z principu měření je patrné, že metoda umožňuje stanovit obsah kyslíku ve směsi. Jeho 

koncentraci lze poté přepočítat na obsah nerozpuštěného vzduchu. Optické sondy se často 

používají v potravinářství a ve farmacii ke kontinuálnímu měření na místech, kde jsou přísné 

požadavky na hygienu. Luminofor velmi rychle reaguje na změny koncentrace kyslíku, čehož 

se využívá v přenosných sondách určených k okamžitému změření na místě.  

 

 

 

         Obr. 2.1 Optické měření koncentrace kyslíku (převzato z [3]) 
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2.2 Měření obsahu nerozpuštěného vzduchu 

 

Tato forma, ve které se může vzduch ve vodě v technických zařízeních a v potrubních 

systémech vyskytovat, dokáže způsobit velké potíže. Aby se jim zabránilo, tak musí být systém 

ošetřen ochrannými prvky, jako jsou například odvzdušňovací ventily nebo vzdušníky. 

Nerozpuštěný vzduch se v proudu vody drží buď uprostřed, kde vnáší do potrubí tlakové 

pulzace, nebo přilne k vnitřnímu povrchu potrubí, kde může ovlivňovat správnou funkčnost 

snímačů. Největší riziko ovšem nastává při hromadění nerozpuštěného vzduchu. Pokud dojde 

v systému k nashromáždění většího množství nerozpuštěného vzduchu, vzniká nebezpečí 

utržení proudu kapaliny, což má za následek vznik tlakového rázu. Pokud dojde k akumulaci 

vzduchu ve funkční části zařízení, tak může nastat omezení jeho funkčnosti, nebo v horším 

případě úplné vyřazení zařízení z funkce.  

Tento jev může být nebezpečný například pro čerpadla. Proto je v některých aplikacích 

nutné umístit před čerpadlo odvzdušňovací ventil. Tento ochranný prvek umožňuje vypuštění 

nerozpuštěného vzduchu do atmosféry bez úniku vody. Při návrhu potrubního systému je třeba 

hromadění vzduchu předcházet použitím vhodných konstrukčních prvků, a pokud je to možné, 

vyhnout se použití slepých větví.  

Vzduch se v systému hromadí na nejvyšším místě. Tento fakt se nepříznivě projevuje 

zejména u potrubních systémů, které dopravují vodu přes horizont. Nahromaděný vzduch zde 

může způsobit úplné utržení proudu, což má za následek přerušení dodávky vody. Potrubí 

je poté nutné odstavit a opět zavodnit.  

V některých technologických procesech je přítomnost nerozpuštěného vzduchu 

nežádoucí a je nutné vzduch úplně odstranit. Aby nedošlo k poškození výrobku, tak jsou tyto 

systémy vybaveny odvzdušňovacími prvky. Ceny těchto zřízení mohou být podle typu aplikace 

velmi rozdílné. Způsobů, jak stanovit množství nerozpuštěného vzduchu, není mnoho a v praxi 

se s nimi lze setkat pouze ojediněle. Často by informace získané tímto měřením byly velmi 

užitečné, ovšem vzhledem k vysoké ceně zařízení umožňujícího tuto veličinu stanovit 

se od měření odstupuje. 

 

2.2.1 Digitální zpracování obrazu 

 

Tato metoda vyhodnocuje množství nerozpuštěného vzduchu pomocí zpracování 

optických snímků proudění. Snímky musí být pořízeny skrze průhled v potrubí. Pro zvýraznění 

bublinek na snímcích by protější strana měla být co nejtmavší. Snímky jsou většinou převáděny 

na černobílý obraz, aby byl kontrast ještě zřetelnější. Obraz je poté vyhodnocován buď pouze 

vizuálně, nebo automaticky z poměru počtů černých a bílých pixelů. 

Mezi hlavní nevýhody této metody patří značná nepřesnost a nutnost průhledu do potrubí. 

Vytvoření průzoru je konstrukčně velmi náročné, drahé a v některých aplikacích není možné. 

Z principu lze toto vyhodnocení použít pouze pro potrubí malých průřezů. S touto metodou 

se lze setkat hlavně v laboratořích, kde se většinou použijí průzory vytvořené pro větší 

porozumění jevů souvisejících s prouděním kapaliny. [4] 
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2.2.2 Akustické metody 

 

Existují dva hlavní typy akustických metod. Častěji využívané jsou metody založené 

na rezonanční frekvenci vzduchových bublin. Při měření je směs vzduchu a kapaliny buzena 

předem daným spektrem frekvencí a sleduje se velikost naměřené amplitudy. Pokud se v médiu 

nachází bublinky nerozpuštěného vzduchu, tak by při buzení frekvencí blízké vlastní frekvenci 

bublinek mělo docházet k nárůstu amplitudy. Podle toho, jak výrazný nárůst je naměřen 

a v jakých hodnotách amplitud se pohybuje, lze stanovit množství vzduchu, které je ve směsi 

přítomno. Na trhu je aktuálně dostupných několik měřicích přípravků využívajících tohoto 

principu. [5] 

Druhý typ využívá jevů, které nastávají při pronikání vzduchu do systému. Vniká-li 

vzduch do potrubí malým otvorem, dochází vlivem povrchových sil k tvorbě bublinky téměř 

kulového tvaru. Jakmile dosáhne kritického průměru, při kterém začne převažovat vliv 

vztlakových sil, dojde k odtržení bublinky a jejímu samovolnému vznosu k hladině. Odtrhávání 

bublinek od otvoru způsobuje tlakové pulzace, jejichž frekvenci lze stanovit výpočtem. 

Abychom ji mohli určit, tak musíme znát velikost a tvar otvoru, kterým budou bublinky 

do kapaliny vnikat. Vztahy používané pro stanovení frekvence většinou uvažují adiabatický jev 

a ideální kulovitý tvar bubliny, což s sebou přináší značné omezení použitelnosti této metody. 

[6] 

V případě vnikání vzduchu do potrubí, kterým protéká kapalina, by byl tvar vzduchové 

bubliny před jejím odtržením značně ovlivněn proudem kapaliny. Tvar bublinky by nebyl 

kulový, ale spíše oválný, což by mělo za následek změnu frekvence odtrhávání. Z tohoto 

důvodu našly tyto metody uplatnění hlavně při měření v nádržích či podtlakových nádobách. 
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3 Návrh experimentálního měření obsahu nerozpuštěného vzduchu 
 

Tato kapitola je věnována návrhu experimentálního měření. V úvodní části je popsán 

postup odvození teoretických vztahů, včetně všech předpokladů. Je kladen důraz na popis všech 

nepřesností a kompromisů komplikujících dosažení výsledných vztahů, které by mohly mít vliv 

na výslednou nepřesnost měření. Druhá část kapitoly se věnuje návrhu experimentu, včetně 

popisu způsobu vyhodnocení naměřených dat. Při návrhu experimentu byly použity poznatky 

vycházející z teoretické části. Způsob vyhodnocení byl volen tak, aby byla chyba co nejmenší. 

Ovšem vzhledem k rozsahu měření a dostupným výpočetním kapacitám, musel být brán ohled 

i na realizovatelnost. Při měření bylo zaznamenáno více než deset tisíc souborů o celkové 

velikosti přes 170 GB. I přesto, že byla vytvořena speciální aplikace, která byla navržena 

a optimalizována pouze pro účely experimentu, tak čas potřebný ke zpracování dat nebyl 

zanedbatelný.  

V teoretické časti byl odvozen vztah pro výpočet rychlosti zvuku ve směsi vody 

a vzduchu. Experiment byl navržen tak, aby bylo možné tuto rychlost co nejpřesněji stanovit. 

Z teoretických vztahů vyplývá, že přítomnost nerozpuštěného vzduchu ve vodě způsobuje 

výrazný pokles této veličiny, což by mělo být při měření výhodné. Rychlost zvuku je dále 

závislá na teplotě a tlaku, což bohužel vnáší do měření další dvě proměnné. Princip 

vyhodnocení je postaven na diskrétní Fourierově transformaci (dále jen DFT). 

Při aplikaci DFT šlo o dosažení co nejlepšího poměru výpočetního času a přesnosti 

vyhodnocení. Kdyby byl volen delší časový krok, tak by došlo ke zvýšení přesnosti 

výpočtu, ovšem výpočetní čas by několikanásobně vzrostl. Krok byl také volen s ohledem 

na případnou aplikaci metody v praxi. Celkové zpoždění, se kterým by bylo možné stanovit 

obsah vzduchu, je dáno součtem doby měření a času potřebného ke zpracování dat. 

 

3.1 Teorie 

 

Spojitý, deterministický signál lze popsat pomocí amplitudy, úhlové frekvence a fáze. 

Tento typ funkcí lze popsat jednoduchým vztahem, jako je například rovnice 3.1. Jelikož při 

stanovení rychlosti zvuku budeme využívat fázi signálu, tak je výhodné zvolit periodický 

signál, který lze popsat jednoduchou funkcí, a přitom ho lze snadno a spolehlivě generovat. 

Jelikož střídavé napětí je dostupné téměř kdekoliv a lze je transformovat na požadované 

parametry pomocí jednoduchých zařízení dostupných téměř v každé laboratoři, tak byla jako 

vstupní signál pro experiment zvolena sinusová funkce.  

 

 

 𝑦(𝑡) = A ∗ sin(2 ∗ π ∗ f ∗ t + φ0) (3.1) 

 

 

A - amplituda signálu [Pa] 

f - frekvence signálu [Hz] 

t - čas [s] 

y(t) - velikost v časový okamžik t [Pa] 

φ0 - fázový posuv na počátku měření [rad] 
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 Vstupní signál byl použit pro vytvoření tlakových pulzací, které jsou vnášeny 

do kapaliny. Průběh tlaků měřených snímači tlaku je poté popsán rovnicí postupného vlnění 

3.2. [7] 

 

 
𝑌(𝑡) = Y𝑚 ∗ sin 2π (

t

T
−
L

λ
) = Y𝑚 ∗ sinω (t −

L

c
) (3.2) 

 

 

Y𝑚 - amplituda tlakových pulzací [-] 

T - perioda signálu [s] 

L - vzdálenost snímače od místa buzení [m] 

λ - vlnová délka [m] 

c - rychlost šíření tlakových pulzací [m/s] 

ω - úhlová frekvence budícího signálu [rad/s] 

 

3.1.1 Fázový posun 

 

Fáze signálu znázorňuje jeho posunutí od počátku, neboli o kolik radiánů (stupňů) 

je počátek signálu posunut od zvoleného časového okamžiku. Jelikož by bylo velmi složité 

stanovit hodnotu fáze vstupního signálu pro daný okamžik, tak byl pro experiment použit rozdíl 

fází mezi dvěma měřenými signály. Tím dojde ke značnému zjednodušení měření. Když poté 

vyjádříme fázový posun jako funkci času a rychlosti zvuku, tak dostaneme vztah 3.3.  

 

 

 

Obrázek 3.1. Fázový posun mezi signály 

 

 

Průběh fáze signálu v místě měření je tedy popsán vztahem 3.3. Z naměřených dat byly 

stanoveny fáze signálu na dvou rozdílných místech pro stejný časový okamžik. Tyto fáze 

označíme jako φA a φB, kde index A označuje blíže umístěný snímač a index B naopak snímač 

dále umístěný. Fázový posun na počátku měření je ve vztahu vyjádřen jako funkce vzdálenosti 

snímače od buzení a rychlosti šíření tlakových pulzací. 

 

φB 

φA 

φ0 

LB 

LA 

A B 
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φ(t) - hodnota fáze v místě tlakového odběru pro časový okamžik t [rad] 

L - vzdálenost mezi buzením a místem měření [m] 

c - rychlost šíření tlakových pulzací [m/s] 

 

 

Za předpokladu, že jsou místa odběru umístěna blízko u sebe, lze říci, že rychlost zvuku 

mezi budičem a snímači je stejná. Rozdíl fází lze tedy vyjádřit pomocí vztahu 3.4. 

 

 

 Δφ(t) = φ𝐵 − φ𝐴 =
𝜔

𝑐
∗ (L𝐵 − L𝐴)[rad] 

 
(3.4) 

 

 

 

Následným vyjádřením rychlosti byl odvozen výsledný vztah pro rychlost šíření 

tlakových pulzací neboli pro rychlost zvuku. 

 

 c =
𝜔

φ𝐵 − φ𝐴
∗ (L𝐵 − L𝐴)[m/s] (3.5) 

 

 
Za určitých podmínek by fáze získaná měřením na jednom ze snímačů tlaku mohla být 

nahrazena fází elektrického signálu na buzení. Muselo by ovšem být provedeno kalibrační 

měření pro stanovení zpoždění mezi napětím na cívce budiče a vybuzenými tlakovými 

pulzacemi. Bylo by také pravděpodobné, že by budič tlakových pulzací nebyl schopen udržen 

konstantní zpoždění, tudíž by bylo velmi složité a problematické stanovit kalibrační křivky.  

  

 

 

 

φ(t) = ω ∗ (t +
L

c
)[rad] 

(3.3) 

Δφ(t) - rozdíl fází v místech tlakových odběrů pro časový okamžik t [rad] 

c - rychlost zvuku ve směsi [m/s] 

ω - frekvence budícího signálu [rad/s] 

L𝐴 - vzdálenost blíže umístěného snímače od místa buzení [m] 

L𝐵 - vzdálenost dále umístěného snímače od místa buzení [m] 

φ𝐴 - fázový posuv naměřený na blíže umístěném snímači [rad] 

φ𝐵 - fázový posuv naměřený na dále umístěném snímači [rad] 
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3.1.2 Teoretická rychlost zvuku 

 

Na rychlost zvuku v potrubí má značný vliv obsah nerozpuštěného vzduchu, čehož 

se pokusíme využít při návrhu experimentu. Pokud se do vody dostane i jen velmi malé 

množství vzduchu, tak může dojít k poklesu této rychlosti až na jednu desetinu původní 

hodnoty. Při návrhu systému se musí počítat s dynamickými vlivy pohyblivých součástí. Přenos 

tlakových pulzací se stanovuje na základě rychlosti zvuku vypočtené pro materiál potrubí a pro 

přenášené médium. Tudíž i malé množství vzduchu v systému může za jistých okolností 

způsobit značné nepříjemnosti. [8] 

Rychlost zvuku ve vodě byla stanovena pomocí tabulkové hodnoty modulu objemové 

stlačitelnosti a hustoty vody, která byla odečtena z parních tabulek.  

 

 

 

𝑐𝑘 = √
𝐾𝑘
𝜌𝑘

[
𝑚

𝑠
] (3.6) 

 

 

 

 

Stlačování a rozpínání plynu při průchodu tlakové vlny je velmi rychlé, a proto lze 

uvažovat, že nebude docházet k výměně tepla s okolím. Lze tedy předpokládat, že šíření zvuku 

je děj blízký adiabatickému. Tímto předpokladem vnášíme do výpočtu jistou chybu. Vzhledem 

k tomu, že má tato veličina dominantní vliv při vysokém obsahu vzduchu ve směsi a v našem 

experimentu dosáhneme maximálně 7 % objemového obsahu vzduchu, tak lze tuto chybu 

považovat za přijatelnou. Vztah pro výpočet rychlosti zvuku v plynech je uveden v rovnici 3.7. 

Při výpočtu byla uvažována teplota 16°C. Tato teplota byla naměřena v místnosti, kde byl 

experiment proveden. [8] 

 

 

 

𝑐𝑔 = √𝜅
𝑝𝑝

𝜌𝑝
 [
𝑚

𝑠
] (3.7) 

 

 

 

 

 

 

𝐾𝑘 - modul objemové stlačitelnosti kapaliny [Pa] 

𝜌𝑘 - hustota kapaliny [kg/m3] 

𝑐𝑘 - rychlost zvuku v kapalině [m/s] 

𝑝𝑝 - tlak plynu [Pa] 

𝜌𝑝 - hustota plynu [kg/m3] 

 κ - Poissonova (adiabatická) konstanta [-] 

𝑐𝑔 - rychlost zvuku v plynu [m/s] 
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Dalším krokem je vyjádření modulu objemové pružnosti směsi plynu a kapaliny. Modul 

vyjadřuje míru stlačitelnosti média. Pokud zanedbáme vzájemnou rozpustnost látek ve směsi, 

tak lze modul stanovit jako poměrný součet modulů objemové pružnosti jednotlivých složek 

směsi. Koeficient 𝛼𝑉vyjadřuje objemový obsah plynu ve směsi, neboli poměr obejmu plynu 

k celkovému objemu směsi. Ze vztahu 3.7 lze odvodit, že objemová stlačitelnost plynu je 

popsána součinem Poissonovy konstanty a tlaku plynu. [9] 

 

 

 1

𝐾𝑠
=
1 − 𝛼𝑉
𝐾𝑘

+
𝛼𝑉
𝐾𝑝

=
1 − 𝛼𝑉

𝑐𝑘
2 ∗ 𝜌𝑘

+
𝛼𝑉

𝜅 ∗ 𝑝𝑝
[𝑃𝑎] (3.8) 

 

 

 

 

Hustota směsi musí být rovna poměru celkové hmotnosti směsi k objemu 

směsi – viz rovnice 3.9. Tento vztah je opět platný pouze tehdy, pokud nedochází 

ke vzájemnému rozpouštění látek ve směsi. Protože čas, který uplyne mezi přidáním plynu 

do kapaliny a vlastním měřením, je velmi krátký, tak lze předpokládat, že k rozpuštění 

významné části plynu nestihne dojít. [10]  

 

 

 

 

 

 

Na hustotu plynu má značný vliv jeho teplota a tlak, a proto ji nelze považovat 

za konstantní. Plyn uvažujeme opět jako ideální, tudíž lze pro vyjádření jeho hustoty využít 

stavovou rovnici ideálního plynu - viz vztah 3.10. Změny teploty a tlaku dosažené v průběhu 

experimentu nemají zásadní vliv na změnu hustoty vody. Proto je možné předpokládat, že bude 

v průběhu měření jedné části experimentu téměř konstantní. Jinými slovy je možné pro účely 

jednoho měření uvažovat vodu jako nestačitelné médium. 

 

  

𝐾𝑠 - modul objemové stlačitelnosti směsi [Pa] 

𝐾𝑘 - modul objemové stlačitelnosti kapaliny [Pa] 

𝐾𝑝 - modul objemové stlačitelnosti plynu [Pa] 

𝛼𝑉 - objemový obsah plynu ve směsi [-] 

 
𝜌𝑠 =

𝑚𝑠

𝑉𝑠
=
𝑚𝑘 +𝑚𝑝

𝑉𝑘 + 𝑉𝑝
 [
𝑘𝑔

𝑚3
] (3.9) 

𝜌𝑠 - hustota směsi [kg/m3] 

𝑚𝑠 - hmotnost směsi [kg] 

𝑉𝑠 - objem směsi [m3] 

𝑚𝑘 - hmotnost kapaliny [kg] 

𝑉𝑘 - objem kapaliny [m3] 

𝑚𝑝 - hmotnost plynu [kg] 

𝑉𝑝 - objem plynu [m3] 
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𝜌𝑠 = (1 − 𝛼𝑣) ∗ 𝜌𝑘 +

𝛼𝑉 ∗ 𝑝𝑝

𝑅 ∗ 𝑇𝑝
 [
𝑘𝑔

𝑚3
] (3.10) 

 

 

 

Protože bylo proudění v průběhu experimentu silně turbulentní tak se vzduchu ve směsi 

s nejvyšší pravděpodobností vyskytoval ve formě malých bublinek. Bylo tedy možné uvažovat 

dokonalé vyrovnání tlaku a teploty plynu s kapalinou. Vztah 3.11 byl odvozen dosazením 

hustoty a modulu objemové stlačitelnosti směsi do rovnice pro výpočet rychlosti zvuku 3.6. 

 

 

 1

𝑐2
= [(1 − 𝛼𝑉) ∗ 𝜌𝑘 +

𝛼𝑉 ∗ 𝑝

𝑅 ∗ 𝑇
] ∗ [

1 − 𝛼𝑉

𝑐𝑘
2 ∗ 𝜌𝑘

+
𝛼𝑉
𝜅 ∗ 𝑝

][
𝑠2

𝑚2
] (3.11) 

 

 

 

 

Pokud výsledný vztah vyneseme do grafu, zjistíme, že rychlost zvuku ve směsi může 

dosahovat menších hodnot než v samotném plynu. Vliv tlaku na průběh rychlosti zvuku 

je znázorněn v grafu 3.2. Z průběhu lze vidět, že malá změna tlaku nemá na průběh zásadní 

vliv, ale velká změna tlaku způsobí, že pokles rychlosti zvuku je pozvolnější. Do grafu 3.1 byl 

vynesen průběh rychlosti zvuku v celém rozsahu pro atmosferický tlak média a teplotu 16°C. 

V praxi se lze setkat spíše s objemovým obsahem vzduchu. Ten je definován jako poměr 

objemu vzduchu ve směsi k celkovému objemu směsi. Tyto veličiny lze mezi sebou přepočítat 

podle vztahu 3.12. 

 

 

 
𝛼𝑉 =

𝑉𝑝

𝑉𝑠
= 𝛼 ∗

𝜌𝑠
𝜌𝑝
 (3.12) 

 

 

𝑅 - plynová kostanta [J Kg-1K-1] 

𝑇𝑝 - teplota plynu [K] 

𝑝 - tlak v potrubí [Pa] 

𝑇 - teplota směsi (uvažována shodná s teplotou v místnosti) [K] 

𝛼  - hmotnostní obsah vzduchu ve směsi [-] 
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 Graf 3.1 Závislost rychlosti zvuku na obsahu nerozpuštěného vzduchu (absolutní tlak 100 kPa) 

 

Graf 3.2 Vliv změny tlaku na průběh rychlosti zvuku 
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3.2 Návrh experimentu 

 

Při návrhu experimentu byl kladen důraz na to, aby vlastní frekvence systému byly 

co možná nejvíce vzdáleny od budicích. Z tohoto důvodu bylo zvoleno ocelové potrubí namísto 

levnějšího plastového. Bylo uvažováno o dvou způsobech uložení potrubí, a to buď tuhým 

upnutím, nebo letmým uložením. Aby byla vlastní frekvence systému dostatečně vzdálena 

od spektra budicích frekvencí, tak by tuhost systému musela být velmi vysoká. Jelikož by tuhost 

nemusela být ani přes opatření dostatečná, tak bylo zvoleno letmé uložení. Vlastní frekvence 

systému dosahují při tomto uložení nízkých hodnot. Abychom byli těmto frekvencím bezpečně 

vzdáleni, tak byly pro měření použity budicí frekvence 0.7 kHz a vyšší. 

Směs byla buzena pístem o průměru 15 mm (viz obr. 3.2), pevně spojeným s generátorem 

pulzací pomocí kulatiny o průměru 4 mm. Spojovací prvky byly voleny tak, aby bylo dosaženo 

co nejvyšší tuhosti. Pro generování pulzací byla použita cívka s pohyblivým jádrem. 

K vytvoření napájecího signálu byl použit generátor střídavého napětí s nastavitelnou frekvencí 

od 10 Hz do 1 MHz. Jelikož bylo napětí na generátoru nedostačující, musel být použit zesilovač 

napětí.  

 

 

 

Na protější straně potrubí byly zhotoveny 4 otvory se závity G 1/4" sloužící k připevnění 

tlakových snímačů. První čidlo bylo umístěno naproti budicímu pístku a ostatní vždy 

s odstupem rovnému vnitřnímu průměru potrubí. Měrný úsek měl délku 1,2 metru. Na částech 

potrubního systému před měřícím úsekem a za ním byly umístěny dva tlakové snímače sloužící 

k určení absolutního tlaku v potrubí, který je nezbytný ke správnému určení rychlosti 

zvuku - viz vztah 3.11.  

 

Obrázek 3.2 Detail budícího pístku 
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Průtok systémem byl zajištěn pomocí odstředivého čerpadla. Regulace byla provedena 

pomocí obtoku. Další proměnnou, kterou je třeba znát ke stanovení rychlosti zvuku, je přesné 

množství kapaliny protékající měrným úsekem. K tomu byl použit indukční průtokoměr 

umístěný mezi čerpadlem a místem měření. 

Abychom byli schopni potvrdit, zda jsou naměřená data správná či nikoliv, tak bylo nutné 

také stanovit, kolik vzduchu do systému vtéká. K tomu byly využity dýzy o 

průměrech 0,2 až 1,2 mm. Jelikož tlak v potrubí byl jen o málo vyšší než atmosférický tlak, tak 

bylo proudění dýzou ve většině měření nadkritické.  

 

 

 

Graf 3.3 Vliv nadkritického proudění na průtok dýzou (d=0,5mm, p=3bar absolutního tlaku 

vzduchu) 
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Aby nebylo potřeba velké množství dýz, tak byl také regulován tlak vzduchu před dýzou. 

Jako zdroj stačeného vzduchu byl použit centrální rozvod dostupný v místě měření. Dostupný 

tlak se pohyboval mezi dvěmi až sedmi bary absolutního tlaku. Abychom zajistili konstantní 

tlak před dýzou tak byla před dýzu zařazena tlaková nádoba, která byla plněna pomocí 

redukčního ventilu na požadovaný tlak.  

Pro stanovení potřebných průměrů dýz bylo nutné stanovit přibližný průtok dýzou. 

K tomu účelu byla použita Vénantova – Wantzelova rovnice (vztah 3.13) sloužící k určení 

hmotnostního průtoku dýzou kruhového průřezu. [11] 

 

 

 

Obrázek 3.3 Detail dýzy (převzato z [11]) 

 

 

 

𝑄𝑚 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4 ∗ 𝑅
√2 ∗

𝜅 ∗ 𝑅

𝜅 − 1
∗
1

𝑇0
∗ 𝑝 ∗ 𝑝0 ∗ [(

𝑝0
𝑝
)

2
𝜅
−1

− (
𝑝0
𝑝
)

1
𝜅
][

𝑘𝑔

𝑠
] (3.13) 

 

 

 

  

Qm - hmotnostní průtok vzduchu dýzou [kg/s] 

d - průměr dýzy [m] 

T0 - teplota vzduchu za dýzou (v místě B) [K] 

p0 - tlak plynu za dýzou (v místě B) [Pa] 

p - tlak vduchu před dýzou (v místě A) [Pa] 
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Teoretický průtok dýzou byl použit hlavně při návrhu experimentu pro přibližné 

stanovení rozsahu tlaku stlačeného vzduchu a potřebných průměrů dýz. Na začátku byl zvolen 

rozsah měření mezi 0,1 až 5 % objemového obsahu nerozpuštěného vzduchu.  

Obsah vzduchu způsobuje nejrazantnější změnu rychlosti vzduchu při hmotnostním 

obsahu do 0,1 %. Při vyšším obsahu vzduchu je změna již řádově nižší. Na základě těchto 

vstupních parametrů byly zvoleny dýzy o průměru 0,2 mm, 0,5 mm a 1,2 mm a vstupní 

absolutní tlak od 2 do 6 barů. Při výpočtu se počítalo s maximálním dosažitelným průtokem 

systémem, tudíž by bylo možné dalších obsahů vzduchu dosáhnout regulací průtoku vody. 

Objemové obsahy vzduchu odpovídající teoretickým výpočtům průtoku vzduchu byly 

vyneseny do grafu 3.4. Jelikož měly dýzy tvar dosti odlišný od ideálního, tak bylo 

předpokládáno, že výsledné průtoky budou nižší. Pro určení reálného průtoku dýzou bylo nutné 

pomocí kalibračního měření určit přesnější charakteristiky dýz. 

 

 

 

Graf 3.4 Rozsah měření 
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3.2.1 Princip měření 

 

Na experimentu byl měřen tlakový průběh na čtyřech odběrných místech, přičemž byly 

použity dva typy tlakových snímačů – viz kapitola 5.2. Polohu snímačů označíme čísly od jedné 

do čtyř - viz obrázek 3.4. Snímač 1 je v potrubí umístěn naproti pístku budiče. Směr, kterým 

je měřený úsek protékán, je na obrázku vyznačen modrou šipkou.  

 

 

Při experimentu byly měřen průběh tlaku na všech čtyř odběrných místech. Vzhledem 

k tomu že nejvyšší frekvence, kterými byly systém buzen byly okolo 10 kHz, tak bylo nutné 

vzorkovací frekvenci zvolit alespoň desetkrát vyšší. Měřící karta, která byla při experimentu 

použita, podporuje vzorkovací frekvence až 205 kHz. Pro potřeby experimentu bylo použito 

vzorkování 108 kHz. Větší hustota záznamů by zvýšila nárok na úložny prostor a zvýšila 

náročnost na následné zpracování dat, ale nepřinesla by již výrazné zpřesnění výsledků. 

Abychom vystihli co nejlépe chování systému a dostali co nejpřesnější výsledky, tak 

by systém buzen spektrem frekvencí od 600 Hz do 12 kHz s krokem 20 Hz. Pro každou 

frekvenci byl pořízen dvou sekundový záznam, poté byla frekvence změněna a po prodlevě 

7 sekund bylo zahájeno měření následujícího kroku. Tento postup byl proveden pro měření 

s plným a regulovaným průtokem a poté pro plný průtok s přivedeným vzduchem.  

Z naměřených průběhů bylo na první pohled zřejmé, že regulací průtoku kapaliny jsou 

do systému vnášeny poměrně velké tlakové pulzace, které mají nepříznivý dopad na měření. 

Z toho důvodu bylo od tohoto typu měření upuštěno a bylo prováděno měření pouze s plným 

průtokem. Měření se vzduchem bylo provedeno celkem patnáctkrát. Pro každou ze tří měřených 

dýz bylo změřeno pět různých bodů, odpovídajících pěti různým tlakům stlačeného vzduchu. 

Následovalo dalších dvanáctkrát měření pro podchycení a potlačení všech jevů, které nastaly 

v systému a mohly by mít vliv na naměřená data. 

  

4 3 2 1 

Obrázek 3.4 Poloha snímačů na měřícím úseku 
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Měření bylo zaznamenáváno a ukládáno pomocí softwaru LabView. Záznamy 

pro jednotlivé frekvence byly ukládány odděleně do souborů typu lvm. Před každým měřením 

byla na přívod vzduchu umístěna jedna z použitých dýz. Poté byl nastaven tlak v tlakové 

nádobě na požadovanou hodnotu. Nádoba byla ponechána nějakou dobu v klidu pro ustálení 

teplotních výkyvů. A poté bylo zahájeno měření pro všech 450 měřených budicích frekvencí. 

Během jednoho měření tedy bylo vytvořeno 450 souborů obsahujících naměřená data. 

 

3.2.2 Aplikace diskrétní Fourierovy transformace (DFT) 

 

Při měření experimentu byly získány časové průběhy tlaků na snímačích jedna až čtyři. 

Aby bylo možné získat rozdíl fází, bylo nutné převést tento časově závislý signál do frekvenční 

oblasti. K této transformaci byla použita diskrétní Fourierova transformace, dále jen DFT. 

Pomocí DFT je časově závislý signál rozložen na vážený součet periodických funkcí, které jsou 

poté vyjádřeny Fourierovou řadou. [12] 

 

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−𝑖2𝜋𝑛
𝑘
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 (3.14) 

 

 

Jak již název napovídá, tak DFT slouží k transformaci diskrétního signálu. Velký vliv 

na přesnost signálu po transformaci má délka časového úseku a vzorkovací frekvence. 

Abychom zachytili frekvence s dostatečnou přesností, tak musíme výpočet provádět 

z dostatečně dlouhého časového úseku. 

Nejvyšší frekvence, které bylo při experimentu třeba měřit, se pohybovaly okolo 10 kHz. 

Aby byly i tyto poměrně vysoké frekvence zachyceny, tak byla zvolena vzorkovací frekvence 

108 kHz. Jinými slovy bylo zvoleno minimálně deset vzorků na jednu periodu signálu, což lze 

považovat za dostačující.  

Jelikož při měření byl použit krok 20 Hz, tak víme, že hledaná frekvence bude vždy 

násobkem dvaceti. Abychom si tento fakt ověřili, byl výpočet proveden pro řadu deset sekund 

dlouhých záznamů, při kterých byl systém buzen konstantní frekvencí. Tyto úseky byly poté 

převedeny do frekvenčního spektra pomocí DFT jako jeden časový úsek. Tím bylo dle vztahu 

3.15 dosaženo rozlišitelnosti 0,1 Hz. Nalezené frekvence přesně odpovídaly budicí frekvenci. 

S ohledem na tento fakt byla zvolena jako dostačující rozlišitelnost 1 Hz. Při vyhodnocení byl 

tedy vždy použit časový úsek dlouhý jednu sekundu. [13] 

 

 

   

N - počet vzorků [-] 

K - celé číslo z intervalu od 0 do N-1 [-] 

 
𝛥𝑓 =

𝑓𝑣𝑧
𝑁
[𝐻𝑧] (3.15) 

𝑓𝑣𝑧 - vzorkovací frekvence [Hz] 

𝛥𝑓 - rozlišitelnost [Hz] 
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Při vyhodnocování naměřených dat byla nejdříve DFT aplikována na signál získaný 

měřením zrychlení přímo na budiči. Dominantní frekvence, neboli ta, která měla 

ve frekvenčním spektru největší amplitudu, byla poté použita při vyhodnocení dat ze snímačů 

tlaku jako referenční. Po aplikování DFT na signály získané ze snímačů tlaků byla hledána 

maximální amplituda v rozsahu jedné poloviny až jednoho a půl násobku referenční hodnoty. 

Pokud bylo v tomto rozsahu nalezeno maximum na jiné frekvenci než referenční, tak byl 

záznam považován za ovlivněný jinými frekvencemi vznikajícími v systému a byl vyloučen.  

Aby při vyhodnocení byly podchyceny i malé odchylky budicí frekvence, tak byl 

aplikován algoritmus založený na dodržení podmínky koherence uvedené ve vztahu 3.16. 

Kdyby byla použita konstantní vzorkovací frekvence a neměnný počet vzorků 

pro vyhodnocení, tak by pro většinu budicích frekvencí tato podmínky splněna nebyla. 

To by mělo za následek zvýšení nepřesnosti vyhodnocení. Funkce optimalizačního algoritmu 

je založena na faktu, že při nedodržení koherence je oblast zvýšených amplitud okolo referenční 

frekvence širší než při jejím dodržení. Pokud při zmenšení počtu vzorků dojde ke zmenšení této 

oblasti, tak se tímto směrem přiblížíme splnění této podmínky. V případě, že dojde naopak 

k nárůstu, tak se od splnění podmínky vzdalujeme. Jakmile nalezneme počet vzorků, pro který 

je rozptyl minimální, tak lze říci že pro tento bod se blížíme splnění podmínky koherence. Aby 

bylo možné tohoto jevu využít, tak je ovšem nutné výpočet DFT zopakovat 

několikrát, což mnohonásobně zvýší náročnost výpočtu. [13][14] 

Protože potřebujeme pro naše účely porovnat fáze signálu mezi jednotlivými 

signály, je nutné pro všechny snímače použít stejně zmenšený počet vzorků. Optimalizační 

algoritmus byl tedy aplikován pouze na snímač, mezi nímž a budicím pístkem byla nejmenší 

vzdálenost. Na tomto snímači je předpokládána vyšší kvalita měřeného signálu. Stejně zkrácený 

počet vzorků je poté použit pro vyhodnocení druhého snímače. 

 

 𝑁

𝑓𝑣𝑧
=

𝑛

𝑓𝑚ěř
 (3.16) 

 

 

 

Výstupem z DFT je řada komplexních čísel s krokem odpovídajícím 

rozlišitelnosti – viz rovnice 3.4. Fáze signálu byla získána pomocí vztahu 3.17, z imaginární 

a reálné složky signálu ve frekvenčním spektru. Při vyhodnocení experimentu byly vždy 

vypočteny fáze dvou různých signálů o stejné délce a počtu záznamů pro identickou frekvenci 

blízké referenční. [14] 

 

 

 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2(𝐹𝑅 , 𝐹𝐼)[rad] (3.17) 

 

 

 

 

𝑓𝑚ěř - frekvence měřeného signálu [Hz] 

𝑛 - libovolné celé kladné číslo [-] 

𝐹𝑅 - reálná složka transformovaného signálu [-] 

𝐹𝐼 - imaginární složka transformovaného signálu [-] 
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3.2.3 Princip vyhodnocení měření 

 

Jelikož je funkce arkustangens2 definována pouze na intervalu od – π do + π, nastává 

problém, jak určit rozdíl fází, pokud je diference větší než tento interval. Pokud by byly snímače 

umístěny velmi blízko u sebe, tak by tento problém nikdy nenastal, ovšem při vysokých 

rychlostech vzduchu by se fázový posun blížil nule. V aplikacích, kde je třeba měřit pouze úzký 

rozsah obsahu vzduchu, by se tedy dalo vhodnou volbou budicí frekvence a vzdálenosti 

odběrných míst tomuto problému vyhnout. Při měření experimentu byla snaha o změření 

co největšího rozsahu obsahu vzduchu, tudíž se tomuto problému nedalo zcela vyhnout.  

Jelikož při experimentu nebyla použita konstantní frekvence, ale řada frekvencí, tak bylo 

možné vynést závislost rozdílu fází na frekvenci do grafu a následně aproximovat lineární 

funkci popsanou vztahem 3.18.  

 

 

 
Δφ𝑖 =

2𝜋(L𝐵 − L𝐴)

c
𝑓𝑖 [m/s] (3.18) 

 

 

 

 

Pro dosažení co nejpřesnější aproximace, byla použita metoda založená na principu 

nejmenších čtverců. Odchylka byla vyjádřena součinem frekvenčního kroku neboli 

rozlišitelnosti, a odchylky od lineární funkce. Tento postup byl aplikován v software Excel. 

Pro minimalizaci odchylek byl použit volně dostupný doplněk řešitel. Jedinou proměnou 

pro aproximaci byla rychlost zvuku c. Pokud předpokládaná hodnota rozdílu fází byla větší 

než dvě π, tak byl k rozdílu fází přičten odpovídající násobek této konstanty. Tímto postupem 

byla nalezena aproximace, která nejlépe odpovídá naměřeným datům, a byla odečtena rychlost 

zvuku. Tento postup byl aplikován pro více kombinací snímačů tlaku pro ověření správnosti 

řešení.  

Výsledná rychlost šíření tlakové vlny je rovna vektorovému součtu rychlosti zvuku 

a rychlosti proudění kapaliny v potrubí. Tento jev je schematicky znázorněn na obrázku 

3.5, kde rychlost c vyjadřuje naměřenou rychlost zvuku, v má význam střední rychlosti 

proudění a ck je korigovaná rychlost zvuku. Jak velký vliv má tento jev na naměřenou rychlost 

závisí na vzdálenosti mezi snímači tlaku, ze kterých je fázový posun vyhodnocován 

a na rychlosti proudění potrubím. 

Nejvyššímu průtoku kapaliny potrubím, kterého bylo při experimentu dosaženo, 

odpovídá rychlosti proudění 5,35 m/s. Největší ovlivnění je na snímači, který je umístěn nejdále 

od buzení ve směru proudu. V experimentu popsaném v této práci se jedná o snímač 

číslo 4 – viz obrázek 3.5. V tomto místě je odchylka naměřené rychlosti zvuku od korigované 

rovna 4,9 m/s. Jelikož nejnižší rychlosti zvuku, kterých bylo při experimentu 

dosaženo, se pohybovaly okolo 60 m/s, tak tento vliv nelze zanedbat.  

 

Δφ𝑖 - rozdíl fází odpovídající i-té budící frekvenci [rad] 

𝑓𝑖 - i-tá budící frekvence [Hz] 

L𝐴 - vzdálenost blíže umístěného snímače od místa buzení [m] 

L𝐵 - vzdálenost dále umístěného snímače od místa buzení [m] 
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Obrázek 3.5 Vektorové zobrazení vlivu rychlosti proudění na naměřenou rychlost zvuku 

 

 

3.2.4 Analýza dat 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2.1, měření bylo provedeno pro pět různých tlaků 

vzduchu pro každou dýzu zvlášť a dvanáct pro podchycení a potlačení všech jevů, které nastaly 

v systému a mohly mít vliv na naměřená data. Každé měření bylo uloženo do jednoho 

souboru, tudíž jich bylo vytvořeno celkem přes deset tisíc. Zpracování tak velkého množství 

souborů by bylo velmi pracné a časově náročné. Z tohoto důvodu byla vytvořena jednoúčelová 

aplikace, která umožnila tento proces značně urychlit. 

Aplikace byla napsána v programovacím jazyce C#. Prostřednictvím softwaru Visual 

Studio byla vytvořena Windows Forms aplikace, která ulehčila obsluhu a spouštění výpočtu. 

Aplikace byla vytvořena tak, aby postupně otevřela všechny lvm soubory ve vybrané složce 

a data ze souboru načetla do paměti. Poté bylo DFT aplikováno na sloupec, který obsahoval 

signál z budiče tlakových pulzů. Pro vypočtený signál ve frekvenčním spektru byla nalezena 

frekvence, které odpovídá hodnota maximální amplitudy. Tato frekvence byla poté uchována 

a použita jako referenční. 

Na vybraný sloupec A byla poté aplikována DFT včetně algoritmu založeného 

na podmínce koherence popsané v kapitole 3.2.2. Stejné podmínky byly poté použity 

pro sloupec B. Čísla sloupců A a B reprezentují tlakové průběhy naměřené na příslušných 

snímačích. Hodnoty ze sloupce A představují relativní tlak naměřený na blíže umístěném 

snímači a sloupec B na snímači umístěném dále. Čísla sloupců byly jedním z manuálních 

vstupů ve Windows Forms aplikaci. Ve vypočtených datech byly poté hledány frekvence 

odpovídající maximální amplitudě, ovšem pouze v intervalu poloviny až jednoho a půl násobku 

referenční hodnoty. Pokud nalezené lokální maximum neodpovídalo referenční 

frekvenci, tak byl výpočet označen za nevalidní. 

Výstup z aplikace měl formu textového souboru obsahujícího vypočtené fáze pro sloupce 

A a B, referenční frekvenci a informaci o validitě záznamu pro všechny soubory z vybrané 

složky. Textové soubory byly poté již manuálně importovány do softwaru Excel, kde byla 

provedena aproximace popsaná v kapitole 3.2.3. 
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3.3 Kritické frekvence systému 

 

Jednoznačně nejdominantnější frekvence, která se při měření projevila, byla lopatková 

frekvence použitého odstředivého čerpadla. Frekvence byla pro všechna měření 

totožná -  169 Hz. Jelikož nejnižší budicí frekvence byla 700 Hz, tak lze říci, že je dostatečně 

vzdálena, aby měření výrazně neovlivnila. Lopatková frekvence měla ve většině měření větší 

amplitudu než budicí signál. Vybraný vzorek měřeného signálu byl vynesen do grafu 3.6. 

Z průběhu tlaku je zřetelné, že budicí signál osciluje kolem tlakových pulzací od čerpadla. 

Tento jev lze pozorovat u většiny potrubních systémů, ve kterých je médium poháněno 

čerpadlem. Jedna z mála možností, jak tento vliv úplně odstranit, je nahrazení čerpadla jinou 

hnací silou. Jedinou možností, kterou by bylo možné s dostupnými prostředky 

realizovat, by bylo použití gravitačních sil k přepouštění média z výše položené nádrže do níže 

umístěné nádrže. Protože většina potrubních systémů, kde by tato metoda mohla najít 

uplatnění, je poháněna čerpadlem, tak bylo i přes možné zvýšení nepřesnosti jako pohon 

ponecháno čerpadlo. 

 

 

Graf 3.5 Časový průběh měřeného tlaku 
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Dalším faktorem, který se objevil u většiny měření, byla frekvence sítě a její násobky. 

Jelikož byla veškerá měřicí technika napájena střídavým napětí z rozvodné sítě, tak i přes 

veškerou snahu výrobců měřicí techniky není možné tyto frekvence úplně 

odfiltrovat. Tyto frekvence jsou ovšem ještě níže než lopatková a na měření to tudíž nemá vliv.  

Velké obavy byly z vlastních frekvencí potrubí a ostatních nezbytných konstrukčních 

a upínacích prvků. I přesto, že byl systém uložen jen letmo, tak tyto frekvence byly dominantní 

při měření s objemovým obsahem vzduchu 3 % a vyšším. Měření s obsahem vzduchu 

přes 6 % bylo tímto jevem dokonce tak ovlivněno, že bylo znehodnoceno celé měření. 

Abychom docílili potlačení tohoto nežádoucího jevu, bylo nutné zvýšit celkovou hmotnost 

a tuhost systému, čímž došlo k posunu těchto frekvencí k vyšším hodnotám. K těmto účelům 

byly použity dva ocelové hranoly o délce 0,5 m. Tato závaží byla k systému připevněna v místě 

měření pomocí šroubového spoje. Přidaná hmotnost umožnila měření s vyššími obsahy 

vzduchu. [15] 

Příčin, proč přítomnost vzduchu ovlivňuje měření, mohlo být ovšem více. Každá bublinka 

vzduchu má rezonanční frekvenci, čehož využívají některé metody pro měření nerozpuštěného 

vzduchu, jak je popsáno v kapitole 2.2. V systému se s nejvyšší pravděpodobností vyskytovaly 

bublinky o různých průměrech, což mohlo mít vliv na poměrně široké pásmo frekvencí. 

Také samotné utrhávání bublinek od dýzy probíhá pravidelně a mohlo by část měření ovlivnit. 
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4 Experiment 
 

Experiment byl proveden v prostorách VUT Brno v laboratořích fluidního inženýrství. 

Jako zdroj vody byla použita nádrž o objem 1 000 litrů naplněná do jedné poloviny vodou 

z vodovodního řádu. Pohon zajišťovalo radiální čerpadlo od firmy SIGMA Lutín poháněné 

elektromotorem o výkonu 3 kW. Okruh použitý na experiment je popsán na obr. 4.1.  

 

 

 

Obrázek 4.1 Měřící trať s popisem hlavních částí 

 

 

1 - čerpadlo 

2 - zásobní nádrž 

3 - průtokoměr 

4 - přívod stlačeného vzduchu 

5 - měřící úsek 

6 - měřící technika 

7 - obtok 
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Zásobní nádrž zajišťovala dostatek vody pro čerpadlo a odloučení nerozpuštěného 

vzduchu. Voda v nádrži byla po napuštění ponechána několik hodin v klidu, aby došlo 

k vyloučení vzduchu a vyrovnání s okolní teplotou. Směs vody a vzduchu byla do nádrže 

vracena hadicí, jejíž konec byl umístěn pod hladinou. Aby bylo zabráněno nasávání bublinek 

vzduchu, tak byla voda odváděna otvorem ve dně nádrže. Výpusť byla umístěna 

excentricky, protože voda v nádrži v průběhu experimentu rotovala a nerozpuštěný vzduch měl 

tendenci se držet uprostřed vzniklého víru. Teplota v místnosti se v průběhu experimentu 

pohybovala okolo 16 °C. Čerpadlo poskytovalo maximální průtok 11,6 l/s. Aby bylo možné 

proměřit co největší rozsah obsahu vzduchu při použití co nejmenšího množství dýz, tak byl 

průtok regulován pomocí obtoku. K regulaci množství vody protékající obtokem byl použit 

šoupátkový ventil. Na začátek a konec měřícího úseku byly umístěny uzavírací kulové ventily 

pro úplné uzavření obvodu při výměně čidel či jiných technických součástí. 

 

Obrázek 4.2 Měřící úsek s popisem hlavních částí 

 

 

 

Přívod stlačeného vzduchu byl umístěn 1,2 m před zdroj tlakových pulzací. 

Tato vzdálenost byla zvolena s ohledem na to, aby byl vzduch v potrubí dostatečně rozptýlen. 

Protože je nezbytné pro přesné stanovení hustoty vzduchu a vody znát absolutní tlak 

v potrubí, tak byly na začátek a konec měřícího úseku umístěny tlakové snímače. Střední 

hodnota těchto tlaků byla poté použita při výpočtech. Budič byl volně zavěšen na ocelových 

lankách, tak aby byly vibrace přenášeny pouze do pístku. Kdyby docházelo k přenosu vibrací 

do podlahy či stropu, tak by vibrace mohly být přenášeny do systému přes stojany a naměřená 

fáze by neměla žádnou vypovídající hodnotu.  

 

1 - přívod stlačeného vzduchu 

2 - čidla pro měření absolutního tlaku v potrubí 

3 - Budič 

 2 

 3  2 

 1 
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4.1 Měřící úsek 

 

Hlavní částí použitého okruhu byl měřící úsek. Zde docházelo k buzení tlakových pulzací 

a jejich měření. Zdrojem tlakových pulzací byla elektrická cívka s jádrem připojeným pomocí 

ocelové tyčinky na pístek. Budič byl napájen střídavým napětím o známé frekvenci. Trať byla 

uložena na volně stojících podpěrách, aby se omezilo riziko přenosu vibrací z podlahy. 

 

 

 

Obrázek 4.3 Detail měřícího úseku 

 

 

1 - tlakový snímač č. 1 

2 - tlakový snímač č. 2 

3 - tlakový snímač č. 3 

4 - tlakový snímač č. 4 

5 - budič 

6 - senzor zrychlení na budiči 

7 - pístek vytvářející tlakové pulzace 

8 - senzor zrychlení na potrubí 
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Tlakové snímače byly umístěny na protější straně od budicího pístku. Aby bylo dosaženo 

co nejvyšší přesnosti, tak byly přesné polohy snímačů změřeny až po navrtání a jejich 

připevnění. Vzdálenosti mezi snímači jsou nezbytné pro výpočet rychlosti zvuku. Chybné 

určení polohy snímačů by způsobilo poměrně velkou odchylku vypočtené rychlosti zvuku 

od skutečné a měření by nebylo relevantní.  

Senzor zrychlení umístěný na budiči byl při vyhodnocení použit pro stanovení referenční 

frekvence. Aby bylo možné s jistotou říci, že je budič schopen udržet konstantní frekvenci, tak 

byla provedena řada měření s konstantní frekvencí. Při vyhodnocení těchto měření byla 

frekvence naměřená na tomto snímači zrychlení porovnána s frekvencí na frekvenčním měniči 

napětí, pomocí kterého byl nastavován vstupní signál. Z měření vyplynulo, že je budič schopen 

udržet konstantní frekvenci s odchylkou do 0,1 Hz, což lze považovat za přijatelné. 

 

 

Obrázek 4.4 Přidaná hmotnost 

 

 

 

Senzor zrychlení umístěný na potrubí sloužil hlavně ke kontrole vibrací potrubí, které 

měly negativní dopad na výpočet fáze. Tyto oscilace znemožňovaly měření při nízkých 

frekvencích. K potlačení tohoto jevu byla použita přídavná hmotnost zobrazená na obr. 4.4. 

Pro zachycení toho jevu byla provedena dvě měření bez přítomnosti vzduchu. 

První bez přídavné hmotnosti, poté stejný případ s přídavnou hmotností. Naměřená data 

ze senzoru zrychlení byla transformována do frekvenčního spektra pomocí DFT a vynesena 

do grafu 4.1. Z průběhů amplitud je patrné, že došlo k výraznému utlumení těchto nežádoucích 

vlivů. Pouze v rozmezí frekvencí od 1 000 do 1 500 Hz se nepodařilo tento jev dostatečně 

potlačit. 
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Graf 4.1 Vliv přidané hmotnosti na amplitudy signálu 

  

4.2 Měření charakteristiky dýz 

 

Teoretický průtok dýzou je dostatečně přesný pro stanovení průměru dýz. Aby bylo 

možné naměřené obsahy vzduchu porovnat s obsahy vypočtenými z průtoků dýz, tak je potřeba 

znát jejich přesné charakteristiky. Pro tento účel byla použita dvousetlitrová nádrž. Nádoba byla 

utěsněna pomocí pryžových těsnění a na jediný nezaslepený vývod byla připojena tlaková 

hadička, na jejímž konci byla umístěna dýza. Při kalibraci byla použita stejná hadička, kterou 

byl přiveden stlačený vzduch pro experiment. Tím byly zajištěny stejné podmínky jako 

při provedení experimentu. Nádoba byla na začátku měření natlakovaná vzduchem 

na maximální dosažitelný absolutní tlak 6,5 bar. Při stlačení vzduchu dochází k jeho 

ohřevu, a tím ke změně jeho hustoty. Aby byl tento jev potlačen, tak byla nádoba ponechána 

30 minut v klidu, aby došlo k samovolnému vyrovnání teploty vzduchu v nádobě s teplotou 

okolí. Po ustálení teploty byl otevřen výstup a bylo zahájeno měření.  

 Při kalibraci byl měřen absolutní tlak v nádobě. Vzorkovací frekvence byla volena 

0,2 Hz pro dýzu 1,2 mm a 1 Hz pro zbylé dýzy. Průtok dýzou s nejvyšší průměrem byl 

tak vysoký, že by jeden vzorek za sekundu nebyl dostatečný, naopak při měření ostatních dýz 

by měření s vyšší vzorkovací frekvencí nepřineslo žádné zpřesnění, ale pouze zvýšilo velikost 

záznamu. Jelikož byla nádoba utěsněna pomocí pryžových těsnicích prvků a měření trvalo 

několik desítek minut, tak byly předpokládány malé úniky vzduchu mimo měřenou dýzu. 

Aby nebyly charakteristiky dýz těmito úniky zkresleny, bylo provedeno měření s uzavřeným 

výtokem.  
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Průtoky vzduchu přes těsnicí prvky byly dostatečně malé, aby bylo možné průtoky 

dýzami 1,2 mm a 0,5 mm změřit. Bohužel průtok nejmenší dýzou byl o řád nižší než tyto 

úniky, a tudíž nebylo možné se zvolenou nádrží charakteristiku změřit. Aby bylo možné průtok 

nejmenší dýzou změřit, musela by být použita lépe utěsněná nádrž.  

 Časový průběh tlaku v nádobě byl proložen polynomem a přes stavovou rovnici 

ideálního plynu byl spočítán hmotnostní úbytek vzduchu za určitý časový interval. Podílu 

těchto hodnot odpovídá hmotnostní průtok dýzou. Stejný postup byl aplikován pro měření 

s uzavřeným výstupem. Výsledné charakteristiky byly získány rozdílem celkového úbytku 

hmotnosti v nádobě a hmotnostního průtoku průsaky. Závislosti hmotnostních průtoků na tlaku 

v nádobě byly vyneseny do grafů 4.2 a 4.3. 

  

 

Graf 4.2 Průtok dýzou 0,5 mm 

 

Graf 4.3 Průtok dýzou 1,2 mm 
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Z naměřených charakteristik je patrné, že jsou reálné průtoky dýzami značně 

menší, než bylo vypočteno pomocí teoretických vztahů. To bylo nejspíše způsobeno 

rozdílnými tvary použitých dýz od geometrie, pro který byly tyto vztahy odvozeny. Pro účely 

experimentu byly použity trysky pro 3D tiskárnu. Tyto trysky jsou navrženy pro rovnoměrné 

nanášení roztaveného plastu, a tudíž je jejich tvar této funkci přizpůsoben. Protože byly průtoky 

tolik odlišné, došlo ke značnému posunutí měřeného rozsahu - viz graf 4.4. Kalibrace dýzy 

0,5 mm nebyla z výše popsaných důvodů možná, tudíž je do grafu vynesen pouze rozsah 

získaný pomocí teoretických vztahů. Pro ostatní dýzy byly vyneseny hodnoty 

jak z kalibrace, tak teoretické. Z grafu je patrné, že při uvažování obsahu vzduchu vypočteného 

z kalibrace je měřený rozsah posunut směrem do oblasti nižších koncentrací. Maximální 

dosažený obsah vzduchu podle kalibračního měření tedy byl pouze 7,53 %. 

 

 

Graf 4.4 Rozsah měření získaný kalibrací dýz 
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5 Měřící technika 
 

Snímače tlaku 

 

Piezoelektrický snímač tlaku Výrobce: Kistler 

Měřící rozsah: 0 - 5000 psi Sériové číslo: 2128130 

Citlivost: 1,103 mV/psi Linearita: 1 % FSO 

Typ: 211B2 

Použití: Snímač tlaku umístěný v měřícím úseku na pozici číslo 1 

 

Piezoelektrický snímač tlaku Výrobce: Kistler 

Měřící rozsah: 0 - 5000 psi Sériové číslo: 2128131 

Citlivost: 1,083 mV/psi Linearita: 1 % FSO 

Typ: 211B2 

Použití: Snímač tlaku umístěný v měřícím úseku na pozici číslo 4 

 

Piezoelektrický snímač tlaku Výrobce: Kistler 

Měřící rozsah: 0 - 200 psi Sériové číslo: 2136703 

Citlivost: 29,29 mV/psi Linearita: 1 % FSO 

Typ: 211B4 

Použití: Snímač tlaku umístěný v měřícím úseku na pozici číslo 2 

 

Piezoelektrický snímač tlaku Výrobce: Kistler 

Měřící rozsah: 0 - 200 psi Sériové číslo: 2136704 

Citlivost: 28,80 mV/psi Linearita: 1 % FSO 

Typ: 211B4 

Použití: Snímač tlaku umístěný v měřícím úseku na pozici číslo 3 

 

 

 

Obrázek 5.1 Rozmístění snímačů tlaku 

 

    
2 1 

3 4 
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Snímač absolutního tlaku Výrobce: BD Sensors 

Měřící rozsah: 0 - 6 bar Sériové číslo: 1327706 

Přesnost: 0,25 % z rozsahu Typ: DMP 331 

Použití: Snímač umístěný před měřícím úsekem 

 

Snímač absolutního tlaku Výrobce: BD Sensors 

Měřící rozsah: 0 - 6 bar Sériové číslo: 1249730 

Citlivost: 0,25 % z rozsahu Typ: DMP 331 

Použití: Snímač umístěný za měřícím úsekem 

 

Snímač absolutního tlaku Výrobce: BD Sensors 

Měřící rozsah: 0 - 10 bar Sériové číslo: - 

Citlivost: 0,25 % z rozsahu Typ: DMP 331 

Použití: Snímač umístěný na tlakové nádobě při provádění kalibrace 

průtoku dýzou 

 

 

 

 

  

Obrázek 5.2 Snímač absolutního tlaku 
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Průtokoměr 

 

Indukční průtokoměr Výrobce: ELA, spol. s.r.o. 

Přesnost měření: 0,5 % z měřené hodnoty Výrobní číslo: 09739 

Měřící rozsah: 0 – 20 l/s 

Typ: MQI 99-SN 

Použití: Měřidlo umístěné mezi čerpadlem a přívodem vzduchu 

 

 

Obrázek 5.3 Indukční průtokoměr 

 

Snímače zrychlení 

 

Piezoelektrický snímač zrychlení Výrobce: PCB Piezotronics 

Maximální přetížení: 50 g Typ: 352 C33 

Způsob připevnění: vosk 

Použití: Umístěný na budiči tlakových pulzací, a použit pro 

stanovení budící frekvence v průběhu měření 

 

Piezoelektrický snímač zrychlení Výrobce: PCB Piezotronics 

Maximální přetížení: 50 g Typ: 352 C33 

Způsob připevnění: vosk 

Použití: Umístěný na potrubí v místě měřícího úseku a použit 

pro kontrolu vibrací potrubí 

 

 

Měřící karta 

 

8 kanálová měřící karta Výrobce: National Instruments 

Rozlišení: 24 bit Linearita fáze: 0,3 % 

Typ: NI PIXIE 4492 

Použití: Použita pro měření všech 4 piezoelektrických snímačů tlaku 

a obou snímačů zrychlení 
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6 Vyhodnocení měření 
 

Hlavním zdrojem informací při vyhodnocení byly časové průběhy tlaků na snímačích 

číslo 1 až 4  - viz obr. 3.4. Měřený signál nebyl funkcí pouze budicího signálu, ale i ostatních 

jevů vznikajících v systému. Nejvýraznější z nich byly tlakové pulzace vznikající 

nerovnoměrným výtokem kapaliny z použitého odstředivého čerpadla. Tento signál měl 

ve většině měření vyšší amplitudu než budicí signál. Do grafu 6.1 byla vynesena část měřeného 

signálu při maximálním průtoku 11,5 l/s, budicí frekvenci 5960 Hz s přivedeným vzduchem 

skrze dýzu 0,2 mm a absolutním tlaku před dýzou 1,5 bar. 

 

 

 

Graf 6.1 Časový průběh tlaků 
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6.1 Převod do frekvenčního spektra 

 

Naměřené tlakové pulzace byly poté převedeny do frekvenčního spektra pomocí DFT. 

Závislost amplitud na frekvenci pro zvolený případ byla vynesena do grafu 6.2. Z průběhu lze 

na první pohled rozeznat dvě nejdominantnější složky signálu. Nejvyšší amplituda odpovídá 

lopatkové frekvenci 169 Hz. Druhá nejvyšší hodnota patřila pro převážnou většinu měření 

budicí frekvenci. Jedinou výjimkou bylo měření při buzení frekvencemi 

nad 8000 Hz, při kterých byl signál na nejvzdálenějších snímačích již velmi utlumen.  

Z grafu lze ovšem rozpoznat více frekvencí. Poměrně velké amplitudy byly naměřeny 

pro frekvence nižší než 150 Hz, ty se vyskytují ve většině měření tohoto typu a na vyhodnocení 

nemají žádný vliv. Ovšem nárůst amplitud při frekvencích mezi 1000 a 1500 Hz již nepodstatný 

není a určitým podílem se projeví na výsledné chybě měření. Tento jev byl nejspíše způsoben 

vlastními kmity soustavy a jejích částí.  

 

 

Graf 6.2 Vzorek signálu po Fourierově transformaci 

 

Negativní dopad na přesnost vyhodnocení měl také pokles amplitud se zvyšující 

se frekvencí buzení. Bylo problematické s použitým zdrojem tlakových pulzací vytvořit 

dostatečně velké amplitudy. Čím vyšší obsah vzduchu se v systému nacházel, tím rychlejší byl 

pokles amplitud. Při měření byly použity dva páry různých snímačů - viz kapitola č. 5. Kdyby 

byly porovnány amplitudy mezi snímači jiného typu, tak by poměr amplitud nemusel být 

vypovídající. Z toho důvody byly do grafu 6.3 vyneseny pouze dva průběhy poměrů amplitud. 
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Pro znázornění byl zvolen stejný případ jako pro předchozí graf. Z průběhu 

je zřetelné, že při buzení frekvencemi vyššími než 4000 Hz byly tlakové pulzace 

na vzdálenějších snímačích velmi malé. Tento útlum amplitud měl velký vliv na přesnost 

vyhodnocení při vyšších budicích frekvencích. 

 

 

Graf 6.3 Průběh poměrů amplitud v závislosti na budící frekvenci 

 

Po převedení signálu do frekvenčního spektra byla nalezena frekvence totožná s budicí. 

Pro zpřesnění výsledku byl na signál ze snímače umístěného blíže ke zdroji tlakových pulzací 

aplikován algoritmus založený na podmínce koherence, popsaný v kapitole 3.2.2. Identické 

podmínky byly poté použity pro výpočet DFT z druhého čidla. Po převedení do frekvenčního 

spektra byla odečtena amplituda a podle vztahu 3.17 vypočtena fáze. V průběhu měření byl 

pro každou frekvenci vytvořen záznam dlouhý 2 sekundy. Pro výpočet DFT byly použity vždy 

pouze jednosekundové záznamy. Jinými slovy každý záznam byl rozdělen na dvě části. 

Na každou z nich byl aplikován výše popsaný postup. Výstupem z tohoto kroku výpočtu byly 

tedy dvě hodnoty amplitud a fáze pro každou frekvenci. 
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6.2 Výpočet rychlosti zvuku 

 

Naměřené fáze byly poté vyneseny do grafu 6.4 a byly aproximovány lineární funkcí 

popsanou rovnicí 3.5. Vzdálenosti mezi snímači, které vstupující do zmíněné rovnice, byly 

změřeny až po jejich připevnění k systému, jinak by do vzdáleností nebyly zahrnuty nepřesnosti 

výroby. Frekvence vstupující do rovnice má význam budicí frekvence. Jedinou neznámou tedy 

zůstavá rychlost zvuku, která udává sklon této lineární aproximace. Aby bylo možné provést 

co nejpřesnější aproximaci, tak bylo nutné vyjádřit míru nepřesnosti aproximace. K tomuto 

účelu byla použita suma odchylek od lineární funkce pronásobená časovým krokem. 

Největší odchylka od lineární aproximace byla naměřena v rozmezí frekvencí 

1000 až 1500 Hz. Byla nejspíše způsobena vlastními frekvencemi systému. Oblast, ve které 

byly naměřeny největší odchylky, přesně odpovídá rozsahu frekvencí, ve kterých byl naměřen 

nárůst amplitud. Tento jev negativně ovlivňuje přesnost měření. Při měření bylo použito 

relativně široké frekvenční pásmo. Tento jev nastává pouze v úzkém frekvenčním 

rozsahu, tudíž je možné pro účely aproximace tuto oblast vyjmout a proložit pouze zbylé 

hodnoty. 

 

Graf 6.4 Aproximace dat lineární funkcí 

 

Výstupem z tohoto kroku výpočtu byla jedna hodnota rychlosti zvuku pro jednu sérii 

měření. Jednou sérií měření je myšlen záznam pro jednu použitou dýzu a jeden tlak stlačeného 

vzduchu. Pro každou ze tří použitých dýz bylo provedeno celkem pět měření, každé pro jiný 

tlak stlačeného vzduchu. 
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6.3 Stanovení obsahu vzduchu 

 

Posledním krokem bylo určení obsahu rozpuštěného vzduchu. Pro tento výpočet byl 

použit vztah 3.11. Ze zmíněné rovnice byl zpětně dopočítán hmotnostní obsah vzduchu 

ve směsi. Hustota vzduchu byla vypočtena ze stavové rovnice pro teplotu 16 °C a absolutní tlak 

v potrubí. Tlak v systému se pohyboval v rozmezí 105 až 107 kPa. Hustota vody byla odečtena 

z parních tabulek pro daný tlak a teplotu.  

Aby bylo možné říci, zda zjištěné hodnoty odpovídají skutečnosti, tak byly naměřené 

obsahy vzduchu porovnány s předpokládanými. Pro tyto účely byly použity jak hodnoty 

vypočtené pomocí teoretických vztahů pro výpočet průtoku dýzou, tak naměřené 

charakteristiky dýz. 

Pro zpřesnění výpočtů byl postup popsaný v kapitolách 6.1 a 6.2 aplikován 

na tři kombinace snímačů. První výpočet byl založen na rozdílu fází mezi snímači 

na pozici 2 a 3. Senzory na těchto pozicích byly stejného typu a z použitých snímačů byly 

nejpřesnější. Jako druhá nejvhodnější kombinace byly zvoleny pozice 1 a 4. Tyto snímače jsou 

také stejného typu, ale jedná se o méně přesné snímače. Tyto polohy jsou od sebe 

nejvzdálenější, tudíž by měl naměřený rozdíl fází dosahovat nejvyšších hodnot, což by mohlo 

být výhodné při měřeních s malým fázovým posuvem. Poslední zvolená kombinace využívala 

polohy číslo 1 a 3. Tato kombinace by mohla být výhodná v případech, kdy dojde k přílišnému 

utlumení tlakových pulzací na snímači umístěném na poloze 4. Polohy snímačů použitých pro 

vyhodnocení dané veličiny jsou dále označeny indexem skládajícím se z jejich číselného 

označení.  

Jelikož se lze v praxi setkat spíše s objemovým obsahem vzduchu než 

s hmotnostním, tak byly obsahy přepočteny i do této jednotky a vyneseny 

do grafů 6.8, 6.9 a 6.10. Do odchylky obsahu vzduchu se promítnou jak nepřesnosti 

měření, tak chyba teoretických vztahů. Ta mohla být způsobena neznalostí přesných vlastností 

směsi, uvažováním vzduchu jako ideálního plynu a dalšími kompromisy použitými při 

odvození. Pokud je tedy třeba porovnat naměřená data s průběhem získaným kalibrací 

dýz, tak musejí být porovnávány rychlosti zvuku, do nichž se promítne pouze odchylka 

způsobená vlastním měřením a vyhodnocením. Tyto charakteristiky byly vyneseny do grafů 

6.5, 6.6 a 6.7. 

Měření s tryskou o průměru 0,2 mm bylo všeobecně velmi problematické. V průběhu 

měření docházelo k ucpání trysky vodním kamenem. Měření bylo provedeno nejdříve 

s nízkými tlaky vzduchu. Poté byl tlak postupně navyšován až na maximální tlak 6 bar. 

Odchylka měření při vyšších tlacích tedy mohla být způsobena zmenšením průtočného průřezu 

způsobeným zanesením vodním kamenem. Tento vliv je zřetelný v grafech 6.5 a 6.8. U větších 

průměrů dýz tento vliv nebyl pozorován. 
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ct - Rychlost zvuku odpovídající obsahu vzduchu stanoveného pomocí 

teoretického průtoku dýzu  

 

[m/s] 

 ck - Rychlost zvuku odpovídající obsahu vzduchu stanoveného pomocí 

kalibračního měření průtoku dýzu 

 

[m/s] 

c13 - Rychlost zvuku stanovená experimentálním měřením, pokud jsou 
pro vyhodnocení použity snímače na pozici 1 a 3 
 

[m/s] 

c14 - Rychlost zvuku stanovená experimentálním měřením, pokud jsou 
pro vyhodnocení použity snímače na pozici 1 a 4 
 

[m/s] 

c23 - Rychlost zvuku stanovená experimentálním měřením, pokud jsou 
pro vyhodnocení použity snímače na pozici 2 a 3 

[m/s] 

Graf 6.5 Závislost naměřené rychlosti zvuku na tlaku před dýzou pro dýzu 0,2 mm 
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Graf 6.6 Závislost naměřené rychlosti zvuku na tlaku před dýzou pro dýzu 0,5 mm 

Graf 6.7 Závislost naměřené rychlosti zvuku na tlaku před dýzou pro dýzu 1,2 mm 
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αt - Objemový obsah vzduchu odpovídající průtoku dýzu stanoveného 

pomocí teoretických vztahů 

[-] 

 αk - Objemový obsah vzduchu odpovídající průtoku dýzu stanoveného 

kalibračním měřením průtoku dýzou 

[-] 

α13 - Objemový obsah vzduchu stanovený experimentálním měřením, 
pokud jsou pro vyhodnocení použity snímače na pozici 1 a 3 

[-] 

α14 - Objemový obsah vzduchu stanovený experimentálním měřením, 
pokud jsou pro vyhodnocení použity snímače na pozici 1 a 4 

[-] 

α23 - Objemový obsah vzduchu stanovený experimentálním měřením, 
pokud jsou pro vyhodnocení použity snímače na pozici 2 a 3 

[-] 

Graf 6.8 Naměřené obsahy vzduchu při použití dýzy 0,2 mm 
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Graf 6.9 Naměřené obsahy vzduchu při použití dýzy 0,5 mm 

Graf 6.10 Naměřené obsahy vzduchu při použití dýzy 1,2 mm 
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6.4 Nepřesnosti měření 

 

Každé měření je zatíženo určitou mírou nepřesnosti, na jejíž velikost má vliv nespočet 

negativních vlivů. Určení její velikost je důležité pro posouzení relevantnosti měření. Odchylka 

výsledné charakteristiky není dána pouze chybou snímačů, ale součtem všech 

nepřesností, kterých bylo dopuštěno v průběhu vyhodnocení a vlastního návrhu experimentu.  

K nepřesnostem vzniklým při vyhodnocení patří také chyby vzniklé z vlastního principu 

stanovení obsahu vzduchu. Jedním z kompromisů při návrhu vyhodnocení řešení bylo 

uvažování vzduchu jako ideálního plynu. Stanovení přesných vlastností vzduchu by bylo velmi 

obtížné a na tyto účely nebylo dostupné vhodné měřicí vybavení. Při návrhu vyhodnocení byl 

také uvažován bodový zdroj tlakových pulzací, ovšem k přenosu tlakových pulzací do systému 

byl použit píst o průměru 15 mm. Tato nepřesnost se projevila ve výpočtu vzdálenosti mezi 

zdrojem pulzací a snímačem, který je velmi důležitý pro výpočet rychlosti zvuku. V průběhu 

experimentu také nebyla měřena přesná teplota v místnosti. Pro všechny výpočty byla 

uvažována konstantní teplota 16 °C, která byla v místnosti naměřena první den měření. 

 

6.4.1 Nejistoty měření 

 

V minulosti se používala řada nejednotných způsobů a principů pro stanovení chyby 

měření. Až mezinárodní spolupráce si vyžádala jednotný způsob vyjádření. Jako nejvhodnější 

bylo zvoleno vyjádření pomocí nejistot měření. Výpočet těchto chyb je dnes nedílnou součástí 

všech měření na dílech. V laboratorních měřeních se analýza nejistoty měření stanovuje 

jen pokud je to nezbytné, nebo existují pochybnosti o přesnosti měření. 

Rozlišují se dva typy nejistot měření. První z nich jsou nejistoty typu A, které se stanovují 

pomocí statistické analýzy opakovaných měření. Ke stanovení se používá výpočet směrodatné 

odchylky a rozptylu. Aby bylo možné stanovit nejistotu typu A, je nutné provést řadu měření 

za stejných podmínek. Při experimentu ovšem bylo měření pro dané podmínky provedeno 

pouze jednou, tudíž nebylo možné nejistotu typu A stanovit.  

Druhým způsobem, jak chybu měření vyjádřit, je pomocí nejistot typu B. Tento způsob 

se používá hlavně v případě, kdy není možno porovnat hodnotu se statistickým průměrem. 

Jako vstupní hodnotu pro výpočet odchylky lze využít poznatků z předchozích měření, přesnou 

znalost chování měření nebo kalibrační hodnoty. 

Při měření nebylo dostupné žádné zařízení, které by umožnilo měření nerozpuštěného 

vzduchu ve vodě. Z tohoto důvodu byl ke stanovení použit kalibrovaný průtok dýzou. Aby bylo 

možné porovnat naměřené obsahy vzduchu s kalibrací, tak je nejdříve třeba určit nejistotu 

kalibračního měření. 

Nejistota kalibračního měření byla vypočtena z tolerance měřidla tlaku udané výrobcem 

a nepřesnosti objemu tlakové nádoby. Bohužel výrobce použitého tlakového zásobníku 

neudává toleranci jeho objemu. Pro jeho stanovení byla nádrž umístěna na váhu a naplněna 

vodou. Po naplnění byl odečten příbytek váhy 200,7 kg. Váha použitá při měření měla toleranci 

5 %. Po porovnání předpokládaného a vypočteného objemu bylo usouzeno, že reálný objem 

je 200 litrů s tolerancí 5 %. Při výpočtech nepřesností obsahu vzduchu je ovšem nutné počítat 

také s tolerancí měření průtoku vody. Použitý průtokoměr byl schopný měřit objemový průtok 

s přesností 0,5 %. Nejistota měření předpokládaného obsahu nerozpuštěného vzduchu byla 

dána vektorovým součtem nejistoty měření tlaku, průtoku a objemu. Nejistota pro každý zdroj 
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nepřesnosti byla vypočtena z maximální odchylky obsahu vzduchu způsobené změnou dané 

veličiny na horní a dolní mez tolerance za použití rovnoměrného rozdělení. Protože byla míra 

ovlivnění pro dýzu 1,2 mm řádově vyšší než pro dýzu 0,5 mm, tak byly nejistoty kalibrace 

vyhodnoceny pro každou dýzu zvlášť. Nejvyšší vliv na nepřesnost kalibrace mělo měření 

průtoku vody. Objemové obsahy vzduchu v potrubí získané kalibrací dýz vztažené na střední 

průtok vody včetně vypočtených nejistot byly vyneseny do grafů 6.11 a 6.12.  

Na nejistotu měření má také značný vliv kolísání teploty. Jelikož nebyly dostupné měřicí 

přístroje pro jejich stanovení, tak lze předpokládat, že skutečná nejistota měření je vyšší. 

Při kalibraci byl vzduchu vypouštěn do atmosféry, ale při vlastním měření byl vzduchu vháněn 

do proudící kapaliny. Bylo předpokládáno, že vliv na průtok dýzou má pouze tlak v prostředí, 

do něhož je vzduch vháněn. Tento předpoklad nemusí být úplný správný a mohl by také 

způsobit navýšení nejistoty.  

Graf 6.11 Porovnání naměřeného obsahu vzduchu s kalibračním měřením (dýza 0,5mm) 

   Graf 6.12 Porovnání naměřeného obsahu vzduchu s kalibračním měřením (dýza 1,2 mm) 
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6.4.2 Nepřesnost naměřeného obsahu vzduchu 

 

Z uvedených grafů je zřetelné značné navýšení odchylky při přítomnosti vyššího obsahu 

vzduchu. Vyhodnocení obsahu nerozpuštěného vzduchu v experimentu je založeno na výpočtu 

rychlosti zvuku ve směsi. Se zvyšujícím se obsahem vzduchu ve směsi se gradient poklesu 

rychlosti zvuku zmenšuje, tudíž se chyba stanovení rychlosti do výpočtu obsahu vzduchu 

promítne více. Z grafu 3.2 je zřetelné, že by byl tento nepříznivý jev částečně potlačen zvýšením 

tlaku v systému. 

 Pro posouzení chyby měření je tedy vhodnější sledovat odchylku rychlosti zvuku. 

Do grafu 6.13 byl vynesen rozdíl naměřené rychlosti od hodnoty získané zpětně z kalibrace 

průtoku dýzou. Odchylky se pohybují vždy v kladných hodnotách a v poměrně úzkém rozsahu. 

Jednou z možných příčin je nepřesné stanovení vzdálenosti snímačů od zdroje tlakových 

pulzací. Při odvození teoretických vztahů byl uvažován bodový zdroj tlakových pulzací a také 

byl zanedbán zdvih pístku. Je také možné, že vlivem proudění kapaliny dojde k posuvu středu 

zdroje tlakových pulzací směrem po proudu kapaliny. Nejvhodnějším způsobem, jak tento vliv 

potlačit, by byla kalibrace zmíněných konstant na základě ověřené metody stanovení obsahu 

vzduchu s definovanou přesností, jako je například rozbor vody. 

Další proměnnou, která by mohla ovlivnit měření, je neznalost přesného složení vody. 

Je možné, že voda obsahovala příměsi, které měly vliv na rychlost šíření zvuku. Tento vliv 

by se projevil změnou průběhu závislosti rychlosti zvuku na obsahu vzduchu vynesenou v grafu 

3.1 Tato chyba by šla odstranit definováním přesných vlastností vody, například pomocí jejího 

rozboru. 

 V porovnání s chybami způsobenými nepřesnostmi vyhodnocení jsou nejistoty 

způsobené tolerancemi tlakových čidel téměř zanedbatelné. Přesnost měření by také šlo zvýšit 

prodloužením doby záznamu a použitím delších časových úseků pro výpočet DFT. 
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ZÁVĚR 
 

Experimentálním měřením se podařilo dokázat, že přítomnost nerozpuštěného vzduchu 

má výrazný vliv na rychlost zvuku. Z naměřených dat také vyplývá, že pomocí analytických 

vztahů lze tuto rychlost s poměrně velkou přesností stanovit. Experiment byl realizován 

zejména pro potvrzení teoretických předpokladů použitých v jeho návrhu. Z naměřených dat 

je zřetelná korelace mezi předpokládaným a naměřeným obsahem vzduchu v systému. 

Zvoleným principem měření se také podařilo naměřit objemový obsah nerozpuštěného vzduchu 

s přesností do 5 %. Při měřeních s obsahem vzduchu do 1 % se dokonce podařilo dosáhnout 

maximální odchylky 0,5 %. Nejistoty se ovšem vztahují ke kalibračnímu měření založenému 

na známém průtoku vzduchu dýzou, přičemž byl předpokládán nulový obsah vzduchu ve vodě 

přiváděné do měřícího úseku. Je tedy možné, že skutečný obsah vzduchu v systému byl mírně 

odlišný.  

Během vyhodnocování naměřených dat se ovšem projevila řada nevýhod vyplývajících 

z této metody. Princip vyhodnocení je založen na stanovení rozdílu fáze signálu, na jejíž 

výpočet byla využita diskrétní Fourierova transformace. Fáze signálu se vyhodnocuje 

ze signálu převedeného do frekvenčního spektra pomocí funkce arkustangens2 z imaginární 

a reálné složky signálu. Rozdíl fází naměřených na dvou snímačích umístěných v rozdílné 

vzdálenosti od místa buzení se využívá pro výpočet rychlosti zvuku. Výše zmíněna funkce 

je ovšem definována pouze na intervalu od - π do + π. Tudíž jeden rozdíl fází neodpovídá pouze 

jedné hodnotě rychlosti zvuku. Aby bylo možné určit přesný rozdíl fází, tak musí být k signálu 

přičten správný násobek dvou π. Při vyhodnocení experimentu byla pro tyto účely použita řada 

budicích frekvencí. Rozdíly fází po sobě jdoucích měření byly poté proloženy lineární funkcí. 

Minimalizací odchylky od této funkce byl nalezen správný fázový posun.  

Tento způsob řešení problému by bylo v praxi obtížné realizovat a znamenal by navýšení 

ceny měřicího zařízení a také prodloužení doby měření. Řešením by bylo použití jiného 

způsobu odečítání fáze, nebo volba vhodné kombinace budicí frekvence a umístění snímačů. 

Při použití nízkých frekvencí a zmenšení vzdálenosti mezi snímači by byl zajištěn rozdíl fází 

menší než jedno π. Další možností je použití proměnných amplitud signálu tak, aby bylo možné 

identifikovat, která fáze budicího signálu je právě měřena, nebo použití signálu složeného 

ze dvou a více frekvencí. 

Při experimentálním měření se ukázaly jako problematické vlastní frekvence 

konstrukčních částí systému. Pokud je budicí frekvence blízká některé z vlastních, tak není 

možné toto kmitání součástí a kapaliny od sebe rozlišit. V tomto případě není rozdíl fází 

relevantní a měření není validní. Při aplikace této měřicí techniky je tedy nutné naladit budicí 

frekvence tak, aby k výše zmíněnému ovlivnění nedocházelo. 

Z dat vyhodnocených z měření tedy vyplývá, že měření obsahu vzduchu zvoleným 

způsobem je za jistých podmínek možné. Pro posouzení přesnosti měření by ovšem bylo nutné 

stanovit obsah vzduchu jiným, přesnějším způsobem. Nebo zpřesnit použitý způsob, například 

průtokoměrem, který je schopen měřit průtok vzduchu. Aby bylo možné s jistotou říci, jaké 

přesnosti měření bylo dosaženo, tak by měření muselo být několikrát zopakováno. Zvýšení 

přesnosti stanovení obsahu nerozpuštěného vzduchu by mohlo být dosaženo kalibračním 

měřením za účelem zvýšení přesnosti stanovení rychlosti zvuku a přesnějším určením vlastností 

média. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol  Veličina Jednotka 

A - amplituda signálu [Pa] 

f - frekvence signálu [Hz] 

t - čas [s] 

y(t) - velikost v časový okamžik t [-] 

φ0 - fázový posuv na počátku měření [rad] 

Y𝑚 - amplituda tlakových pulzací [-] 

T - perioda signálu [s] 

L - vzdálenost snímače od místa buzení [m] 

λ - vlnová délka [m] 

c - rychlost šíření tlakových pulzací [m/s] 

ω - úhlová frekvence budícího signálu [rad/s] 

φ(t) - hodnota fáze v místě tlakového odběru pro časový okamžik t [rad] 

L - vzdálenost mezi buzením a místem měření [m] 

c - rychlost šíření tlakových pulzací [m/s] 

Δφ(t) - rozdíl fází v místech tlakových odběrů pro časový okamžik t [rad] 

c - rychlost zvuku ve směsi [m/s] 

ω - frekvence budícího signálu [rad/s] 

L𝐴 - vzdálenost blíže umístěného snímače od místa buzení [m] 

L𝐵 - vzdálenost dále umístěného snímače od místa buzení [m] 

φ𝐴 - fázový posuv naměřený na blíže umístěném snímači [rad] 

φ𝐵 - fázový posuv naměřený na dále umístěném snímači [rad] 

𝐾𝑘 - modul objemové stlačitelnosti kapaliny [Pa] 

𝜌𝑘 - hustota kapaliny [kg/m3] 

𝑐𝑘 - rychlost zvuku v kapalině [m/s] 

𝑝𝑝 - tlak plynu [Pa] 

𝜌𝑝 - hustota plynu [kg/m3] 

κ - Poissonova (adiabatická) konstanta [-] 

𝑐𝑝 - rychlost zvuku v plynu [m/s] 

𝐾𝑠 - modul objemové stlačitelnosti směsi [Pa] 

𝐾𝑘 - modul objemové stlačitelnosti kapaliny [Pa] 

𝐾𝑝 - modul objemové stlačitelnosti plynu [Pa] 

𝛼 - hmotnostní obsah plynu ve směsi [-] 

𝛼𝑉 - objemový obsah plynu ve směsi [-] 

𝜌𝑠 - hustota směsi [kg/m3] 

𝑚𝑠 - hmotnost směsi [kg] 

𝑉𝑠 - objem směsi [m3] 

𝑚𝑘 - hmotnost kapaliny [kg] 

𝑉𝑘 - objem kapaliny [m3] 
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𝑚𝑝 - hmotnost plynu [kg] 

𝑉𝑝 - objem plynu [m3] 

𝑅 - plynová kostanta [J Kg-1K-1]  

𝑇𝑝 - teplota plynu [K] 

𝑝 - tlak v potrubí [Pa] 

𝑇 - teplota směsi (uvažována shodná s teplotou v místnosti) [K] 

Qm - hmotnostní průtok vzduchu dýzou [kg/s] 

d - průměr dýzy [m] 

T0 - teplota vzduchu za dýzou (v místě B) [K] 

p0 - tlak plynu za dýzou (v místě B) [Pa] 

p - tlak vduchu před dýzou (v místě A) [Pa] 

N - počet vzorků [-] 

K - celé číslo z intervalu od 0 do N-1 [-] 

𝑓𝑣𝑧 - vzorkovací frekvence [Hz] 

𝛥𝑓 - rozlišitelnost [Hz] 

𝑓𝑚ěř - frekvence měřeného signálu [Hz] 

𝑛 - libovolné celé kladné číslo [-] 

𝐹𝑅 - reálná složka transformovaného signálu [-] 

𝐹𝐼 - imaginární složka transformovaného signálu [-] 

Δφ𝑖 - rozdíl fází odpovídající i-té budící frekvenci [rad] 

𝑓𝑖 - i-tá budící frekvence [Hz] 

L𝐴 - vzdálenost blíže umístěného snímače od místa buzení [m] 

L𝐵 - vzdálenost dále umístěného snímače od místa buzení [m] 

A3 - amplituda tlaku naměřená na snímači 3 [kPa] 

A2 - amplituda tlaku naměřená na snímači 2 [kPa] 

A4 - amplituda tlaku naměřená na snímači 4 [kPa] 

A1 - amplituda tlaku naměřená na snímači 1 [kPa] 

AA - amplituda blíže umístěného snímače od místa buzení [kPa] 

AB - amplituda dále umístěného snímače od místa buzení [kPa] 

ct - rychlost zvuku odpovídající obsahu vzduchu stanoveného 

pomocí teoretického průtoku dýzu 
[m/s] 

ck - rychlost zvuku odpovídající obsahu vzduchu stanoveného 

pomocí kalibračního měření průtoku dýzu 

[m/s] 

c13 - rychlost zvuku stanovená experimentálním měřením, pokud 
jsou pro vyhodnocení použity snímače na pozici 1 a 3 

[m/s] 

c14 - rychlost zvuku stanovená experimentálním měřením, pokud 
jsou pro vyhodnocení použity snímače na pozici 1 a 4 

[m/s] 

c23 - rychlost zvuku stanovená experimentálním měřením, pokud 
jsou pro vyhodnocení použity snímače na pozici 2 a 3 

[m/s] 

αt - objemový obsah vzduchu odpovídající průtoku dýzu 

stanoveného pomocí teoretických vztahů 
[-] 
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αk - objemový obsah vzduchu odpovídající průtoku dýzu 

stanoveného kalibračním měřením průtoku dýzou 

[-] 

α13 - objemový obsah vzduchu stanovený experimentálním 
měřením, pokud jsou pro vyhodnocení použity snímače na 
pozici 1 a 3 

[-] 

α14 - objemový obsah vzduchu stanovený experimentálním 
měřením, pokud jsou pro vyhodnocení použity snímače na 
pozici 1 a 4 

[-] 

α23 - objemový obsah vzduchu stanovený experimentálním 
měřením, pokud jsou pro vyhodnocení použity snímače na 
pozici 2 a 3 

[-] 


