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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí 

ultrazvuku. V práci je popsána dvojice provedených měření jednak v kanále s volnou 

hladinou, jednak v potrubí čtvercového průřezu.  

Úvodem se práce zabývá objasněním teoretických základů souvisejících s měřením 

metodou UVP jako jsou Dopplerův jev, rychlost zvuku v médiu či akustická impedance 

prostředí. V další části je popsána exekuce měření rychlostního profilu v kanále s volnou 

hladinou a popis výsledků dosažených při tomto měření. V poslední části se diplomová 

práce zabývá měřením rychlostního profilu v potrubí čtvercového průřezu. Dále je zde 

provedeno srovnání výsledných naměřených rychlostních profilů s rychlostními profily 

stanovenými analytickým vztahem. Závěrem je provedeno zhodnocení dosažených 

výsledků.  
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ABSTRACT 

This master's thesis is focused on measurement of the velocity profiles in liquids using 

ultrasound. The thesis describes two executed measurements both in the channel with free 

surface, both in the square shaped pipe. 

In the introductory part this work deals with clarifying the theoretical fundamentals 

associated with the measurement method UVP such as the Doppler effect, the speed of 

sound in the medium or the acoustic impedance of the environment. The next part 

describes the execution of the velocity profile measurement in the channel with free 

surface described and there is also the description of the results achieved during this 

measurement. In the last part the thesis deals with the measurement of the velocity profile 

in the square shaped pipe. There is also the comparison between the measured velocity 

profiles and the velocity profiles calculated using the analytical formula. In the 

conclusion there is the evaluation of achieved results. 

. 

KEY WORDS 

measurement, ultrasound, velocity profile, ultrasound velocity profile, UVP  
  



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PRÁCE 

KÁRNÍK, J. Proudění kapaliny mezi dvěma paralelními deskami, srovnání měření 

a analytického řešení. Brno, 2013. 89 s. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství. Vedoucí diplomové práce 

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. 

  



 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem svojí diplomovou práci vypracoval samostatně a v přiloženém 

seznamu jsem správně uvedl veškeré použité zdroje. 

 

V Brně, 24. 5. 2013 

____________________ 

Jan Kárník

  



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu diplomové práce doc. Ing. 

Jaroslavu Štiglerovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky při tvorbě této práce.  

Dále bych chtěl poděkovat Ing. Zbyňku Zachovalovi, Ph.D. za poskytnuté informace a 

rady ohledně měření za pomoci ultrazvuku. Ing. Martinu Hudcovi, panu Janu Bauerovi 

a Bronislavu Kusému za přípravu měřicích tratí a zapůjčení laboratorních pomůcek. 



 

 

OBSAH 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 1 

ÚVOD 3 

1. TEORETICKÝ ÚVOD 4 
1.1 ZVUK – ZÁKLADNÍ VELIČINY A VLASTNOSTI 4 
1.1.1 POJMY MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ 4 
1.1.2 ZVUK 4 
1.1.3 INFRAZVUK 4 
1.1.4 ULTRAZVUK 5 
1.1.5 AKUSTICKÁ IMPEDANCE, ODRAZ A LOM ULTRAZVUKU NA ROZHRANÍ, KRITICKÝ ÚHEL 5 
1.1.6 RYCHLOST ZVUKU – TEORETICKÁ, SKUTEČNÁ 9 
1.1.7 DOPPLERŮV JEV 11 
1.1.8 REFLEXNÍ ČÁSTICE 16 
1.2 METODY MĚŘENÍ A PRINCIPY ČINNOSTI ZAŘÍZENÍM UVP - DUO 18 
1.2.1 INVAZIVNÍ A NEINVAZIVNÍ METODY MĚŘENÍ 18 
1.2.2 PRINCIP ČINNOSTI 20 

2. ZKUŠEBNÍ MĚŘENÍ – KANÁL S VOLNOU HLADINOU 23 
2.1 ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ UVP-DUO MX 24 
2.2 KALIBRACE ULTRAZVUKOVÝCH PŘEVODNÍKŮ 26 
2.2.1 KALIBRACE SLEDOVÁNÍM ECHO SIGNÁLU 26 
2.2.2 KALIBRACE Z RYCHLOSTNÍHO PROFILU V PRŮBĚHU MĚŘENÍ 28 
2.2.3 ANALYTICKÝ VZTAH PRO URČENÍ RYCHLOSTI ZVUKU 29 
2.2.4 ZÁVĚR - KALIBRACE ULTRAZVUKOVÝCH PŘEVODNÍKŮ 30 
2.3 MĚŘICÍ TRAŤ 31 
2.4 PRŮBĚH MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO PROFILU 36 
2.5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 40 

3. ZKUŠEBNÍ MĚŘENÍ – ČTVERCOVÉ POTRUBÍ. 47 
3.1 MĚŘICÍ TRAŤ 48 
3.2 PRŮBĚH MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO PROFILU 53 
3.3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 57 
3.3.1 VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRO Q = 11 L/S 57 
3.3.2 VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRO Q = 6 L/S 61 
3.3.3 SROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 64 
3.3.4 MĚŘENÍ 8MHZ SONDOU 66 
3.4 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ S VÝSLEDKY ZÍSKANÝMI ZA POMOCI ANALYTICKÉHO VZTAHU 70 

4. ZÁVĚR 75 

5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 78 

6. SEZNAM OBRÁZKŮ 80 

7. SEZNAM TABULEK 82 

8. SEZNAM POUŽITÉ MĚŘÍCÍ TECHNIKY 83 

9. SEZNAM PŘÍLOH 84 

PŘÍLOHA 1 85 



 

 

PŘÍLOHA 2 86 

PŘÍLOHA 3 87 

PŘÍLOHA 4 88 

PŘÍLOHA 5 89 

 

 



EU, FSI, VUT Brno 

 

VUT-EU-ODDI-13303-05-13 

Jan Kárník Diplomová práce, 2013 

 

1 

 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Označení Jednotka Popis 

a [m] Šířka koryta 

c [m/s] Rychlost zvuku 

c1; c2 [m/s] Rychlost zvuku v médiu 1; 2 

cth [m/s] Teoretická rychlost zvuku 

D [m] Vnitřní průměr potrubí 

d [m] Průměr reflexní částice 

dh [m] Hydraulický průměr 

E [Pa] Modul pružnosti v tahu 

f [1/s] Frekvence vlnění 

f(l1); f(l2) [mm/s] Funkční hodnoty ve vzdálenosti l1;l2 

f´ [1/s] Frekvence spojená s pohybem detektoru 

fd [1/s] Dopplerovská frekvence 

fD1; fD2; fD3 [1/s] Frekvence vlnění zaznamenaná detektorem 

H [m] Polovina délky stěny potrubí čtvercového průřezu 

h [m] Úroveň hladiny v korytě  

CHD [m]
 

Channel distance – vzdálenost středů kanálů 

K [Pa] Modul objemové pružnosti kapaliny 

k [m] Absolutní drsnost stěn potrubí 

k´ [1] Součinitel vlivu prostředí (stanovení rychlosti zvuku) 

kr [1] Relativní drsnost stěn potrubí 

L [m] Vzdálenost podél osy ultrazvukového převodníku 

l1; l2 [mm] Poloha bodu 1; 2 

LDA  Laser Doppler Anemometry 

Lmax [m] Maximální měřitelná vzdálenost 

Ls [m] Svislá vzdálenost mezi čelem sondy a překážkou 

N [1] Konstanta závislá na typu proudění 

NZ [m] Neměřitelná zóna 

O [m] Omočený obvod 

p [Pa] Tlak 

pef [Pa] Efektivní hodnota akustického tlaku 

pi [Pa] Intenzita dopadající vlny 

PIV  Particle Image Velocimetry 

pr [Pa] Intenzita odražené vlny 

pt [Pa] Intenzita prostupující vlny 

Q [m
3
/s] Průtok 

QLM [m
3
/s] Průtok stanovený za pomoci lichoběžníkového pravidla 

Qmax [m
3
/s] Maximální průtok 

R [1] Koeficient reflexe 

Re [1] Reynoldsovo číslo 

Rekr [1] Kritická hodnota Reynoldsova čísla 



EU, FSI, VUT Brno 

 

VUT-EU-ODDI-13303-05-13 

Jan Kárník Diplomová práce, 2013 

 

2 

 

s [m] Tloušťka stěny potrubí 

S [m
2
] Průtočná plocha 

Start [m] Poloha středu prvního měřeného kanálu 

T [1] Koeficient transmise 

t [s] Časová prodleva 

TP [1] Třída přesnosti zařízení 

uBQ [m
3
/s] Standardní nejistota typu B pro průtok 

UVP  Ultrasound Velocity Profiling/ 

UZ  Ultrazvukový 

v [m/s] Rychlost 

V0 [m
3
] Objem 

vD [m/s] Rychlost pohybu detektoru 

vef [m/s] Efektivní hodnota akustické rychlosti 

vrozsah [m/s] Rychlostní rozsah (v softwaru) 

vstř [m/s] Střední rychlost 

vstř,LM [m/s] Střední rychlost stanovená za pomoci lichoběžníkové metody 

vx [m/s] Průmět vektoru rychlosti do akustické osy převodníku 

vz [m/s] Rychlost pohybu zdroje 

x [m] Poloha reflexní částice 

Yz [J/kg] Ztrátová měrná energie 

Z [kg/m
2
s] Akustická impedance prostředí 

α [deg] Úhel odklonu sondy od normály na stěnu potrubí 

αa [1] Koeficient absorpce 

δ [1/Pa] Objemová stlačitelnost kapaliny 

Δp [Pa] Změna tlaku 

ΔV0 [m
3
] Úbytek objemu 

θ1 [deg] Úhel odklonu dopadajícího vlnění od normály k rozhraní 

θ2 [deg] Úhel odklonu lomeného vlnění od normály k rozhraní 

λ [m] Vlnová délka 

λD1; λD2 [m] Vlnová délka zaznamenaná detektorem 

λzt [1] Součinitel tření 

λzt,11; λzt,6 [1] Součinitel tření při Q = 11 l/s; Q = 6 l/s 

μ [Ns/m
2
] Dynamická viskozita 

ν [m
2
/s] Kinematická viskozita 

ρ [kg/m
3
] Hustota 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovování rychlostních profilů 

v kapalinách. Znalost tvaru rychlostního profilu je velice důležitá ať už z hlediska 

praktického, aplikace při návrhu hydraulických strojů a mechanismů, tak i z hlediska 

teoretického, matematické rovnice popisující rychlostní profily a děje na rozhraní mezi 

kapalinou a jiným médiem. Stanovení rychlostních profilů v praxi probíhá za využití 

různých, více či méně sofistikovaných vizualizačních prostředků, z mnohých uveďme 

například LDA, PIV a UVP či hydrometrické vrtule. Zmíněné prostředky jsou využívány 

v technické praxi celkem běžně. Tato práce byla zadána tak, aby pro stanovení 

rychlostních profilů bylo možné využít zařízení UVP. 

Metoda UVP, celým názvem Ultrasound Velocity Profilling či také Ultrasound Velocity 

Profile je metodou využívající při měření zcela běžné jevy, s nimiž se setkáváme 

v každodenním životě. Z mnohých jmenujme například Dopplerův jev, odraz, lom 

a absorpce zvukového vlnění, ozvěna aj. Popisu těchto jevů se práce věnuje v první 

kapitole, protože je jejich pochopení důležité při následném měření. Ultrazvukové metody 

jsou dnes velice rozšířené a mají široké spektrum využití. Zdravotnictví, materiálové 

inženýrství, automobilový a celý strojírenský průmysl, vodohospodářský průmysl 

a mnohá další technická odvětví využívají ultrazvukové metody ať už k vizualizaci tkání 

či proudění, nebo jako defektoskopický nástroj, ale i k jiným účelům jako je například 

stanovení výšky hladiny v nádrži pomocí ultrazvuku či stanovení průtoku za pomoci 

ultrazvukového průtokoměru.  

Od řešení teoretických otázek spojených s metodou UVP se v dalších částech práce 

dostáváme k praktickému využití této metody. První řešenou úlohou je proudění v kanále 

s volnou hladinou. V části práce věnované tomuto problému procházíme postupně celým 

procesem od zapojení zařízení po instalaci ultrazvukových sond, provedení měření 

a vyhodnocení výsledků a popisu problémů, jež se při měření vyskytly.  

Druhou v práci řešenou úlohou je stanovení rychlostního profilu v potrubí čtvercového 

průřezu. Od zadaného problému řešení rychlostního profilu mezi dvěma paralelně 

uloženými deskami bylo upuštěno z důvodů uvedených ve třetí kapitole této práce. Ve 

druhé úloze již řešíme tlakové proudění kapaliny. Dosažené výsledky v této části práce 

potom v poslední podkapitole práce srovnáme s analytickým vztahem prezentovaným na 

konferenci Engineering Mechanics 2012, doc. Ing. Jaroslavem Štiglerem, Ph.D. 

V závěru práce je provedeno zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků a jejich 

přínosu pro další práci se zařízením UVP-DUO Monitor. 
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1. TEORETICKÝ ÚVOD 

1.1 Zvuk – základní veličiny a vlastnosti 

1.1.1 Pojmy mechanické kmitání a vlnění 

Mechanickým kmitáním rozumíme takový mechanický pohyb hmotného bodu, při němž 

je tento bod vázán k určité rovnovážné poloze. Hmotný bod se při tomto pohybu vzdaluje 

od rovnovážné polohy o určitou konečnou vzdálenost. Příkladem může být závaží na 

pružině či kyvadlo. Důležité je, že kmitající veličinou nemusí být pouze výchylka. 

Kmitání je možné pozorovat například u tlaku, zde pak hovoříme o tlakových pulzacích. 

Mechanickým vlněním nazýváme šíření mechanického kmitání v pružném prostředí. 

Vlnění se může šířit prostředím všech skupenství. Pohyb vln prostorem je možný při 

působení vzájemných vazebných sil mezi částicemi (atomy, molekuly) prostředí. Pokud 

je tedy působením vnější síly vychýlena jedna částice ze své rovnovážné polohy, částice 

sousední jsou vlivem vazebných sil rovněž vychýleny. Dochází k přenosu energie 

z částice na částici a vlnění se pak určitou rychlostí šíří pružným prostředím směrem od 

zdroje. Pružné prostředí je tedy prostředí, ve kterém je energie kmitavého pohybu 

přenášena vzájemnými vazebnými silami na částici sousední. 
1, 2

 

1.1.2 Zvuk 

Zvuk lze definovat jako mechanické kmitání částic, jež je schopno šíření ve formě 

mechanického vlnění pružným látkovým prostředím. Toto kmitání probíhá v určitém 

frekvenčním rozsahu v tzv. pásmu slyšitelnosti (pásmu slyšitelných zvuků) a v lidském 

uchu je schopno vyvolat zvukový vjem. Pásmo slyšitelných zvuků je obtížné určit, 

protože ne každý člověk je schopen vnímat celé pásmo frekvencí. Asi nejčastěji 

uváděným frekvenčním rozsahem je 16 Hz - 16 kHz. Z výše uvedených údajů je patrné, 

že se v reálném světě nevyskytují pouze zvuky, jež je lidské ucho schopno rozpoznat. 

Zvuky s kmitočtem nižším než 16 Hz jsou označovány jako infrazvuky. Zvuky 

s kmitočtem vyšším než 16 kHz pak nazýváme ultrazvuky. Hranice mezi jednotlivými 

typy zvuku nejsou striktně dané. Jde o jakési průměrné hodnoty pro lidskou populaci. 

Toto ostré vymezení hranice nemusí pro mnohé jednotlivce platit. 
3, 4

 

1.1.3 Infrazvuk 

Infrazvukem rozumíme mechanické vlnění o nízkých frekvencích. Spodní hranice je 

udávána mezi 0,001 Hz až 0,2 Hz, horní hranice mezi 16 Hz až 20 Hz. Rychlost šíření 

infrazvuku ve vzduchu je shodná s rychlostí šíření zvuku, jeho vlnová délka je až několik 

stovek metrů. Zdroje infrazvuku dělíme na přírodní a umělé. V přírodě infrazvuk provází 

jevy jako je sopečná erupce, bouřky, větrné turbulence, seismické vlny apod. Mezi umělé 

zdroje patří například spalovací motory, akustický hluk při proudění kolem karoserie 

                                                 
1
 Fyzikální vzorečky: Mechanické kmitání, vlnění a akustika. Mechanické kmitání, vlnění a akustika - 

eTabulky.cz [online]. © 2010 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.etabulky.cz/?page=f&s=fvzv. 
2
 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd.1. 

Brno: VUTIUM, 2000, s. 439 - 475. ISBN 80-214-1868-0. 
3
 Ibid. 

4
 BERNAT, Petr. Akustika, vznik a šíření zvuku, frekvenční analýza a syntéza, sluchový vjem zvukového 

signálu [online]. [2007] [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://homen.vsb.cz/~ber30/texty/varhany/anatomie/pistaly_akustika.htm. 
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automobilů, trupů letadel apod. Výzkum infrazvukových vln je velice důležitý a to 

zejména z pohledu geofyzikálního. Analýzou zvukového záznamu lze například předejít 

živelným katastrofám. Infrazvuk se velice dobře šíří ve vodě. Toho lze využít například 

při predikci vzniku vlnobití či zemětřesení. Dalším velice často diskutovaným problémem 

je vliv infrazvuku na lidský organismus. Infrazvuk může být pro člověka velice 

nebezpečný, zejména pokud se jeho kmitočet blíží frekvencím činnosti orgánů lidského 

těla. Například při frekvencích blízkých frekvencím tlukotu lidského srdce hrozí srdeční 

arytmie či úplná zástava srdce. Z předchozích informací je patrné, že infrazvuk lze využít 

k ochromení lidského organismu tedy i jako zbraň. Konkrétně se jedná o zbraně neletální 

(Non – Lethal Weapons).
5,

 

1.1.4 Ultrazvuk  

Mechanické vlnění o vysokých frekvencích se nazývá ultrazvuk. Spodní hranice opět není 

pevně stanovena. Nejčastěji udávanou hodnotou je 20 kHz (řidčeji udávanou 16kHz). Pro 

technickou praxi jsou pak důležité frekvence mezi 100kHz a 50 MHz. Ultrazvuk má 

podobné chování jako zvuk. Hlavním rozdílem mezi nimi je o mnoho menší vlnová délka 

ultrazvuku. To dělá z ultrazvuku ideální nástroj pro technické aplikace. Kratší vlnová 

délka má za následek výraznější vlnové charakteristiky. Ultrazvukové vlnění je méně 

ovlivněné ohybem a jeho odraz od překážek je výrazný. Absorpce v pevných látkách 

a v kapalinách je minimální oproti absorpci ultrazvuku v plynech a ve vzduchu. Například 

pro měření zařízením UVP-DUO Monitor jsou tyto vlastnosti ultrazvuku rozhodující. 

Zařízení je díky vlastnostem ultrazvuku schopno detekovat echo signál v kapalině i od 

velice malých částic rozptýlených v kapalině (více o reflexích částicích v podkapitole 

1.1.8).
6
,
7
 

Šířící se ultrazvukové kmitání vytváří v médiu mechanické vibrace ve formě vln. Tyto 

vlny jsou buď podélné (kompresní) nebo příčné. U podélných vln je směr pohybu částic 

média shodný se směrem šíření zvukové vlny. Částice kmitají ve směru vektoru fázové 

rychlosti vlnění. Příčné vlny se pohybují kolmo ke směru pohybu částic média. Výchylka 

částic média je kolmá na vektor fázové rychlosti vlnění. Při průchodu médiem může vlna 

změnit vlnový mód. To znamená, že z podélné vlny se může stát vlna příčná. Při 

průchodu vlnění médiem mohou být vlny pohlceny či absorbovány médiem nebo 

odraženy od částic v médiu obsažených. Na rozhraní se mohou vlny lámat.
8,9 

1.1.5 Akustická impedance, odraz a lom ultrazvuku na rozhraní, 

kritický úhel 

Odraz a lom zvuku je zapříčiněn rozdělením energie dopadající vlny na části. Část 

energie vlnění proniká překážkou (rozhraním) do druhého prostředí. Část je při průchodu 

                                                 
5
 REICHL, Jaroslav a Martin VŠETIČKA. Ultrazvuk a infrazvuk :: MEF: Infrazvuk :: MEF. Encyklopedie 

fyziky [online]. © 2006 - 2013 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/204-infrazvuk. 
6
 REICHL, Jaroslav  Martin VŠETIČKA. Ultrazvuk a infrazvuk :: MEF: Ultrazvuk :: MEF. Encyklopedie 

fyziky [online]. © 2006 - 2013 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/203-ultrazvuk. 
7
 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´ Guide. Release 6. Lausanne, 2006, 

Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 
8
 Ibid. 

9
 ZADRAŽILOVÁ, Tereza. Ultrazvuk: Diagnostické a terapeutické využití. In: BIOFYZIKÁLNÍ WEB: SEMINÁRNÍ 

PRÁCE Z BIOFYZIKY [online]. 2004 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://ftplf2.agarek.com/fyzio/prvak/biofyzika/semin/tercaza_uz.php. 
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překážkou (médiem) pohlcena a část se odráží či láme dle zákona odrazu a lomu. Z výše 

uvedených informací je patrné, že se ultrazvukové vlnění chová obdobně jako světlo při 

průchodu rozhraním. Odraz a lom zvukové vlny na rozhraní se tedy řídí stejnými pravidly 

jako odraz a lom světla v optice. 

Rozhraní je myšlená hranice mezi dvěma médii, které mají rozdílné akustické impedance. 

Akustická impedance (Akustický odpor) - je fyzikální veličinou, jež popisuje vlastnosti 

prostředí z hlediska akustiky. Jedná se o materiálovou charakteristiku. Její výpočet 

vychází z tlakové podstaty zvukového vlnění. Představuje odpor, jenž klade prostředí 

ultrazvukovému vlnění. Vzhledem k podstatě šíření zvuku pružným prostředím lze 

akustickou impedanci chápat jako odpor prostředí proti snaze vlnění vytvářet oblasti 

zvýšeného a sníženého tlaku. Akustická impedance je vyjádřena jako poměr efektivní 

hodnoty akustického tlaku  efektivní hodnoty objemové (akustické) rychlosti (1). 
10,11

 

 

  
   

   
 

√ 
 

    

√ 
     

 (1) 

kde: 
 

Z – akustická impedance [kg/m
2
s]  

pef – efektivní hodnota akustického tlaku [Pa]  

vef – efektivní hodnota akustické rychlosti [m/s]  

pmax – maximální hodnota akustického tlaku [Pa]  

vmax – maximální hodnota akustické rychlosti [m/s]  

Pro adiabatické děje pak akustickou impedanci vyjadřujeme dle vztahu (2). 
12

 

       (2) 

kde:  

ρ – hustota média [kg/m
3
]  

c – rychlost zvukové vlny v daném prostředí [m/s]  

Z – akustická impedance [kg/m
2
s]  

Ze vzorců (1) a (2) vyplývá, že čím bude hustota a rychlost šíření vyšší, tím větší hodnoty 

bude dosahovat akustická impedance materiálu. Vysokou hodnotu akustické impedance 

tedy mají pevné látky s vysokou hustotou a rychlostí šíření. 

Akustická impedance hraje zásadní vliv při dějích na rozhraní dvou médií (odraz a lom). 

Pokud je akustická impedance média 1 shodná s akustickou impedancí média 2, 

nedochází na rozhraní těchto médií k žádnému odrazu. Vlnění prochází oběma médii 

                                                 
10

 Akustický odpor. In: Akustický odpor – WikiSkripta [online]. [2010] [cit. 2013-04 -26]. ISSN 1804-6517. Dostupné 

z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Akustick%C3%BD_odpor. 
11

 ZADRAŽILOVÁ, Tereza. Ultrazvuk: Diagnostické a terapeutické využití. In: BIOFYZIKÁLNÍ WEB: SEMINÁRNÍ 

PRÁCE Z BIOFYZIKY [online]. 2004 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://ftplf2.agarek.com/fyzio/prvak/biofyzika/semin/tercaza_uz.php. 
12

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 

3.17, 2006. Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 
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nezměněno. Jsou-li akustické impedance média 1 a média 2 různé, dochází k částečnému 

odrazu vlnění na rozhraní a k průchodu části vlnění přes rozhraní. 

O tom, jak velká část energie zvukového vlnění se odrazí, absorbuje či projde, rozhodují 

následující koeficienty: 

Koeficient reflexe (odrazivosti):
13

 

 
  

  

  
 

                 

                 
 (3) 

kde: 
 

pr – intenzita odražené vlny [Pa] 

pi – intenzita dopadající vlny [Pa] 

Z – akustická impedance média [kg/m
2
s] 

θ – úhel dopadu ultrazvukové vlny vzhledem k normále [deg] 

index  – pro médium 1 

index  – pro médium 2 

 

Koeficient zvukové propustnosti (transmise):
14

 

 
  

  

  
     

          

                 
 (4) 

kde:  

pt – intenzita prostupující vlny [Pa] 

pi – intenzita dopadající vlny [Pa] 

Z – akustická impedance média [kg/m
2
s] 

index  – pro médium 1 

index  – pro médium 2 

 

Koeficient absorpce:
15

 

    
     

  
 (5) 

kde:   

pr – intenzita odražené vlny [Pa] 

pi – intenzita dopadající vlny [Pa] 

αa – koeficient absorpce [1] 

 

Pokud neuvažujeme absorpci, tak platí, že vlna, která se neodráží, prostupuje. Na obrázku 

Obr. 1.1 je graficky znázorněno chování ultrazvukové vlny na rozhraní dvou médií 

s rozdílnými akustickými impedancemi. 

                                                 
13

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 

3.17, 2006. Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 
14

 Ibid. 
15

 Absorpce zvuku. Techmania - Edutorium - Exponáty [online]. © 2008 [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=416b757374696b61h&key=294. 
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Obr. 1.1: Chování vlnění na rozhraní mezi médii s rozdílnou akustickou impedancí 

Zákony odrazu a lomu ultrazvuku jsou analogické zákonům popisujícím odraz a lom 

světla.  

Zákon odrazu: Úhel dopadu vlnění θ1 se rovná úhlu odrazu θ2, přičemž vlnění odražené 

leží v rovině dopadu.
16

 

Zákon lomu (Snellův zákon): Úhel dopadu vlnění θ1 a úhel lomu vlnění θ2 splňují vztah 

(6)  vlnění lomené leží v rovině dopadu.
17

 

      

     
 

  
  

 (6) 

kde:  
 

θ1 – úhel odklonu dopadajícího vlnění od normály k rozhraní [deg] 

θ2 – úhel odklonu lomeného vlnění od normály k rozhraní [deg] 

c1 – rychlost zvuku v médiu 1 [m/s] 

c2 – rychlost zvuku v médiu 2 [m/s] 

Kritický úhel: Pokud je úhel θ2 = 90°, dochází k odrazu veškerého dopadajícího vlnění. 

Úhel odklonu dopadajícího vlnění θ1 odpovídající úhlu θ2 = 90° se pak nazývá kritický 

úhel. Velikost kritického úhlu je velice důležitá. Pokud dosáhneme hodnoty kritického 

úhlu nebo pokud tuto hodnotu překročíme, dojde k totálnímu odrazu vlnění na rozhraní. 

Vlnění tedy neprojde přes rozhraní, odrazí se. Velikost koeficientu transmise se při 

hodnotách blížících se kritickému úhlu extrémně snižuje. Kritického úhlu lze nejčastěji 

dosáhnout při přechodu vlnění z média, v němž je rychlost šíření vlnění nižší do média, 

v němž dosahuje rychlost šíření vlnění vyšších hodnot. Z výše uvedeného je tedy patrné, 

                                                 
16

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd.1. 

Brno: VUTIUM, 2000, s. 904. ISBN 80-214-1868-0. 
17

 Ibid. 
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že při neinvazivním měření pomocí UVP je velice výhodné dopředu znát hodnotu 

kritického úhlu pro danou kombinaci materiálů. Pokud by byla hodnota kritického úhlu 

špatně určena, může se stát, že dojde k jejímu překročení, zařízení potom není schopno 

změřit platné hodnoty. Při nízkých hodnotách kritického úhlu je pak výhodnější invazivní 

měření (přímý kontakt sondy s proudícím médiem). Hodnoty kritických úhlů pro vybrané 

kombinace materiálů jsou uvedeny v tabulce Tab. 1.
18

 

Tab. 1: Hodnoty kritického úhlu pro vybrané kombinace materiálů
19

 

Medium 1 Medium 2 

Rychlost 

zvuku 

c1 [m/s] 

Rychlost 

zvuku 

c2 [m/s] 

θkritický 

[deg] 

Voda Plexisklo 1 480 2 760 32.4 

Voda Polyamid 1 480 2 400 38.0 

Teflon Voda 1 350 1 480 65.8 

Voda Ocel 1 480 5 900 14.5 

Voda Hliník 1 480 6 320 13.5 

Voda Mosaz 1 480 3 400 25.8 

Voda Sklo 1 480 5 200 16.5 

Rtuť Ocel 1 450 5 900 14.2 

Glycerol Polyamid 1 920 2 400 53.1 

Voda PVC 1 480 2 380 38.5 

Velikost kritického úhlu lze vyjádřit ze Snellova zákona, jak je patrné ze vzorce (7)
20

. 

          (
  
  

) (7) 

kde 

θ1 – úhel odklonu dopadajícího vlnění od normály k rozhraní [deg] 

c1 – rychlost zvuku v médiu 1 [m/s] 

c2 – rychlost zvuku v médiu 2 [m/s] 

1.1.6 Rychlost zvuku – teoretická, skutečná 

Rychlost šíření libovolného mechanického vlnění je závislá jednak na setrvačných 

vlastnostech prostředí, jednak na elastických vlastnostech prostředí. Stlačitelnost prostředí 

souvisí s kinetickou energií kmitajících částic, zatímco elastické vlastnosti souvisejí 

s potenciální energií. Zhušťování a zřeďování kmitajících částic probíhá adiabaticky. 

U čistých kapalin závisí na tlaku a hustotě prostředí. Teoretickou rychlost zvuku tedy lze 

vyjádřit vztahem (8). Tento vztah vyjadřuje rychlost v neohraničeném prostředí.:
21

 

                                                 
18

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 

3.18, 2006. Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd.1. 

Brno: VUTIUM, 2000, s. 467. ISBN 80-214-1868-0. 
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     √
 

 
 (8) 

kde: 

cth – teoretická rychlost zvuku [m/s] 

K – modul objemové pružnosti kapaliny [Pa] 

ρ – hustota média [kg/m
3
] 

Modul objemové stlačitelnosti je veličina popisující úbytek objemu v důsledku stlačení 

kapaliny či pevného tělesa. Lze ho počítat dle vztahu (9).
22

 

 
   

 

  

   

  
 (9) 

kde:  

δ – objemová stlačitelnost kapaliny [1/Pa] 

V0 – objem [m
3
] 

ΔV0 – úbytek objemu  [m
3
] 

Δp – změna tlaku [Pa] 

 

Modul objemové pružnosti je veličina závislá na tlaku a teplotě. Tuto změnu lze vyjádřit 

za pomoci vztahu (10):
23

 

 
     

  

   
 (10) 

kde:  

K – modul objemové pružnosti kapaliny [Pa] 

p – tlak [Pa] 

V0 – objem [m
3
] 

 

Stlačování a rozpínání kapaliny probíhá velice rychle, lze tedy tento děj považovat 

adiabatický. Při uvažování adiabatického děje lze vztah pro modul objemové pružnosti 

zapsat ve tvaru (11).
24

 

 
  

 

 
  

  

   
  

 
(11) 

Poměr ΔV0/V0 vyjadřuje poměrnou změnu objemu, jež je vyvolána změnou tlaku Δp. 

Vzhledem k tomu, že jsou tyto změny velice malé, můžeme považovat diferenciální 

hodnoty za přibližně rovné změnám tlaku a objemu. Z rovnice (11) je také patrné, že se 

zvyšujícím se tlakem, klesá objem elementu a naopak. Záporné znaménko v rovnicích 

(10) a (11) zaručuje to, aby modul objemové pružnosti K byl vždy kladný.
25

 

Protože v technické praxi neexistuje neomezený prostor, je nutné zavést součinitel, jenž 

zohlední vliv mechanických vlastností omezeného prostoru. Vlastnosti potrubí jsou tedy 

                                                 
22

 JANALÍK, Jaroslav a Pavel ŠŤÁVA. Mechanika tekutin, skriptum [online]. Ostrava, 2002, s.  [cit. 2013-04-27]. 

ISBN 80-248-0038-1. 
23

 RUDOLF, Pavel. Hydromechanika - přednášky: Základní vlastnosti kapalin. Brno, 2011. 
24

 Ibid. 
25

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. 

Brno: VUTIUM, 2000, s. 467-468. ISBN 80-214-1868-0. 
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zahrnuty v součiniteli k´ (viz vztah 12), ten je omezen pouze na kruhový průřez. 

Součinitel platí pro veškeré druhy materiálů.
26

 

 
   

 

√  
   
   

 
(12) 

kde:  

K – modul objemové pružnosti [Pa] 

D – vnitřní průměr potrubí [m] 

E – modul pružnosti v tahu pro potrubí [Pa] 

s – tloušťka stěny potrubí [m] 

 

Rychlost zvuku se zahrnutím vlivů okolního prostředí je dána vztahem (13):
27

 

          (13) 

kde:  

c – skutečná rychlost zvuku [m/s] 

cth – teoretická rychlost zvuku [m/s] 
 

Útlum zvukového signálu je závislý na mnoha vlivech. Patří mezi ně kinematická 

viskozita kapaliny, objemová viskozita kapaliny, obsah bublin a pevných částic 

v kapalině, usazeniny na stěně potrubí, materiál stěn potrubí aj.
28

 Ze vztahů (9), (10) 

a (11) je patrné, že médium má na šíření zvuku zásadní vliv. Čím méně médium zvuk 

tlumí, tím lépe se může šířit. Pokud médium tlumí zvuk tak, že je zcela pohlcen, nešíří se 

tímto médiem zvuk vůbec. 

1.1.7 Dopplerův jev 

Vzhledem k tomu, že metoda UVP je částečně založena na měření posuvu dopplerovské 

frekvence, popíšeme si nyní podrobněji Dopplerův jev. Dopplerův jev souvisí 

s relativním pohybem zdroje detektoru zvuku. Lze jednoduše konstatovat, že pokud se 

zdroj a detektor pohybují, pak při vzájemném přibližování je frekvence přijímaného 

zvukového vlnění vyšší než původní frekvence vlnění vysílaného zdrojem. Při 

vzájemném vzdalování zdroje a detektoru je tomu přesně naopak. Pokud jsou tedy 

detektor a zdroj vzájemně v klidu, nedochází ke změně frekvence ani vlnové délky viz 

Obr. 1.2. Vlnovou délkou rozumíme vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se 

shodnou fází. Pro vlnovou délku pak platí vztah (14).
29

 

   
 

 
 (14) 

kde:  

λ – vlnová délka [m] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 

 

                                                 
26

 RUDOLF, Pavel. Hydromechanika - přednášky: Základní vlastnosti kapalin. Brno, 2011. 
27

 Ibid. 
28

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 

2006. Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 
29

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. 

Brno: VUTIUM, 2000, s. 479-480. ISBN 80-214-1868-0. 
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Obr. 1.2: Zdroj a detektor bez vzájemného pohybu, zdroj má frekvenci 4 Hz – vysílá 4 vlny 

Pohyb zdroje vůči detektoru. 

Pohybuje-li se však zdroj vůči detektoru, situace se mění. Na obrázku Obr. 1.3 je 

vyobrazen případ, při němž se zdroj pohybuje směrem od detektoru rychlostí vz. Pokud 

porovnáme obrázky Obr. 1.2 a Obr 1.3 je na první pohled zřejmé, že na detektoru zjistíme 

rozdílnou vzdálenost mezi vlnami a tedy i rozdílnou vlnovou délku detekovaného vlnění. 

Detektoru zaznamená větší vzdálenost vln, tedy i vyšší vlnovou délku. Naproti tomu 

frekvence detekce jednotlivých vln se sníží. Matematicky lze tyto změny popsat vztahy 

(15) pro vlnovou délku a (16) pro frekvenci vlnění.
30,31

 

     
    

 
 

    

 
   (15) 

kde:  

λD1 – vlnová délka zaznamenaná detektorem [m] 

λ – vlnová délka vlnění šířícího se ze zdroje [m] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vZ – rychlost pohybu zdroje zvuku [m/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 

 

 

    
 

   
 

 

    
   (16) 

kde:  

fD1 – frekvence zaznamenaná detektorem [1/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s]¨ 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vZ – rychlost pohybu zdroje zvuku [m/s] 

λD1- vlnová délka zaznamenaná detektorem [m] 

 

  

                                                 
30

 Dopplerův jev. Techmania - Edutorium - Exponáty [online]. ©2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: 

http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=416b757374696b61h&key=660. 
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Obr. 1.3: Zdroj vzdalující se od detektoru, f = 4 Hz 

V opačném případě, tedy při pohybu zdroje směrem k detektoru, je situace obrácená. 

Frekvence detekce zvukových vln vzroste, viz vzorec (18) a vlnová délka se snižuje, viz 

vzorec (17). Případ je popsán na obrázku Obr. 1.4.
32,33

 

     
    

 
 

    

 
   (17) 

kde:   

λD2 – vlnová délka zaznamenaná detektorem [m] 

λ – vlnová délka vlnění šířícího se ze zdroje [m] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vZ – rychlost pohybu zdroje zvuku [m/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 

 

 

     
 

   
 

 

    
   (18) 

kde:   

fD2 – frekvence zaznamenaná detektorem [1/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vZ – rychlost pohybu zdroje zvuku [m/s] 

λD2- vlnová délka zaznamenaná detektorem [m] 
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Obr. 1.4: Dopplerův jev - zdroj přibližující se k detektoru, f = 4 Hz 

Pohyb detektoru vůči zdroji. 

Při pohybu detektoru vůči zdroji dochází ke změně počtu detekovaných vln a tedy 

i frekvence. Když se detektor hýbe směrem od zdroje, zmenšuje se počet detekovaných 

vln za jednotku času – detekujeme nižší frekvenci, vlnová délka roste. Při pohybu 

detektoru ke zdroji je tomu naopak. Situace je popsána na obrázku Obr. 1.5. Při pohybu 

detektoru od zdroje zvuku platí, vztah (19) pro frekvenci vlnění zaznamenaného 

detektorem.
34,35

 

     
    

 
 

    

 
   (19) 

kde:  
 

fD3 – frekvence zaznamenaná detektorem [1/s] 

λ – vlnová délka vlnění šířícího se ze zdroje [m] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vD – rychlost pohybu detektoru zvuku [m/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 
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Obr. 1.5: Dopplerův jev - pohyb detektoru vůči zdroji, f = 4 Hz 

Při pohybu detektoru směrem ke zdroji je vzájemná rychlost rovna součtu rychlostí vlnění 

a detektoru. Pro výslednou frekvenci platí vztah (20).
36,37 

     
    

 
 

    

 
   (20) 

kde:   

fD3 – frekvence zaznamenaná detektorem [1/s] 

λ – vlnová délka vlnění šířícího se ze zdroje [m] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vD – rychlost pohybu detektoru zvuku [m/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 

 

Kombinací vztahů výše uvedených (17, 18, 19, 20) lze zapsat obecnou rovnici 

Dopplerova jevu (21).
38

 

     
    

    
 (21) 

kde:   

f´ – frekvence spojená s pohybem detektoru [1/s] 

v – rychlost vlnění šířícího se ze zdroje [m/s] 

vD – rychlost pohybu zdroje zvuku [m/s] 

vZ – rychlost pohybu zdroje zvuku [m/s] 

f – frekvence vlnění šířícího se ze zdroje [1/s] 

 

Znaménko v rovnici (21) určíme jednoduchým kritériem. Pokud je směr pohybu zdroje 

a detektoru směrem k sobě, znamená to růst výsledné frekvence zaznamenané na 

detektoru. Pokud se zdroj a detektor pohybují směrem od sebe, frekvence klesá. 
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Princip činnosti zařízení UVP – DUO je založen z části na sledování posuvu frekvence 

právě vlivem Dopplerova jevu. Na obrázku Obr. 1.6 jsou vyobrazeny změny frekvence 

a vlnové délky vlnění generovaného ultrazvukovým převodníkem v závislosti na směru 

proudění média. 

 

Obr. 1.6: Schéma principu Dopplerova jevu pro ultrazvukové sondy 

1.1.8 Reflexní částice 

Při měření rychlosti proudící kapaliny za pomocí ultrazvukového zařízení musíme mít 

vždy na paměti to, že ve skutečnosti neměříme rychlost kapaliny, ale rychlost částic 

v kapalině obsažených. Pokud bude kapalina dokonale čistá – bez částic, nebude 

ultrazvukové zařízení schopno změřit rychlostní profil v kapalině. Pokud naopak budou 

reflexní částice příliš rozměrné, nebudou dokonale kopírovat proudění kapaliny, budeme 

tedy měřit zkreslený rychlostní profil, protože částice nebudou schopny sledovat 

proudnice kapaliny například při zavíření. Z výše uvedených poznatků je patrné, že 

parametry částic v kapalině obsažených jsou velice důležité pro úspěšné měření. 

Většina kapalin obsahuje určité množství pevných částic, jejichž složení závisí na 

podmínkách, ve kterých kapalina proudí, například na materiálu koryta či potrubí. Pro 

získání lepšího echo signálu lze do média vnášet částice další. Při přidávání reflexních 

částic bychom měli splňovat jednoduchou podmínku pro rozměry dodávaných částic, viz 

vzorec (22).
39

 

   
 

 
 (22) 

kde: 
 

d - průměr reflexní částice [m]  

λ - vlnová délka emitovaného ultrazvuku [m]   

Vzorec (22) poukazuje na závislost průměru reflexních částic na vlnové délce ultrazvuku 

emitovaného převodníkem. Vzhledem k tomu, že vlnová délka je sama závislá na 

frekvenci ultrazvuku, dostáváme závislost mezi průměrem reflexních částic a typem 

ultrazvukového převodníku. V tabulce Tab. 2 je uvedena závislost velikosti reflexních 

částic na frekvenci ultrazvuku. 
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Tab. 2: Závislost velikosti reflexních částic na frekvenci emitované převodníkem
40

 

fo [MHz] λ [mm] dmin [mm] 

0.5 2.96 740 

1 1.48 370 

2 0.74 185 

4 0.37 93 

8 0.19 46 

Ideální reflexní částice jsou takové, jejichž hustota je stejná jako hustota média, jež je 

předmětem našeho zájmu a jejichž akustická impedance je výrazně odlišná od 

sledovaného média. Pokud mají reflexní částice vlastnosti velice podobné vlastnostem 

částic ideálních, budou emitovat silný echo signál, což od nich požadujeme. Mezi přední 

výrobce reflexních částic patří firmy Nortek AS., 3M, Dantec Dynamics dále pak Met - 

Flow.  

                                                 
40

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 
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1.2 Metody měření a principy činnosti zařízením UVP - Duo 

Princip činnosti zařízení UVP-DUO Monitor je založen na sledování a vyhodnocování 

dějů, jež byly popsány v předcházejících kapitolách. Do měření vstupují fyzikální děje 

jako je odraz, lom a absorpce zvukového signálu (viz kapitola 1.1.5), Dopplerův jev (viz 

kapitola 1.1.7), časová diference mezi vysílaným a přijímaným signálem a rozdílná 

rychlost zvuku v médiích (viz kapitola 1.1.6). Mezi další prvky ovlivňující měření lze 

rovněž uvést obsah nečistot (reflexních částic) v kapalině a parametry těchto reflexních 

částic jako jsou například velikost částic, koeficient transmise aj. (viz kapitola 1.1.8). 

1.2.1 Invazivní a neinvazivní metody měření 

Dle manuálu k přístroji UVP-DUO-MX lze měření provádět jak metodou invazivní, tak 

metodou neinvazivní. Invazivní metoda spočívá v zavedení sondy do přímého kontaktu 

s měřeným médiem. Při užití neinvazivní metody lze měřit například přes materiál 

potrubí. Invazivní metoda má z pohledu výsledků měření jisté výhody oproti metodě 

neinvazivní.  

Na příkladu proudění v potrubí (viz Obr. 1.7) lze výhody či nevýhody demonstrovat. 

Sonda při invazivní metodě může být umístěna buď přímo v proudu (na Obr. 1.7 

UZ sonda 2), pak nám ovlivní proudění ve svém okolí nebo ji lze umístit do jakéhosi 

tunelu mimo hlavní proud kapaliny (na Obr. 1.7 UZ sonda 3). Druhá možnost umístění 

sondy má výhodu v tom, že sonda nezasahuje do proudu a přitom je stále v kontaktu 

s médiem. Užitím invazivních metod měření odstraníme vliv děje na rozhraní mezi 

materiálem potrubí a proudícím médiem. To je obrovská výhoda oproti neinvazivní 

metodě. Při invazivním měření nám vlastně ubývá jeden z parametrů, který nám vstupuje 

do měření. Tímto parametrem je hodnota kritického úhlu mezi materiály potrubí a média 

(viz Tab. 1 v kapitole 1.1.5), jehož hodnota nemusí být vždy dopředu známá. Hodnota 

kritického úhlu mezi dvěma materiály je velice důležitá. Při překročení hodnoty 

kritického úhlu dochází na rozhraní k totálnímu odrazu. To pro nás znamená, že bychom 

nebyli schopni určit rychlostní profil v médiu proudícím uvnitř potrubí (více 

v kapitole 1.1.5).  

Z informací uvedených výše vyplývá, že pro exekuci neinvazivního měření je stěžejní 

znalost hodnoty kritického úhlu. Mezi další neméně důležité parametry patří vlastnosti 

materiálu potrubí, jako jsou koeficient absorpce a transmise. Útlum materiálu potrubí by 

neměl být velký. Potřebujeme, aby signál prošel stěnou potrubí co nejméně ovlivněn 

či utlumen. Mezi výhody neinvazivního přístupu patří zejména to, že není nutné 

zasahovat do materiálu potrubí, z čehož vyplývá jednak to, že není poškozeno potrubí, 

jednak menší časová náročnost přípravy měření. Při neinvazivním měření je vždy nutné 

použít ultrazvukový gel pro zajištění dokonalého kontaktu mezi sondou a povrchem 

potrubí (na Obr. 1.7 UZ sonda 1). 
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Obr. 1.7: Invazivní vs. neinvazivní měření 

Ultrazvukové převodníky bereme jako absolutní snímače. Není pro ně nutná kalibrace. 

Toto tvrzení lze brát s rezervou, protože pro správnou činnost zařízení je nutné znát 

rychlost zvuku v médiu. Vzhledem k tomu, že rychlost zvuku závisí na mnoha 

parametrech, z mnohých jmenujme teplotu a tlak (více v kapitole 1.1.6), je vždy dobré 

kalibrovat si sondu přímo v místě měření, tomuto tématu se věnuje kapitola 2.3 Kalibrace 

ultrazvukových převodníků. Ultrazvukové sody jsou schopny detekovat průměty vektoru 

rychlosti do své akustické (měřicí) osy. Proto je velice důležité sondu vhodně umístit již 

na počátku měření. Polohu převodníku si popíšeme za pomocí obrázku Obr. 1.8. 

Zaměříme se na pravou část tohoto obrázku. Předpokládáme 1D případ a směr proudění 

kapaliny zprava doleva (dle značení na obrázku Obr. 1.8). Na tomto obrázku je sonda 

E umístěna pod obecným úhlem α vůči proudící kapalině. Pokud by byl tento úhel 

roven nule, průmět rychlosti do osy proudění by neexistoval, sonda by tedy měřila nulové 

rychlosti. Pokud ovšem sondu vychýlíme o určitý úhel nerovnající se 90°, začíná nám 

sonda měřit průměty rychlostí do směru své akustické osy. Je důležité si uvědomit, že 

převodník v tomto případě měří pouze průměty a proto je nutné naměřené rychlosti 

přepočíst přes úhel odklonu α dle následujícího vzorce (23): 

   
  

       
 (23) 

kde: 
  

vx – průmět rychlosti do akustické osy ultrazvukového převodníku [m/s] 

v – rychlost proudění [m/s] 

α – úhel odklonu ultrazvukového převodníku od normály na směr proudění [deg]  
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Ze vzorce (23) je pak patrné, že pokud umístíme sondu pod úhlem α = 90° (sonda F na 

obrázku Obr. 1.8), měříme právě složku rychlosti ve směru proudění, není tedy nutné jí 

přepočítávat. 

 

Obr. 1.8: Poloha snímačů pro určení jednotlivých složek rychlosti v potrubí 

Obr. 1.8 lze dále použít k ukázce možné polohy převodníků pro měření jednotlivých 

složek rychlosti. Převodníky A, B jsou umístěny přímo ve směru normály k povrchu 

potrubí, měří tedy přímo hodnotu radiální složky okamžité rychlosti. Obvodovou složku 

rychlosti měří převodníky C, D. Axiální složka rychlosti je pak měřena převodníky E, F. 

Data z převodníku F se rovnají přímo velikosti axiální rychlosti v ose potrubí. Data 

z převodníku E je nutné přepočítat pomocí vztahu (23). Z obrázku je také patrné, že ne 

vždy se nám podaří umístit převodník do ideální polohy s úhlem α = 90°. Data získaná 

převodníkem F sice budou platná, ale samotný převodník je překážkou pro proudění. To 

nám s největší pravděpodobností způsobí zavíření proudění a tedy značné zkreslení 

výsledků. 

1.2.2 Princip činnosti 

Základní princip činnosti zařízení UVP-DUO Monitor si popíšeme za pomocí popisu 

obrázku Obr. 1.9, na němž je schematicky vyobrazena část kanálu s volnou hladinou. 

Uvažujme 1D případ a směr proudění zleva doprava (viz značení na obrázku Obr. 1.9) 

Ultrazvukový převodník je umístěn pod obecným úhlem  vůči normále k hladině proudící 

kapaliny. Převodník vyšle krátký ultrazvukový pulz podél své měřicí osy a přepíná se do 

režimu přijímače. Ultrazvukový signál se mezitím šíří podél akustické osy převodníku x. 

Pohybem vlnění v kapalině dochází ke změně energetického potenciálu vlivem absorpce 

energie pohybujícího se vlnění. Ultrazvukový pulz se rovněž dostává do kontaktu 

s částicemi obsaženými v médiu. Při kontaktu ultrazvukového vlnění s částicí dochází 

k přerozdělení energetického potenciálu vlnění. Část energie se rozptyluje v kapalině, část 

energie se odráží, část prostupuje částicí dále a část je pohlcena částicí. Rozdělení 

energetického potenciálu souvisí s koeficienty transmise, absorpce a reflexe viz kapitola 

1.1.5. Odražené vlnění se vrací zpět k ultrazvukovému převodníku s určitým časovým 

zpožděním oproti okamžiku emise ultrazvukové vlny. Chování ultrazvukového vlnění 

v kapalině lze připodobnit ke zvukové ozvěně. Zavoláme-li do prostoru, vyšleme vlastně 
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zvukové vlnění, které se šíří prostředím a odráží se od překážek ve směru šíření. 

Odražené vlnění se pak vrací s časovým zpožděním jako zvuková ozvěna.
41

 

Pokud se ultrazvukové vlnění šířící se médiem odráží od částice, jejíž průmět rychlosti do 

akustické osy převodníku x je nenulový, dochází k posuvu frekvence, k Dopplerovu jevu. 

Frekvence vlnění vracejícího se k převodníku je po odrazu posunuta v závislosti na směru 

pohybujících se částic v médiu. Dopplerův jev je blíže popsán v kapitole 1.1.7. 

 

Obr. 1.9: Schematické znázornění principu činnosti zařízení UVP-DUO MX 

Zařízení UVP-DUO Monitor je schopno měřit jednak časový posuv t a jednak Dopplerův 

posuv frekvence fd, tudíž je zařízení schopno určit jak polohu (z časové prodlevy t), tak 

i průmět rychlosti do akustické osy převodníku vx a směr rychlosti pohybu dané částice 

(z frekvenčního posuvu). 

Pro časovou prodlevu platí jednoduchá rovnice (24).
42

 

   
  

 
 (24) 

kde: 

t – časová prodleva mezi vyslaným a přijatým signálem [s] 

x – vzdálenost převodníku a dané reflexní částice [m] 

c – rychlost zvuku v kapalině [m/s] 
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Čitatel zlomku (24) obsahuje vzdálenost dané reflexní částice od převodníku. Tato 

vzdálenost je násobena dvěma. Číslo dvě nám zastupuje pohyb vlnění směrem k reflexní 

částici a návrat vlnění po odrazu od reflexní částice, vlnění tedy absolvuje celou dráhu 

dvakrát. 

Vztah pro velikost průmětu vektoru rychlosti do akustické osy převodníku (25) vychází 

ze vztahů uvedených v kapitole 1.1.7.
43

 

    
   

  
    

 

 
 (25) 

kde: 

vx – průmět vektoru rychlosti do akustické osy převodníku [m/s] 

c – rychlost zvuku v médiu [m/s] 

fD – dopplerovská frekvence [1/s] 

f – vysílací frekvence [1/s] 

λ – vlnová délka ultrazvuku v mediu [m] 

Ve vztahu (25) je oproti klasickému obecnému vztahu pro Dopplerovu frekvenci (21) 

dvojka ve jmenovateli. Ta je spojena s tím, že v klasické formuli pro Dopplerův jev je 

uvažován buď pohyb zdroje vůči detektoru anebo naopak. V našem případě je ovšem 

zdroj i detektor jeden a ten samý ultrazvukový převodník, který je v klidu. Dopplerův 

posuv je zde tedy způsoben pohybem prostředí vůči převodníku. Protože se v našem 

případě vyskytuje relativní pohyb prostředí vůči zdroji a taktéž relativní pohyb vůči 

detektoru, přičemž zdroj i detektor jsou zastoupeny jedním ultrazvukovým převodníkem, 

je proto ve výsledku změna v Dopplerovské frekvenci dvojnásobná. 
44
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2. ZKUŠEBNÍ MĚŘENÍ – Kanál s volnou hladinou 

Pro měření rychlostního profilu v této práci bylo zvoleno zařízení UVP-DUO Monitor 

model MX. Toto zařízení je vyobrazeno na obrázku (Obr. 1.10).  

 

Obr. 1.10: Zařízení UVP-DUO MX (zadní strana) 

Princip činnosti tohoto zařízení je popsán v kapitole 1.2. Na obrázku (Obr. 1.10) můžeme 

vidět, že zařízení je osazeno dvaceti pozicemi pro zapojení ultrazvukových převodníků 

(CH1 - CH20). Výstupem pro připojení osciloskopu (ECHO), ten slouží pro kontrolu 

přijímaného signálu. Vstupem externího spouštění měření (TRIGGER). Dalším vstupem 

je PRF. Tento vstup slouží pro připojení synchronizačního zařízení, nejčastěji 

osciloskopu. Výstup PRF poskytuje možnost nastavení časování emitovaných 

ultrazvukových pulzů. Výstup s označením REMOTE slouží k připojení zařízení do sítě 

LAN a tedy pro jeho spojení s externím PC. Výstup SERVICE slouží k externímu 

nastavení TCP/IP adresy zařízení.
45

  

Vzhledem k tomu, že zařízení se delší dobu nepoužívalo, bylo nutné uvést ho do provozu 

a otestovat jeho správný chod před započetím regulérního měření. 
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2.1 Zapojení zařízení UVP-DUO MX 

Uvedení zařízení do chodu proběhlo bez problémů, avšak jeho následné spojení 

s počítačem činilo značné obtíže. I přes to, že postup byl shodný s postupem uvedeným 

v manuálu k danému zařízení, nedařilo se zařízení s PC propojit. Dle manuálu je nutné 

pojmenovat zařízení, nastavit jeho IP adresu a komunikační porty. Právě v nastavení 

komunikačního portu se vyskytl problém. Software verze 3, který má laboratoř fluidního 

inženýrství k dispozici, potřebuje ke svému chodu systém Windows XP. V systému 

Windows XP se zařízení vůbec nezobrazovalo, nevytvořila se lokální síť LAN. Po 

několika neúspěšných pokusech o spojení pak bylo nutné připojit se přes příkazový řádek 

do konfigurace základní desky počítače a povolit přístup pro zařízení s názvem UVPDUO 

přes daný komunikační port. Po této operaci se zařízení s externím PC spojilo a pracovalo 

bez obtíží. Komunikace mezi oběma zařízeními probíhala tak, jak má. 

Po zprovoznění zařízení a ověření komunikace mezi PC a měřící jednotkou bylo nutné 

ověřit funkci výstupních portů pro sondy na Obr. 1.10 porty pojmenované CH1 – CH20. 

Zařízení UVP-DUO MX umožňuje práci převodníků ve dvou režimech a to v režimu 

single, kdy máme zapojený pouze jeden převodník anebo v režimu multiplexer, kdy je 

zapojen libovolný počet ultrazvukových převodníků. Při práci v režimu single transducer 

(viz Obr. 1.11) není možné editovat tabulku multiplexeru. Déle je nutné dávat pozor na 

to, do jakého kanálu zapojujeme ultrazvukový převodník. Na obrázku Obr. 1.10 je patrné, 

že u pozic pro převodníky s označením CH1 až CH5 je uveden údaj o emitovaném 

kmitočtu. Tento údaj musí korespondovat s údajem na ultrazvukovém převodníku. Při 

nedodržení korespondence v emitované frekvenci může dojít k poškození ultrazvukové 

sondy. Na obrázku Obr. 1.11 je vidět, že za volbou single transducer je tato závorka (#4). 

Číslice v závorce signalizuje, do kterého kanálu je nutné zapojit ultrazvukovou sondu. 

 

Obr. 1.11: Režim single transducer 
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 Při provozu v režimu multiplexer není nutné zapojovat sondy do portů s odpovídající 

frekvencí, zařízení sondu samo rozpozná. V režimu multiplexer pouze vybíráme, které ze 

zapojených sond budou aktivní a v jakém časovém intervalu (viz Obr. 1.12).  

 

Obr. 1.12: Režim multiplexer 

Po provedení zapojení zařízení, synchronizace zařízení s PC a ověření funkčnosti výstupů 

a komunikace mezi PC a jednotkou UVP-DUO bylo možné přistoupit ke kalibraci 

převodníků. 
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2.2 Kalibrace ultrazvukových převodníků 

Kalibrací ultrazvukového převodníku rozumíme určení rychlosti zvuku v médiu, v němž 

provádíme měření. Vzhledem k tomu, že rychlost zvuku v médiu není závislá pouze na 

teplotě, ale také na chemickém složení média, obsahu pevných částic a tlaku, je vhodné 

kalibrovat sondy přímo v médiu, jež bude předmětem našeho pozdějšího zkoumání. Byla 

prověřena dvojice způsobů kalibrace a jejich kombinace.  

2.2.1 Kalibrace sledováním echo signálu 

Software verze 3 umožňuje vykreslení aktuálního přijímaného echo signálu současně 

s aktuálním rychlostním profilem. Proto není nezbytně nutné mít připojený externí 

osciloskop. 

Průběh kalibrace: Umístíme sondu do zkoumaného média do určité nám známé 

vzdálenosti (L) od pevné překážky tak, aby byla kolmo na směr proudění, viz Obr. 1.13. 

 

Obr. 1.13: Poloha ultrazvukového převodníku při kalibraci 

V softwaru poté nastavíme přibližnou hodnotu rychlosti zvuku v médiu. Další důležitou 

hodnotou, kterou je vhodné změnit, ale není to nutností, je hodnota maximální měřitelné 

vzdálenosti viz Obr. 1.14 (maximum depth, Pmax). 
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Obr. 1.14: Výřez z okna s parametry měření 

Vysoká hodnota maximální měřitelné vzdálenosti způsobí pokles Fprf (opakovací 

frekvence pulzů). To má za následek výraznější odezvu od pevných a statických 

překážek, což je patrné z obrázku Obr. 1.15. Poloha stěny je zde jasně zvýrazněna 

špičkami v echo signálu v pravé části obrázku. Zvýšením hodnoty maximální měřitelné 

vzdálenosti si ulehčíme detekci stěny. 

Pro kalibraci je nyní důležité sledovat průběh echo signálu, jež je přijímán sondou. 

Hodnoty rychlosti v ose převodníku nyní nesledujeme. Předmětem našeho zájmu se stává 

poloha maximálních amplitudy echo signálu, ty totiž představují odraz ultrazvuku od 

pevné překážky, viz Obr. 1.15. 

 

Obr. 1.15: Snímek jednoho z profilů s patrnými špičkami v průběhu echo signálu 

V grafickém okně softwaru (pod záložkou Profile graph) tedy sledujeme vzdálenost 

těchto špiček od čela sondy (Lm). Poloha těchto špiček by se měla shodovat s reálnou nám 

známou vzdáleností (L). Pokud se vzdálenost vykreslovaná softwarem shoduje se 

vzdáleností, do níž jsme sondu umístili, byla kalibrace úspěšná. Pokud se vzdálenosti 

neshodují, iterativně měníme hodnotu rychlosti zvuku v softwaru až do okamžiku, kdy 

jsou si vzdálenosti rovny. Tento způsob kalibrace je uveden v manuálu k přístroji UVP-

Duo Monitor.
46

 

                                                 
46

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 

10.4-10.5 , 2006. Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 



EU, FSI, VUT Brno 

 

VUT-EU-ODDI-13303-05-13 

Jan Kárník Diplomová práce, 2013 

 

28 

 

2.2.2 Kalibrace z rychlostního profilu v průběhu měření 

Sledování rychlosti u stěny v průběhu měření je další velice rychlý a efektivní způsob 

kalibrace. Princip je obdobný jako u metody popsané v kapitole 2.2.1. Kalibrace vychází 

ze znalosti vzdálenosti od čela ultrazvukového převodníku ke statické překážce. 

Sledujeme průběh rychlostního profilu podél měřicí osy převodníku, viz Obr. 1.16. 

Rychlost směrem ke stěně překážky klesá až na nulovou hodnotu na povrchu překážky. 

Místo nulové rychlosti je pro nás stěžejní. Měníme tedy jeho polohu tak, aby se hodnota 

vykreslovaná softwarem (Lm) rovnala reálné vzdálenosti (L) mezi čelem převodníku 

a stěnou překážky. Změna polohy je opět zapříčiněna změnou rychlosti zvuku v médiu. 

 

Obr. 1.16: Kalibrace z rychlostního profilu v průběhu měření 

Pokud již máme sondu osazenou na pevno pod určitým úhlem vůči proudící kapalině (viz 

Obr. 1.17) je princip kalibrace obdobný. Musíme ovšem velice přesně znát úhel odklonu 

sondy od kolmice na proudící kapalinu.  
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Obr. 1.17: Kalibrace sondy pod obecným úhlem 

Kolmou vzdálenost čela sondy a pevné překážky Ls pak zjistíme přes goniometrickou 

funkci kosinus dle vzorce (26). 
           (26) 

kde:  

Ls – svislá vzdálenost mezi překážkou a čelem sondy [m] 

α – úhel odklonu sondy od kolmice na směr proudění [deg] 

L – vzdálenost podél osy ultrazvukového převodníku [m]  

Svislá vzdálenost mezi překážkou a čelem sondy a rovněž vzdálenost podél osy 

ultrazvukového převodníku je automaticky počítána v softwaru. 

2.2.3 Analytický vztah pro určení rychlosti zvuku 

Jedná se o analytický vztah, jež je uveden v manuálu k zařízení UVP. 
47

 

Protože rychlost zvuku není závislá pouze na teplotě, je analytický vztah poměrně 

komplikovaný a jeho vypisování by zde nemělo velký význam. Na přiloženém DVD 

s elektronickou verzí práce je tento vztah již naprogramován v programu MATLAB. 

Vztah uvažuje vliv teploty, tlaku a salinity. V Příloze 1 této diplomové práce je pak 

zdrojový kód skriptu s vysvětlivkami.  

Existuje samozřejmě více analytických vztahů, ale vzhledem k tomu, že jsme s pomocí 

tohoto vztahu poměrně přesně schopni vypočítat rychlost zvuku ve vodě, tak zde jiné 

vztahy neuvažujeme. 
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2.2.4 Závěr - kalibrace ultrazvukových převodníků 

Důkladné provedení kalibrace ultrazvukového převodníku je základem úspěšného měření 

rychlostního profilu. Metody uvedené v kapitole 2.2 byly prověřeny na třech kusech 

4 MHz sond, jež jsou k dispozici v laboratořích odboru Fluidního inženýrství VUT 

v Brně. Každá sonda byla kalibrována jak metodou sledování echo signálu 

(kapitola 2.2.1), tak metodou sledování rychlostního profilu (kapitola 2.2.2) Výsledky 

obou metod byly velice podobné. Vzhledem k tomu, že software verze i umožňuje 

vykreslovat jak závislost rychlosti na vzdálenosti, tak i odezvu echo signálu, je možné 

obě tyto metody kombinovat. Lze tedy dosáhnout vysoké přesnosti ve stanovení rychlosti 

zvuku v médiu.  

Pro měření, jež budou popsána v dalších částech této práce, byly sondy kalibrovány vždy 

před každým měřením. Nelze tedy napsat pevnou hodnotu rychlosti zvuku. Rychlosti 

zvuku se však pohybovaly okolo přednastavené hodnoty 1480 m/s maximální odchylkou 

20 m/s od této hodnoty.  

Bylo pozorováno, že při snížení rychlosti zvuku se stěna v grafickém okně softwaru 

(profile graph) přiblížila k čelu sondy, při jejím zvýšení se stěna vzdalovala od čela 

sondy. To souvisí s tím, že měřená vzdálenost je přímo úměrná rychlosti zvuku v médiu. 

Pro přesnější určení rychlosti zvuku není vhodné kontrolovat rozdíl vzdáleností pouze 

v grafickém okně softwaru. V okně Average and Statistic pod záložkou Table vidíme 

numerické hodnoty, jež jsou interpretovány v grafickém okně softwaru. Porovnáním 

těchto numerických hodnot lze dosáhnout přesnější hodnoty rychlosti zvuku než pouhým 

odečtem z grafického okna.  

Při porovnání obou metod s užitím analytického vztahu (kapitola 2.2.3) byla zjištěna 

odchylka při použití analytického vztahu v řádech jednotek metrů za sekundu. Takto malá 

odchylka by neměla výrazný vliv na výsledky měření. Užitím analytického vztahu bylo 

dosaženo odchylky mezi vzdálenostmi Lm  a L v řádech desetin mm, proto byl analytický 

vztah uznán svou přesností za dostačující. 
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2.3 Měřicí trať 

Pro prvotní měření bylo rozhodnuto, že bude dobré využít stávajícího vybavení laboratoře 

odboru fluidního inženýrství, proto měření probíhalo v kanále s volnou hladinou 

a s nulovým sklonem dna. Kanál má tvar písmene U jak v řezu, tak v půdorysu (viz 

Obr 1.18 a Obr. 1.19).  

 

Obr. 1.18: Řez kanálem s patrnou maximální hladinou vody 

Na obrázku Obr. 1.18 je na dně vidět potrubí starého tlakového odběru v ose kanálu. 

Kanál je zhotoven z železných plechů. Tyto byly zkorodované a povrch kanálu tedy nebyl 

hladký, ale pokrytý kusy zrezlého plechu.  

Na půdorysu kanálu Obr. 1.19 jsou znázorněny vestavby v korytě kanálu. Zeleně jsou 

vyjádřeny ustalovací lopatkové mříže v místech, kde kanál odbočuje. Tyto mříže 

pomáhají usměrnit odbočující proud. Fialovou čarou je pak znázorněn děrovaný rošt 

vložený do koryta, ten má dopomoci k homogenizaci proudu před místem měření. Žlutá 

úsečka pak představuje již dříve zmiňovaný tlakový odběr v ose potrubí. Kvůli tomuto 

odběru není místo uchycení převodníku přesně v ose kanálu. Poloha místa uchycení 

převodníku je vyjádřena červeným křížem v kružnici. Modře je pak vyobrazen Parshallův 

žlab na konci kanálu. 
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Obr. 1.19: Půdorys kanálu 

Na schematickém vyobrazení měřicí trati nacházející se na obrázku Obr. 1.20 je 

zaznamenané kompletní vybavení měřicí trati, které si nyní popíšeme.  

 

Obr. 1.20: Schéma trati pro měření s volnou hladinou 
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Ponorné čerpadlo nasává vodu ze zásobní nádrže a je schopno dodávat průtok až 35 l/s. 

Na výtlaku z čerpadla je umístěný indukční průtokoměr (viz Obr. 1.21). Za 

průtokoměrem se nachází šoupě regulované pomocí elektrického pohonu (viz Obr. 1.22). 

Pomocí tohoto šoupěte nastavujeme průtok a tím pádem i výšku hladiny v korytě. 

 

Obr. 1.21: Indukční průtokoměr na výtlaku čerpadla 

 

Obr. 1.22: Šoupě ovládané elektrickým pohonem 

Tmavě modrou barvou je zvýrazněno koryto, na jehož konci se nachází Parshallův žlab 

s ultrazvukovým snímačem hladiny (viz Obr. 1.23).  

 

Obr. 1.23: Parshallův žlab s ultrazvukovým snímačem výšky hladiny 

Parshallův žlab s ultrazvukovým snímačem hladiny nám slouží k určení průtoku, jenž 

právě protéká korytem. Pokud totiž změníme polohu šoupěte, je setrvačnost celého 

systému poměrně značná a údaj z průtokoměru na výtlaku čerpadla nekoresponduje se 

skutečným průtokem v místě měření. Proto snímáme průtoky na výtlaku a na Parshallově 

žlabu a porovnáváme jejich hodnoty. Pokud jsou si hodnoty rovny, je hladina ustálená 

a její poloha se nebude nadále měnit. 
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Ovládání čerpadla, šoupěte a odečet hodnot z průtokoměrů byl umístěn v jednom místě 

(viz Obr. 1.24). 

 

Obr. 1.24: Stanoviště ovládání 

K uchycení držáku ultrazvukového převodníku byla využita jedna z rozpěrných příček 

kanálu. K této příčce byl držák uchycen pomocí šroubových svěrek, viz Obr. 1.25. 

 

Obr. 1.25: Uchycení držáku ultrazvukové sondy 

 

Obr. 1.26: Detail uchycení UZ sondy 

Držák byl upevněn kolmo ke dnu kanálu. Držák samotný je tvořen otočnou svorkou 

z laboratorního stojanu uchycenou k tyči pomocí šroubu. Tato tyč je pak zasunuta do 

trubky a upevněna opět pomocí šroubu. Tyč je zasunuta do pouzdra, v němž je pojištěna 

šroubem s plastovou hlavou (viz Obr. 1.25). Vzdálenost sondy od dna tedy nastavíme 

posuvem trubky v pouzdře a jejím pojištění pomocí šroubu s plastovou hlavou. Úhel 
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odklonu lze nastavit pomocí otočné svorky z laboratorního stojanu. Úhel je pak nutné 

přeměřit pomocí úhloměru. Detailní záběr na uchycení sondy je na obrázku Obr. 1.26. 

Stanoviště se zařízením UVP-DUO Monitor propojeným s externím monitorem a PC je 

vyobrazeno na obrázku Obr. 1.27. 

 

Obr. 1.27: Stanoviště měření 
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2.4 Průběh měření rychlostního profilu 

Při proměřování rychlostního profilu na kanálu s volnou hladinou bylo jedním z cílů určit 

limity a možnosti ultrazvukových převodníků. Bylo tedy provedeno několik měření, jež 

měli za cíl určit měřicí rozsahy sond. Dalším z cílů této části práce bylo provést co 

nejlepší měření rychlostního profilu v ose kanálu.  

Vzhledem k již dříve zmiňovanému výskytu tlakového odběru v ose kanálu, bylo 

rozhodnuto o posunutí ukotvení ultrazvukového převodníku mimo osu potrubí (viz 

Obr. 1.19). Potrubí pro tlakový odběr bylo naštěstí umístěno podélně, takže ovlivnění 

proudu nebylo tak markantní, jako kdyby byla trubka uložena příčně. Za příčně uloženou 

trubicí by se zcela jistě vytvářela zavíření a došlo by k výraznému zkreslení měření poblíž 

stěny. 

Po provedení kalibrace byla rychlost zvuku ve vodě stanovena na 1470 m/s. Kalibrace 

byla provedena jak metodou sledování echo signálu (viz kapitola 2.2.1), tak metodou 

sledování rychlostního profilu u stěny (viz kapitola 2.2.2). Obě metody daly velice blízké 

výsledky. Metodou sledování echo signálu bylo dosaženo rychlosti 1468 m/s. Metodou 

sledování rychlostního profilu u stěny bylo dosaženo hodnoty rychlosti zvuku 1470 m/s. 

Po porovnání vzdáleností vypsaných v softwaru se vzdálenostmi změřenými výsuvným 

metrem byla blíže hodnota určená kalibrací dle kapitoly 2.2.2 tedy hodnota 1470 m/s. 

Průtok v kanále byl nastaven pomocí šoupěte na hodnotu 30,3 l/s. Tímto průtokem bylo 

dosaženo výšky hladiny v kanále 450 mm. Střední rychlost v kanále byla stanovena 

z průtoku dle vzorce (27). Stanovení střední rychlosti v korytě je velice důležité. Její 

hodnota nám poslouží jako jakýsi etalon, vůči kterému budeme porovnávat výsledky 

z měření UVP-DUO Monitorem.  

          (27) 

kde: 

vstř – střední rychlost po průřezu koryta [m/s] 

Q – průtok [m
3
/s] 

S – průtočná plocha [m
2
] 

Protože v našem případě je průtočnou plochou obdélník o rozměrech šířky koryta a = 1 m 

a výšky hladiny v korytě h = 0,450 m, lze průtočnou plochu určit dle vzorce (28). 

                        (28) 

Úpravou vzorce (27) a dosazením známých hodnot pak dostáváme hodnotu střední 

rychlosti po průřezu koryta: 

      
 

 
 

      

     
              

Nyní je střední rychlost po průřezu známá, máme tedy hodnotu, se kterou lze srovnávat 

naměřené rychlosti. Lze tedy přistoupit k popisu samotného laboratorního měření. 

Sonda byla umístěna pod úhlem α = 60° vzhledem k normále na dno koryta v pozici 

okótované na obrázku Obr. 1.19. Hladina vody v korytě byla udržována na hodnotě 

h = 450 mm při průtoku Q = 30,3 l/s. Očekávané maximální hodnoty okamžitých 

rychlostí se měly pohybovat v rozmezí 100 až 120 m/s. Dalším krokem bylo určení 
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vzdálenosti mezi čelem sondy a dnem kanálu. Vzdálenost od čela sondy po dno koryta je 

stanovena ze vztahu pro funkci kosinus, viz vztah (29). 

         
 

 
 (29) 

Úpravou vztahu (29) a následným numerickým dosazením dostáváme hodnotu 

vzdálenosti mezi čelem sondy a dnem kanálu: 

   
 

      
 

   

       
        

Vzhledem k tomu, že úroveň hladiny vody v korytě a tím pádem i vzdálenost čela sondy 

ode dna kanálu, dosahovala poměrně vysoké hodnoty, bylo nutno měřit rychlostní profil 

v kanále po částech. Celkem byl kanál rozdělen na čtyři úseky. Dělení je patrné z obrázku 

Obr. 1.28. 

 

Obr. 1.28: Ukázka sektorů, jež měřily jednotlivé sondy 

Na obrázku Obr. 1.28 je vidět značné zkrácení měřené vzdálenosti v ose převodníku. 

Maximální měřenou platnou vzdáleností v ose sondy x bylo 260 mm. Pokud bychom 

měřili pouze jedinou sondou, byla by vzdálenost takřka čtyřnásobná. Měření rychlostního 
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profilu na tak velké vzdálenosti by nebylo možné, protože útlum ultrazvukového signálu 

neumožňoval provést měření ve vzdálenosti větší než 300 mm. Toto zjištěné se stalo 

stěžejním pro další vývoj měření. 

Obr. 1.28 znázorňuje čtyři pozice, ve kterých se ultrazvukový převodník nacházel při 

měření rychlostního profilu. Z obrázku je taktéž patrné, že pozice se částečně překrývaly. 

Na obrázku jsou sice okótovány pouze vzdálenosti měřených úseků, ze kterých byl 

nakonec poskládán celkový rychlostní profil, nicméně sondy měřily přibližně do 

vzdálenosti 288 mm. Částečný překryv jednotlivých pozic byl žádoucí a zabezpečoval 

plynulé navázání rychlostních profilů mezi jednotlivými pozicemi. Zároveň sloužil 

k částečné kontrole předchozího měření. Například koncové hodnoty rychlostního profilu 

z měření v pozici 1 byly znovu přeměřeny jako hodnoty v počátečních bodech měření 2. 

Tím byla provedena částečná kontrola hodnot a bylo zaručeno celkem plynulé sloučení 

rychlostních profilů měřených v jednotlivých pozicích do jednoho celkového rychlostního 

profilu. Ultrazvukové sondy navíc nejsou schopny měřit přímo od čela sondy. 

Neměřitelná oblast je pro každou sondu individuální. Pro sondy v laboratořích oboru 

Fluidního inženýrství VUT v Brně, je hodnota neměřitelné oblasti mezi pěti až šesti 

milimetry. To přibližně odpovídá tomu, že prvních pět bodů bereme jako body neplatné. 

Neměřitelnou oblast lze přibližně numericky popsat za pomocí obrázku Obr. 1.29 

a vzorce (30) 

 

Obr. 1.29: Parametry měřeného okna 

Slepé místo sondy lze přibližně určit z následujícího vzorce (30). 

                 (30) 

kde: 
 

NZ – neměřitelná zóna [m] 

Start – poloha středu prvního měřeného kanálu [m] 

CHD – Channel distance - vzdálenost mezi středy jednotlivých kanálů [m] 

Hodnota neměřitelné vzdálenosti je spojena s agilitou sondy. Jak je popsáno v kapitole 

1.2.2 sonda vyšle ultrazvukový pulz a přepíná se do režimu přijímače. I když toto 

přepnutí trvá velice krátký okamžik, rychlost emitovaného vlnění je na tolik velká, že 

vlnění stačí urazit vzdálenost, ze které není ultrazvukový převodník schopen přijímat 

echo signál, protože se ještě nestačil přepnout do režimu přijímače. 

Z výše uvedených argumentů je tedy patrné, proč bylo zvoleno právě dělení vyobrazené 

na obrázku Obr. 1.28. 

V tabulce Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty nastavené v softwaru, které byly po celou dobu 

měření ponechány jako konstantní. 
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Tab. 3: Nastavení softwaru pro měření kanálu s volnou hladinou 

 Hodnota Jednotka 

Rychlost zvuku 1470 [m/s] 

Frekvence 4 [MHz] 

Počet cyklů 4 [1] 

Počet opakování 32 [1] 

Filtr hluku 0 [1] 

Napětí na sondě 150 [V] 

Zesílení signálu  - start 9 [1] 

Zesílení signálu – end 9 [1] 

Trigger none [1] 

Vzdálenost kanálů 0,74 [mm] 

Úhel odklonu od kolmice 60 [deg] 

Další hodnoty byly měněny dle potřeb měření. Šlo zejména o velikosti rychlostního 

rozsahu a velikosti měřeného úseku. 

Měření probíhalo v režimu single transducer a byly měřeny hodnoty jak amplitudy echo 

signálu, tak průmětů rychlostí do akustické osy převodníku. Vzorkovací čas byl nastaven 

na minimální hodnotu. Sonda změřila v každé pozici (dle obrázku Obr. 1.28) tisíc 

rychlostních profilů. 

Po nastavení sondy do výchozího geometrického uspořádání a nastavení jednotlivých 

položek v softwaru bylo možné spustit měření. Po naměření tisíce rychlostních profilů na 

pozici 1 (dle obrázku Obr. 1.28) byla sonda přenastavena do pozice 2 (dle obrázku 

Obr. 1.28) a stejný postup byl opakován i pro pozice 3 a 4. V průběhu měření neklesaly 

hodnoty v liště Status bar – Validity pod 98 %. Tato hodnota u položky validity znamená, 

že pouze 2 % přijímaných hodnot jsou zařízením zamítnuta. 
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2.5 Výsledky měření 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, měření bylo rozděleno celkem do čtyř úseků. 

Bylo tedy zapotřebí zpracovat čtyři tisíce rychlostních profilů. Zpracování hodnot spočívá 

v porovnání hodnot naměřených v jednotlivých kanálech. Pokud se rozložení četnosti 

rychlostí blíží Gaussovu rozložení, bereme hodnoty rychlostí jako platné. Ukázka na 

obrázku Obr. 1.30. 

 

Obr. 1.30: Gaussovo rozložení četnosti rychlostí 

Pokud se rozložení rychlosti ani vzdáleně neblíží Gaussovu rozložení, hodnoty vyřadíme 

z vyhodnocování výsledků. Ukázka rozložení u neplatných hodnot je na obrázku 

Obr. 1.31. 

 

Obr. 1.31: Rozložení četnosti měřených rychlostí 
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Proto při prezentaci výsledků nebereme vždy hodnoty kompletně ve všech bodech, 

bereme výsledky, jež splňují výše uvedené Gaussovo rozložení. Byl tedy proveden výběr 

platných hodnot dle rozložení četnosti rychlostí. Následně byl proveden přepočet 

záporných hodnot rychlostí na kladné kvůli lepší přehlednosti prezentovaných výsledků.  

Vzhledem k rozhodnutí zanést výsledný rychlostní profil měřený ve všech čtyřech 

pozicích sondy (dle Obr. 1.28) do jediného grafu, bylo nutné jednotlivé rychlostní profily 

omezit v závislosti na měřené hloubce sondy. Jedině tak pak bylo možné rychlostní 

profily správně sloučit tak, aby odpovídali rozložení rychlosti po svislici průtočné plochy. 

Dalším nutným úkonem pro úspěšnou interpretaci výsledků měření tedy bylo sloučení 

rychlostních profilů měřených jednotlivými sondami do jednoho rychlostního profilu 

kvůli názorné interpretaci dosažených výsledků. Na obrázku Obr. 1.32 je pak vyobrazen 

výsledný rychlostní profil poskládaný z úspěšných měření ve všech čtyřech pozicích 

sondy (dle Obr. 1.28). Vzhledem k tomu, že obrázek je velice rozměrný a v této části 

práce je nutné jeho velké zmenšení, je v Příloze 2 umístěn obrázek závislosti rychlosti na 

hloubce kanálu ve větším rozlišení pro lepší čitelnost údajů. 

 

Obr. 1.32: Rychlostní profil v kanále s volnou hladinou 

Na obrázku Obr. 1.32 můžeme vidět rozložení rychlosti po svislici průtočné plochy. 

Vidíme zde tedy to, jak se mění rychlost od hladiny, tu v grafu reprezentuje bod (0;0), po 

dno kanálu reprezentované černou přímkou procházející bodem (450;0). Zeleně šrafovaná 

oblast pak představuje prostor stěny kanálu, ten je ovšem mimo oblast našeho zájmu. 

Rychlostní profil je rozdělen na jednotlivé úseky lišící se barvou. Vztah mezi označením 

pozice sondy a barvy rychlostního profilu je vysvětlen v tabulce Tab. 4. 

Tab. 4: Souvislost značení mezi obrázky 

Obr. 1.28 Obr. 1.32 

Pozice sondy 1 Modrá 

Pozice sondy 2 Červená 

Pozice sondy 3 Zelená 

Pozice sondy 4 Fialová 
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Rychlostní profil mezi hladinou a hloubkou přibližně 350 mm vychází dle očekávání. 

Maximální měřená rychlost dosahuje hodnoty 119,28 mm/s ve vzdálenosti přibližně 

88 mm od hladiny. Vývoj profilu u stěny (350 – 450 mm) není standardní, a proto se mu 

budeme blíže věnovat. 

Z obrázku Obr. 1.32 je patrné, že se rychlostní profil narovnává, jakmile se dostává 

přibližně do vzdálenosti 10 mm od stěny. Toto vyrovnání rychlostního profilu je patrné 

mezi hloubkou 350 a 400 mm. Přibližně od 400 mm se rychlostní profil dle obrázku 

Obr. 1.32 stává nejasným. Ovlivnění rychlostního profilu měřeného sondou v pozici 4 lze 

s největší pravděpodobností přisuzovat potrubí pro tlakový odběr, umístěnému v ose 

kanálu a pravotočivé zatáčce, jež předchází místu měření. Sonda sice byla upevněna 

100 mm od osy kanálu (viz Obr. 1.19), ale vzhledem k tomu, že potrubí pro tlakový odběr 

prochází skrze ustalovací děrovaný rošt, je možné, že se proudění, jež je narušeno 

pravotočivou zatáčkou v kanále, nestihne dostatečně brzy ustálit a tříští se o tlakový 

odběr. Proudění má po průchodu pravotočivou zatáčkou tendenci přimykat se k zadní 

stěně kanálu. I když jsou v zatáčce instalovány ustalovací lopatkové mříže, jež pomáhají 

proudění usměrnit, není tento jev odstraněn zcela. Je také nutné si uvědomit, že na 

obrázku Obr. 1.19 je okótována pouze pozice držáku ultrazvukového převodníku. 

Samotné měření se odehrává přibližně o 217 mm blíže k ustalovacímu roštu a pravotočivé 

zatáčce. Je tedy pravděpodobné, že proud ještě není dokonale ustálen. Celá situace je 

schematicky znázorněna na obrázku níže (Obr. 1.33). Na obrázku je vidět zeleně 

vyobrazená lopatková mříž, fialově naznačený ustalovací rošt, světle modře vyznačené 

potrubí tlakového odběru a místo odběru označené červeným křížem v červené kružnici. 

 

Obr. 1.33: Schematické znázornění proudění za pravotočivou zatáčkou 

Dalším možným důvodem toho, proč je rychlostní profil ve vzdálenosti 100 mm od stěny 

nestandardní, by mohla být konfigurace vyústění kanálu za místem měření, která je 

schematicky znázorněna na obrázku Obr. 1.34. 
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Obr. 1.34: Schéma vyústění z kanálu 

Zkosení by mohlo způsobovat ustálení rychlosti takřka na konstantní hodnotě s tím, že 

rychleji proudí kapalina, která vstupuje přímo do ústí Parshallova žlabu, a pomaleji 

kapalina, jež musí proudit po zkosené ploše. Kapalina by tedy proudila pomaleji ve výšce 

zhruba 160 mm ode dna kanálu, a to vlivem toho, že zkosení pro ni představuje překážku, 

kterou musí kapalina obtékat. Pro ověření tohoto tvrzení byla pokusně změřena složka 

rychlosti kolmá na směr proudění, a to v místě měření okótovaného na obrázku Obr. 1.19, 

tedy v místě měření předchozího. Protože byla naměřena nulová složka rychlosti ve 

směru kolmém na směr proudění, byla tato teorie uznána za nepravděpodobnou. 

Rychlostní profil od bodu ve vzdálenosti přibližně 50 mm ode dna kanálu se může 

z obrázku Obr. 1.32 zdát jako nesmyslný, ale není tomu tak. Naměřené hodnoty jsou 

platné. Na obrázku Obr. 1.35 je průběh vyobrazen v detailu. 

 

Obr. 1.35: Detail průběhu rychlosti u dna kanálu 

Pro lepší orientaci v obrázku byla opět přiložena jeho verze ve vysokém rozlišení do 

Přílohy 3. V Příloze 3 je do grafu rovněž doplněn pouze orientační průběh rychlostního 
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profilu. Znovu upozorňuji, že křivka doplněná do grafu v Příloze 3 slouží pouze 

k lepšímu zorientování se v soustavě bodů.  

Tento průběh je způsobený tím, že dno měřeného kanálu nebylo zcela hladké. Na dně 

ležely úlomky barvy a rzi ze stěn a dna koryta. Pohyb těchto částic po dně kanálu byl 

pozorovatelný i pouhým okem. Vzhledem k velikosti jednotlivých pohybujících se částic 

bylo proudění jejich výskytem a pohybem zcela jistě ovlivněno. Tyto úlomky také zcela 

jistě nesplňovaly požadavky, jež jsou kladené na reflexní částice (viz kapitola 1.1.8). 

Z mnohých uveďme vztah mezi velikostí částice a její schopností kopírovat proudnice 

proudícího média. Průběh měření u stěny vyobrazený na obrázku Obr 1.35 byl zachycen 

poté, co bylo dno v rámci možností očištěno, Částice se ovšem během měření opět 

postupně nanesly do oblasti prováděného měření. 

Nyní bylo nutné provést srovnání měření s hodnotami vypočtenými z průtokoměru. 

Z grafu v Příloze 2 je patrné, že výpočtem obsahu plochy pod křivkou dostaneme výraz, 

který nevyjadřuje přímo průtok, tento výraz má jednotku [mm
2
/s]. Je tedy nutné ho ještě 

vynásobit šířkou kanálu, abychom dostali průtok v [mm
3
/s]. Pro výpočet obsahu plochy 

pod křivkou bylo využito dvou přístupů. Prvním bylo rozložení rychlostního profilu na 

intervaly a následné proložení těchto intervalů za pomoci polynomů. Integrací těchto 

polynomů bychom dostali obsah plochy pod křivkou, jenž daný polynom popisuje. 

Vzhledem k poměrně velkému množství dat bylo toto proložení uskutečněno v programu 

Microsoft Office Excel. Bohužel se ukázalo, že polynomy nejsou schopny dostatečně 

přesně popsat rychlostní profil, a zejména u polynomů vyšších řádů docházelo k velmi 

výrazným a neopodstatněným zákmitům při proložení polynomu hodnotami v grafu. Tyto 

zákmity se snižovaly se snižujícím se intervalem hodnot, které měl polynom popsat. To 

znamenalo rozdělit celý graf na velmi malé úseky, jimiž bychom poté prokládali 

polynomy. Vzhledem k časové náročnosti tohoto postupu od něj bylo upuštěno.  

Obsah plochy pod křivkou rychlostního profilu byl tedy stanoven pomocí 

lichoběžníkového pravidla. Princip lichoběžníkového pravidla je popsán obrázkem 

Obr. 1.36 a následně vzorcem (31)
48

. 

 

Obr. 1.36: Lichoběžníkové pravidlo 

 

                                                 
48

 ČIHÁK, Michal. Numerická integrace. Hradec Králové, 2012. Dostupné z: 

http://lide.uhk.cz/prf/ucitel/cihakmi1/zanumat/numericka_integrace.pdf. 
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 ∫               
           

 

  

  

 (31) 

kde: 
 

f(l1) – funkční hodnota v bodě l1 [mm/s] 

f(l2) – funkční hodnota v bodě l2 [mm/s] 

l2 – vzdálenost bodu [mm]  

l1 – vzdálenost bodu [mm] 

 

Dle vzorce (31) byly za funkční hodnoty dosazovány hodnoty rychlostí a za hodnoty 

l2 a l1 byla dosazována hodnota hloubky dle grafu v Příloze 2. Výsledná hodnota byla 

vynásobena šířkou kanálu a = 1 000 mm. Hodnota průtoku pak vycházela 

QLM = 33,28 l/s. Z průtoku lze vypočítat hodnotu střední rychlosti dle úpravy vztahu (27). 

         
 

 
 

       

     
              

Na grafu v Příloze 2 je hodnota střední rychlosti vynesena pro porovnání s hodnotou 

maximální měřené rychlosti a s hodnotou stření rychlosti stanovenou z hodnot udávaných 

na průtokoměru.  

Veškeré geometrické, měřené a odečtené hodnoty si nyní pro rekapitulaci ještě jednou 

uvedeme v tabulce Tab. 5. 

Tab. 5: Shrnutí hodnot z měření – kanál s volnou hladinou 

 
Lichoběžníkové 

pravidlo 
Průtokoměr 

Průtok QLM [l/s] Q [l/s] 

 33,28 30,3 

Střední rychlost vstř,LM [mm/s] vstř [mm/s] 

 73,96 67,33 

Maximální rychlost vmax [mm/s] 

 119,28 mm/s v hloubce 88 mm 

Hloubka h [mm] 

 450 

Šířka koryta a [mm] 

 1 000 

Průtočná plocha S [m
2
] 

 0,45 

Úhel odklonu sondy α [deg] 

 60 

Jak můžeme vidět v grafické podobě na grafu v Příloze 2 nebo v numerické podobě 

v tabulce Tab. 5, měření úplně přesně nekoresponduje s hodnotami vypočtenými z údaje 

na průtokoměru. Tato odchylka je nejspíše způsobena chybami v upevnění sondy, a to 

zejména v přesném nastavení úhlu odklonu sondy od kolmice na směr proudění. Úhel byl 

stanovován za pomoci úhloměru, ale geometrie laboratorního držáku nedovolovala 

přiložit úhloměr přesně k sondě. Proto nebylo zajištěno, že sonda byla skutečně v pozici, 

ke které vztahujeme veškeré výpočty. Vzhledem k tomu, že hodnota úhlu je jedním 

z nejdůležitějších parametrů, je přesnost při jeho nastavení stěžejní. Další chybu nám už 

ze své podstaty do výpočtu vnáší samotná lichoběžníková metoda, ale její vliv bude 
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v porovnání s chybami způsobenými montáží zanedbatelný. Je také nutné podotknout, že 

pro výpočet průtoku QLM jsme hodnotu, kterou dostaneme z lichoběžníkového pravidla, 

vynásobili šířkou kanálu a = 1 000 mm. Tímto krokem vlastně předpokládáme, že po 

šířce kanálu je rychlostní profil stále stejný. To ovšem neodpovídá skutečnosti, kde je 

rychlostní profil ovlivněn stěnami kanálu. My vliv stěn neuvažujeme. Pokud bychom vliv 

stěn uvažovali, byl by průtok QLM menší, protože rychlost by klesala jak ve vertikálním 

směru, tak v horizontálním směru. Měření neprobíhalo přesně v ose kanálu, ale ve 

vzdálenosti 10 cm od osy. Není tedy stoprocentně jisté, že jsme měřili nejvyšší hodnotu 

rychlosti v kanále. 

Přesnost měření magneticko-indukčního průtokoměru je vysoká, a to ± 0,3 % z měřené 

hodnoty, pro nejistotu typu B pak platí vztah (32)
49

 

           (32) 

kde: 
 

TP – třída přesnosti snímače 

Qi – měřená veličina (průtok) [m
3
/s] 

 

Po dosazení do vztahu (32) pak dostáváme: 

           
   

   
                   

 
   

Hodnota přesnosti měření zařízení UVP- Duo MX není nikde uváděna. Je ovšem jisté, že 

závisí na úhlu odklonu sondy od kolmice k proudící kapalině. Přičemž s nejmenší chybou 

měříme, pokud je úhel α = 90°. Pokud tedy akustická osa převodníku směřuje přímo do 

směru měřené rychlosti. Se zmenšujícím se úhlem α chyba narůstá. 

  

                                                 
49

 HABÁN, Vladimír. Měření tekutinových systémů - přednášky: Nejistoty měření. Brno, 2012. 
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3. ZKUŠEBNÍ MĚŘENÍ – Čtvercové potrubí. 

V této části práce se budeme věnovat měření tlakového proudění v potrubí čtvercového 

průřezu. Původním cílem zadání bylo provést měření rychlostního profilu mezi dvěma 

paralelními deskami. Toto měření se neuskutečnilo kvůli náročnosti dané úlohy jak 

z časového, tak z materiálního hlediska. Pro měření by bylo nutné sestrojit buď 

samostatný měřicí okruh, nebo využít již stávajících pracovních stanovišť v laboratořích. 

Zpočátku bylo rozhodnuto, že bude výhodné využít již stávající zástavby v laboratoři, a to 

konkrétně kanálu s volnou hladinou. Místo měření by bylo shodné s místem měření 

v úloze popsané v kapitole 2 této práce. Zde ovšem vyvstal problém s montážní 

náročností dané operace. Vzhledem k rozměrům kanálu (a = 1 000 mm; b = 950 mm) 

a délce zástavby přibližně 1 000 mm by byla montážní operace velice časově i materiálně 

náročná. Dno kanálu také nebylo hladké, což pro tuto úlohu nebylo vhodné. Byla by tedy 

nutná úprava dna kanálu ať už broušením, či vložením dalšího kusu plechu na dno kanálu. 

Navrhnutá zástavba, jež by musela být do kanálu vložena, je znázorněna na obrázku 

Obr. 1.37. Na obrázku jsou vyznačena i předpokládaná umístění ultrazvukových 

převodníků. 

 

Obr. 1.37: Schéma plánované vestavby do kanálu s volnou hladinou 

Délka zástavby 1 000 mm byla volena s ohledem na charakter proudění. Bylo 

předpokládáno, že po 1 000 mm se již proudění ustálí. Nakonec bylo rozhodnuto 

o modifikaci původní úlohy měření rychlostního profilu mezi dvěma paralelními deskami 

na úlohu měření rychlostního profilu v trubce čtvercového průřezu. 

V této úloze šlo o proměření rychlostních profilů se sondami pod různými úhly α. 

Následně bylo nutné provést srovnání rychlostních profilů měřených jednotlivými 

sondami. Dále zde byla odzkoušena nová 8MHz sonda. Na konec bylo provedeno 

srovnání vybraných rychlostních profilů s rychlostními profily určenými za pomoci 

analytického vztahu. 
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3.1 Měřicí trať 

Pro měření rychlostního profilu v potrubí čtvercového průřezu bylo využito stávajícího 

vybavení laboratoře. Úsek, ve kterém probíhalo měření, byl už dříve využíván při 

laboratorních úlohách. Skládá se ze tří částí vzájemně napojených přírubami 

a šroubovými spoji. Měřicí úsek je schematicky popsán na obrázku Obr. 1.38. Vstupní 

a výstupní části o shodných délkách 500 mm jsou vyrobeny z PVC. Měřicí úsek vestavby 

má délku 1 000 mm a je vyroben z plexisklových desek o šířce stěny jeden centimetr. 

Vnitřní rozměry čtvercového potrubí jsou 150 × 150 mm. Ve vstupním úseku byla 

umístěna ustalovací trubkovnice pro uklidnění proudění, to přecházelo z kruhového 

potrubí DN100 do čtvercového profilu 150 × 150 a bylo tedy nutné jej stabilizovat. 

 

Obr. 1.38: Schéma měřicího úseku. 

Vzhledem k tomu, že potrubí nebylo stavěno na přílišné tlakové zatížení, bylo nutné jej 

utěsnit a zpevnit. Vstupní a výstupní úseky z PVC byly tedy utěsněny pomocí 

dvousložkové pryskyřice a laminovací tkaniny. Toto řešení se později ukázalo jako 

ideální. Plexisklový úsek nebylo možné takto upravit kvůli zaručení transparentnosti 

celého úseku. Zpevnění tohoto úseku tedy spočívalo ve stažení plexisklových kusů vůči 

sobě za pomoci šroubových svěrek, průsakům v plexisklové části to ale zcela nezabránilo. 

Celkový pohled na měřicí úsek je na obrázku Obr. 1.39. 

 

Obr. 1.39: Celkový pohled na měřicí úsek 

  



EU, FSI, VUT Brno 

 

VUT-EU-ODDI-13303-05-13 

Jan Kárník Diplomová práce, 2013 

 

49 

 

Tato dva metry dlouhá měřicí vestavba byla vsazena do trati, jejíž schematický obrázek je 

vložen níže (Obr. 1.40).  

 

Obr. 1.40: Schéma měřicí trati pro měření rychlostního profilu v potrubí čtvercového průřezu 

Ze schématu výše je zřejmé, že celý měřicí okruh je napájen čerpadlem, ovládaným 

pomocí frekvenčního měniče, ze spodní nádrže (Obr. 1.41).  

 

Obr. 1.41: Dolní nádrž 

 

Obr. 1.42: Horní nádrž 

Kapalina je tedy čerpána do horní nádrže pod stropem laboratoře (Obr. 1.42) Horní nádrž 

je opatřena přepadem. Přepad nám v tomto případě pomáhá udržovat konstantní hladinu 

v nádrži. Bylo ovšem nutné dávat pozor na to, aby průtok dodávaný čerpadlem stíhal 

odtékat přes přepad a do tratě jinak hrozilo přelití nádrže. Stejný problém hrozil 
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i v případě dolní nádrže. Pokud by čerpadlo nestíhalo plnit horní nádrž, mohlo by dojít 

k přelití nádrže spodní. Bylo tedy nutné najít ideální poměr mezi průtokem jdoucím 

z čerpadla do horní nádrže a průtoky z horní nádrže do přepadu a do tratě. Pro optickou 

kontrolu množství kapaliny proudící přes přepad slouží kontrolní průzor v přepadovém 

potrubí, viditelný vlevo dole na obrázku Obr. 1.45. 

Voda je tedy hnána pomocí čerpadla ze spodní nádrže do horní nádrže. Zde je při 

ideálním nastavení poměru průtoků vstupujících a vystupujících z horní nádrže udržována 

konstantní hladina za pomoci přepadu. Voda proudící do měřicí části tratě ocelovým 

potrubím DN100 musí projít regulačním šoupětem (Obr. 1.43). 

 

Obr. 1.43:Mechanicky ovládané regulační šoupě 

 

Obr. 1.44: Indukční průtokoměr DN50 

Toto mechanicky ovládané šoupě slouží k nastavení průtoku jdoucího do měřicího úseku. 

Šoupě zde plní i funkci bezpečnostní. Kdyby nastala nějaká komplikace, jeho zavřením 

zastavíme přívod vody do úseku s měřicí technikou. Za šoupětem následuje redukce 

průměru potrubí z DN100 na DN50.  

Přibližně jeden a půl metru od šoupěte je umístěn indukční průtokoměr o jmenovité 

světlosti DN50 (Obr. 1.44). Průtokoměr slouží k detekci průtoku vstupujícího do měřicího 

úseku trati. Za průtokoměrem následuje několik metrů dlouhý úsek PVC potrubí 

o jmenovité světlosti DN100. Na konci tohoto potrubí je umístěn bezpečnostní uzávěr 

(Obr. 1.45).  
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Obr. 1.45: Bezpečnostní uzávěr – klapka, v pozadí kontrolní průzor přepadu 

Uzávěrem je v tomto případě klapka. Tento uzávěr neslouží k regulaci a při měření byl 

vždy plně otevřen. Při přivření klapky by mohlo docházet k vzniku nestabilit v proudu 

vstupujícím do měřicího úseku. Po klapce následoval úsek potrubí DN100 dlouhý 

přibližně 16 cm. Konec této části potrubí byl zaústěn do měřicího úseku popsaného 

v úvodu této podkapitoly. Za měřicím úsekem následovalo ocelové potrubí, ústící do 

spodní nádrže.  

Nyní se blíže seznámíme se systémem upevnění ultrazvukových sond. Základním 

předpokladem pro úspěšné provedení měření je co možná nejpřesnější uchycení sondy 

pod daným úhlem vůči proudícímu médiu. V části vyrobené z plexiskla tedy byly 

vyvrtány díry pod požadovanými úhly. Nad každou z děr byla následně pod úhlem 

přilepena plexisklová trubice s vnitřním závitem. Sonda byla zasunuta do speciálního 

přípravku, uvnitř kterého se nachází gumové těsnění. Pozice sondy v přípravku byla 

zajištěna průchozí maticí, viz Obr. 1.46.  

 

Obr. 1.46: Uchycení sondy do přípravku 
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Celý přípravek i se sondou uvnitř byl poté našroubován do plexisklových trubic 

s vnitřním závitem, viz Obr. 1.47. 

 

Obr. 1.47: Ukázka usazení sondy do měřicí pozice 

Výše popisovaný způsob ukotvení sondy do měřicí pozice se ukázal být velice vhodným, 

zejména pro svou jednoduchost a účinnost. Kolem sond nedocházelo k průsakům, 

a případná záměna sond byla provedena s minimálním časovou prodlevou. Celkem byly 

k měření použity čtyři sondy, tři z nich s kmitočtem 4 MHz a jedna s kmitočtem 8 MHz. 

Celkem bylo do plexisklového úseku potrubí navrtáno šest otvorů pro uchycení sondy. 

Čtveřice otvorů byla umístěna do osy potrubí. Zbývající dva otvory pak byly ve 

vzdálenosti 40 mm od osy porubí. Schematicky popsané umístění jednotlivých měřicích 

prostupů i s jejich úhly odklonu od normály na stěnu potrubí je vyobrazeno v Příloze 4. 

Z obrázků Obr. 1.39 a Obr. 1.47 je patrné, že měření rychlostních profilů bude probíhat 

v horizontálním uspořádání. Budeme tedy měřit rychlostní profil v horizontálním řezu 

potrubím. 
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3.2 Průběh měření rychlostního profilu 

Před započetím samotného měření bylo nutné provést řadu jednoduchých výpočtů, které 

pak usnadnily práci při měření. Pro měření je nutná alespoň částečná znalost podmínek, 

ve kterých měření probíhá. Bylo tedy nutné si dopředu spočítat Reynoldsova čísla, 

abychom byli schopni zorientovat se, ve kterém režimu proudění se zrovna nachází. Při 

výpočtu Reynoldsova čísla jsme vycházeli z toho, že maximální průtočnost dané trati byla 

Q = 15 l/s. Reynoldsova čísla byla stanovena pro průtoky jdoucí od maximálního průtoku 

Q = 15 l/s po průtok nulový. Víme, že pro Reynoldsovo číslo platí vztah (33)
50

. 

    
       

 
 (33) 

kde:  

vstř – střední rychlost [m/s] 

Re – Reynoldsovo číslo [1] 

dh – hydraulický průměr [m] 

ν – kinematická viskozita média [m
2
/s] 

 

Dále víme, že pro hydraulický průměr platí vztah (34)
51

 

    
   

 
 (34) 

kde:  

dh – hydraulický průměr [m] 

O – omočený obvod [m] 

S – průtočná plocha [m
2
] 

 

Omočeným obvodem rozumíme obvod potrubí, jež je v kontaktu s kapalinou. V našem 

případě je tedy omočený obvod roven obvodu čtverce o délce strany 150 mm. Omočený 

obvod má tedy v našem případě hodnotu 600 mm. Protože máme čtvercový průřez, je 

průtočná plocha rovna objemu čtverce o straně 150 mm. Hodnota průtočné plochy tedy 

vychází 22 500 mm
2
. Po dosazení do rovnice (34) dostáváme hodnotu hydraulického 

poloměru: 

    
   

 
 

        

   
                

Hodnota kinematické viskozity byla odečtena z tabulek
52

. Hodnota kinematické viskozity 

vody je tedy 1,004 × 10
-6

 m
2
/s. 

Hodnoty Reynoldsových čísel pro vybrané průtoky byly určeny za použití hodnot 

uvedených výše a jsou uvedeny společně s hodnotami průtoků a středních rychlostí 

v Příloze 5. 

V závislosti na velikosti Reynoldsových čísel a znalosti kritické hodnoty Reynoldsova 

čísla Rekr = 2 320 byly zvoleny průtoky, při nichž bude měření provedeno. Průtoky byly 

voleny tak, aby pokud možno obsáhly oblast laminárního proudění, přechodovou oblast 

                                                 
50

 RUDOLF, Pavel. Hydromechanika - přednášky: Rozdělení proudění. Brno, 2011. 
51

 Ibid. 
52

 BUREŠ, Jiří. Viskozita vody (kinematická a dynamická. ConVERTER - převody jednotek [online]. 2002 [cit. 2013-

05-19]. Dostupné z: http://www.converter.cz/tabulky/viskozita-vody.htm. 
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a oblast turbulentního proudění. Hodnoty vybraných průtoků včetně Reynoldsových čísel 

a středních rychlostí jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 6). 

Tab. 6: Body vybrané pro měření rychlostního profilu v potrubí čtvercového průřezu 

Q vstř Re 

[l/s] [m/s] [1] 

11 0,489 73 304 

6 0,267 39 984 

1 0,044 6 664 

0,3 0,013 1 999 

Jako první bylo provedeno měření pro Q = 11 l/s. Při takto nastaveném průtoku se 

pohybujeme ve vysokých Reynoldsových číslech a tedy v oblasti turbulentního proudění. 

Očekávaný tvar rychlostního profilu je tedy velice blízký profilu pístovému. Sondy byly 

umístěny postupně ve všech pozicích. Pro lepší orientaci v umístění sond zde uvedeme 

schéma s označenými pozicemi pro sondy včetně úhlů odklonu od kolmice ke stěně 

potrubí v daných pozicích (viz Obr. 1.48). 

 

Obr. 1.48: Schéma pozic pro ultrazvukové převodníky 

Toto schéma koresponduje s pohledem v obrázku Obr. 1.49. 

 

Obr. 1.49: Pohled na pozice pro ultrazvukové sondy 
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Se sondami v pozicích 2, 3, 4 a B nebyl v průběhu měření žádný problém a k výsledkům 

jejich měření se budeme vyjadřovat v kapitole 3.3. Sondy na pozicích 1 a A dávaly 

neuspokojivé výsledky. Tato chybná měření byla způsobena usazováním bublin vzduchu 

na čelech sond. Bublinky vzduchu se usazovaly i na sondách, jejichž výsledky jsme brali 

jako vyhovující. Zde se však tyto bubliny podařilo odstranit náhlým zvýšením a snížením 

průtoku. Na pozicích 1 a A byl tento postup neúspěšný, a tak bylo nutné měření pořízená 

na těchto pozicích vyřadit. Obsah vzduchových bublin v kapalině byl obecně při měření 

velkým problémem. S klesajícím průtokem se problém se zavzdušněním potrubí 

zvětšoval. Při průtoku Q = 11 l/s se povětšinou nestačily vzduchové bubliny usazovat 

v prostoru před sondou. Problémem pozice A bylo to, že velké vzduchové bubliny 

proudily při vrchní stěně potrubí. Vzhledem k tomu, že pozice A je nejblíže vrchní stěně 

potrubí, byla tato pozice téměř neustále zavzdušněna. Vlivem poměrně vysokých 

rychlostí v potrubí také docházelo k přisávání vzduchu přes spáry mezi plexisklovými 

deskami. 

Při přenastavení průtoku na Q = 6 l/s byl problém se zavzdušněním potrubí markantnější. 

Opět se projevil hlavně u sond umístěných v pozicích A a 1. Při snížení průtoku 

docházelo k usazování bublin vzduchu za přírubou mezi vstupním úsekem a plexisklovou 

částí (viz Obr. 1.50). Bubliny se v tomto místě usazovaly v důsledku ne úplně hladkého 

spojení mezi vstupním úsekem a plexisklovou částí. 

 

Obr. 1.50: Zachycení bublin za přírubou mezi vstupním úsekem a plexisklovou částí 

Při dlouhodobějším měření se tato usazená vzduchová bublina zvětšovala, až došlo 

k tomu, že tlakové proudění v potrubí přešlo na proudění s volnou hladinou. Při dalším 

snižování průtoku na hodnotu Q = 1 l/s se vzduchové bubliny v místě těsně za přírubou 
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vstupního úseku usazovaly více. Navíc docházelo k usazování bublin na čelech všech 

sond, nejen u sond v pozicích 1 a A. U ostatních pozic bylo možné tento problém 

odstranit náhlým zvýšení a snížením průtoku. Dalším problémem byla odezva od 

reflexních částic v proudícím médiu. Při hodnotách průtoku 11 l/s a 6 l/s byl pohyb částic 

v médiu pozorovatelný pouhým okem. Při průtoku 1 l/s nebyl pohyb částic okem 

viditelný a i odezva od jednotlivých částic nebyla pozitivní. 

Problém obsahu bublin v médiu lze přisoudit tomu, že jak horní, tak dolní nádrže měly 

otevřenou hladinu. Těsnost samotného plexisklového členu nebyla dostatečná a docházelo 

k viditelným průsakům. Škrcení průtoku pomocí mechanického šoupěte mohlo také 

způsobit zvýšení koncentrace bublin v médiu. Tím, že jsme v potrubí zasunutím šoupěte 

snížili průtočnou plochu, došlo ke zvýšení rychlosti a tím pádem i snížení tlaku. Pokud by 

bylo toto snížení tlaku dostatečné, mohly se začít tvořit ve vodě bublinky páry. Při 

nastavení opravdu malých průtoků byl slyšitelný chrčivý zvuk vycházející od šoupěte.  

Pro výše zmíněné nedostatky bylo rozhodnuto brát jako platná měření ta, jež byla 

pořízena na pozicích 2, 3, 4 a B. 
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3.3 Výsledky měření 

Při popisování výsledků dosažených v kapitole 3 budeme respektovat značení pozic pro 

sondy zavedené v podkapitole 3.2 obrázkem Obr. 1.48. Platná měření byla provedena 

pouze na pozicích 2, 3, 4 a B a vzhledem k tomu, že neplatným měřením se blíže 

věnovala podkapitola 3.2, probereme si v této části výsledky platných měření. Kalibraci 

rychlosti zvuku se v této kapitole nevěnujeme, pouze konstatujeme, že byla stanovena na 

1473 m/s. V každé pozici bylo provedeno měření 500 rychlostních profilů. 

V tabulce Tab. 7 jsou uvedeny hodnoty, které jsme nechávali konstantní po celou dobu 

měření. 

Tab. 7: Nastavení softwaru pro měření potrubí čtvercového průřezu 

 Hodnota Jednotka 

Rychlost zvuku 1473 [m/s] 

Frekvence 4/8 – dle typu sondy [MHz] 

Počet cyklů 4 [1] 

Počet opakování 32 [1] 

Filtr hluku 0 [1] 

Napětí na sondě 150 [V] 

Zesílení signálu  - start 4 [1] 

Zesílení signálu – end 9 [1] 

Trigger none [1] 

Vzdálenost kanálů 0,56 [mm] 

3.3.1 Výsledky měření pro Q = 11 l/s 

Při měření s hodnotou průtoku Q = 11 l/s bude očekávaná hodnota střední rychlosti 

v potrubí rovna vstř = 0,489 m/s. Vzhledem k vysoké hodnotě Reynoldsova čísla 

(Re = 73 301) očekáváme rychlostní profil blížící se pístovému rychlostnímu profilu. 

U naměřených rychlostních průběhů budeme sledovat to, jak jsme se přiblížili k hodnotě 

střední rychlosti a porovnáme hodnoty průtoků měřených indukčním průtokoměrem 

a průtoku stanoveného za pomocí ultrazvukového převodníku. K měření byly použity tři 

ultrazvukové převodníky o kmitočtu 4 MHz. 

Profil měřený 4MHz sondou v pozici 2 (α = 45°) je na obrázku Obr. 1.51. Jde o profil 

vykreslený přímo softwarem. Z průběhu profilu je vidět, že sonda není uchycena tak, že 

by bylo čelo sondy souběžně se stěnou potrubí. Sonda na pozici 2 je zanořena přibližně 

o 14,9 mm vůči vnitřnímu povrchu stěny potrubí (bráno po akustické ose převodníku). 

Dále můžeme z průběhu vyčíst to, že právě mezi čelem sondy a vzdáleností 14,9 mm 

dochází k tvorbě protisměrného víru. Kapalina tedy v prostupu pro měření víří. Vzhledem 

k tomu, že rychlostní rozsah byl nastaven pouze do záporných hodnot rychlostí, je 

vykreslení zavíření v měřicím otvoru zkresleno tzv. aliasingem. Tomuto jevu se budeme 

věnovat později při popisu měření za pomoci 8MHz sondy. Představíme-li si stěnu ve 

vzdálenosti 14,9 mm od čela sondy, tedy od bodu (0;0), je zřejmé, že měříme rychlostní 

profil turbulentního proudění. 

Na tomto místě je nutné podotknout, že na osách grafu vyobrazeného na obrázku 

Obr. 1.51 je velikost průmětu rychlosti do akustické osy převodníku (svislá osa) 
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a hodnota vzdálenosti měřená po akustické ose převodníku (vodorovná osa). Tato 

poznámka je důležitá, protože na obrázku Obr. 1.52 je uvedena vzdálenost po ose 

ultrazvukového převodníku vynásobená kosinem úhlu α. Proto nejsou numerické hodnoty 

na vodorovné ose grafů na Obr. 1.51 a na Obr. 1.52 totožné. Dále je nutné podotknout, že 

rychlosti na obrázku Obr. 1.51 ještě nejsou převedeny na rychlosti skutečné, tzn. 

přepočteny s využitím vzorce (23). Na obrázku Obr 1.52 už jsou vyneseny rychlosti 

skutečné, tzn. přepočtené dle vzorce (23) a otočené kolem vodorovné osy. Tato poznámka 

je velice důležitá a bude platit i pro následující kombinace obrázků – Obr. 1.53 

a Obr. 1.54; Obr. 1.55 a Obr. 1.56.; Obr. 1.57 a Obr. 1.58.; Obr. 1.59 a Obr. 1.60; 

Obr. 1.61 a Obr. 1.62. 

 

Obr. 1.51: Měřený rychlostní profil - pozice 2 (Q = 11 l/s) 

 

Obr. 1.52: Vyhodnocený rychlostní profil - pozice 2 (Q = 11 l/s) 

Z hodnoty vzdálenosti na ose v grafu na obrázku Obr. 1.52. je vidět, že měření probíhalo 

od stěny po osu kanálu. Při vyhodnocování jsme tedy předpokládali to, že profil bude 

symetrický podle osy potrubí. Z vyhodnoceného průběhu je také patrný mírný pokles 

rychlosti v okolí osy potrubí. Tento průběh není standardní, a proto budeme dění v okolí 
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osy dále sledovat i u ostatních měření. Stanovení průtoku z rychlostního profilu proběhlo 

obdobně jako v podkapitole 2.5. Jediný rozdíl byl v tom, že nyní jsme museli hodnotu 

obdrženou po aplikaci lichoběžníkového pravidla vynásobit dvěma a hodnotou délky 

strany čtvercového průřezu čili hodnotou150 mm. Výsledný průtok stanovený za pomoci 

lichoběžníkové metody vycházel QLM = 14,81 l/s. Z tohoto průtoku plynoucí střední 

rychlost měla hodnotu vstř,LM = 658,3 mm/s. Zhodnocení těchto výsledků bude provedeno 

v podkapitole 3.3.3. 

Rychlostní profil stanovený sondou v pozici 3 (α = 55°) je vyobrazen na obrázku 

pořízeném přímo ze softwaru, viz Obr. 1.53. Vyhodnocený rychlostní profil je pak na 

obrázku Obr. 1.54. 

 

Obr. 1.53: Měřený rychlostní profil - pozice 3 (Q = 11 l/s) 

 

Obr. 1.54: Vyhodnocený rychlostní profil - pozice 3 (Q = 11 l/s) 
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Z průběhu rychlostní ho profilu sondy na pozici 3 (Obr. 1.54) je patrné, že sonda je 

zanořena vůči vnitřní stěně kanálu přibližně o 11 mm. Pád rychlosti ve vzdálenosti 

přibližně tři centimetry od osy kanálu je zde markantnější. Hodnoty průtoku a střední 

rychlosti byly stanoveny za pomoci lichoběžníkového pravidla. Pro hodnotu průtoku pak 

platí QLM = 13,96 l/s. Z toho plynoucí střední rychlost vstř,LM = 620,49 mm/s. Je tedy 

patrné jisté přiblížení se hodnotám vypočteným z průtokoměru. 

Rychlostní profil stanovený sondou v pozici B (α = 55°) je zdokumentován na obrázku 

pořízeném přímo ze softwaru, viz Obr. 1.55. Vyhodnocený rychlostní profil je pak na 

obrázku Obr. 1.56. 

 

Obr. 1.55: Měřený rychlostní profil - pozice B (Q = 11 l/s) 

 

Obr. 1.56: Vyhodnocený rychlostní profil - pozice B (Q = 11 l/s) 

Při sledování rychlostního profilu pořízeného při měření sondou na pozici B (Obr. 1.56) 

je nutné podotknout, že sonda B leží o 40 mm blíže stěně potrubí než sondy v pozicích 
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3 a 2. Je tedy patrné, že rychlost směrem ke stěně klesá vlivem vzájemné interakce mezi 

stěnou a proudící kapalinou. Pokles rychlosti ve vzdálenosti 3 cm od osy potrubí je zde 

opět velice dobře pozorovatelný. Sonda byla zanořena o vzdálenost přibližně rovnou 

19,8 mm vůči vnitřní stěně potrubí. Hodnoty průtoku a rychlosti stanovené pomocí 

lichoběžníkového pravidla jsou následující QLM = 11,87 l/s; vstř,LM = 527,95 mm/s. 

3.3.2 Výsledky měření pro Q = 6 l/s 

Při měření s hodnotou průtoku Q = 6 l/s bude očekávaná hodnota střední rychlosti 

v potrubí rovna vstř = 0,267 m/s. S ohledem na vysokou hodnotu Reynoldsova čísla 

(Re = 39 984) je očekáván profil typický pro turbulentní proudění. K měření byly použity 

ultrazvukové převodníky o kmitočtu 4 MHz. 

Rychlostní profil stanovený sondou v pozici 2 (α = 45°) je vyobrazen na obrázku 

pořízeném přímo ze softwaru, viz Obr. 1.57. Vyhodnocený rychlostní profil je pak na 

obrázku Obr. 1.58. 

 

Obr. 1.57: Měřený rychlostní profil - pozice 2 (Q = 6 l/s) 
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Obr. 1.58: Vyhodnocený rychlostní profil - pozice 2 (Q = 6 l/s) 

Z vývoje rychlostního profilu na obrázku Obr. 1.58 je vidět, že maximální rychlosti 

dosahuje proudění zhruba 35 mm od stěny potrubí. Toto zjištění je překvapující 

s ohledem na předpoklad, že by rychlost proudění měla být maximální v ose potrubí. 

Rychlost ovšem ze svého maxima směrem k ose mírně klesá a ve vzdálenosti přibližně 

13 mm od osy potrubí začíná rychlost opět narůstat směrem k ose. Toto místo bude tedy 

předmětem dalšího sledování. Hodnoty průtoku a rychlosti stanovených na základě 

analýzy měřeného rychlostního profilu jsou: QLM = 7,93 l/s a vstř,LM = 352,6 mm/s. 

Tvar rychlostního profilu stanoveného sondou v pozici 3 (α = 55°) je vyobrazen na 

obrázku ze softwaru, viz Obr. 1.59. Vyhodnocený rychlostní profil je pak na obrázku 

Obr. 1.60. 

 

Obr. 1.59: Měřený rychlostní profil - pozice 3 (Q = 6 l/s) 
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Obr. 1.60: Vyhodnocený rychlostní profil - pozice 3 (Q = 6 l/s) 

Vývoj rychlostního profilu na obrázku Obr. 1.60 naznačuje, že se maximum rychlostí 

přesouvá směrem ke středu, stále je však patrný pokles rychlosti směrem k ose potrubí. 

Zmizel však jev pozorovaný na obrázku Obr. 1.58. Nárůst rychlosti směrem k ose ve 

vzdálenosti přibližně 13 mm od osy potrubí už není z průběhu rychlostního profilu na 

obrázku Obr. 1.60 patrný. Průtok a střední rychlost pak po vyhodnocení průběhu 

rychlostního profilu vycházejí: QLM = 6,55 l/s a vstř,LM = 290,96 mm/s. 

Tvar rychlostního profilu stanoveného sondou v pozici B (α = 55°) je vyobrazen na 

obrázku Obr. 1.59. Vyhodnocený rychlostní profil je pak na obrázku Obr. 1.60. 

 

Obr. 1.61: Měřený rychlostní profil - pozice B (Q = 6 l/s) 
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Obr. 1.62: Vyhodnocený rychlostní profil - pozice B (Q = 6 l/s) 

Vývoj rychlostního profilu na obrázku Obr. 1.62 je vzhledem k umístění sondy ne zcela 

očekávaný. Sonda se nachází blíže ke stěně, a tak by se dalo čekat větší ovlivnění 

rychlostního profilu stěnou. Bylo očekáváno, že rychlosti měřené v této pozici budou 

o poznání nižší než rychlosti měřené sondou v pozici 3. V průběhu rychlostního profilu 

také není patrný žádný výrazný pokles rychlosti směrem k ose kanálu. Výsledné hodnoty 

průtoku a střední rychlosti získané z aplikace lichoběžníkové metody jsou následující: 

QLM = 5,67 l/s a vstř,LM = 251,9 mm/s. Poprvé nám tedy při měření střední rychlost určená 

z měření rychlostního profilu klesla pod rychlost určenou z údaje na průtokoměru. 

3.3.3 Srovnání dosažených výsledků 

Proveďme si nyní shrnutí výsledků, které byly prezentovány v podkapitolách 3.3.1 

a 3.3.2. Souhrn hodnot je uveden v tabulce Tab. 8. 

Tab. 8: Souhrn naměřených hodnot - potrubí čtvercového průřezu 

 Průtok Střední rychlost Průtok Střední rychlost α 

 [l/s] [mm/s] [l/s] [mm/s] [deg] 

Průtokoměr 11,00 488,89 6,00 266,70  

Pozice 2 14,81 658,30 7,93 352,60 45 

Pozice 3 13,96 620,49 6,55 290,96 55 

Pozice B 11,87 527,95 5,67 251,90 55 

Z hodnot uvedených v tabulce Tab. 8 je patrné, že s rostoucím úhlem odklonu sondy od 

kolmice na proudící kapalinu se měřené hodnoty blíží hodnotám vypočítaným z údajů na 

indukčním průtokoměru. Takovýto výsledek jsme predikovali. Vzhledem k tomu, že 
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přepočet úhlu je vázán na funkci sinus, je měření nejpřesnější právě tehdy, pokud se 

hodnota sin(α) = 1, což splňuje úhel α = 90°. 

Nejistotu měření indukčního průtokoměru stanovíme dle vzorce (32) nejprve pro průtok 

Q = 11 l/s. 

           
   

   
                 

 
   

Následně pro průtok Q = 6 l/s. 

           
   

   
                  

 
   

Nyní je na místě uvést možné příčiny odchylek mezi jednotlivými hodnotami. Při výpočtu 

průtoků za pomocí lichoběžníkového pravidla jsme uvažovali, že rychlostní profil je 

v celém průřezu potrubí stejný. To, že tomu tak není, dokazuje měření na pozici B. Pro 

Q = 11 l/s je patrný znatelný pokles rychlosti měřené mimo osu v porovnání s rychlostí 

měřenou v ose potrubí. Lze konstatovat, že kdybychom byli schopni provést měření ještě 

blíže u dna, rychlost by nadále klesala. Pokud bychom aplikovali tento poznatek na naše 

měření, byli bychom schopni stanovit hodnotu průtoku a potažmo střední rychlosti s vyšší 

přesností. Bylo by ovšem nutné provést měření ve více bodech po svislici potrubí.  

Prakticky ve všech provedených měřeních, byl pozorován pokles rychlosti směrem k ose 

potrubí. Tento jev jde zcela proti všem předpokladům. Proudění by mělo v ose potrubí 

dosahovat nejvyšších rychlostí. Médium proudící v ose potrubí se nachází nejdále od 

stěny a je tedy nejméně ovlivněno vzájemnou interakcí se stěnou. Tento průběh 

rychlostního profilu lze nejspíše vysvětlit tak, že ustalovací trubkovnice vložená do 

vstupního úseku způsobí narušení pístového profilu vlivem nerovnoměrného tlakového 

rozložení mezi jednotlivými trubicemi. Tento jev v kombinaci s poměrně vysokým 

obsahem bublin v médiu může mít za následek narušení pístového rychlostního profilu. 

Rychlostní profil může být narušen už v místě klapky. I když byla klapka při měření vždy 

naplno otevřená, je možné, že srdce klapky nebylo vždy přesně v ose potrubí. To mohlo 

způsobit nerovnoměrné rozložení tlaku při obtékání profilu a vznik nestabilit, jež 

putovaly až do měřicího úseku a narušily tak rychlostní profil. To by znamenalo, že by 

bylo nutné posunout měřicí body ještě dále od vstupního úseku, což bohužel 

z technického hlediska již nebylo možné. Pokud se zaměříme čistě na průběh 

rychlostního profilu při průtoku Q = 6 l/s zjistíme, že rozdíl rychlostí měřených sondou 

v pozici 2 a 3 je poměrně značný. Navíc sonda v pozici 2 měřila ve vzdálenosti asi 35 mm 

od převodníku rychlostní maximum. Od tohoto maxima směrem k ose rychlost klesá až 

do vzdálenosti 68 mm, zde je patrný nárůst velikosti rychlosti směrem k ose kanálu. 

Tento nestandardní průběh ale není prokázán na sondě v pozici 3, která měří pouze 

povolný pokles z maxima směrem k ose. Nestandardní průběh rychlostního profilu bude 

nejspíše způsobena usazováním bublin za hranou příruby vstupního úseku (viz Obr. 1.50). 

Opticky bylo možné pozorovat narušení trajektorie částic vlivem vzduchové kapsy 

utvořené za přírubovým spojem. Toto mohl být jeden z důvodů nestandardního chování 

rychlostního profilu. Ze záznamu sond 3 a B je patrné, že předchozí nestandardní průběh 

proudění je utlumován, čím dále je od vstupního úseku a čím blíže je ke dnu kanálu. 

Další věcí, na kterou se nyní zaměříme, je průběh rychlosti u stěny. Z rychlostních profilů 

naměřených v této kapitole je patrné, že pokud chceme měřit rychlosti u stěn potrubí, je 

nutné mít dobře nastavený rychlostní rozsah. Pokud zvolíme symetrický rychlostní 
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rozsah, jsme schopni zachytit jak průběh zavíření v prostupu pro sondu, tak i rychlostní 

profil v blízkém okolí stěny. Nejsme ovšem schopni měřit tak vysoké rychlosti, protože 

se nám rychlostní rozsah rozdělí mezi kladné a záporné složky rychlosti. Pokud necháme 

rychlostní rozsah nastavený jako záporný či jako kladný (to závisí na konfiguraci měření), 

jsme schopni změřit vyšší rychlosti jdoucí pouze v jednom směru. 

3.3.4 Měření 8MHz sondou 

Sonda o kmitočtu 8 MHz byla zakoupena v tomto akademickém roce, a proto bylo nutné 

otestovat, k jakému účelu se bude nejvíce hodit. Sonda byla umístěna do pozice 4, svírala 

tedy s proudícím médiem nejmenší úhel. Z toho důvodu bylo očekáváno, že data z této 

sondy budou nejpřesnější. Již první měření prokázala, že tato sonda se hodí spíše na 

provádění detailnějších měření v oblastech malých rozměrů. Maximální rychlostní rozsah 

totiž se zvětšující se vzdáleností rychle klesá. Tento pokles lze vyjádřit vztahem (35)
53

. 

 
             

  

   
 (35) 

Kde  

Lmax – maximální měřitelná vzdálenost [m] 

vrozsah – maximální měřitelná velikost průmětu složky rychlosti do osy převodníku [m/s] 

c – rychlost zvuku v médiu [m/s] 

f – vysílací frekvence převodníku [1/s] 

Ze vzorce (35) je patrné, že je vždy nutné hledat kompromis mezi maximální měřitelnou 

hloubkou a maximální velikostí komponenty rychlosti promítnuté do měřicí osy 

převodníku. 8MHz sonda je vhodnější pro pořizování detailnějších záběrů průběhů 

rychlostí. Lze tedy konstatovat, že sonda má vynikající rychlostní rozlišení a rozsah při 

malých hodnotách měřené vzdálenosti. Vzhledem k těmto vlastnostem byla sonda použita 

k záznamu zavíření před čely sond zasunutých v prostupech do plexisklového dílu. Další 

aplikací této sondy bylo detailní sledování proudění v okolí stěny. Sonda byla nastavena 

dle tabulky Tab. 9. 

Tab. 9: Nastavení 8MHz sondy 

 Hodnota Jednotka 

Rychlost zvuku 1473 [m/s] 

Frekvence 8  [MHz] 

Počet cyklů 4 [1] 

Počet opakování 32 [1] 

Filtr hluku 0 [1] 

Napětí na sondě 150 [V] 

Zesílení signálu  - start 4 [1] 

Zesílení signálu – end 9 [1] 

Trigger none [1] 

Vzdálenost kanálů 0,55 [mm] 

Šířka kanálů 0,34 [mm] 

Úhel α 60 [deg] 

                                                 
53

 MET-FLOW SA. UVP Monitor Model UVP-DUO With Software Version 3: User´s Guide. Release 6. Lausanne, 

s. 3.8, 2006. Dostupné z: http://www.met-flow.com/index.php?id=27. 
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Na obrázku Obr. 1.63 je za pomoci 8MHz sondy zachycen průběh zavíření při 11 l/s. 

 

Obr. 1.63: Rychlostní profil zachycený pomocí 8MHz sondy 

Z obrázku je patrné zavíření před čelem sondy. Vzhledem k tomu, že byl nastavený 

rychlostí rozsah pouze pro měření rychlosti proudění, které směřuje k čelu sondy, je vidět 

vliv tzv. aliasingu. Aliasing je vlastnost zařízení UVP- DUO monitor. Zařízení nevyřadí 

z měření rychlosti, které se nevejdou do nastaveného rychlostní rozsahu, ale vykreslí je, 

jako kdyby směřovaly do opačného směru. Hodnoty jsou tímto zkresleny z hlediska 

orientace, ale neztrácíme tak povědomí o tom, co se v daném úseku děje. Pro porovnání si 

nyní ukážeme obrázek zavíření bez vlivu aliasingu (Obr. 1.64). 

 

Obr. 1.64: Detailní pohled na zavíření při Q = 11 l/s 

Z obrázku Obr. 1.64 je patrné, že při volbě symetrického rychlostního rozsahu jsme 

schopni poměrně detailně zaznamenat průběh zavíření před čelem sondy. Dále je zde 

vidět to, že sonda byla vůči vnitřní stěně potrubí zanořena přibližně o 33 mm. Průběh 

v prvních pěti až šesti bodech lze odfiltrovat dle vztahu (30). Dostáváme tak poměrně 

ucelený pohled na dění v těsné blízkosti sondy. 
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Při průtoku Q = 6 l/s bylo opět sledováno zavíření před čelem sondy. Toto zavíření je 

zaznamenáno na obrázku Obr. 1.65. 

 

Obr. 1.65: Zavíření před čelem 8 MHz sondy (Q = 6 l/s) 

Z průběhu je jasně patrné, že maximální rychlost zavíření se s klesajícím průtokem snížila 

dle očekávání. Průběh u stěny potrubí vykazuje přítomnost drobných nestabilit ve 

vzdálenosti 35 a 40 mm a další vetší zavíření mezi 45 a 50 mm od čela sondy. 

Sonda byla dále použita k detailnějšímu záznamu průběhu rychlosti v okolí stěny. Tento 

průběh je zachycen na obrázku Obr. 1.66.  

 

Obr. 1.66: Detailní průběh rychlosti u stěny čtvercového potrubí, měřeno 8MHz sondou 

Po vyhodnocení naměřených dat získáváme průběh, jenž je vyobrazen na grafu níže 

(viz Obr. 1.67). 
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Obr. 1.67: Vyhodnocený průběh měření u stěny - pozice 4 (Q = 6 l/s; 8 MHz) 

Z obrázku Obr. 1.67 je patrné, že kolmá vzdálenost sondy od vnitřní stěny potrubí je 

rovna 16,3 mm, sonda je dále schopna měřit v dané konfiguraci maximálně po 31 mm, 

dále již byly hodnoty neplatné, a proto bylo nutné je odfiltrovat. Je patrné, že byly rovněž 

odfiltrovány hodnoty popisující zavíření před čelem sondy. Z průběhu je zřejmé, že 

rychlost kontinuálně narůstá směrem od stěny potrubí až po vzdálenost přibližně 6,7 mm 

od stěny. Zde se začíná růst rychlostního profilu umírňovat, až se ustálí na hodnotě 

přibližně 299,8 mm/s. Průběh bude dobré si popsat i ve směru od maximální rychlosti. 

Přibližně ve vzdálenosti 12,7 mm od stěny již dochází k viditelnému ovlivnění 

rychlostního profilu blízkou stěnou. Pokles rychlostí je z počátku pozvolný (přibližně do 

vzdálenosti 6,7 mm od stěny). Proudění má snahu zachovávat svůj energetický potenciál. 

Jak ovšem vliv vzájemné interakce mezi stěnou a kapalinou narůstá, pokles v průběhu 

rychlosti je markantnější. 

Měření za pomoci 8MHz sondy prokázala, že tato sonda je nejen plně funkční, ale 

i schopnost sondy velice dobře měřit detaily v průběhu rychlostního profilu. Využití této 

sondy při dalších aplikacích bude mít zcela jistě pozitivní dopad na výsledky měření. 
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3.4 Porovnání výsledků měření s výsledky získanými za pomoci 

analytického vztahu 

K analytickému určení rychlostního profilu byl použit vztah (36)
54

. Tento vztah primárně 

slouží k určení rychlostního profilu mezi dvěma paralelně uloženými deskami. Není tedy 

přímo určen pro aplikaci na potrubí čtvercového průřezu. Při aplikaci tohoto vztahu 

předpokládáme, že rychlostní profil v potrubí je symetrický. Osa x1 tedy leží v ose potrubí 

tak, jak je zakresleno na obrázku Obr. 1.68. 

 
  

     

     
 

 

   
 [  (

  

 
)
     

] (36) 

kde:  

v – rychlost v daném bodě x2 [m/s] 

Q – průtok [m
3
/s] 

H – polovina délky stěny [m] 

x2 – proměnná - hodnota vzdálenosti [m] 

N – konstanta závisející na typu proudění [1] 

 

Tento vztah je platný pro všechny typy proudění. Pokud chceme počítat rychlostní profil 

laminárního proudění, dosadíme za N hodnotu jedna. Pro hodnotu N = ∞je pak rychlostní 

profil pístový. Pro konstantu N platí vztah (37)
55

. Z tohoto vztahu je patrné, že velikost 

konstanty N bude závislá na tlakových ztrátách v potrubí. 

 
  

  

      
 
       

 
   (37) 

kde:  

vstř – střední rychlost [m/s] 

μ – dynamická viskozita [Ns/m
2
] 

H – polovina délky stěny [m]  

 

Člen 
     

 
 představuje tlakovou ztrátu vztaženou na délku potrubí. Hodnoty průtoku jsou 

pro nás známé. Hodnoty H a x2 plynou z geometrie potrubí, viz Obr. 1.68. 

 

Obr. 1.68: Schéma značení pro vztah (36) 

                                                 
54

 ŠTIGLER, J. Introduction of the Analytical Trubulent Velocity Profile Between Two Parallel Plates. In Engineering 

Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts. Svratka, CZ: 2012. s. 328-329. ISBN: 978-80-

87012-33- 8. 
55

 Ibid. 
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Z rovnice (37) je patrné, že pro vyřešení rychlostního profilu za pomoci analytického 

vztahu (36) bude nezbytně nutné určit tlakovou ztrátu. Při určování tlakové ztráty 

vyjdeme z rovnice (38). 

        

 
        

    
 

 
 
 

  
 (38) 

kde:  

vstř – střední rychlost [m/s] 

μ – dynamická viskozita [Ns/m
2
] 

ρ – hustota média [kg/m
3
] 

dh – hydraulický průměr [m] 

λzt – součinitel tření [1] 

Yz – ztrátová měrná energie [J/kg] 

 

Ve vzorci (38) vystupuje součinitel tření λvz. Tento součinitel vyjadřuje přeměnu 

mechanické energie na teplo vlivem tření. Pro jeho určení je nutné určit, v jakém režimu 

proudění se nacházíme. Vzhledem k tomu, že bylo měření prováděno při průtocích 

Q = 11 l/s a Q = 6 l/s, dosahovaly hodnoty Reynoldsova čísla vysokých hodnot. Pro 

Q = 11 l/s byla stanovena hodnota Re = 73 304 a pro Q = 6 l/s je hodnota Reynoldsova 

čísla Re = 39 984. Nacházeli jsme se v oblasti turbulentního proudění.  

Pro zavedení předpokladu hladkého potrubí bylo nutné ověřit to, zda součinitel tření 

nezávisí na relativní drsnosti k. Hodnota absolutní drsnosti plexiskla nutná pro stanovení 

součinitele tření, byla dohledána v tabulkách a její hodnota je k = 0,01 mm
56

. Nyní lze 

určit hodnotu relativní drsnosti ze vzorce (39).
57

 

 
   

 

  
 

    

   
            (39) 

Nyní lze provést srovnání hodnot a stanovení režimu turbulentního proudění dle vzorce 

(40)
58

, do něhož dosadíme hodnoty Reynoldsových čísel pro obě hodnoty průtoků. 

   

       
 

  

           
              

  

       
 

  

           
         

(40) 

 

Obě tyto hodnoty jsou větší než hodnota absolutní drsnosti kr, nacházíme se tedy v oblasti 

hydraulicky hladkého potrubí. Součinitele tření pro dvojici průtoků pak lze stanovit za 

pomoci vztahu dle Blasia (41)
59

. 

 
       

      

      
 

      

          
         

      
      

      
 

      

          
         

(41) 
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 JAHODA, M. Drsnost materiálu. Absolutní drsnost potrubí pro různé materiály [online]. Praha: Vysoká škola 

chemicko-technologická Praha, Ústav chemického inženýrství, [2008] [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: 

http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/drsnost.html. 
57

 RUDOLF, Pavel. Hydromechanika - přednášky: Kriteriální diagram pro turbulentní proudění. Brno, 2011. 
58

 Ibid. 
59

 Ibid. 
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Nyní již máme veškeré potřebné veličiny pro stanovení tlakové ztráty koeficientu N, a tím 

pádem jsme již schopni stanovit průběh rychlostí v potrubí. K určení hodnot rychlostí ze 

vztahů (36) a (37) bylo využito softwaru Microsoft Office Excel. Budou zde tedy 

interpretovány pouze okomentované grafické výsledky.  

Při aplikaci vztahu (36) předpokládáme, že rychlostní profil bude symetrický podél osy 

potrubí. Vypočítané rychlostní profily budeme porovnávat s rychlostními profily 

měřenými sondami v ose potrubí, tedy na pozicích 2, 3 a 4 dle značení na obrázku 

Obr. 1.49. Vzhledem k tomu, že vztah (36) je určen pro popis rychlostního profilu mezi 

dvěma paralelními deskami, jsou měření ze sond v ose potrubí nejblíže podmínkám, pro 

které je vztah primárně určen. Dalším předpokladem bylo uvažování hydraulicky 

hladkého potrubí. Součinitel tření λzt tedy závisel pouze na Reynoldsově čísle. 

Průběhy stanovené za pomoci vztahu (36) byly zaneseny do grafů vyhodnocených 

měření, aby bylo možné je opticky porovnat. Do výpočtu byly dosazovány hodnoty, jež 

jsme stanovili za pomoci lichoběžníkového pravidla. 

Pro průtok Q = 11 l/s je pro sondu v pozici 2 vyobrazen průběh na obrázku Obr. 1.69. 

 

Obr. 1.69: Srovnání rychlostních profilů z měření a analytického určení (Q = 11 l/s) 

Na obrázku Obr. 1.69 je vidět vzájemné srovnání měřeného a vypočteného profilu. 

Měřený profil je vyznačen modrými tečkami, profil stanovený analytickým vztahem je 

pak naznačen fialovými křížky. Z obrázku je patrné, že profil stanovený analytickým 

vztahem má blíže k profilu pístovému. Vliv stěny potrubí se zde projevuje ve velice 

malých vzdálenostech od povrchu potrubí. 

Pro průtok Q = 11 l/s a sondu v pozici 3 jsou rychlostní profily vyobrazeny na obrázku 

Obr. 1.70. 
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Obr. 1.70: Srovnání rychlostních profilů stanovených měřením a výpočtem (Q = 11 l/s) 

Průběh stanovený analytickým vztahem vykazuje obdobné chování jako v předchozím 

případě. Vypočtený rychlostní profil opět jakoby pozdě reaguje na přítomnost stěny, 

nicméně průběh zaoblení rychlostního profilu ve vzdálenosti okolo 18 mm je poměrně 

plynulý a blíží se více měřenému rychlostnímu profilu než v předchozím případě. Pro 

hodnoty průtoku Q = 11 l/s se průběhy naměřených rychlostních profilů příliš 

neshodovaly s profily určenými analyticky. Profily stanovené ze vztahu (36) pozdě 

reagují na stěnu, obdobné profily bychom očekávali při ještě vyšších hodnotách 

Reynoldsova čísla. Tehdy by se rychlostní profil měření blížil ještě více pístovému 

rychlostnímu profilu a bylo by možné, že by mohl více korespondovat s profilem 

vypočítaným z analytického vztahu. 

Pro hodnoty průtoků Q = 6 l/s bylo rovněž provedeno srovnání rychlostních profilů. Na 

obrázku Obr 1.71 můžeme pozorovat průběh rychlostního profilu měřeného sondou na 

pozici 2 a vývoj rychlosti napočítaný dle vztahu (36). Z obrázku níže je patrné, že se 

analytický vztah chová obdobně jako v předchozích případech. Průběh rychlostního 

profilu je takřka pístový a v okolí bodu (12;150) dochází k prudkému stržení rychlostního 

profilu směrem k nulovým hodnotám.  

Vzhledem k tomu, že vztah (36) je odvozen pro proudění mezi paralelně uloženými 

deskami, velice rozlehlými deskami je pravděpodobné, že naše měření nebude zcela 

přesně korespondovat s výsledky analytického vztahu. Z dosavadních průběhů vyplývá, 

že vztah (36) produkuje profily, které jsou „turbulentnější“ než profily měřené. 

Analyticky stanovený rychlostní profil se přiblížil ke stěně na velice malou vzdálenost, 

než došlo k jeho ovlivnění stěnou. Je možné, že by vztah (36) mohl korespondovat 

s měřeními při vysokých Reynoldsových číslech. Měřené profily by se pak více blížily 

pístovému rychlostnímu profilu a tedy i profilu, který byl vykreslován analytickým 

vztahem. 
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Obr. 1.71: Srovnání rychlostních profilů stanovených měřením a výpočtem (Q = 6 l/s) 

Pro úplnost dodejme ještě měření provedené při průtoku Q = 6 l/s provedené sondou na 

pozici 3 (viz Obr. 1.72) 

 

Obr. 1.72: Srovnání rychlostních profilů stanovených měřením a výpočtem (Q = 6 l/s) 

Z průběhů rychlostních profilů na obrázku Obr. 1.72 je patné, že při snížení průtoku došlo 

ke zvětšení odchylky mezi hodnotami určenými analyticky a hodnotami měřenými. Při 

hledání příčin odchylek mezi měřenými a analytickými hodnotami byl odzkoušen vliv 

změny hodnoty jednotlivých veličin na průběh rychlostního profilu. Pokud pomineme 

geometrické hodnoty, průběh výrazně ovlivníme změnou viskozity. Se zvyšující se 

hodnotou viskozity roste výrazně vliv stěny potrubí, proudění je dříve brzděno vlivem 

stěny. Tento průběh je očekávaný a vliv viskózního členu je zřejmý. 
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4. ZÁVĚR 

Předložená práce se věnovala tématu měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí 

metody UVP. V úvodu práce byla popsána teorie spojená s měřením pomocí zařízení 

UVP-DUO Monitor. Teoretická část byla zaměřena zejména na jevy související s šířením 

ultrazvukového paprsku prostředím. Vliv útlumu paprsku působením prostředí, závislost 

rychlosti zvuku na charakteristikách média a okolního prostředí. Důležitou podkapitolou 

v první části práce byla podkapitola 1.1.8 věnovaná reflexním částicím. Obsah reflexních 

částic je velice úzce spjatý s kvalitou přijímaného signálu. Zařízení je schopné měřit 

rychlostní profily ve vodě i bez příměsí. Pokud se ovšem pohybujeme ve velkých 

rychlostech, není odezva přijímaná od částic příliš kvalitní. Je tedy vhodné do kapaliny 

zanést alespoň nějaké reflexní částice. Na měření v kanále s volnou hladinou byl vliv 

obsahu reflexních částic pozorovatelný. Při rozmíchání usazenin v zásobní nádrži se 

odezva od částic výrazně zlepšila oproti případu, kdy byl kanál po dlouhé přestávce opět 

zprovozněn, částice v médiu mezitím stačily sedimentovat na dno nádrže. Odezva po 

delší odstávce v měření nebyla špatná, ale rozmíchání usazenin na dně nádrže ji výrazně 

zlepšilo. 

Ve druhé kapitole této diplomové práce je popsáno zprovoznění měřícího zařízení, 

kalibrace rychlosti zvuku a následně provedení měření rychlostního profilu na kanále 

s volnou hladinou. Platné měření proběhlo v době, kdy byly v kapalině rozmíchány 

usazeniny ze dna nádrže. Měření probíhalo bez větších komplikací do doby, než se sonda 

přiblížila ke dnu kanálu. Zde byly z průběhů rychlostních profilů patrné nestability 

v průbězích rychlostních profilů. Tyto nestability byly zcela jistě způsobeny nerovnostmi 

a nečistotami na dně kanálu. Na obrázku Obr. 1.26. je vidět jednak detailní pohled na 

uchycení ultrazvukové sondy, jednak je v pozadí vidět ustalovací rošt, který má ve středu 

otvor, kterým prochází potrubí starého tlakového odběru. Z obrázku je patrné, že části 

ustalovacího roštu jsou volně položeny na potrubí tlakového odběru. Při posledním 

měření v kanále s volnou hladinou tedy byla jedna ze sond upevněna na tyčku pod úhlem 

60 stupňů a byl s ní sledován průběh víření za těmito volně loženými plechy. Toto měření 

ovšem nebylo prezentováno kvůli způsobu provedení. Sonda byla lidskou silou 

udržována v měřicí pozici. V tomto měření nešlo o měřené hodnoty, nýbrž o to, abychom 

určili, co nám způsobuje nestability v rychlostním profilu měřeném regulérním postupem. 

Ukázalo se, že tyto volně ložené plechy jsou s největší pravděpodobností příčinou 

nestandardního průběhu rychlostního profilu u stěny. Dalším velice důležitým zjištěním 

byl vliv veličin, jejichž hodnoty můžeme při měření v softwaru nastavovat. Ukázalo se, že 

na měření mají největší vliv hodnoty rychlosti zvuku v médiu, hodnota úhlu odklonu 

sondy od kolmice na proudící kapalinu a překvapivě i hodnota maximální měřitelné 

hloubky a tomu odpovídající hodnota rychlostního rozsahu. Hodnota rychlosti zvuku je 

jednou ze základních hodnot, s nimiž počítá software při vyhodnocování měřených dat, je 

tedy důležité ji stanovit s co největší přesností. Hodnota úhlu odklonu sondy od kolmice 

(α) souvisí s hodnotou vzdálenosti, kterou software vypisuje. V souvislosti s touto 

poznámkou bych zde chtěl uvést to, že při exportu dat naměřených v režimu multiplexer, 

dochází k výpisu chybných hodnot u položky distance × cos(α). Software nevypisuje 

hodnoty násobené kosinem úhlů, které volíme v tabulce multiplexeru (viz Obr. 1.12). 

Software je z neznámého důvodu vynásobí kosinem úhlu zapsaného v kolonce pro volbu 

single transducer (viz Obr. 1.11). S největší pravděpodobností se jedná o softwarovou 

chybu, na kterou není nikde v manuálu upozorňováno. U hodnot ostatních vypisovaných 

veličin nebyla tato chyba pozorována. Tento problém nám přidělává práci, protože je 
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nutné hodnoty přepočítat s užitím goniometrických funkcí na hodnotu úhlu zadávanou 

v multiplexerové tabulce, ta by totiž měla korespondovat se skutečným úhlem měření. 

Vliv nastavení rychlostního rozsahu je zřejmý z provedených měření v kapitolách 2 a 3. 

Při chybně nastaveném rychlostním rozsahu může nastat jev známý jako aliasing. Tento 

úkaz je popsán v podkapitole 3.3.4. To, proč má volba rychlostního rozsahu takový vliv 

na měření, je nejspíše způsobeno závislostí této hodnoty na opakovací frekvenci pulzů. 

Při vysokých měřených rychlostech je maximální měřitelná hloubka značně zredukována, 

protože také závisí na opakovací frekvenci pulzů. Je tedy nutné volit kompromis mezi 

maximální měřitelnou rychlostí a maximální měřenou vzdáleností. Při měření se více 

osvědčil způsob hledání optimálního nastavení za pomoci změny hodnoty rychlostního 

rozsah. Z měření na kanále s volnou hladinou bylo také vypozorováno, že s rostoucím 

úhlem odklonu sondy od kolmice roste i přesnost měření. V budoucnu by bylo dobré 

prověřit, jak se sondy chovají pod danými úhly odklonu a vytvořit alespoň orientační 

závislost úhlu odklonu od kolmice na přesnost měření. 

Ve třetí kapitole se práce zabývá měřením rychlostního profilu v potrubí čtvercového 

průřezu. Tento úkol je tedy odlišný od úkolu zadaného. Důvody změny úkolu jsou 

popsány v kapitole 3. Z průběhu rychlostních profilů je patrný jistý vnější vliv narušující 

průběh rychlostního profilu u osy potrubí. Osobně považuji za nejpravděpodobnější 

příčinu tohoto průběhu provzdušnění kapaliny v kombinaci s nedostatečnou vzdáleností 

na ustálení proudění za vstupním úsekem měřicího úseku. Vzduchová kapsa tvořící se za 

přírubou vstupní části dosahovala velkých rozměrů a ovlivnění proudění v jejím okolí 

bylo okem znatelné. Právě tento jev s největší pravděpodobností způsobil propad 

v průběhu rychlostní směrem k ose potrubí. Při měření docházelo k častému usazování 

bublin vzduchu na čelech ultrazvukových sond. Tento jev by bylo dobré do budoucna 

odstranit. Mohlo by pomoci otočení celého měřicího úseku tak, aby sondy měřily ve 

směru proudění kapaliny. Zde by bylo dobré uvést, že využít tento již sestrojený měřicí 

úsek a upravit ho, bylo v tomto případě velice přínosné. Vzhledem k tomu, že byl tento 

kus vyroben z transparentního materiálu, bylo možné opticky kontrolovat dění v proudící 

kapalině a v oblasti těsně před čelem sondy. V této úloze také byla poprvé otestována 

8MHz sonda. Její využití bude zejména pro měření rychlostních profilů poblíž 

obtékaných těles vzhledem k jejímu dobrému rychlostnímu rozlišení. Tato sonda není 

příliš vhodná na měření dlouhých vzdáleností, protože je u ní vlivem vyšší frekvence 

markantnější pokles v hodnotě maximálního měřeného průmětu rychlosti do osy sondy. 

Lze tedy konstatovat, že s ní lze měřit na delší vzdálenosti, ale pouze při velmi nízkých 

rychlostech proudění.  

Z porovnání měření rychlostních profilů pro kanál s volnou hladinou a pro potrubí 

čtvercového profilů je důležitým výstupem to, že rychlostní profil u stěny se měří lépe, 

pokud je sonda zavedena ke stěně ze strany, kde není kapalina. Pro měření u stěny je 

výhodnější uspořádání zvolené při měření potrubí čtvercového průřezu v kapitole 3. 

Rychlostní profil u stěny není v tomto případě prakticky vůbec narušený. V kanále 

s volnou hladinou bylo nutné odfiltrovat hodnoty způsobené odrazem ultrazvukového 

vlnění ode dna kanálu. 

V podkapitole 3.4 bylo provedeno srovnání měřených rychlostních profilů s profily 

vypočítanými analytickým vztahem. Z průběhů rychlostních profilů je patrné, že 

analytický vztah nekoresponduje s profily naměřenými. Po vyhodnocení těchto 

vyobrazených profilů byl zkoumán vliv změny jednotlivých parametrů na průběh profilu 

stanoveného výpočtem. Vypočítaný rychlostní profil reagoval tak, jak se dalo očekávat. 
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Při zvýšení viskozity došlo k dřívějšímu poklesu rychlosti u stěny a průběh tak více 

odpovídal měřeným průběhům. Vzhledem k tomu, že analytický vztah nebyl určený 

přímo pro proudění v potrubí čtvercového průřezu, dalo se očekávat, že průběhy nebudou 

zcela korespondovat s měřením.  

Shrnutí dosažených výsledků bylo provedeno výše. Z těchto poznatků by bylo dobré 

vycházet i při budoucích aplikacích zařízení UVP-DUO Monitor. V budoucnu by bylo 

dobré porovnat výsledky měření pomocí zařízení UVP- DUO Monitor s jinou metodou 

měření, například s LDA (Laser Doppler Anemometry). Bylo by také dobré vytvořit 

kompaktní systém uchycení pro sondy na kanál s volnou hladinou. Uchycení za pomoci 

laboratorního držáku není pro přesné měření příliš vhodné. Naproti tomu systém uchycení 

zvolený v kapitole 2 je velice dobře vymyšlen. Jeho další využití by bylo velice vhodné. 

Do budoucna by také bylo dobré odvodit vztah pro výpočet rychlostního profilu přímo 

v potrubí čtvercového průřezu a tento vztah srovnat s měřenými rychlostními profily. 

Dále by bylo dobré se zaměřit na těsnost měřicího úseku, a to zejména na jeho 

plexisklovou část, v níž docházelo k přisávání vzduchu při vysokých rychlostech 

proudění a také k průsakům kapaliny skrze spoje jednotlivých desek. Pokud by se měřicí 

úsek podařilo utěsnit, bylo by možné proměřit i oblast okolo kritické hodnoty 

Reynoldsova čísla. Na měření laminárního proudění by bylo nejspíše nutné sestrojit nový 

měřicí okruh. 
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8. SEZNAM POUŽITÉ MĚŘÍCÍ TECHNIKY 

Měření byla prováděna s využitím měřicího softwaru dodávaného k zařízení UVP-DUO 

MX. UVP Monitor, Software Version 3.0 (build 138), © 2000-2003, Met-Flow, Optek. 

Software byl nainstalován na PC s operačním systémem Windows XP spojeným s měřicí 

soupravou přes rozhraní Ethernet. 

Kanál s volnou hladinou 

Souprava ultrazvukového průtokoměru ELA BRNO, snímač Typ U70, výrobní číslo 

97075, řídící jednotka typ SMQU, přesnost ±0,5 % z rozsahu při 10 ÷ 100 % Qmax (za 

referenčních podmínek), výstup 4 ÷ 20 mA, výrobní číslo 97075. 

Souprava magneticko-indukčního průtokoměru ELA BRNO, snímač typ SMQI výrobní 

číslo 97550, DN80, řídící jednotka typ SMQI, přesnost ±0,3 % z měřené hodnoty při 

10 ÷ 100 %, výrobní číslo 97550, výstup 4 ÷ 20 mA, výrobní číslo 97550. 

Souprava UVP-DUO MX Met-Flow, výrobní číslo 763, trojice ultrazvukový převodníků 

o frekvenci 4 MHz, typ TX4-5-8-40, výrobní číslo N° 46120251, N° 46120250, 

N° 46120249.  

Potrubí čtvercového průřezu 

Průtokoměr magneticko-indukční ELA BRNO, snímač MQI 99 - SN, DN50/PN16, 

přesnost ±0,3 % z měřené hodnoty při 10 ÷ 100 % Qmax., rozsah 20 l/s, výstup 4 ÷ 20 mA, 

výrobní číslo 09543. 

Souprava UVP-DUO MX, Met-Flow SA, výrobní číslo 763, trojice ultrazvukových 

převodníků o frekvenci 4 MHz, typu TX4-5-8-40, výrobní čísla N° 46120251, 

N° 46120250, N° 46120249, ultrazvukový převodník 8 MHz, typ TX8-2.5-8-40, výrobní 

číslo N° 47920190. 
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Příloha 1 

Parametry pro funkci užitou pro analytické určení rychlosti zvuku v médiu jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

Funkce GetSoundSpeed(salinity, temperature, pressure) 

 

Název parametru Jednotka Význam Poznámky 

salinity [‰] slanost pro sladkou vodu = 0 

temperature [°C] teplota  

pressure [dbar] tlak pro atmosférický tlak = 0 

 

Výstupní hodnota    

ss [m/s] Rychlost zvuku v médiu  

Skript pro určení rychlosti zvuku ve vodě (MATLAB): 

function [ss] = GetSoundSpeed(salinity, temperature, pressure) 

P = pressure/10; 

sr = sqrt(abs(salinity)); 

d = (1.727E-3) - (7.9836E-6)*P; 

b1 = (7.3637E-5) + (1.7945E-7)*temperature; 

b0 = (-1.922E-2) - (4.42E-5)*temperature; 

b = b0 + b1*P; 

a3 = (-3.389E-13*temperature + 6.649E-12)*temperature + 1.100E-10; 

a2 = ((7.988E-12*temperature - 1.6002E-10)*temperature + 9.1041E-9)*temperature - 

3.9064E-7; 

a1 = (((-2.0122E-10*temperature + 1.0507E-8)*temperature - 6.4885E-8)*temperature - 

1.2580E-5)*temperature + 9.4742E-5; 

a0 = (((-3.21E-8*temperature + 2.006E-6)*temperature + 7.164E-5)*temperature - 

1.262E-2)*temperature + 1.389; 

a = ((a3*P + a2)*P + a1)*P + a0; 

c3 = (-2.3643E-12*temperature + 3.8504E-10)*temperature - 9.7729E-9; 

c2 = (((1.0405E-12*temperature - 2.5335E-10)*temperature + 2.5974E-8)*temperature - 

1.7107E-6)*temperature + 3.1260E-5; 

c1 = (((-6.1185E-10*temperature + 1.3621E-7)*temperature - 8.1788E-6)*temperature + 

6.8982E-4)*temperature + 0.153563; 

c0 = ((((3.1464E-9*temperature - 1.47800E-6)*temperature + 3.3420E-4)*temperature - 

5.80852E-2)*temperature + 5.03711)*temperature + 1402.388; 

c = ((c3*P + c2)*P + c1)*P + c0; 

ss = c + (a + b*sr + d*salinity)*salinity; 

format long 

end  
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Příloha 2 

Výsledný rychlostní profil v kanálu s volnou hladinou. 
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Příloha 3 

Detail rychlostního profilu u dna kanálu – orientačně doplněný průběh rychlostního 

profilu. 
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Příloha 4 

Schéma s okótovanými pozicemi ultrazvukových sond. Kótováno od příruby mezi 

výstupním úsekem a plexisklovou částí. 
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Příloha 5 

Hodnoty průtoků, středních rychlostí a Reynosldsových čísel v potrubí. 

Q vstř Re 

[l/s] [m/s] [1] 

15 0,667 99960 

14 0,622 93296 

13 0,578 86632 

12 0,533 79968 

11 0,489 73304 

10 0,444 66640 

9 0,400 59976 

8 0,356 53312 

7 0,311 46648 

6 0,267 39984 

5 0,222 33320 

4 0,178 26656 

3 0,133 19992 

2 0,089 13328 

1 0,044 6664 

0,9 0,040 5997 

0,8 0,036 5331 

0,7 0,031 4664 

0,6 0,027 3998 

0,5 0,022 3332 

0,4 0,018 2665 

0,3 0,013 1999 

0,2 0,009 1332 

0,1 0,004 666 

 




