
 

 

ABSTRAKT 
 

 

ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hmotnostního průtokového 

měřiče na principu Coriolisovy síly. V úvodu práce je vysvětleno, jak Coriolisovy 

průtokoměry pracují, jaké typy průtokoměrů se v současnosti vyrábí a jaké jsou 

jejich důleţité parametry. Jsou zde jmenovány některé zásady, které je nutné dodrţet, 

aby průtokoměr správně pracoval. Obsahuje návrh průtokoměru pro potrubí DN80. 

Součástí je výkresová dokumentace pro tento návrh. 
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ABSTRACT 
 

This thesis deals with the structural design of mass flowmeter based on the principle 

of the Coriolis force. The introduction explains how the Coriolis flowmeter operates, 

what types of flowmeters are currently being produced and what are the important 

parameters. There are appointed some of the principles that must be followed to the 

meter working correctly. It contains a proposal design of flowmeter for pipes DN80 

and. Includes drawings for this design. 
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ÚVOD 

ÚVOD  
Měření průtoku patří k nejstarším měřícím úkolům v lidské historii. Známým 

příkladem bylo rozdělování přivedené vody z řek Eufrat a Tigris v akvaduktech 

sumerských měst přibliţně kolem roku 5000 př. n. l. Lidé od té doby vţdy kladli 

velký důraz na správné a přesné měření a to především tam, kde výsledek měření 

odpovídal ceně prodávaných nebo nakupovaných produktů. Průtokové měřiče patří 

do skupiny měřičů, v nichţ mají chyby, nejistoty a poruchy měření přímý dopad na 

ekonomické parametry technologického procesu. Nepřesnosti měření způsobují 

přímo vyčíslitelné ztráty na straně dodavatele nebo odběratele.  

Průtok a proteklé mnoţství patří v současnosti k jedněm z nejčastěji měřených 

veličin v průmyslových podnicích.  Rozsah pouţití průtokoměrů je velmi široký. Lze 

měřit např. průtok krve (od 0,1g.h
-1

) nebo i průtoky říčních toků a mořských proudů 

(do 5000t.s
-1

). Vyrábí se průtokoměry různých rozměrů, pro potrubí 0,1 mm aţ po 

průměr potrubí 15 m. Vhodnost poţití průtokoměru pro určitou aplikaci nezávisí jen 

na jeho rozsahu a dalších metrologických vlastnostech. Závisí také na principu, který 

měřidlo k určení průtoku vyuţívá. Principů, na kterých průtokoměry pracují, je velké 

mnoţství. V poslední době se projevuje odklon od pouţívání průtokoměrů 

zaloţených na tradičních mechanických metodách. Více je pouţíváno průtokoměrů 

s elektrickou výstupní veličinou. Jsou to průtokoměry indukční, ultrazvukové, 

tepelné a průtokoměry pracující na principu Coriolisovy síly.  

Coriolisova síla je setrvačná síla, která působí na tělesa pohybující se v rotující 

neinerciální vztaţné soustavě. Patří mezi zdánlivé síly, které lze pozorovat 

z neinerciální vztaţné soustavy. Ovlivňuje např. stáčení proudů vzduchu v zemské 

atmosféře. Význam má i v balistice, při výpočtu trajektorie střel dlouhého doletu, 

například při střelbě z ostřelovací pušky. Motýli vyuţívají Coriolisovy síly při letu. 

Rozkmitávají tykadla, která jim slouţí jako vibrační gyroskopy. Účinky byly 

pozorovány i na ţelezničních trasách. Na kolejích s jednosměrným provozem se více 

opotřebovává pravá kolejnice (platí pro severní polokouli). Příklad praktického 

vyuţití Coriolisova efektu je Coriolisův průtokoměr. 

Princip Coriolisova průtokoměru poprvé představila společnost Micro Motion. Bylo 

to v roce 1977. Princip spočívá v rezonančním kmitání trubice, kterou protéká 

kapalina. Rotující soustavu tvoří kmitající trubice. Prouděním kapaliny pak vzniká 

Coriolisův efekt. 

Coriolisovy průtokoměry se díky svým přednostem začaly v současnosti více 

pouţívat. Je to především kvůli jejich jednoduché konstrukci. Neobsahují po sobě se 

pohybující mechanické součásti. Oproti současným objemovým měřidlům se méně 

opotřebovávají. Dosahují vyšší ţivotnosti. Coriolisovým průtokoměrům se díky 

dokonalejší elektronice zvýšila přesnost měření. V průmyslu začaly Coliolisovy 

průtokoměry nahrazovat stávající objemová měřidla. Poptávka po nich vzrůstá a 

začínají se proto stále více vyrábět. Jejich výroba není v současnosti zcela rozšířena. 

Doposud není známa česká firma, která uţ by tyto průtokoměry vyráběla. 

 

 

Tato diplomová práce se věnuje hmotnostním průtokoměrům pracujících na principu 

Coriolisovy síly a konstrukci průtokoměru zadaných rozměrů. V první části práce je 

popsáno, jak tyto průtokoměry pracují, jaké typy konstrukcí se v současnosti vyrábí a 

co má vliv na funkci měřiče. Popsáno je zde jakým způsobem ovlivňují konstrukční 
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parametry měřící vlastnosti průtokoměru. Na základě těchto poznatků je navrţen 

průtokoměr zadaných rozměrů.  

 



 

 
strana 

15 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ  
Průtokových měřidel existuje v současnosti velká řada. Rozlišují se hlavně podle 

principu měření a podle metrologických vlastností. V praxi to jsou rozhodující 

parametry při volbě vhodného průtokoměru. Coriolisovy průtokoměry se uplatňují 

všude tam, kde je nepřípustné, aby byla naměřená hodnota ovlivněna tlakem či 

teplotou. Čili tam, kde je vhodnější měřit hmotnostní průtok. Princip, na kterém 

fungují, jim umoţňuje měřit zároveň hustotu kapaliny, nebo i viskozitu. Některé 

prodávané průtokoměry měří i teplotu nebo tlak, to uţ ale vyţaduje integraci dalších 

snímačů. Coriolisovy průtokoměry se dále rozlišují podle typu konstrukčního 

uspořádání, především podle tvaru měřících trubic.  

 

 

1.1 Fyzikální princip Coriolisových průtokoměrů 
Jde o hmotnostní průtokoměr, který k měření vyuţívá Coriolisovu sílu. Tato síla 

způsobuje v průtokoměru deformační účinky. Tyto účinky jsou měřeny a 

vyhodnoceny elektronickou řídící jednotkou a podle nich je určen hmotnostní průtok. 

 

1.1.1 Coriolisova síla 

Je to setrvačná síla, která působí na tělesa pohybující se v rotující neinerciální 

vztaţné soustavě. Byla pojmenována po Gustavu Gaspardu de Coriolisovi, který se 

v 19. století rotujícími soustavami zabýval. Coriolisův efekt je znázorněn na         

Obr. 1-1. Ţlutá čára představuje trajektorii kuličky na disku, který se během 

přímočarého pohybu kuličky otočí o ¼ otáčky. V horní části obrázku je přímočará 

trajektorie, jak jí vidí pozorovatel z inerciální soustavy. V dolní části je stejná situace 

ale z pohledu pozorovatele uvnitř soustavy, který vidí zakřivenou trajektorii. Vznik 

zakřivení si pozorovatel uvnitř soustavy zdůvodňuje působením síly. Jedná se o 

zdánlivou sílu, která popisuje chování těles z pohledu rotující neinerciální vztaţné 

soustavy. 

 

 
Obr. 1-1 Coriolisův efekt [6] 

1 

1.1 

 

1.1.1 
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Coriolisova síla   ⃗  působící na pohybující se těleso v rotující soustavě je 

definována vztahem: 

 

 

  ⃗     ( ⃗⃗⃗   ⃗)  (1-1) 

 

kde: 

  kg je hmotnost tělesa 

 ⃗ ms
-1

 -   rychlost tělesa uvnitř soustavy 

 ⃗⃗⃗ rads
-1

 -   úhlová rychlost soustavy 

 

1.1.2 Účinky Coriolisovy síly v průtokoměru 

V průtokoměru tvoří rotující soustavu trubice, která koná kývavý pohyb.  

 

 
Obr. 1-2 Vznik Coriolisovy síly v trubici [1] 

 

 

Protéká-li tekutina rychlostí  ⃗ potrubím rotujícím úhlovou rychlostí  ⃗⃗⃗, pak podle 

vztahu (1-1) na kaţdý její element o hmotnosti    působí síla   ⃗ . Na potrubí pak 

působí síla opačná. Pro velikost Coriolisovy síly    , která působí na potrubí o délce 

   platí: 

 

             ( )   
  

  
       ( )            ( )                    (   ) 

  

kde: 

  rad je úhel, který svírají vektory  ⃗⃗⃗ a  ⃗ 

   kgs
-1

 -   hmotnostní průtok 

 

Ze vztahu (1-2) plyne, ţe síla působící na potrubí je přímo úměrná hmotnostnímu 

průtoku. 

Jestliţe trubice koná kmitavý pohyb, má úhlová rychlost   harmonický charakter. 

Vznikne harmonická síla, která způsobí fázový posun polohy částí trubice, kde 

působí. Velikost fázového posunutí je přímo úměrná velikosti síly, podle vztahu     

(1-2) je tedy i přímo úměrná hmotnostnímu průtoku. 
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1.1.3 Vyhodnocení průtoku 

Trubice průtokoměru je rozkmitávána (Obr. 1-3a), tvoří tedy rotující soustavu. 

Průtokem tekutiny v rozkmitané trubici vzniká Coriolisova síla (Obr. 1-3b). Tato síla 

způsobuje průhyb trubice (Obr. 1-3c).  

 

 
Obr. 1-3 Princip měření [4] 

 

Průhyb trubice je na kaţdé straně zaznamenáván senzory. Vyhodnocen je fázový 

posuv obou signálů (Obr. 1-4a), který odpovídá hmotnostnímu průtoku. Při nulovém 

průtoku je fázový posuv roven nule a oba signály splývají (Obr. 1-4b) 

 

 

 
Obr. 1-4 Fázový posun signálů 

1.1.3 
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1.2 Základní vlastnosti Coriolisových průtokoměrů 
Činnost Coriolisova průtokoměru je podmíněna pouze prouděním tekutiny 

v rozkmitané trubici. Vlastnosti, kterých je průtokoměr schopný dosáhnout závisí na 

jeho konstrukci. Základní vlastnosti, podle kterých se průtokoměry pro konkrétní 

aplikaci vybírají, jsou především: tlaková ztráta, jmenovitý průtok, maximální 

průtok, stabilita nuly, nejistota měření a rozsah. 

 

1.2.1 Tlaková ztráta 

Tlaková ztráta    je pokles tlaku média po průtoku zařízením. Je to rozdíl tlaku 

v potrubí před a za průtokoměrem. Tlaková ztráta je závislá na rychlosti proudění, 

proto se její velikost uvádí vţdy při konkrétním průtoku nebo pomocí křivky. Na 

Obr. 1-5 je na vodorovné ose hmotnostní průtok a na svislé ose tlaková ztráta. 

 

 
Obr. 1-5 Tlakové ztráty průtokoměrů řady CoriolisMaster od společnosti ABB [10] 

 

Tlaková ztráta je u průtokoměrů důleţitý parametr. Na tlakové ztrátě jsou závislé 

náklady spojené s čerpáním měřené tekutiny. Například v podniku, kde se přečerpá 

v průměru 1 000 l/min, způsobí kaţdý 1 bar tlakové ztráty navýšení ročních nákladů 

na čerpání o cca 40 000 Kč. (počítáno s účinností čerpadla 0,8 a cenou elektřiny        

2 Kč/kWh) 
 

1.2.2 Jmenovitý průtok 

Jmenovitý průtok      u Coriolisových průtokoměrů bývá zpravidla hodnota 

průtoku, při kterém se tlaková ztráta pohybuje kolem jednoho baru. K hodnotě 

jmenovitého průtoku se vztahují další metrologické parametry. 

 

1.2.3 Maximální průtok 

Hodnota maximálního průtoku      závisí na tlakových ztrátách. Maximální průtok 

je většinou uváděn pro průtoky, kdy se tlaková ztráta pohybuje od 3 do 4 barů. 
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1.2.4 Stabilita nuly 

Coriolisovy průtokoměry mají charakteristickou chybu měření při nulovém nebo 

velmi nízkém průtoku. Ta je dána omezením snímačů měřit velmi malé deformační 

účinky Coriolisových sil. Další příčinou je přenos rušivých vibrací, coţ se projevuje  

posunutím naměřené hodnoty při nízkém nebo nulovém průtoku. Běţná hodnota 

tohoto posunutí bývá kolem ± 0,005 % z maximálního průtoku. 

 

1.2.5 Nejistota měření 

Nejistota měření charakterizuje rozsah naměřených hodnot okolo výsledku měření. 

Coriolisovy průtokoměry mají specifické rozloţení nejistot měření, viz Obr. 1-6.  

 

 
Obr. 1-6 Nejistoty měření v % průtokoměrů řady Mass2100 od společnosti Siemens [8] 

 

Vysoké hodnoty nejistot měření při nízkých průtocích, jsou způsobeny nestabilitou 

nuly. 

 

1.2.6 Rozsah měření 

Z jedné strany je rozsah měření omezen vysokou tlakovou ztrátou a z druhé vysokou 

nejistotou měření při nízkých průtocích. Doporučený rozsah měření pro Coriolisovy 

průtokoměry bývá od 5 % do 100 % z maximálního průtoku. 

 

1.3 Konstrukční uspořádání Coriolisova průtokoměru 
Coriolisovy průtokoměry jsou tvořeny dvěma základními částmi. Jejich funkční 

propojení ukázáno na Obr. 1-7. 

 

 
Obr. 1-7 Blokové schéma základních částí Coriolisova průtokoměru 

1.2.4 

 

1.2.5 

 

1.2.6 

 

1.3 
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Na Obr. 1-8 je řez průtokoměru od společnosti Yokogawa. Mechanická část je 

tvořena připojovacími přírubami, děliči průtoku, měřícími trubicemi, drţákem trubic 

a vnějším krytem. Elektronická část obsahuje řídící jednotku, budící člen, snímače 

polohy a snímač teploty. Jejím úkolem je rozkmitávat měřící trubici, měřit polohu na 

dvou místech trubice a vyhodnocovat hmotnostní průtok. 

 

 

 
Obr. 1-8 Demonstrační průtokoměr Rotamass DN15 od společnosti Yokogawa 

 

 

1.3.1 Parametry mechanické části 

Princip, na kterém průtokoměr funguje tedy vznik Coriolisovy síly a její účinek, se 

děje právě v mechanické části průtokoměru. Parametry mechanické části přímo 

souvisejí s vlastnostmi celého průtokoměru. Ovlivňují především přesnost a rozsah. 

Měřící trubice 

Řídící jednotka 

Snímač pohybu 

Budící člen 

Dělič průtoku 
Snímač teploty 

Příruba 

Drţák trubic 

Vnější kryt 
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Mezi základní parametry patří: rezonanční frekvence měřící trubice, amplituda 

buzení, amplituda snímané polohy a citlivost.  

 

Rezonanční frekvence 

Měřící trubice jsou buzeny na jejich rezonanční frekvenci. Při tomto způsobu buzení 

se spotřebuje nejméně energie. Vlastní frekvence trubice je dána její tuhostí, 

hmotností a hmotností média uvnitř trubice. Je tedy závislá i na hustotě média. Tato 

závislost je vyuţita k měření hustoty. 

 

Budící amplituda 

Měřící trubice jsou rozkmitávány s určitou výchylkou. Velikost výchylky je omezena 

maximálním redukovaným napětím, které při vychýlení v trubici nastane. Protoţe je 

trubice zatěţována cyklicky, hrozí mezní stav únavového porušení materiálu. 

Velikost budící amplitudy je třeba vhodně zvolit, tak aby k únavovému porušení 

nemohlo dojít. Naopak výchylka nesmí být příliš malá. Malé výchylky jsou obtíţně 

měřitelné. 

 

Amplituda na snímačích 

Amplituda výchylky na snímačích závisí na budící amplitudě a na umístění snímačů. 

Pro lepší vyhodnocení snímaného signálu polohy je lepší větší amplituda. Při větší 

amplitudě je naměřený signál ze snímačů polohy silnější a tím je dosaţeno lepšího 

poměru signál/šum. 

 

Citlivost 

Citlivost nebo senzitivita je chápána jako schopnost rozlišovat určité jevy. Hodnota 

citlivosti je pak vyjádřena jako míra reakce na určitý podnět. U Coriolisových 

průtokoměrů reaguje mechanická část na velikost hmotnostního průtoku. Reakcí je 

fázové posunutí kmitajících částí měřící trubice. Velikost fázového posunutí je přímo 

úměrná hmotnostnímu průtoku. Citlivost Coriolisova průtokoměru je definována 

jako velikost fázového posunu vztaţená k jednotce hmotnostního průtoku. Někdy je 

udávána pomocí časového rozdílu například v jednotkách ns/(kg/s). V určitých 

případech je vhodnější udávat citlivost v úhlových jednotkách na jednotku 

hmotnostního průtoku např. °/(kg/s). Citlivost má přímý vliv na nejistotu měření a na 

stabilitu nuly.  

Elektronická část bývá schopna vyhodnotit fázové posunutí pouze od určité 

minimální hodnoty. Zvětší-li se například citlivost dvakrát a ostatní parametry 

zůstanou zachovány, zvětší se také schopnost měřit malé průtoky. V tomto případě 

by bylo moţné měřit dvakrát menší průtoky.  

 

 

1.3.2 Sloţení mechanické části 

Mechanická část Coriolisových průtokoměrů bývá velice jednoduchá. Neobsahuje 

příliš mnoho součástí. Nejdůleţitější součástí je měřící trubice. Mechanická část dále 

obsahuje příruby potřebné k připojení průtokoměru do potrubí, části na upevnění 

měřící trubice a součásti krytování.  

 

1.3.2 
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Tvary měřících trubic 

Existují průtokoměry, které mají trubice různých tvarů. Kaţdý výrobce pouţívá svůj 

ověřený tvar, viz Obr. 1-9. Tvar trubice také rozhoduje, pro kterou aplikaci je daný 

průtokoměr vhodnější. 

 

 
Obr. 1-9 Základní tvary měřících trubic [1] 

 

 

Průtokoměry s přímou trubicí 

Princip měření průtokoměrů s přímou trubicí je totoţný jako u průtokoměrů se 

zakřivenou trubicí. Setrvačná síla působí na trubici a způsobuje fázové posunutí. To 

je měřeno. Podle velikosti fázového posunutí je vyhodnocen hmotnostní průtok. 

Vznik deformace a fázového posunutí byl u průtokoměrů s U trubicí popsán pomocí 

rotující soustavy a Coriolisovy síly viz kap. 1.1. U průtokoměrů, které rozkmitávají 

přímé trubice si lze jen těţko představit rotující soustavu. Není vhodné popisovat 

vznik deformace pomocí Coriolisovy síly. U těchto zařízení lze naopak princip 

fungování lépe popsat z pohledu inerciální soustavy.  
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Diferenční uspořádání 

Diferenční neboli dvojité či paralelní uspořádání trubic se pouţívá z důvodu 

dynamického vyváţení kmitající soustavy. 

 

 

 
      Obr. 1-10 Příklad dynamicky vyváţené soustavy 

 

Dvě trubice stejného tvaru kmitají opačným směrem. Ke snímání polohy se pouţívá 

indukčního snímače sloţeného z cívky a permanentního magnetu. Magnet bývá 

umístěn na jedné trubici a cívka na druhé. Vyváţení soustavy je dosaţeno tím, ţe ke 

kaţdé pohybující se hmotě je na druhé trubici stejná hmota pohybující se opačným 

směrem. Tím je dosaţeno, ţe se jednotlivé hybnosti částí z obou trubic vyruší a 

celková hybnost soustavy je pak nulová. Teoreticky by se tedy soustava měla chovat 

jako klidná.  

 

 
Obr. 1-11 Dynamická rovnováha u Coriolisových průtokoměrů 
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U takovéto soustavy by nemohlo dojít k přenosu vibrací do potrubí a z potrubí zpět. 

Nikdy není moţné vyrobit obě trubice naprosto totoţně a mít dokonale vyváţenou 

soustavu. Vţdy se určitá část vibrací přenáší i do potrubí. Aby se přenos vibrací mohl 

co nejlépe omezit, je třeba dodrţovat určitou přesnost výroby. Oproti uspořádání 

s jednou trubicí je však přenos vibrací stále minimální. To zde bývá podstatnou 

výhodou. Jsou ale i nevýhody dvojitého uspořádání. Některé mohou mít i fatální 

následky na přesnost měření. Nevýhodou bývá vţdy dělení průtoku. To s sebou vţdy 

nese vyšší tlakovou ztrátu.  

Hlavní problém však vyplývá ze způsobu, jakým je signál polohy získáván. Snímače 

jsou umístěny mezi trubicemi. Snímána není poloha kaţdé trubice, ale poloha obou 

trubic vůči sobě. To znamená, ţe naměřený signál vznikne jako součet dvou 

sinusových signálů polohy obou trubic. Mohou totiţ nastat případy, kdy důsledkem 

sčítání dvou sinusových signálů přestane být výsledný fázový posun lineárně závislý 

na velikosti hmotnostního průtoku. 

 

Materiál 

U Coriolisových průtokoměrů je poţadována vysoká ţivotnost a odolnost. Na výrobu 

se pouţívají velice kvalitní materiály. Měřící trubice musí být korozivzdorná a 

mít dostatečnou tloušťku stěny, aby odolala koroznímu i abrazivnímu působení 

média. Poţadována je vysoká odolnost vůči únavovému poškození. Materiál pro 

výrobu měřících trubic bývá nejčastěji nerezová ocel, titanové nebo zirkonové 

slitiny, tantal aj. Příruby a opláštění bývají z pravidla vyráběny z korozivzdorné 

oceli. Všechny součásti krytu spolu s připojovacími přírubami jsou k sobě svařeny a 

tvoří tak hermeticky uzavřený prostor. Uvnitř tohoto prostoru jsou měřící trubice. 

Měřící trubice bývají s okolními součástmi spojeny pomocí pájených spojů. Při 

pájení dochází k daleko menším změnám mechanických vlastností materiálu trubic, 

pro je pájení vhodnější. 

 

1.3.3 Elektronická část 

Nezbytnou součástí Coriolisových průtokoměrů je řídící jednotka. Elektronická část 

průtokoměru má tři základní funkce: 

- buzení kmitání 

- měření výchylky 

- zpracování signálu a vyhodnocení průtoku 

  

 
                   Obr. 1-12 Řídící jednotka Siemens [8] 
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Buzení 

Měřící trubice bývají zpravidla rozkmitávány na jejich vlastní frekvenci. Buzení na 

vlastní frekvenci je z energetického hlediska výhodné. Spotřebuje se minimum 

energie. Vlastní frekvence je závislá na mechanických parametrech a na hustotě 

tekutiny uvnitř trubice. Kvůli této závislosti se frekvence kmitání trubice můţe 

měnit. Z toho důvodu je nutné buzení kmitů řídit. Obvody pro vytváření kmitů 

vyuţívají zpětné vazby ze snímačů pohybu. Na základě informace ze zpětné vazby je 

potom budící signál upraven. Úprava signálu buzení spočívá ve změně frekvence, 

zesílení nebo v úpravě fáze. Jako akční člen bývá pouţit elektro-mechanický 

oscilátor, nejčastěji soustava cívka-magnet. 

 

Snímání signálu polohy 

Účinky Coriolisovy síly na trubici jsou velmi malé. Snímače musí být schopny 

rozlišovat výchylku řádově od desetin μm aţ po jednotky mm. Někdy musí pracovat 

v obtíţných podmínkách, například v aplikacích, kde se často mění teplota. Proto je 

nutné pouţít správné snímače s dostatečným rozsahem a citlivostí. Ke snímání 

polohy nebo pohybu se vyuţívají různé typy senzorů. U průtokoměrů se zakřivenou 

trubicí se často pouţívají indukční snímače. U průtokoměrů s přímou trubicí je kvůli 

malé výchylce vhodnější pouţít citlivějších snímačů. Zde se nejčastěji pouţívají 

snímače optické. 

 

 

1.4 Selhání Coriolisových průtokoměrů 
U Coriolisových průtokoměrů můţe nastat několik poruch. Nejčastější příčinou 

selhání bývá vznik plynových bublin nebo kapes. Podle zkušeností uţivatelů bývají 

bubliny aţ z 90–95 % příčinou všech provozních poruch. Porucha vznikne kvůli 

zvýšení tlumení kmitů trubice způsobené přítomností plynné fáze v proudící tekutině. 

Tlumení je přitom úměrné obsahu plynné sloţky v tekutině. Selhání nastává ve 

chvíli, kdy jiţ není elektromechanický oscilátor (budící člen) schopen útlum 

kompenzovat silnějším budícím signálem. U průtokoměrů s dvojitými trubicemi 

navíc dochází k selhání častěji. Koncentrace vzduchových bublin bývá často v obou 

trubicích rozdílná. Trubice jsou buzeny společným oscilátorem a tak můţe dojít 

k překročení přijatelného rozdílu amplitud obou trubic a tím i k celkovému selhání. 

Škodlivý vliv plynné sloţky lze částečně potlačit pouţitím digitálního 

zpětnovazebného oscilátoru. Zde bývá nastavení správných podmínek rychlejší neţ u 

oscilátorů analogových. Na míru škodlivých účinků vzduchových bublin má vliv 

také rezonanční frekvence a amplituda, se kterou trubice kmitá. Lepších vlastností 

z hlediska potlačení vlivu bublin bývá dosahováno u průtokoměrů, které pracují na 

niţších frekvencích a s větší amplitudou kmitání. 

 

1.4 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Konstrukční návrh má vycházet z jiţ vyrobeného funkčního vzorku DN15. 

K testování nového průtokoměru DN80 má být pouţit stejný typ snímačů i budícího 

členu a podobné vyhodnocovací obvody.  

 

 
Obr. 2-1 Testování funkčního vzorku průtokoměru DN15 

 

Problém konstrukce Coriolisova průtokoměru spočívá v první řadě v nalezení 

parametrů, které mají vliv na měřící vlastnosti. Dále je nutné zvolit vhodně rozsah 

hodnot těchto parametrů a navrhnout konstrukci tak, aby zvolené parametry 

splňovala. Konstrukce musí být taková, aby nemohlo dojít k narušení měřící funkce  

během výrobního procesu, tak i při provozu. 

 

2.1 Volba parametrů 
Typ připojení, maximální pracovní tlak a maximální průtok jsou stanoveny v zadání. 

Hodnoty dalších hlavních parametrů, které zadány nejsou, byly voleny podle 

průtokoměrů od jiných výrobců. Provozní parametry byly voleny především podle 

naměřených hodnot na předchozích prototypech průtokoměrů.  

 
 Tab. 2-1 Základní parametry 

Typ připojení DN80 

Maximální tlak 100 bar 

Maximální průtok 3 000 kg/min 

Tlaková ztráta při max. průtoku ≤ 4 bar 

 

Rezonanční frekvence 100–300 Hz 

Amplituda buzení 0,1–0,3 mm 

Amplituda v místech snímačů 0,01–0,3 mm 

Citlivost 

(fázový posun při 50 kg/s) 

≥ 0,01 °/(kg/s) 

≥ 0,5° 
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Všechny potřebné parametry pro konstrukci mechanické části průtokoměru a jejich 

rozsah jsou uvedeny v Tab. 2-1. Další parametry, které charakterizují průtokoměr, 

například stabilita nuly nebo nejistoty měření, nelze dopředu určit. Jsou totiţ závislé i 

na vlastnostech elektronické části a fungování celku. Hodnoty těchto parametrů bude 

moţné zjistit aţ měřením. 

 

2.2 Obecné poţadavky na konstrukci 
Průtokoměr je cyklicky namáhán a jeho maximální pracovní tlak je 100 bar. To 

znamená, ţe na ţádné součásti nesmí dojít k překročení mezního stavu pruţnosti. 

Kmitání trubice musí probíhat v oblasti elastických deformací. Na měřící trubici 

nesmí tedy dojít k překročení mezního stavu pruţnosti  ani mezního stavu únavového 

porušení. Měřící trubice musí být dostatečně chráněna, aby nebyla narušena její 

funkce. Pouţití konstrukce s dvojitými trubicemi vyţaduje dělení toku kapaliny. 

Rozdělení musí být rovnoměrné a nemělo by způsobovat příliš velkou tlakovou 

ztrátu. Vnitřní část průtokoměru musí být hermeticky uzavřená. Dále krytování 

průtokoměru musí být dostatečně tuhé tak, aby se na měřící část nemohlo přenést 

napětí, které by znemoţnilo její fungování. 

 

2.2 
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3 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Návrh průtokoměru DN80 vyuţívá způsob krytování označovaný jako „Box-in-box“. 

Pro měřící část byl zvolen typ s dvojitými paralelními trubicemi do tvaru písmene U. 

Pouţití dvojitých trubic by mělo zaručit dynamické vyváţení a omezit tak vznik a 

přenos vibrací. Pro testování funkčního vzorku mají být pouţity podobné 

elektronické obvody, jaké jsou na průtokoměru DN15. Zakřivený tvar měřících 

trubic do písmene U by měl poskytnout dostatečnou citlivost tak, aby tyto obvody 

mohly vyhodnocovat hmotnostní průtok se srovnatelnou přesností. Důvodem takto 

zvolené konstrukce byla také dobrá zkušenost při výrobě a testování předchozího 

funkčního vzorku Coriolisova průtokoměru.  

Celkový návrh průtokoměru je vidět na Obr. 3-1.  

 

 

 
Obr. 3-1 Návrh průtokoměru DN80 – zobrazení se zprůhledněným krytem 

 

Konstrukce je navrţena tak, aby byl průtokoměr co nejjednodušší. Pro snadnou a 

rychlou výrobu jsou součásti vyrobitelné z běţně dostupných polotovarů 

z korozivzdorné oceli.  

Řešení jednotlivých uzlů je dále popsáno. Jejich umístění je ukázáno na Obr. 3-2. 

Tato část průtokoměru obsahuje pouze nerozebíratelné spoje. Předpokládá se tvrdé 

pájení stříbrnou pájkou a svařování metodou TIG. 
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Obr. 3-2 Průtokoměr DN80 - řez 

 

3.1 Měřící trubice 
Činnost průtokoměru závisí především na měřící trubici. Je to jeho základní část. 

Tvar trubice je navrhnut s ohledem na výrobu ohýbáním. Polotovar pro výrobu 

měřící trubice byl zvolen na základě doporučení zadavatelem. Je to hladká bezešvá 

trubka o rozměrech 42,4x2,6 z materiálu 1.4404 podle značení ČSN 10088-1. Je to 

speciální trubice určená pro hydrauliku. Patří k nejpřesněji vyráběným trubicím, 

které jsou na trhu dostupné. K takto navrhnuté trubici je třeba určit její provozní 

parametry a spočítat citlivost. 

 
 Tab. 3-1 Vlastnosti pouţité oceli 

Označení materiálu 1.4404; (X2CrNiMo 17-12-2); AISI 

316L; ČSN 17349 

Mez pevnosti 520–680 MPa 

Mez kluzu 220 MPa 

Modul pruţnosti v tahu 200 GPa 

Poissonovo číslo 0,3 

Odolnost Odolává důlkové a mezikrystalické 

korozi, nevhodná pro HNO3 

Další vlastnosti Nekalitelná, nemagnetická, pouţitelná 

pro styk s potravinami 

 

3.1 
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V častých případech jsou potrubní systémy silně zatěţovány. Zatíţení součástí můţe 

být způsobeno například změnou teploty a teplotní roztaţností materiálu. Jelikoţ 

průtokoměr bude zřejmě zapojen jako součást potrubního systému, je 

pravděpodobné, ţe na průtokoměr bude působit zatíţení. Aby nebylo ohroţeno 

fungování průtokoměru, je třeba zabránit přenosu napětí na měřící část (na Obr. 3-2 

vyznačeno zeleně). Průtokoměr bude do potrubí zapojen pomocí připojovacích 

přírub. Na tyto příruby se bude nepochybně přenášet zatíţení. Pouţité konstrukční 

řešení dvojitého opláštění tzv. „box-in-box“ zvýší průtokoměru tuhost na kritických 

místech a zabrání tak přenosu napětí na měřící část. Vnější plášť zvyšuje tuhost mezi 

přírubami. Zmenšuje celkovou deformaci. Vnitřní box zvyšuje tuhost mezi místy, 

kde jsou trubice upevněny. Tímto je omezena deformace měřící části trubice. 

 

 

3.2 Dělení průtoku 
Průtokoměry s dvojitými trubicemi musí mít na vstupu rozdělený tok kapaliny do 

dvou proudů, na výstupu se tyto proudy spojují. Jako dělič průtoku byla kvůli 

jednoduchosti vyuţita příruba. Dělení průtoku tak probíhá hned na vstupní přírubě do 

průtokoměru bez pouţití dalšího speciálního dílu, viz Obr. 3-3. Toto řešení umoţňuje 

snadné zaslepení jedné z měřících trubic a moţnost testování vlastností kaţdé trubice 

zvlášť. 

 

 
Obr. 3-3 Rozdělení průtoku  

 

 

3.3 Kryt 
Součásti krytu jsou vyráběné z ohýbaného plechu. Průtokoměr je podle dvou rovin 

téměř symetrický, proto mohly být některé díly pouţity dvakrát. Vnější i vnitřní boxy 

jsou konstruovány ze dvou částí z ohnutého plechu na Obr. 3-4 pozice 5 a 6. Po 

svaření těchto částí tvoří oba boxy uzavřený profil, coţ má dobrý vliv na celkovou 

tuhost a přispívá ke zlepšení ochrany měřící části. 
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Obr. 3-4 Rozpad sestavy 
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4 VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Na konečném konstrukčním návrhu byla provedena kontrola mezních stavů. Dále 

byly provedeny výpočty k ověření funkčnosti výsledného řešení. 

 

4.1 Kontrola bezpečnosti 
Konstrukční návrh musí být ještě před výrobou ověřen, aby nedošlo k 

překročení některého z mezních stavů. V tomto případě je kontrolována bezpečnost 

vůči překročení mezního stavu pruţnosti a mezního stavu únavového porušení. 

Deformační a napěťové analýzy byly prováděny současně s navrhováním konstrukce 

pomocí pevnostní analýzy v programu Autodesk Inventor.  

 

4.1.1 Kontrola bezpečnosti vůči překročení meze pruţnosti 

Maximální zatíţení trubice je předpokládáno v případě, kdy bude v potrubí 

maximální tlak. Jeho hodnota je dle zadání 100 bar. Do napjatostní analýzy byly 

přidány i součásti, kterými je trubice upevněna. To jsou příruby a čela vnitřního 

boxu. Do analýzy bylo zadáno vetknutí v přírubách a zatíţení tlakem 100 bar na 

všechny vnitřní stěny trubice. Výsledné rozloţení napětí je patrné z Obr. 4-1. (Na 

levé straně trubice jsou příruba i čelo zneviditelněny.) 

 

 
Obr. 4-1 Trubice zatíţená tlakem 100 bar 

 

Maximální redukované napětí      vypočtené touto analýzou bylo podle podmínky 

HMH přibliţně 98 MPa. Součinitel bezpečnosti vůči překročení mezního stavu 

pruţnosti je: 

   
  

    
 

   

  
                           (   ) 

 

 kde: 

   - je součinitel bezpečnosti vůči překročení meze pruţnosti 

   MPa -   mez kluzu 

     MPa -   redukované napětí podle podmínky HMH 
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4.1.2 Kontrola pevnosti šroubů připojovací příruby 

Tlak kapaliny v průtokoměru působí mimo trubice také na příruby. Aby návrh 

splňoval poţadavek zadání a průtokoměr mohl být zapojený i do vysokotlakého 

systému, je třeba ověřit pevnost šroubových spojů na přírubě. 

 

 

 
Obr. 4-1 Trubice zatíţená tlakem 100 bar 

 

Příruba má 8 děr pro šrouby M16. Plocha, na kterou působí tlak 100 bar je 6 433 

mm
2
. Síla, která při tomto tlaku působí na přírubu, je: 

 

                                    (4-2) 

 

kde: 

   N je síla, která působí na přírubu 

   MPa -   tlak 

   mm
2
 -   obsah plochy, na kterou tlak působí 

 

Výpočtový průřez šroubu M16 je           . Tahové napětí, které na šroubech 

při tomto zatíţení vznikne, je: 

 

    
  

    
 

       

         
                                 (   ) 

 

kde: 

   MPa je tahové napětí na šroubech 

   mm
2
 -   výpočtový průřez šroubu 

 

Aby nedošlo k oddálení přírub vlivem tlaku v potrubí, je třeba vyvinout sílu předpětí 

minimálně 64,33 kN. Při pouţití šroubů s pevnostní třídou 8.8 je moţné vyvinout i 

4.1.2 
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několikanásobné předpětí. Mez kluzu ocelových šroubů M16 v této třídě je podle 

[11] 640 Mpa. To znamená, ţe takto navrhnutá příruba můţe být pouţita i v potrubí 

s tlakem 100 bar. 

 

 

4.1.3 Kontrola bezpečnosti vůči únavovému porušení 

Výpočet bezpečnosti vůči překročení mezního stavu únavového porušení byl 

proveden na základě napěťového přístupu pomocí Mischkeho vztahu a Marinovy 

rovnice. Podle [5] byla u materiálu 1.4404 při stejném pouţití korigovaná mez únavy 

vypočtena na    
            . Dle zadání má být amplituda buzení 0,1–0,3 mm. 

Pomocí MKP analýzy byla zjištěna maximální hodnota redukovaného napětí podle 

HMH            . Podmínky zatíţení jsou na Obr. 4-2. Při vychýlení trubice o 

0,3 mm činila hodnota maximálního napětí 25 MPa. K tomuto vychýlení je zapotřebí 

síly o velikosti 300 N.  

 

 
Obr. 4-2 Maximální zatíţení trubice v jednom cyklu 

 

Součinitel bezpečnosti při výchylce o 0,3 mm je: 

 

   
   

 

    
 

      

     
                                    (   ) 

 

kde: 

   - je součinitel bezpečnosti vůči únavovému porušení 

   
  MPa -   korigovaná mez únavy 

     MPa -   redukované napětí podle podmínky HMH 
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Z výpočtu odhadu bezpečnosti vyplývá, ţe ani při maximální zadané výchylce 0,3 

mm by k porušení únavou s neomezeným počtem cyklů nemělo dojít. 

 

 

4.2 Citlivost a amplituda kmitání 
Výpočet citlivosti měřící trubice byl proveden pomocí dynamických analýz 

v programu Ansys. Výpočet se týkal pouze součásti měřící trubice a jejích 

parametrů. Dynamické chování trubice bylo zkoumáno pomocí dvou analýz. První 

byla modální analýza. Z této analýzy byla získána hodnota vlastní frekvence kmitání. 

Výsledek modální analýzy poté vstupoval do transientní analýzy, kde byla trubice 

zatěţována harmonickým vychýlením v místě buzení a Coriolisovou sílou, která má 

téţ harmonický charakter. Transientní analýza obsahovala vztahy pro výpočet 

velikosti Coriolisovy síly pro kaţdé místo trubice v čase. Konečným výsledkem byla 

poloha bodů trubice v čase. Z těchto výsledků byla nakonec získána citlivost a 

amplituda bodů trubice v čase. Pro snadnější a rychlejší práci byl vytvořen simulační 

model, jehoţ vstupní geometrie je zadávána pomocí parametrů. Vytvořený simulační 

model můţe počítat amplitudu i citlivost u jakékoliv měřící trubice, která má tvar 

písmene U. 

 

4.2.1 Geometrie trubice 

Pro urychlení práce byl vstupní model geometrie parametrizován. Geometrické 

parametry jsou popsány na Obr. 4-3. Model geometrie pro výpočet je určen pomocí 

šesti parametrů: R1, L1, R2, L2, D, t. 

 

 
Obr. 4-3 Geometrické parametry a rozloţení uzlů  

 

Na Obr. 4-3 je také vidět rozloţení a očíslování uzlových bodů. Model obsahuje 

celkem 49 uzlů. Rozdělení pomocí uzlových bodů umoţňuje snadnější porovnávání 

výsledků mezi různými geometriemi. Vypočtené výsledky se budou vztahovat vţdy 

4.2 

 

4.2.1 
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ke konkrétnímu uzlu. Poloha kaţdého uzlu je jednoznačně daná geometrickými 

parametry. 

 

 

4.2.2 Přehled vstupních parametrů 

Krom parametrů geometrie jsou pro dynamickou analýzu důleţité také parametry 

materiálu trubice i tekutiny. Jsou to mechanické vlastnosti oceli trubice, její hustota a 

hustota tekutiny uvnitř trubice. Pro transientní analýzu je nutné určit parametry 

zatěţování. V našem případě to jsou parametry buzení trubice a hmotnostní průtok, 

který způsobuje zatíţení Coriolisovou silou. Základní vstupní parametry pro 

dynamickou analýzu a jejich označení včetně jednotek lze nalézt v tabulce 4-1. 

 

 
   Tab. 4-1 Vstupní parametry pro dynamickou simulaci  

Označení Parametr Označení parametrů 

v analýze Ansys 

Jednotky 

Geometrické parametry 

R1 Poloměr prvního ohybu R1 [m] 

L1 Délka svislé části L1 [m] 

R2 Poloměr druhého ohybu R2 [m] 

L2 Délka vodorovné části L2 [m] 

D Vnější průměr trubice D [m] 

t Tloušťka stěny t [m] 

Parametry materiálu 

E Modul pruţnosti v tahu E [Pa] 

µ Poissonovo číslo mi [-] 

   Hustota oceli Roo [kg/m
3
] 

   Hustota tekutiny Rov [kg/m
3
] 

Provozní parametry 

A Amplituda buzení v uzlu č. 

25 

A [m] 

f Frekvence buzení fr [Hz] 

Qm Hmotnostní průtok Qm [kg/s] 
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4.2.3 Okrajové podmínky a pouţité vztahy 

Pro obě dynamické analýzy v programu Ansys byl pouţit stejný model geometrie 

s prvkem BEAM188. Průřez prutu i jeho geometrie byly zadány parametry, stejně 

jako je na Obr. 4-3. Pevná vazba byla zadána na obou koncích prutu (v uzlech 

označených 1 a 1‘).  

 

Hustota 

V měřící trubici bude tekutina, jejíţ hmotnost bude ovlivňovat její dynamické 

chování. Proto musí být její hmotnost ve výpočtu zahrnuta. Objem prvku BEAM188 

se počítá z obsahu jeho profilu. V tomto případě je tedy objem prvku tvořen pouze 

materiálem trubice. Aby byl výpočet správný, byla hmotnost tekutiny uvnitř trubice 

implementována do hustoty samotného prvku.  Vztah pro celkovou hustotu materiálu 

prvku je: 

 

 

     
     

  
                          (   ) 

 

 

kde: 

  kg/m
3
 je celková hustota prvku 

   kg/m
3
 -   hustota oceli 

   kg/m
3
 -   hustota tekutiny 

   m
3
 -   objem tekutiny 

   m
3
 -   objem materiálu trubky 

 

 

V této fázi jsou sestaveny matice hmotnosti a tuhosti pro modální analýzu včetně 

okrajových podmínek. Výsledkem modální analýzy je získání první vlastní frekvence 

kmitání příslušného vlastního tvaru trubice.  

Dalším krokem je definovat okrajové podmínky pro transientní analýzu. Geometrie i 

uchycení prutu zůstává stejné. Do transientní analýzy vstupuje navíc vychylování od 

budícího členu a zatíţení od Coriolisovy síly. Velikost těchto dvou zatíţení bylo 

nutné vyjádřit pomocí vstupních parametrů z tabulky 4-1. 

 

Buzení 

V transientní analýze bylo buzení zadáno pomocí výchylky uzlu č. 25 v čase. 

Harmonické vychylování mělo dle vstupních parametrů amplitudu   a frekvenci  . 

Frekvence byla získána z předchozí modální analýzy. 

 

Coriolisova síla 

Velikost a směr Coriolisovy síly byly zadány na základě rovnic z kap. 1.1. Tato síla 

je závislá na hmotnostním průtoku a směru proudění tekutiny, dále na okamţitém 

pohybu trubice a na vzájemné poloze vektoru rychlosti proudění a vektoru okamţité 

úhlové rychlosti. Kvůli měnící se geometrii trubice a působištích sil v jednotlivých 

uzlech musela být velikost této síly vyjádřena pomocí tří vztahů, z nichţ kaţdý platí 

právě pro jeden úsek.  

4.2.3 
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Velikost Coriolisovy síly způsobené hmotnostním průtokem v rotující trubici je dána 

vztahem: 

 

               ( )  (4-5) 

 

kde: 

   kg/s je hmotnostní průtok 

  rad/s -   úhlová rychlost 

   m -   délka úseku 

  rad -   úhel, který svírá směr proudění s osou rotace 

 

Pohyb trubice lze zjednodušeně popsat kývavým pohybem, kdy osa kývání prochází 

bodem č. 1, viz Obr. 4-4. 

 

 
Obr. 4-4 Kmitavý pohyb trubice  

 

Úhlová rychlost má harmonický charakter. Pro okamţitou úhlovou rychlost   pak 

platí vztah: 

 

  
 

        
          (       )  (4-6) 

 

kde: 

  mm je amplituda kmitání v bodě č. 25 

  Hz -   frekvence buzení 

  s -   čas 

 

Délka úseku    je rovna délce prvku. To znamená pro zakřivené části trubice, které 

tvoří čtvrtkruh, platí: 

    
   

   
  (4-7) 

kde: 

  mm je poloměr čtvrtkruţnice 

  - -   počet prvků na úseku 
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Pro rovný úsek platí:       
  

 
 

 

kde: 

   mm je délka rovného úseku 

  - -   počet prvků na úseku 

 

 

Pro úhel   na částech s poloměrem R1 platí: 

 

  
 

 
 
(   )

 
    

kde: 

  - je číslo uzlu 

  - -   počet prvků na úseku 

 
Obr. 4-5 Úhel   na části s poloměrem R1 

 

Na části s poloměrem R2 platí podobný vztah. Rovný úsek měřící trubice je kolmý 

k ose kývání. Pro tento úsek platí   
 

 
   . Druhá strana trubice je symetrická, 

proto je zde velikost síly stejná, ale působí opačným směrem. Na Obr. 4-6 je vidět 

jak vypadá rozloţení sil v zadané úloze pro výpočet. Na zakřivených úsecích se 

velikost amplitudy síly mění díky měnícímu se úhlu  , na rovných úsecích je 

amplituda síly stejná. 

 

 
Obr. 4-6 Zobrazení amplitud sil v jednotlivých uzlech 
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Transientní analýza byla nastavena s lineárním řešičem pro malé deformace 

s krokem 0,0001 s a ukončena v čase 1 s.  

 

4.2.4 Zpracování výsledků 

Výsledkem transientní analýzy jsou výchylky jednotlivých uzlů v čase. Ze začátku 

jsou ale výchylky neustálené kvůli přechodovým jevům (viz Obr. 4-7). Uspokojivé 

ustálení nastalo přibliţně v čase 0,7s. 

 

 

 
Obr. 4-7 Pohyb bodu č. 13 v čase 0 aţ 1s 

 

Pro další zpracování byly pouţity hodnoty z ustáleného kmitání. Konkrétně byly 

vzaty výsledky od času 0,99 aţ 1s. S krokem 0,0001s je to 100 hodnot pro kaţdý 

uzel. Tyto hodnoty jsou zapsány do souboru k dalšímu zpracování.  

Nyní je třeba výchylky zpracovat a určit citlivost a amplitudu v kaţdém uzlu. 

Zpracování probíhalo v programu Matlab. Hodnoty výchylek uzlů byly 

aproximovány na sinusovky pomocí metody nejmenších čtverců. Pohyb kaţdého 

uzlu je nyní vyjádřen sinusovým signálem. Ten je definován frekvencí, amplitudou a 

fázovým posunutím. Výpočet citlivosti vychází z fázového rozdílu mezi dvěma 

protilehlými body: 

 

   
   

  
 

      

  
 

 

kde: 

   °/(kg/s) je citlivost mezi uzly i a i‘ 

   kg/s  -   hmotnostní průtok 

     °  -   fázový rozdíl 

    °  -   fázové posunutí v uzlu i 

     °  -   fázové posunutí v uzlu i‘ 
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Nyní lze porovnávat citlivost a amplitudu jednotlivých uzlů mezi sebou. Konečné 

výsledky dynamických analýz lze dobře posoudit z grafu, kde jsou na vodorovné ose 

čísla uzlů a na svislé ose amplituda a fázový rozdíl viz Obr. 4-8. 

 

 
Obr. 4-8 Výsledky dynamických analýz pro průtokoměr DN15 s průtokem 25kg/min 

 

 

4.2.5 Porovnání vypočtených a naměřených výsledků na DN15 

Správnost dynamické analýzy a postup výpočtu byl ověřen na průtokoměru DN15. U 

tohoto průtokoměru známe geometrii i provozní parametry. S touto geometrií lze 

tedy provést dynamické analýzy a výsledky porovnat s naměřenými hodnotami. 

 
    Tab. 4-2 Parametry pro DN15 

Označení hodnota Jednotky 

R1 37 [mm] 

L1 81 [mm] 

R2 37 [mm] 

L2 50 [mm] 

D 10 [mm] 

t 1 [mm] 

E 200 [GPa] 

µ 0,3 [-] 

   7950 [kg/m
3
] 

   1000 [kg/m
3
] 

A 0,2 [mm] 

f 150 [Hz] 

Qm 25 [kg/min] 
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4.2.5 
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Výsledky dynamické analýzy byly porovnány s naměřenými hodnotami. Hodnoty 

byly získány z měření, které prováděl zadavatel ve spolupráci s FEKT. Porovnání 

naměřených hodnot a výsledků analýzy je v tab. 4-3. 

 
Tab. 4-3 Porovnání výsledků dynamické simulace s naměřenými hodnotami 

 naměřeno simulace 

Průtok [kg/min] 50 50 

Amplituda buzení [mm] 0,2 0,2 

Vlastní frekvence [Hz] 150 154,47 

Fázový posun [°] 0,5 0,46 

Závislost fázového posunu na průtoku lineární lineární 

 

Výsledky dynamické analýzy souhlasí s naměřenými hodnotami. Dynamické analýzy 

byly shledány jako dostatečně přesvědčivé a věrně simulují princip měření 

mechanické části Coriolisova průtokoměru.  

 

4.2.6 Návrh průtokoměru DN80 

Pomocí dynamické analýzy byla zjištěna citlivost a amplituda po celé délce trubice 

pro návrh průtokoměru DN80. V tabulce 4-4 jsou vstupní parametry analýzy pro 

návrh DN80. 

 
    Tab. 4-4 Parametry pro DN80 

Označení hodnota Jednotky 

R1 100 [mm] 

L1 95 [mm] 

R2 100 [mm] 

L2 94,6 [mm] 

D 42,4 [mm] 

t 2,6 [mm] 

E 200 [GPa] 

µ 0,3 [-] 

   7950 [kg/m
3
] 

   1000 [kg/m
3
] 

A 0,25 [mm] 

f 180 [Hz] 

Qm 25 [kg/s] 

 

 

Porovnání výsledků DN15 a DN80 

Analýzou byly zjištěny hodnoty fázového posunutí a velikost amplitudy výchylky 

v kaţdém z uzlů. Pro srovnání byly výsledky zaneseny do grafu a porovnány 

s výsledky analýzy na DN15. DN15 je v grafu vyznačena černou barvou, DN80 je 

červenou. Na Obr. 4-9 je patrné, ţe při průtoku 25 kg/s v jedné trubici dosahují 

amplituda i fázový rozdíl lepších hodnot neţ průtokoměr DN15 s průtokem 

25kg/min. Průtoky 25kg/s u DN80 a 25kg/min u průtokoměru DN15 jsou jejich 
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maximální průtoky v jejich rozsahu. Lze tedy předpokládat, ţe návrh DN80 by mohl 

dosahovat lepší relativní přesnosti vztaţené k maximálnímu průtoku. 

 

 

 
Obr. 4-8 Porovnání výsledků dynamických analýz pro průtokoměry DN15 a DN80 při jejich 

maximálním průtoku 

 

 

4.2.7 Umístění snímačů pohybu 

Průtokoměr DN 15 má snímače umístěny přibliţně mezi body č. 11 a 13. V tomto 

místě dosahuje fázové posunutí hodnot 0,5° a amplituda 0,1 mm. Na DN80 bylo 

rozhodnuto, ţe budou snímače umístěny do polohy 165 mm nad osou kývání. To je 

v uzlu č. 13. V tomto uzlu se předpokládá amplituda výchylky 0,12 mm a fázový 

rozdíl 0,58°. Bylo zjištěno, ţe tento návrh splňuje podmínky zadání.  

 

 

4.3 Tlaková ztráta 
Výpočet tlakové ztráty při různých průtocích byl proveden analýzou v programu 

Ansys Fluid Flow CFX. Vstupním modelem geometrie byl vnitřní prostor 

průtokoměru plus vnitřní prostor části potrubí před a za průtokoměrem. Referenčním 

médiem byla voda. Vstupní model geometrie vnitřního prostoru společně 

s rychlostním profilem proudění při průtoku 50kg/s lze vidět na Obr. 4-9 . Z obrázku 

je patrné, ţe při tomto průtoku dosahovala maximální vypočtená rychlost proudění aţ 

34,25 m/s.   
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Obr. 4-9 CFX analýza – rychlostní profil při průtoku 50 kg/s 

 

Okrajové podmínky byly zadány pomocí hmotnostního průtoku na vstupu. Na 

výstupu byl zadán nulový relativní tlak. Tlakové ztráty byly spočítány jako rozdíl 

průměrného tlaku na ploše na vstupu a průměrného tlaku na ploše výstupu. Ze zadání 

práce má být průtokoměr schopen měřit maximální průtok 50 kg/s a tlaková ztráta 

zároveň nesmí přesáhnout 4 bar. Tlakové ztráty byly spočteny v rozsahu od             

0–60 kg/s. Výsledky tlakových ztrát při průtocích v celém rozsahu jsou v grafu na   

Obr. 4-10. 

 

 
  Obr. 4-10 Hodnoty tlakových ztrát v celém rozsahu průtokoměru 

 

Tlakové ztráty 1 bar bylo dosaţeno zhruba při průtoku 25 kg/s. Tato hodnota byla 

stanovena jako jmenovitý průtok. Při maximálním průtoku byla ztráta 3,1 bar. Tato 

hodnota splňuje zadání.  
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5 DISKUZE 
Při navrhování průtokoměru byly pouţity výpočty k ověření bezpečnosti a funkce 

měření průtoku. Z velké části probíhaly výpočty pomocí počítačových programů. 

Pouţita byla metoda konečných prvků (MKP). Pro zjištění tlakových ztrát byla 

poţita metoda CFD a pro ověření funkčnosti průtokoměru byly pouţity dynamické 

analýzy (modální a transientní analýza). V několika případech bylo zadávání 

výpočtových úloh zjednodušeno oproti reálnému případu. Je tedy nyní vhodné 

výsledky posoudit. Dále je na místě zhodnotit rizika, která během výroby mohou 

nastat a tato rizika odstranit. 

Dynamický model, který simuluje chování měřící trubice, bude pouţit ke zjišťování 

vlivu změny parametrů na měření. Pomocí těchto simulací bude moţné lépe 

předvídat, jaké jevy budou mít na měření vliv a podle toho navrhnout korekce. 

 

 

5.1 Výpočty bezpečnosti 
 

5.1.1 Kontrola bezpečnosti vůči překročení meze pruţnosti 

Zde vyšel součinitel bezpečnosti 2,24. Výpočet uvaţuje s modelem, který je na rozdíl 

od reálné trubice ideálně geometricky přesný. Příčný průřez trubice na modelu je 

všude stejný. Lze ale předpokládat, ţe na skutečné trubici dojde vlivem ohýbání ke 

změně tloušťky trubice. V materiálu trubice také zůstane téměř jistě nějaké napětí. 

Tyto podmínky ve výpočtu zahrnuty nejsou, protoţe je dopředu nelze popsat. 

Nicméně i u takto zjednodušené úlohy vyšel součinitel bezpečnosti dostatečně 

vysoký na to, aby k překročení mezního stavu nedošlo ani při dvojnásobném napětí. 

 

5.1.2 Kontrola pevnosti šroubů připojovací příruby 

Výpočet pevnosti šroubů byl proveden analytickou metodou podle [14]. Výpočet, 

který zde proběhl, ukázal, ţe příruby bude moţné připevnit vhodným šroubovým 

spojem. Je moţné pouţít spoj, který vydrţí tlak 100 bar a na kterém bude moţnost 

dosáhnout aţ několikanásobného předpětí oproti napětí, které by vyvolal samotný 

tlak v potrubí. Velikost předpětí bude záleţet provozním tlaku, měřeném médiu a na 

pouţitém těsnícím prvku. 

 

5.1.3 Kontrola bezpečnosti vůči únavovému porušení 

Metoda, kterou byla spočítána bezpečnost vůči únavovému porušení, odhaduje 

ţivotnost na základě napěťového přístupu. V současnosti neexistuje metoda výpočtu, 

která by mez únavy stanovila přesněji. Pro přesnější výsledek by muselo být 

provedeno několik zkoušek. Výsledky získané tímto způsobem ukázaly, ţe 

bezpečnost vůči únavovému porušení materiálu je 7,9. Lze říci, ţe k únavovému 

porušení s největší pravděpodobností nedojde. 

 

 

 

5.2 Vliv změny parametrů trubice a okolních podmínek na měření 
Pro snadnější pochopení funkce Coriolisova průtokoměru bylo provedeno několik 

dynamických analýz, při kterých se měnily individuální parametry. Porovnáním 

výsledků jednotlivých analýz bude zjištěno, jaké parametry mají vliv na funkci 

průtokoměru a v jaké závislosti jsou tyto parametry s pracovními parametry. Tedy 

5 
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jak ovlivňují funkci měření průtoku. Zkoumání vlivu změny parametru proběhne 

pomocí několika hodnot daného parametru, přičemţ hodnota pro průtokoměr DN80 

se bude nacházet zhruba uprostřed tohoto rozsahu hodnot. Hodnoty ostatních 

parametrů zůstaly zachovány tak, jak jsou v tabulce 4-4. Tam, kde se nemění 

geometrické parametry, platí výsledné hodnoty vţdy pro bod, kde jsou umístěny 

snímače. 

 

5.2.1 Změna hustoty kapaliny 

Dynamické analýzy proběhly pro různé hustoty kapaliny uvnitř trubice. Hustota se 

měnila od 600 kg/m
3
 do 1500 kg/m

3
.  

 

 
Obr. 5-1 Závislost vlastní frekvence trubice na hustotě tekutiny 

 

Z grafu na Obr. 5-1 je vidět, jak ovlivňuje změna hustoty tekutiny vlastní frekvenci 

trubice. 

Bylo pozorováno, ţe fázový rozdíl není závislý přímo na změně hustoty, ale spíše na 

frekvenci kmitání trubice, která je touto změnou ovlivněna. Na Obr. 5-2 je vidět, ţe 

většího fázového rozdílu, tedy i větší citlivosti, bylo dosaţeno zvýšením frekvence 

kmitání.  

 

 
Obr. 5-2 Závislost fázového rozdílu na frekvenci  

 

Také je ale patrné, ţe zde bude zapotřebí pouţít korekci. Bez korekce by při sníţení 

hustoty vzrostla frekvence. Tím by se zvětšil fázový rozdíl i citlivost a zvětšila by se 

hodnota vypočteného hmotnostního průtoku. Ten ale zůstává stejný. 
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5.2.2 Změna modulu pruţnosti 

Je známé, ţe se zvyšující se teplotou hodnota modulu pruţnosti u ocelí klesá. Podle 

naměřených výsledků [13] je závislost změny modulu pruţnosti oceli    na změně 

teploty    přibliţně: 

 

           
 

Výpočet pro hodnoty od 185 GPa do 230 GPa by měl ukázat, jaká bude závislost 

provozních parametrů při změně modulu pruţnosti. Z výsledků potom budeme moci 

odhadnout, jaký vliv na měření průtoku bude mít teplota. 

 

 

 
Obr. 5-3 Závislost vlastní frekvence na modulu pruţnosti 

 

 

 
Obr. 5-4 Závislost rozdílu fázového posunutí na modulu pruţnosti 

 

 

Z grafů na Obr. 5-3 a Obr. 5-4 je patrné, ţe modul pruţnosti ovlivňuje vlastní 

frekvencí i rozdíl fázového posunutí. Lze tedy předpokládat, ţe podobné závislosti 

budou platit i pro změnu teploty. Pokud se bude například uvaţovat lineární závislost 

změny fázového posunutí na modulu pruţnosti, lze očekávat, ţe bude pouţita 

následující korekce: 
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     (          )     (               )                 

 

kde: 

  
  kg/s je korigovaná hodnota průtoku 

   kg/s -   průtok vypočtený z naměřeného fázového rozdílu 

   GPa -   změna modulu pruţnosti 

    K -   změna teploty 

 

 

Z výsledků lze odvodit, ţe bez pouţití korekce by v tomto případě změna teploty 

kapaliny o 40 °C způsobila cca 1% chybu měření průtoku. Podobný vliv bude mít 

teplota i na měření hustoty. 

 

5.2.3 Změna amplitudy buzení 

Hodnoty amplitudy buzení se měnily od 2 mm do 3mm. Vlastní frekvence zůstala 

podle předpokladů stejná. Ukázalo se ale, ţe velikost amplitudy buzení nemá ţádný 

vliv na fázový rozdíl. Fázový rozdíl byl pro různé hodnoty amplitudy buzení stéle 

1,21°. To znamená, ţe zvýšením amplitudy nelze dosáhnout větší citlivosti. 

 

5.2.4 Změna geometrických parametrů 

Analýzy s různými geometrickými parametry mohou ukázat, jaký vliv má kaţdý 

z těchto parametrů na funkci měření. Pomocí výsledků bude moţnost odhadnout jak 

změnit konkrétní parametr, aby se zlepšila funkce měření. Analýzy byly provedeny 

pro tloušťku stěny trubice t, vnější průměr trubice D, délku svislého úseku L1 a pro 

délku vodorovného úseku L2. 

 

Tloušťka stěny trubice 

 

 
Obr. 5-5 Závislost vlastní frekvence na tloušťce stěny 
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Obr. 5-6 Závislost fázového rozdílu na tloušťce stěny 

 

Z Obr. 5-5 a Obr. 5-6 je vidět, ţe zvětšením tloušťky trubice se zvýší vlastní 

frekvence, ale fázové posunutí se sniţuje. Zvětšením tloušťky se sníţí vnitřní průměr 

trubice, coţ by znamenalo větší tlakovou ztrátu. To znamená, ţe zvětšení tloušťky 

stěny trubice má negativní vliv na přesnost měření a na velikost tlakové ztráty. Ta 

vzroste v důsledku zmenšení světlosti trubice. 

 

 

Průměr trubice 

 

 
Obr. 5-7 Závislost vlastní frekvence na velikosti vnějšího průměru 

 

 

Na obrázcích 5-7 a 5-8 je patrné, ţe zvětšením vnějšího průměru trubice vlastní 

frekvence vzroste, ale fázový posun se zmenší. Zmenšením vnějšího průměru tedy 

lze dosáhnou vyšší citlivosti, ale tlaková ztráta se musí logicky zvětšit. 
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Obr. 5-8 Závislost fázového rozdílu na velikosti vnějšího průměru 

 

 

Délka úseku L1 
Výsledky získané změnou parametru L1 svislého úseku trubice ukázaly, ţe s větší 

délkou klesá vlastní frekvence. Vliv na velikost fázového rozdílu však zjištěn nebyl. 

Zvětšením úseku L1 lze dosáhnout pouze sníţení vlastní frekvence, citlivost se ale 

nezvýší.  

 

 
Obr. 5-9 Závislost vlastní frekvence na délce úseku L1 

 

 

Délka úseku L2 
Důsledky prodlouţení úseku L2 můţeme vidět na obrázcích 5-10 a 5-11. Prodlouţení 

úseku L2 způsobí pokles vlastní frekvence, a fázové posunutí se zvětší. To je 

pravděpodobně způsobeno zmenšením torzní tuhosti trubice, tedy tuhosti ve směru 

působení Coriolisovy síly. Deformační účinky způsobené touto sílou jsou tím pádem 

větší a citlivost se zvětší. 
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Obr. 5-10 Závislost vlastní frekvence na délce úseku L2 

 

 

 

  
Obr. 5-11 Závislost fázového rozdílu na délce úseku L2 

 

 

5.2.5 Shrnutí vlivu parametrů a provedených simulací 

Proběhlo velké mnoţství dynamických analýz. Podle výsledků z analýz bylo 

zjišťováno, jaký vliv na měření bude mít změna podmínek. Zkoumání proběhlo 

změnou provozních parametrů a změnou geometrie trubice. Bylo provedeno 90 

dynamických simulací různých stavů. Bylo zjištěno, ţe hodnota hmotnostního 

průtoku nemůţe být zjišťována pouze podle velikosti fázového rozdílu, ale ţe je 

třeba počítat s dalšími vlivy. Počítat se musí s teplotou měřící trubice a s hustotou 

kapaliny. Zjistilo se, jaké korekce bude potřeba pouţít, a jak budou vypadat. Pomocí 

dalších výsledků dynamických simulací se zjistilo, jak změnit provozní nebo 

geometrické parametry, aby bylo dosaţeno větší citlivosti a tím i větší přesnosti 

měření. Výsledky dynamických analýz poskytly informace o chování měřící trubice, 

které by se pomocí měření velice těţko získávaly. 
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5.3 Moţné případy selhání průtokoměru 
Moţností selhání průtokoměru můţe být celá řada. Kritickou částí je měřící trubice, 

její upevnění a upevnění snímačů. Selhání mechanické části průtokoměru můţe 

nastat porušením spojů nebo změnou mechanických vlastností. Například změnou 

tuhosti některých součástí nebo spojů. Měřící část průtokoměru DN80 je sloţena 

z dvojitých trubic. Zde hrozí riziko, ţe trubice budou mít různé vlastnosti, coţ by 

mělo fatální následky na přesnost měření.  

 

5.3.1 Pájené spoje 

Na měřící části průtokoměru jsou pouţity pájené spoje. Jedná se o tvrdé pájení 

s pouţitím stříbrné pájky. Pájení bude u funkčního vzorku provedeno ručně. 

Mechanické vlastnosti mohou být ovlivněny teplem při nahřívání spojovaných 

součástí. Problém by nastal, kdyby došlo k různé změně tuhosti obou trubic. 

Mnoţství nanesené pájky se v důsledku provedení pájení můţe také lišit. Tímto by 

hmotnost trubic nebyla stejná a opět by docházelo ke ztrátě přesnosti. 

 

 

5.3.2 Vliv rozdílného chování trubic 

Nebezpečí selhání u průtokoměrů s dvojitými trubicemi tkví v tom, jakým způsobem 

jsou signály polohy získávány. Snímače zaznamenávají polohu trubic mezi sebou. Je 

to případ, kdy jsou polohy obou trubic sčítány. Sčítány jsou v podstatě dva sinusové 

signály. Oba signály mají stejnou frekvenci, protoţe obě trubice jsou buzeny jedním 

oscilátorem, ale mohou mít nestejné amplitudy nebo nemusí být spolu ve fázi. 

Rozdílná amplituda nebo fáze pak ovlivní výsledek měření. Na Obr. 5-12 je vidět jak 

vzniká signál ve snímači, který je umístěn mezi trubicemi.  

 

 

 
Obr. 5-12 Vznik signálu ve snímači umístěném mezi trubicemi 

 

Jedná se o sčítání fázorů, takţe výsledný fázový posun    je závislý na amplitudách 

A1, A2 a na fázích    a   . To znamená, ţe pokud amplitudy a fáze obou trubic 

nebudou stejné, nebude výsledný fázový posun lineárně závislý na změně průtoku. 

Rozdílná amplituda můţe být způsobena různou tuhostí nebo hmotností obou trubic. 

Různou fázi můţe způsobit rozdílné tlumení trubic nebo různá citlivost. 
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Jak vypadá zpracování signálů z obou snímačů je znázorněno na Obr. 5-13. Ze 

získaných signálů se hodnotí pouze fázový posun mezi nimi. Jak je patrné z obrázku 

5-13, amplituda signálů výsledek měření neovlivní. 

 

 
Obr. 5-13 Fázory signálů a sledovaný úhel 

 

Pro správné fungování a pro lineární chování průtokoměru je důleţité, aby v místě 

upevnění snímačů byla vţdy na obou trubicích stejná amplituda, fáze i stejná 

citlivost. U průtokoměrů s dvojitými trubicemi je vhodné ověřit shodné chování 

trubic měřením a popřípadě trubice vhodným způsobem upravit nebo změnit výrobní 

postup.  

Další moţností, jak by se dala odstranit tato nevýhoda spojená se vznikem signálu ve 

snímači umístěným mezi trubicemi, by bylo přidání dvou snímačů. Snímače by 

měřily výchylky trubic zvlášť. Měřen by byl tedy průtok v obou trubicích. Tím by se 

i dvakrát zvýšila citlivost. Buzení trubic by zůstalo stejně pomocí jednoho oscilátoru 

pro obě trubice. Byly by odstraněny problémy způsobené vznikem signálu a zároveň 

zachovány výhody diferenciálního uspořádání, tedy dynamická rovnováha by byla 

zachována. Toto řešení ovšem vyţaduje o dva snímače více, čímţ se zvýší i počet 

signálů ke zpracování a bude vyţadován větší výpočetní výkon řídící jednotky. 
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ZÁVĚR 
 

6 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce byl konstrukční návrh Coriolisova průtokoměru s těmito 

parametry: jmenovitá světlost DN80, pracovní tlak do 100 bar, průtok 0–180000 

kg/hod. Výstupem práce je kompletní výkresová dokumentace a funkční vzorek. 

V kapitole, která se věnuje současnému stavu poznání, jsou Coriolisovy průtokoměry 

popsány z hlediska jejich fyzikálního principu, vlastností a konstrukce. Je 

vysvětleno, jak vzniká Coriolisův efekt a jakým způsobem je vyuţit při měření 

hmotnostního průtoku. Pro velikost Coriolisovy síly jsou odvozeny potřebné vztahy. 

Dále je objasněno, jak tyto průtokoměry pracují a jaké jsou jejich základní vlastnosti. 

Mechanická část průtokoměru je popsána z pohledu konstrukce i z hlediska 

provozních parametrů.  Popsány jsou i známé příčiny selhání průtokoměrů.  

Na základě vlastností, kterých komerčně prodávané průtokoměry dosahují, a 

známých provozních parametrů mechanické části bylo upřesněno zadání. Rozsah 

parametrů a obecné poţadavky na konstrukci byly voleny především s ohledem na 

funkci průtokoměru. 

Podle zvolených parametrů byl vytvořen konstrukční návrh. Návrh částečně vycházel 

z předchozího funkčního vzorku průtokoměru DN15. Na navrhovaném průtokoměru 

měly totiţ být pouţity podobné elektronické obvody, jaké byly na DN15. 

Konstrukční návrh je řešen tak, aby byl průtokoměr co nejjednodušší a mohl být 

vyroben z běţně dostupných polotovarů. 

Na výsledném konstrukčním řešení byly zkontrolovány bezpečnosti vůči překročení 

daných mezních stavů, které by mohly nastat. Ukázalo se, ţe návrh splňuje 

poţadavek dostatečné bezpečnosti vůči překročení pruţnosti, pevnosti šroubového 

spoje i bezpečnosti vůči únavovému porušení. Pro kontrolu provozních parametrů 

průtokoměru byly vytvořeny dynamické analýzy, které, jak bylo ověřeno, spolehlivě 

simulují chování měřící trubice. Vypočtena byla i tlaková ztráta v celém rozsahu 

průtoku. Rozsah zadaných hodnot a výsledky získané výpočtem parametrů 

konstrukčního návrhu jsou porovnány v Tab. 6-1. Konstrukční návrh splňuje všechny 

zadané parametry. 

 
Tab. 6-1 Porovnání vypočtených parametrů se zadáním 

Parametr zadání vypočteno 

Maximální tlak 100 bar 100 bar 

Maximální průtok 3 000 kg/min 3 000 kg/min 

Tlaková ztráta při max. průtoku ≤ 4 bar 

 

3,1 bar 

Rezonanční frekvence 100–300 Hz 180 Hz 

Amplituda buzení 0,1–0,3 mm 0,25 mm 

Amplituda v místech snímačů 0,01–0,3 mm 0,12 mm 

Citlivost 

(fázový posun při 50 kg/s) 

≥ 0,01 °/(kg/s) 

≥ 0,5° 

0,0116 °/(kg/s) 

0,58° 
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Dynamické analýzy byly vyuţity ke zjištění chování měřící trubice průtokoměru. 

Proběhlo celkem 90 simulací různých stavů, ve kterých se měnily jejich vstupní 

parametry. Pomocí těchto simulací bylo zjištěno, jaký vliv bude mít změna daných 

parametrů na funkci měření průtoku. Z výsledků vyplynulo, jakým způsobem je 

ovlivněn fázový rozdíl změnou hustoty kapaliny nebo změnou teploty. Zjistilo se, 

jakým způsoben bude muset řídící jednotka pouţít korekce při výpočtu hmotnostního 

průtoku. Z výsledků simulací je také patrné, jak změnit geometrii trubice aby bylo 

moţné dosáhnout jiné frekvence nebo větší citlivosti. Výsledky počítačových 

simulací pomohly lépe pochopit, v jakém vztahu jsou stavové a geometrické 

parametry s parametry měřícími. K závěrům, získaných na základě simulací, by se 

například u zkoumání geometrických parametrů pomocí měření došlo velice obtíţně. 

V poslední části jsou jmenovány problémy, ke kterým by u vyrobeného průtokoměru 

mohlo docházet. Naznačena jsou i řešení, která by případné problémy mohla 

odstranit. 

 

 

 
Obr. 6-1 Vyrobený funkční vzorek 

 

Výsledkem této diplomové práce je funkční vzorek Coriolisova průtokoměru. Ten 

byl vyroben podle zhotovené výkresové dokumentace (Obr. 6-1). Průtokoměr splňuje 

všechny zadané parametry. Dalším přínosem práce je nalezení parametrů, které 

funkci Coriolisova průtokoměru ovlivňují. Tyto poznatky mohou být dále vyuţity ke 

konstrukci dalších Coriolisových průtokoměrů. 

  

 



 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

strana 

56 

7 BIBLIOGRAFIE 
 

[1] ĎAĎO, Stanislav, Ludvík BEJČEK a Antonín PLATIL. Měření průtoku a 

výšky hladiny. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005, 447 s. ISBN 

80-7300-156-x. 

 

[2] KOUTNÝ, P. Hmotnostní průtokoměr. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. 61 s. Vedoucí 

bakalářské práce doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D 

 

[3] KADLEC, K. Snímače průtoku - principy, vlastnosti a pouţití (část 3). 

AUTOMA: odborný časopis pro automatizační techniku, prosinec 2006, roč. 

12, č. 12, s. 30-34. Dostupné také z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/download/au120630.pdf> ISSN 1210-9592. 

 

[4] KADLEC, K. Coriolisovy průtokoměry. AUTOMA: odborný časopis pro 

automatizační techniku, listopad 2010, roč. 16, č. 11, s. 40-45. Dostupné také 

z WWW: < http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42308.pdf > ISSN 1210-

9592. 

 

[5] KREJČÍ, M. Návrh průtokového měřiče paliva. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inţenýrství, 2012. 39 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Jiří Dvořáček. 

 

[6] Coriolis effect. [online]. [cit. 6.4.2014]. Dostupné z: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Corioliskraftanimation.gif 

 

[7] Flow transmitter for Coriolis flow-meter - 9739 MVD  - Micro Motion. 

[online]. [cit. 5.4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.directindustry.com/prod/micro-motion/flow-transmitters-for-

coriolis-flow-meters-14564-32080.html 

 

[8] SITRANS FC430. [online]. [cit. 6.4.2014]. Dostupné z: 

http://www.automation.siemens.com/mcms/sensor-systems/en/process-

instrumentation/flow-measurement/coriolis-flow-meter/flowmeter-

systems/pages/sitrans-fc430.aspx 

 

[9] Key Benefits of ROTAMASS Coriolis Mass Flowmeters. [online]. [cit. 

6.4.2014]. Dostupné z: http://www.yokogawa.com/fld/keybenefits/flow/fld-

rotamass-keybenefits-01en.htm#02 

 

[10] CoriolisMaster FCB330, FCB350, FCH330, FCH350 Coriolis Mass 

Flowmeter. [online]. [cit. 6.4.2014]. Dostupné z: 

http://www05.abb.com/global/scot/scot211.nsf/veritydisplay/fa6e08a6857ab5

80c1257c690047788f/$file/DS_FCB300_FCH300_EN_F.pdf 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

strana 

57 

[11] Stauss, T. Flow Handbook.  Endress + Hauser AG, Reinach Switzerland 

2004.  ISBN 3 9520220 4 7 

 

[12]  RIPKA, P., TIPEK, A. (editors).: Master Book on Sensors: Part A.: BEN – 

technical literature publishing house for Skoda Auto, 2003, 490 s. ISBN 80-

7300-129-2. 

 

[13]  Šimonová-Čeřovská, J.. "Závislost modulu pruţnosti ocelí a niklu na teplotě." 

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 069.3-4 (1940): 197-204. 

Dostupné také z WWW: <http://eudml.org/doc/26480>. 

 

[14] SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R MISCHKE a Richard G BUDYNAS. 

Konstruování strojních součástí 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: 

VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0. 

 

[15] SVOBODA, Pavel; BRANDEJS, Jan; PROKEŠ, František. Výběr z norem 

pro konstrukční cvičení. Vydání druhé. Brno : CERN, 2007. 223 s. ISBN 978-

80-7204-534-1. 

 

[16] SVOBODA, Pavel; BRANDEJS, Jan; DVOŘÁČEK, Jiří; PROKEŠ, 

František. Základy konstruování. Vydání třetí. Brno : CERN, 2009. 234 s. 

ISBN 978-80-7204-633-1. 

 

[17] Emerson Flow and Density Measurement. [online]. [cit. 6.5.2014]. Dostupné 

z: 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Micro%20Motion

%20Documents/MC-001333_FlowBro_ENG_12_proof_April3.pdf 

 

[18] Measuring Principle Coriolis Mass Flowmeters. [online]. [cit. 6.5.2014]. 

Dostupné z: http://krohne.com/en/products/flow-measurement/mass-

flowmeters/measuring-principle/ 

 

[19] Coriolis flow meter - Operating principle. [online]. [cit. 6.5.2014]. Dostupné 

z: http://www.cleonis.nl/physics/phys256/flowmeter.php



 

 
strana 

58 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 
 

8 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 
 

PI  - proporcionálně-integrační (regulátor) 

MVD  - Multi Variable Digital 

A/D  - analogově digitální (převodník) 

DSP  - digitální signální procesor 

3D  - 3-dimensional 

ČSN  - Česká soustava norem 

poz.  - pozice na výkresu 

MKP   - metoda konečných prvků 

CFD  - Computational Fluid Dynamics 

HMH  - podmínka HMH (Hencky, Huber, Mises) 

 

 

    [N]  - Coriolisova síla 

   [kg]  - hmotnost  

   [rads
-1

]  - úhlová rychlost 

   [ms
-1

]  - rychlost 

    [s]  - časový interval 

   [rad]  - je úhel, který svírají vektory  ⃗⃗⃗ a  ⃗ 

   [m]  - délka úseku potrubí 

    [kgs
-1

]  - hmotnostní průtok 

     [kgs
-1

]  - jmenovitý průtok 

     [kgs
-1

]  - maximální průtok 

    [Pa]  - tlaková ztráta 

   [-]  - součinitel bezpečnosti vůči překročení meze pevnosti 

     [MPa]  - redukované napětí podle podmínky HMH 

   [MPa]  - mez kluzu 

    [MPa]  - mez pevnosti v tahu 

   [N]  - síla, která působí na přírubu 

   [MPa]  - tlak v potrubí 

   [mm
2
]  - obsah plochy, na kterou tlak působí 

   [MPa]  - tahové napětí na šroubech 

   [mm
2
]  - výpočtový průřez šroubu 

   
   [MPa]  - korigovaná mez únavy podle Mischkeho 

   [-]  - součinitel bezpečnosti vůči překročení meze únavy 

R1  [m]  - poloměr prvního ohybu 

L1  [m]  - délka svislého úseku 

R2  [m]   - poloměr druhého ohybu 

L2  [m]   - délka vodorovného úseku 

D  [m]   - vnější průměr trubice 

t  [m]   - tloušťka stěny trubice 

E  [GPa]   - modul pruţnosti v tahu 

µ  [-]  - Poissonovo číslo 

   [kg.m
-3

]  - hustota oceli 

   [kg.m
-3

] - hustota tekutiny 

A  [m]  - amplituda buzení 
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f  [Hz]  - frekvence 
  [kg.m

-3
] - celková hustota prvku 

   [m
3
]  - objem tekutiny 

   [m
3
]  - objem oceli 

  [-]  - počet prvků na úseku 

  [-]  - číslo uzlu 

   [°.(kg.s
-1

)
 -1

]  - citlivost mezi uzly i a i‘ 

     [°]  - fázový rozdíl 

    [°]  - fázové posunutí v uzlu i 

     [°]  - fázové posunutí v uzlu i‘ 

  
  [kg.s

-1
]  - korigovaná hodnota průtoku 

        [°]  - fázové posunutí signálu č. 1…6 

A1…A6 [mm]  - amplituda signálu č. 1…6 
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PŘÍLOHY 
 

!Macro 

!Corialisův průtokoměr 

!Modální a přechodová analýza 

 

finish 

/clear,start 

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

!PROMĚNNÉ PARAMETRY 

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 po=10      !Počet Opakování výpočtu 

 

*do,X,1,po,1  

 

!parametry geometrie 

 

 Rout= (10+2*X)*1e-3  !vnější poloměr trubice  [m] 

 tl  = (2.6)*1e-3   !tloušťka stěny trubice  [m] 

 Rin = Rout-tl    !vnitřní poloměr trubice  [m] 

 R   = 100e-3    !poloměr zakřivení trubice  [m] 

 L1  = 95e-3    !délka svislé části trubice  [m] 

 L2  = 94.6e-3    !délka vodorovné části trubice [m] 

 

!parametry materiálu 

 

 E   = 2*1e11    !modul pruţnosti v tahu [Pa] 

 mi  = 0.3    !Poissonovo číslo  [-] 

 Roo = 7950    !Hustota oceli   [kg/m3] 

 Rov = 1000       !Hustota vody   [kg/m3] 

 

  

!parametry buzení a zatíţení 

 

 A   = 0.25e-3    !amplituda buzení  [m] 

 fr  = 0     !frekvence buzení  [Hz] kdyţ 

=0 tak počítá s vlastní frekvencí 

 Qm  = 25    !Hmotnostní průtok  [kg/s] 

 

promenna=Rout 

 

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

!NEMĚNNÉ PARAMETRY 

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

!parametry tvorby sítě 
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 !n    = 16e-3    !velikost prvku   [m] 

 P1  = 6     !počet prvků na rovných l. [-]

 neměnit kvůli číslování uzlů 

 P2  = 10    !počet prvků na zakřivených l. [-]

 neměnit kvůli číslování uzlů 

 

!parametry pro přechodovou analýzu 

 

 ts  = 0.0001    !délka kroku   [s] 

 t   = 1     !doba měření   [s] 

 

!další parametry 

 L   = 2*(3.14*R+L1+L2/2)  !délka celé trubky  [m]

 neměnit 

 Vo  = L*3.14*(Rout*Rout-Rin*Rin) !objem oceli   [m3]

 neměnit 

 Vv  = L*3.14*Rin*Rin   !objem vody  

 [m3] neměnit 

 Ro  = Roo+Rov*Vv/Vo   !Hustota materiálu prvku

 [kg/m3] neměnit 

  

 !souřadnice keypointů 

 x1=0 

 x2=R 

 x3=R 

 x4=3*R+L2 

 x5=3*R+L2 

 x6=4*R+L2 

 y1=0 

 y2=0 

 y3=-2*R-L1 

 y4=-2*R-L1 

 y5=0 

 y6=0 

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

PARSAV 

finish 

/clear,start 

PARRES 

/PREP7 

  

!prvek 

   

ET,1,BEAM188 

 

!průřez prutu 
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SECTYPE,1,BEAM,CTUBE,,0 

SECOFFSET,CENT  

SECDATA,Rin,Rout 

 

!materiál 

    

MPTEMP,1,0   

MPDATA,EX,1,,E  

MPDATA,PRXY,1,,mi 

MPDATA,DENS,1,,Ro 

 

!geometrie 

 

K,1,x1,y1 

K,2,x2,y2 

K,3,x3,y3 

K,4,x4,y4 

K,5,x5,y5 

K,6,x6,y6 

L,1,2 

L,2,3 

L,3,4 

L,4,5 

L,5,6 

LFIL,1,2,R 

LFIL,2,3,R 

LFIL,3,4,R 

LFIL,4,5,R 

 

!tvorba sítě 

 

CM,_Y1,LINE  

LESIZE,_Y1, , ,P1, , , , ,1   

LMESH,2  

LMESH,3  

LMESH,4 

CM,_Y1,LINE  

LESIZE,_Y1, , ,P2, , , , ,1   

LMESH,6  

LMESH,1 

LMESH,7 

LMESH,8 

 

!vazby 

 

d,22,all 

d,50,all 
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FINISH   

 

/SOLU 

ANTYPE,2 !Modální analýza  

MODOPT,LANB,1   !počet vlastních frekvencí  

MXPAND,1 !počet vlastních tvarů  

SOLVE  

!------------------------------------------------------------------------------ 

/post1 

*GET,f1,ACTIVE,,SET,FREQ  !získám parametr z výsledku (vl. frek. [Hz]) 

 

*if,fr,eq,0,then 

f=f1 

*else 

f=fr 

*endif 

 

OM  = 2*3.14*f*A/(2*R+L1) !frekvence kmitání trubice [rad/s] 

 

FINISH  

/PREP7 

 

!buzeni 

 

*SET,_FNCNAME,'buzeni'   

*DIM,_FNC_C1,,1  

*DIM,_FNC_C2,,1  

*SET,_FNC_C1(1),A  

*SET,_FNC_C2(1),f  

*SET,_FNCCSYS,0  

*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,8,1,,,,%_FNCCSYS%    

*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999    

*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0  

*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0  

*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0  

*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 0 

*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 3.14, 0, 0, -1   

*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -3, 0, 1, -1, 3, -2 

*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, 18 

*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 1  

*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 10, 1, -2, 0, 0 

*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, 17, 3, -1 

*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, 99, 0, 1, -2, 0, 0  

D,12, , %BUZENI% , , , ,UZ, , , , ,    

 

!-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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!CORIOLISOVA SÍLA 

 

*do,J,1,22,1 

 

*DEL,_FNCNAME    

*DEL,_FNCMTID    

*DEL,_FNC_C1 

*DEL,_FNC_C2 

*DEL,_FNC_C3 

*DEL,_FNC_C4 

*DEL,_FNC_C5 

*DEL,_FNCCSYS 

 

*if,J,eq,11,then 

dL=L1/p1 

*elseif,J,eq,12,then 

dl=-L1/p1 

*elseif,J,gt,12,then 

dL=-3.14*R/(2*p2) 

*else 

dL=3.14*R/(2*p2) 

*endif 

 

*if,J,eq,1,then  

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis1' 

*elseif,J,eq,2,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis2' 

*elseif,J,eq,3,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis3' 

*elseif,J,eq,4,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis4' 

*elseif,J,eq,5,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis5' 

*elseif,J,eq,6,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis6' 

*elseif,J,eq,7,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis7' 

*elseif,J,eq,8,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis8' 

*elseif,J,eq,9,then 
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 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis9' 

*elseif,J,eq,10,then 

 fi=(90/p2)*J*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis10' 

*elseif,J,eq,11,then 

 fi=90*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis11' 

*elseif,J,eq,12,then 

 fi=90*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis12' 

*elseif,J,eq,13,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis13' 

*elseif,J,eq,14,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis14' 

*elseif,J,eq,15,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis15' 

*elseif,J,eq,16,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis16' 

*elseif,J,eq,17,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis17' 

*elseif,J,eq,18,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis18' 

*elseif,J,eq,19,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis19' 

*elseif,J,eq,20,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis20' 

*elseif,J,eq,21,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis21' 

*elseif,J,eq,22,then 

 fi=(90/p2)*(23-J)*3.14/180 

 *SET,_FNCNAME,'coriolis22' 

*endif 

 

*DIM,_FNC_C1,,1  

*DIM,_FNC_C2,,1  

*DIM,_FNC_C3,,1  

*DIM,_FNC_C4,,1  

*DIM,_FNC_C5,,1  
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*SET,_FNC_C1(1),Qm    

*SET,_FNC_C2(1),OM   

*SET,_FNC_C3(1),dL   

*SET,_FNC_C4(1),fi   

*SET,_FNC_C5(1),f    

*SET,_FNCCSYS,0  

*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,7,14,1,,,,%_FNCCSYS%   

! Begin of equation: 2*Qm*OM*dL*sin(fi)*sin(2*3.14*f*{TIME}) 

*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999    

*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0  

*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), %_FNC_C3(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), %_FNC_C4(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(7,0,1), %_FNC_C5(1)% 

*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 17  

*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 17 

*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -1, 0, 1, -2, 3, 18 

*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 19 

*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -1, 9, 1, 20, 0, 0  

*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1 

*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 0   

*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -2, 0, 3.14, 0, 0, -1   

*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 3, -2 

*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -1, 0, 1, -4, 3, 21    

*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 1 

*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -1, 9, 1, -2, 0, 0 

*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1    

*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, 99, 0, 1, -2, 0, 0 

! End of equation: 2*Qm*OM*dL*sin(fi)*sin(2*3.14*f*{TIME}) 

 

*if,J,eq,1,then  

 F,23,FZ, %coriolis1% 

 F,40,FZ, %coriolis1%  

*elseif,J,eq,2,then 

 F,24,FZ, %coriolis2% 

 F,39,FZ, %coriolis2% 

*elseif,J,eq,3,then 

 F,25,FZ, %coriolis3% 

 F,38,FZ, %coriolis3% 

*elseif,J,eq,4,then 

 F,26,FZ, %coriolis4% 

 F,37,FZ, %coriolis4% 

*elseif,J,eq,5,then 

 F,27,FZ, %coriolis5% 

 F,36,FZ, %coriolis5%  

*elseif,J,eq,6,then 

 F,28,FZ, %coriolis6% 
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 F,35,FZ, %coriolis6% 

*elseif,J,eq,7,then 

 F,29,FZ, %coriolis7% 

 F,34,FZ, %coriolis7%  

*elseif,J,eq,8,then  

 F,30,FZ, %coriolis8% 

 F,33,FZ, %coriolis8% 

*elseif,J,eq,9,then 

 F,31,FZ, %coriolis9% 

 F,32,FZ, %coriolis9% 

*elseif,J,eq,10,then 

 F,1,FZ, %coriolis10% 

 F,2,FZ, %coriolis10% 

*elseif,J,eq,11,then 

 *do,I,3,7,1  

 F,I,FZ, %coriolis11%  

 *enddo 

*elseif,J,eq,12,then 

 *do,I,17,21,1  

 F,I,FZ, %coriolis12%  

 *enddo 

*elseif,J,eq,13,then 

 F,16,FZ, %coriolis13% 

 F,15,FZ, %coriolis13% 

*elseif,J,eq,14,then 

 F,51,FZ, %coriolis14% 

 F,49,FZ, %coriolis14% 

*elseif,J,eq,15,then 

 F,52,FZ, %coriolis15% 

 F,48,FZ, %coriolis15% 

*elseif,J,eq,16,then 

 F,53,FZ, %coriolis16%  

 F,47,FZ, %coriolis16%  

*elseif,J,eq,17,then 

 F,54,FZ, %coriolis17% 

 F,46,FZ, %coriolis17% 

*elseif,J,eq,18,then 

 F,55,FZ, %coriolis18% 

 F,45,FZ, %coriolis18% 

*elseif,J,eq,19,then 

 F,56,FZ, %coriolis19% 

 F,44,FZ, %coriolis19% 

*elseif,J,eq,20,then 

 F,57,FZ, %coriolis20% 

 F,43,FZ, %coriolis20% 

*elseif,J,eq,21,then 

 F,58,FZ, %coriolis21% 

 F,42,FZ, %coriolis21% 
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*elseif,J,eq,22,then 

 F,59,FZ, %coriolis22% 

 F,41,FZ, %coriolis22% 

*endif 

*enddo 

 

!---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FINISH   

/SOL 

 

ANTYPE,4      !přechodová analýza 

TRNOPT,FULL  

LUMPM,0  

DELTIM,ts,0,0  

OUTRES,ERASE 

OUTRES,NSOL,ALL   

AUTOTS,0 

TIME,t 

 

SOLVE 

 

zav !spustí makro Zápis Výsledků (všechno do 1 souboru 'vysledky.csv') 

 

*enddo 

 


