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Tato bakalářská práce objasňuje problematiku elektromagnetických indukčních 

měřidel bodových rychlostí. Je proveden průzkum všech dostupných normových 

podkladů k těmto měřidlům. Měřidla jsou popsána po stránce technické 

a metrologické. Rovněž jsou popsány možnosti použití, provozní podmínky a také 

problematika kalibrace těchto měřidel. Jsou uvedeny informace o dostupných 

komerčně nabízených měřidlech spolu s popisem všech příslušných parametrů. 

Jeden zvolený model měřidla je podroben zkoušce měření bodové rychlosti 

kapaliny na kalibrační trati laboratoře a jsou tak získány a popsány zkušenosti 

z reálného kalibračního měření.  

Elektromagnetické indukční měřidlo, vodoměrná vrtule s rotačním prvkem, 

průtokoměr, proudění kapaliny, bodová rychlost, hydrometrie, kalibrace  

This bachelor thesis explains the issue of electromagnetic current meter 

of velocity. A survey of all available standards on these devices is carried out. 

Devices are described technically and metrologically. There are also described the 

possibilities of usage, operating conditions as well as problems of calibration 

of these devices. Information on available commercially available devices 

is provided along with a description of all relevant parameters. One selected device 

model is put to the test of measurement the velocity on the calibration tank of the 

laboratory, thus the experiences from real calibration measurement are gained 

and described.  

Electromagnetic current meter, rotating element current meter, flowmeter, liquid 

flow, velocity, hydrometry, calibration  
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1  ÚVOD 

Měření bodové
1
 rychlosti proudění kapaliny pro následné určení průtoku patří mezi 

základní terénní práce ve vodním hospodářství. S rozvojem průmyslu a celkovou modernizací 

technologií dochází ke značnému rozvoji procesní instrumentace i v této oblasti. 

Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudění kapaliny používají vodoměrné 

vrtule s rotačním prvkem. Použití vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem můžeme nazvat 

tradiční metodou, jelikož první takové měřidlo bylo sestrojeno už roku 1787, později 

získávala na oblibě, doznávala značných změn a vylepšení. Měnily se rozměry a tvar, měřidlo 

bylo vybaveno elektrickou signalizací či bylo zavedeno upevnění měřidla na lanový závěs se 

závažím pro měření ve velkých hloubkách nebo z mostů [11]. 

Rozvoj v měření bodových rychlostí ale v poslední době nespočívá jen v rozvoji 

samotných vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem, ale i ve vývinu nových technologií 

fungujících na jiných principech. Takovými měřidly jsou měřidla akustická 

a elektromagnetická. Akustická či elektromagnetická měřidla rozšiřují svým uživatelům 

možnosti využití a dovolují jim měřit bodovou rychlost proudění kapaliny i v místech, kde by 

to s vodoměrnými vrtulemi s rotačním prvkem bylo velmi komplikované či nebylo možné 

vůbec. 

Mnoho uživatelů tedy s oblibou přechází na ultrazvuková nebo elektromagnetická 

měřidla, nicméně v českých podmínkách může být takový přechod značně problematický. 

Nejenom že zatím neexistuje žádný český výrobce těchto zařízení, ale minimálně prozatím 

neexistují ani žádné české technické normy, které by tato měřidla podrobně specifikovaly.  

V této práci se budeme věnovat elektromagnetickým indukčním měřidlům bodových 

rychlostí. Budou popsány veškeré dostupné normativní předpisy k těmto měřidlům.  Dále 

budou uvedeni výrobci předmětných měřidel a vytvořena databáze jimi nabízené 

instrumentace. V poslední části bude vyhodnoceno jedno konkrétní měření s  popisem 

získaných zkušeností. 

V textu předložené práce budou elektromagnetická indukční měřidla bodových 

rychlostí dále označována zkráceně termínem EMI-měřidla. 

1.1 ÚČEL MĚŘENÍ 

S rozvinutím průmyslové výroby dochází k větší potřebě měření průtoku kapalin 

a jiných surovin. Na základě měření bodových rychlostí proudění kapaliny se vytvářejí měrné 

křivky limnigrafických a vodočetných profilů. Často jsou tyto metody používány i k ověření 

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

používaný termín bodová rychlost. 
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charakteristik jiných měrných zařízení (např. přelivy nebo měrné žlaby, které nelze kalibrovat 

objemově nebo váhově, atd.). Dalším možným využitím jsou garanční měření při přejímkách 

vodních strojů, jako jsou turbíny nebo čerpadla. 

1.2 TYPY PROUDĚNÍ 

Ne všechna elektromagnetická měřidla rychlosti jsou určena pro otevřená koryta 

s volnou hladinou. Vzhledem k tomu, že budou typy proudění z hlediska tlakových poměrů 

v další části této práce zmiňovány, budou v následujícím textu krátce popsány. 

1.2.1 Proudění s volnou hladinou 

Jedná se o takové proudění, kde je povrch hladiny v bezprostředním kontaktu 

s ovzduším a na hladinu působí atmosférický tlak. Je to proudění v otevřených průtočných 

profilech, to je v korytě řek, kanálů a žlabech. Ale i v uzavřených profilech (v potrubí, ve 

stokových průřezech, v propustcích) pokud nejsou celé zaplněny kapalinou [7]. 

1.2.2 Proudění tlakové 

Tlakové proudění se vyskytuje v uzavřených profilech, především v potrubích, když 

kapalina protéká plným průřezem a v každém místě je tlak různý od atmosférického. 

Příkladem je potrubí, kterým se vede voda z vodojemu ke spotřebiteli. Tlakové poměry 

ukazuje tlaková čára, která udává ve všech profilech potrubí hodnotu tlakové (piezometrické) 

výšky [7]. 

1.2.3 Proudové paprsky 

Proudové paprsky jsou ohraničeny kapalným nebo plynným prostředím a pohybují se 

v něm buď vlastní tíhou, nebo setrvačností vlivem počáteční rychlosti. Příkladem může být 

paprsek vytékající z požární hadice [7]. 

1.3 VLASTNOSTI MĚŘENÉ TEKUTINY 

Existuje mnoho faktorů, které mohou EMI-měřidla nepříznivě ovlivnit a mohou 

způsobit zkreslené výsledky měření. Je proto třeba vždy důkladně prozkoumat a zvážit 

vlastnosti měřené tekutiny. Z vlastností tekutiny při použití EMI-měřidel jsou nejdůležitější 

zejména: 

- viskozita; 

- hustota; 

- zastoupení nerozpuštěných látek; 

- teplota. 
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1.4 ZÁKLADNÍ POJMY 

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

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

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

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

a používaných přístrojů. 

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

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

rychlosti z indukované elektromotorické síly vyvolané pohybem vodivé kapaliny 

v magnetickém poli. 

- Kalibrace – postup porovnání hodnot udávaných měřicím zařízením a odezvy 

měřicího zařízení s kalibrátorem nebo etalonem v měřicím rozsahu. 

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

s vodoměrnou vrtulí s konstantní rychlostí. 

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

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

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

průtočného profilu, ohraničeného omočeným obvodem a volnou hladinou, 

a z integrace složek rychlostí v tomto průtočném profilu. 

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

schopná měření a jakých přesností dosahuje (zejména nejistoty). 

- Mezní podmínky – krajní podmínky, kterým měřicí přístroj musí odolat bez 

poškození a bez degradace specifikovaných metrologických charakteristik. 

- Měrná svislice – svislice, ve které se provádějí měření rychlosti nebo hloubky. 

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

a kvantitativně určit. 

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

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

měřicího přístroje leží v rozsahu specifikovaných mezních hodnot. 

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

(přídavným zařízením). 

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

vymezuje prostor pro proudící kapalinu s volnou hladinou. 

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

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

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

měřit určenou veličinu v souladu s příslušnými kritérii provozu. 

- Průměrná profilová rychlost – průměrná rychlost v daném profilu vodního toku 

získaná jako podíl průtoku a plochy odpovídajícího příčného průtočného průřezu. 
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- Průtočný průřez – plocha, kterou tekutina protéká. Plocha průtočného průřezu je 

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

plochou. 

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

- Průtokoměr – zařízení, které měří průtok tekutin. 

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

veličiny. 

- Přesnost měřicího přístroje – schopnost měřicího přístroje poskytovat výstupní 

signál blízký pravé hodnotě. 

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

nebo nepřímo působí. 

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

umožňují systému chovat se požadovaným způsobem. 

- Střední směr proudění – směr, ve kterém je součet složek místních rychlostí 

v průtočném profilu, rovnoběžných s tímto směrem, maximální. 

- Šířka hladiny – šířka koryta toku měřená v úrovni hladiny kolmo ke střednímu směru 

proudění. 

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

vlastností je tekutost neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému 

vzájemnému pohybu částic. 

- Ultrazvukový (akustický) měřič rychlosti proudění – systém, který analyzuje 

přenos ultrazvukových impulzů ve vodě a tím umožňuje určení rychlosti.  

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

vody. 

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

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

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

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

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

v závislosti na čase. 

- Výsledek měření – hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. 
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2  METODY PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN 

V OTEVŘENÝCH KORYTECH 

V následujícím textu se budeme zabývat pouze prouděním v korytech s volnou 

hladinou. 

Existuje mnoho metod pro měření průtoku a zároveň nelze některou prohlásit 

za univerzální či nejlepší. Obecně závisí na vlastnostech tekutiny a okolního prostředí, 

finančních možnostech a dalších faktorech. Jednotlivé metody lze rozdělit mnoha způsoby, 

o čemž svědčí i odlišná rozdělení dle různých autorů.  

V této práci bylo zvoleno rozdělení dle ČSN ISO 8363:1993 Měření průtoku kapalin 

v otevřených korytech, obecné návody pro výběr metod [2]. Tato norma sice již není platná, 

nicméně samotný výčet metod lze pro maximální přehlednost stále použít. Jedná se o tyto 

metody či principy měření průtoku kapalin v otevřených korytech: 

- přeliv; 

- žlab; 

- volný přepad; 

- zřeďovací metoda; 

- metoda stanovení průtoku ze známého průběhu hladiny; 

- objemová metoda; 

- plováková metoda; 

- metoda užívající vodoměrnou vrtuli; 

- ultrazvuková (akustická) metoda; 

- elektromagnetická metoda. 

V následujících odstavcích jsou velmi stručně popsány zmíněné přístupy používané 

pro měření průtoku v korytech s volnou hladinou. Vzhledem k zaměření této práce jsou dále 

podrobněji popsány metody, které pracují s měřením bodových rychlostí. 

2.1 PŘELIV 

Měrné přelivy můžeme rozdělit na ostrohranné přelivy či přelivy s širokou korunou. 

Přeliv se skládá ze stěny umístěné napříč korytem a výřezem různých tvarů, přičemž návodní 

hrana stěny přelivu musí být ostrá. Nevýhodou je vysoká ztráta energie (spádu).  

Nejpoužívanější ostrohranné přelivy u nás: 

- trojúhelníkový s různým středovým úhlem výřezu; 

- obdélníkový; 

- lichoběžníkový. 

Trojúhelníkový přeliv se používá především v místech s velkým rozsahem průtoků. 

Obdélníkový přeliv je naopak vhodný umístit tam, kde jsou průtoky vyrovnané. 
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2.2 ŽLAB 

Žlaby představují vzdouvací konstrukce založené na zúžení proudu, díky kterému 

dojde ke změně říčního proudění na bystřinné. Lze je většinou vsadit do stávajícího kanálu 

bez větších stavebních úprav. 

Žlaby mají vysoký měrný rozsah a zároveň způsobují nízkou energetickou ztrátu. 

Zároveň jsou velmi odolné proti zanesení, proto jsou vhodné pro měření vod s vysokým 

obsahem nerozpuštěných látek. 

Nejznámější žlaby u nás: 

- Parshallovy; 

- Montana; 

- Venturiho; 

- Saniiri a další. 

2.3 VOLNÝ PŘEPAD 

V zařízení, vytvářejícím náhlý pokles proudového paprsku, se výška hladiny měří na 

samém okraji koryta před záporným stupněm ve dně. Ve stejném místě se měří průtočná 

plocha. Po užití vhodné rovnice (stanovené případnou kalibrací) je následně stanoven průtok 

[2]. 

2.4 ZŘEĎOVACÍ METODA 

Do toku je kontinuálně nebo jednorázově zaváděn roztok obsahující snadno 

zjistitelnou chemickou látku. Roztok je nutné dokonale promíchat s celým proudem, což lze 

zajistit dávkováním z obou břehů nebo do několika míst po celé šířce toku. Roztok musí být 

snadno rozpustný.  

Dále po toku jsou odebírány vzorky vody. Poměr mezi koncentrací aplikovaného 

roztoku a následného odebraného vzorku je pak měřítkem průtoku. 

2.5 METODA STANOVENÍ PRŮTOKU ZE ZNÁMÉHO PRŮBĚHU 

HLADINY 

Plocha průtočného profilu vybraného úseku koryta (který je pokud možno jak přímý, 

tak i prizmatického charakteru) je zaměřena v řadě příčných řezů. Drsnost koryta je 

odhadnuta po jeho prohlídce nebo případně po změření charakteristik dna. Průtok je stanoven 

změřením úrovně hladiny ve dvou nebo třech příčných řezech (o známé vzdálenosti mezi 

sebou) a zavedením sklonu, šířky toku v hladině, hloubky a drsnosti koryta do rovnice 

proudění v otevřených korytech (například rovnice Chézyho nebo Manningovy) [2]. 
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2.6 OBJEMOVÁ METODA 

Objemová metoda spočívá v naplnění objemu nádoby za určitou dobu. Jde zpravidla 

o nejpřesnější metodu, lze ji však použít jen pro relativně malé průtoky (výjimku tvoří 

speciální laboratoře vybavené zařízením pro jímání kapaliny do odměrné nádrže). 

2.7 PLOVÁKOVÁ METODA 

Plovákovou metodu je výhodné aplikovat tehdy, když není možné použít jiné měřidlo 

bodové rychlosti, v případě zvýšeného výskytu nerozpuštěných látek ve vodě při velmi 

malých rychlostech proudění nebo v případech průzkumu.  

Tato metoda nevyžaduje žádné speciální vybavení. Metoda spočívá v tom, že se 

v počátečním úseku umístí plovák na hladinu a nechá se plout středem toku až do koncového 

úseku. Ze změřené vzdálenosti obou úseků a doby plavby plováku vypočítáme rychlost. Tu 

následně zkorigujeme na průměrnou profilovou rychlost proudu a po vynásobení průřezem 

koryta a součinitelem hydraulického odporu získáme hodnotu průtoku. 

Podmínky použití plovákové metody: 

a) je nutné vybrat rovný úsek; 

b) profil toku musí být co co nejvíce konstantní; 

c) je nutné se vyhnout bočním, spodním a turbulentním proudům; 

d) plovák musí plout středem toku. 

2.8 METODY UŽÍVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ (HYDROMETRICKÉ) 

VRTULE 

Vodoměrné (hydrometrické) vrtule s rotačním prvkem jsou i přes rozvoj systémů 

založených na jiných principech dodnes nejpoužívanějšími přístroji pro měření rychlosti 

proudění vody i průtoku metodou rychlostního pole. 

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

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

Metoda užívající HV-měřidla bude popsána podrobněji, jelikož je na ni často 

odkazováno u kapitol zabývajícími se elektromagnetickými indukčními měřidly bodových 

rychlostí, které jsou předmětem předložené práce. Zejména normy ISO TS 15768:2000 [5] 

a ISO 3455:2007 [6], které jsou podrobně popsány a citovány v kapitolách 4 a 5, tato měřidla 

vzájemně srovnávají nebo na ně odkazují. 

Při dalším popisu HV-měřidel v kapitolách 2.8.1 až 2.8.3 je čerpáno z normy ČSN 

ISO 2537:1993 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech, vodoměrné vrtule s rotačním 

prvkem [4]. 
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2.8.1 Typy HV-měřidel a konstrukční charakteristiky 

HV-měřidla můžeme rozdělit na následující typy: 

a) vrtule miskovitého typu; 

b) vrtule propelerového typu. 

Vrtule miskovitého typu 

Vrtulí miskovitého typu se rozumí sestava, která se otáčí v proudící vodě, je tvořena 

miskami nebo zakřivenými lopatkami připevněnými k tělu vrtule po jeho obvodu ve stejných 

vzdálenostech od sebe. Obvykle je používán rotor se svislou osou [4]. 

Obsahují tyto části: 

- rotor otočný kolem svislé osy; 

- tělo vrtule; 

- ložiska; 

- hlavní kostru nebo rám; 

- komoru obsahující zařízení k vysílání signálů; 

- stabilizační plochy; 

- prostředky k upevnění vrtule na závěsné zařízení. 

Rotor má být obecně tvořen šesti dutými nebo plnými kónickými miskami (kornouty), 

připevněnými ve stejné vodorovné rovině pod stejným úhlem ke konstrukci, spojené se 

svislou hřídelí. Tato sestava musí být uchycena v rámu pomocí horního hřídelového ložiska a 

dolního opěrného ložiska, skládajícího se ze středního otočného čepu a ložiskového 

pouzdra [4]. 

 

Obr. 2.8.1 Vrtule miskovitého typu – Priceova vrtule (typ AA) [9] 
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Vrtule propelerového typu 

Vrtulí propelerového typu se rozumí sestava, která se skládá z několika pravoúhlých 

lopatek upevněných ve stejných vzdálenostech po obvodu těla vrtule nebo ze dvou či tří 

šroubovitých lopatek vytvarovaných kolem těla vrtule tak, aby se v proudící kapalině otáčely 

kolem vodorovné osy [4]. 

Obsahují tyto části: 

- rotor, který tvoří propeler otočný kolem pevné osy nebo otáčivá sestava sestávající 

z propeleru a hřídele; 

- dvě ložiska; 

- zařízení vysílající signál indikující otáčení rotoru; 

- prostředky pro připevnění vrtule k závěsnému zařízení. 

Může být vybavena jedním nebo několika vyměnitelnými propelery, z nichž každý má 

různé stoupání a/nebo různý průměr. Každý propeler může být tvořen dvěma nebo více 

rovnými nebo šroubovitými lopatkami, které se zpravidla otáčejí kolem vodorovné osy. 

Propelery musí být vyrobeny z nedeformovatelného materiálu [4]. 

 

Obr. 2.8.2 Vrtule propelerového typu - Model 001 & 002, výrobce Valeport [15] 
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Zařízení na počítání otáček 

Rotor musí při svém otáčení prostřednictvím mechanických kontaktů nebo 

magnetického, optického či jiného zařízení vysílat jasný a pozitivní signál při všech 

rychlostech rozsahu použití HV-měřidla. Pokud jsou pro přenos signálu použity elektrické 

kabely, měly by být přiměřeně vodotěsné [4]. 

Pro měření nízkých rychlostí musí být možné zvolit frekvenci signálů vysílaných 

čítacím mechanismem [4]. 

Směrová stabilita 

Směrová stabilita musí být zajištěna pomocí stabilizačních ploch nebo jiných 

prostředků zajišťujících, aby se vrtule nastavila do směru proudu a zůstala v stabilní poloze 

v celém rozsahu kalibrovaných rychlostí. Směrová stabilita může být zajištěna pomocí 

závěsného systému, stabilizačních ploch nebo jiných zařízení, která jsou připevněna k vrtuli 

nebo tvoří její nedílnou součást [4]. 

2.8.2 Princip činnosti a požadavky na provoz 

Rotační prvek HV-měřidla je poháněn kapalinou úhlovou rychlostí, která je úměrná 

rychlosti kapaliny v místě ponoření vrtule. Velikost úhlové rychlosti přitom musí přesahovat 

kritickou hodnotu. Úhlová rychlost musí zároveň být ve známém vztahu k rychlosti proudění 

v rozsahu kalibrovaných rychlostí udávaném výrobcem nebo kalibrační stanicí. HV-měřidlo 

musí reagovat na změny rychlosti rychle a plynule [4]. 

HV-měřidlo musí být používáno pouze v kapalinách, jejichž vlastnosti jsou podobné 

těm, ve kterých byly kalibrovány. Jestliže jsou vlastnosti kapaliny výrazně odlišné, vrtule 

musí být překalibrována v kapalině s obdobnými vlastnostmi jako ta, v níž bude vrtule 

použita [4]. 

Osa rotačního prvku smí být kolmá ke směru proudění nebo s tímto směrem 

rovnoběžná v závislosti na typu vrtule. Vodoměrné vrtule běžné konstrukce jsou určeny pro 

provoz ve vodorovné nebo téměř vodorovné poloze [4]. 

2.8.3 Trvanlivost 

HV-měřidla musí být vyrobeny z nekorodujících materiálů nebo z materiálů účinně 

chráněných proti korozním účinkům vody v přírodě. Výrobce by měl dodat informace 

o materiálu, z něhož jsou vyrobeny HV-měřidla, které smí být použity v kapalinách, lišících 

se svými fyzikálními vlastnostmi od většiny přírodních vod. Odpovědnost za rozhodnutí 

o vhodnosti HV-měřidel pro navrhované použití nese uživatel [4]. 
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HV-měřidlo musí mít dostatečně robustní konstrukci, aby si v běžných podmínkách 

uchovalo svou kalibrační charakteristiku. Používání HV-měřidla ve slané vodě nebo ve vodě 

obsahující plaveniny zkracuje její životnost [4]. 

2.9 ULTRAZVUKOVÁ (AKUSTICKÁ) METODA 

Měřidla průtokové rychlosti v otevřených korytech pomocí ultrazvuku nejsou na 

českém trhu zdaleka tak rozšířeny jako měřidla využívající jiných metod, zejména potom 

ultrazvuková měřidla bodových rychlostí.  

Výrobci nabízejí tato měřidla v různých provedeních. V této práci byly pro příklad 

využity produkty firmy OTT hydromet GmbH. 

Ultrazvuková měřidla můžeme rozdělit na: 

a) měřidla s pevnou instalací; 

b) měřidla mobilní, bodová. 

2.9.1 Měřidla s pevnou instalací 

Využívají metodu měření průtoku založenou na měření časové prodlevy zvukového 

signálu. Ultrazvukové vysílače či přijímače jsou umístěny na protilehlých stranách koryta, 

přičemž čidla jsou ve směru koryta vzájemně posunuta. Měřidlo zaznamenává rozdíl mezi 

časovými prodlevami při šíření zvukového signálu proti vodě (rychlost vody prodlužuje dobu, 

za kterou dorazí signál) a po vodě (rychlost vody zkracuje zvukovou prodlevu). Ze známé 

vzdálenosti mezi čidly (vysílačem a přijímačem) a rozdílu mezi časovými prodlevami se 

dopočítává úhlová složka cosinu rychlosti tedy průměrná profilová rychlost. Z průměrné 

profilové rychlosti a průtočné plochy se vyčísluje okamžitý průtok [8]. 
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2.9.2 Měřidla mobilní, bodová 

Měří bodovou rychlost částic nerozpuštěných látek obsažených ve vodě a hloubku 

vody. Měřidlo vysílá v krátkých časových intervalech (0,5 – 4,0) ms zvukový signál 

a zaznamenává spektrum zvukového echa (ozvěny). S využitím korelační metody 

vyhodnocování obrazu odezvy vypočte délku translace (posunu) mezi jednotlivými 

zvukovými obrazy. Ze známého intervalu mezi signály se vypočte bodová rychlost [8]. 

 

Obr. 2.9.1 Model OTT SLD, boční senzor [18] 

Obr. 2.9.2 Model OTT ADC, bodové měřidlo [18] 
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Speciálním příkladem může být měřidlo OTT Q Liner2 ADCP Boat, které funguje 

jako plovoucí těleso na hladině kapaliny a měří jak bodovou rychlost, tak hloubku v daném 

místě. Měření lze provádět na dálku jak ze břehu, tak z mostu či lávky. 

 

 

2.10 ELEKTROMAGNETICKÁ METODA 

Podobně jako ultrazvuková metoda ani elektromagnetická metoda měření průtokové 

rychlosti v otevřených korytech není na českém trhu příliš rozšířena, proto je velmi těžké se 

v této problematice zorientovat, což bylo také důvodem ke zpracování této práce. 

Elektromagnetickou metodu lze opět na základě produktů nabízenými výrobci rozdělit 

následovně: 

a) měřidla využívající cívku na plnou šířku kanálu; 

b) elektromagnetická indukční měřidla bodových rychlostí.  

2.10.1 Elektromagnetická metoda užívající cívku na plnou šířku kanálu 

Elektromagnetickou indukcí způsobenou protékáním vody vertikálním magnetickým 

polem se mezi oběma protějšími břehy vyvolají malé elektrické potenciály. Magnetické pole 

je vytvořeno cívkou ukrytou pode dnem nebo překlenutou napříč řekou. Elektrický potenciál 

je úměrný šířce řeky, magnetickému poli a průměrné profilové rychlosti v daném profilu. 

Průtok je pak získán vynásobením průměrné profilové rychlosti průtočnou plochou [2].  

Na shodném principu pracují i magneticko-indukční průtokoměry instalované 

v tlakových systémech. 

Obr. 2.9.3 Model OTT Q Liner2 ADCP Boat [18] 
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2.10.2 Elektromagnetická indukční měřidla bodových rychlostí 

Elektromagnetickými indukčními měřidly, která jsou předmětem předložené práce, se 

budeme podrobně zabývat v dalších kapitolách. 
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3  MĚŘENÍ BODOVÝCH RYCHLOSTÍ VYBRANÝCH 

MĚŘIDEL A STANOVENÍ PRŮTOKU 

Výčet metod nyní zúžíme pouze na metody využívající bodové měření rychlosti. 

Konkrétně se již budeme zabývat pouze HV-měřidly a EMI-měřidly, jejich použití je 

podrobně popsáno v ČSN EN ISO 748:2008 Hydrometrie – Měření průtoku kapalin 

v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí a plováků [3]. Norma se sice zabývá 

zejména HV-měřidly, nicméně EMI-měřidla jsou v ní rovněž zmíněna jako možná měřidla 

rychlosti, proto pravděpodobně můžeme převážnou část této normy aplikovat i na EMI-

měřidla. Normu ČSN EN ISO 748 v rámci EMI-měřidel rozšiřuje norma ISO TS 15768. 

Informace z této normy jsou popsány v kapitole 4. 

Je velmi pravděpodobné, že se ultrazvuková bodová měřidla mohou také řídit ČSN 

EN ISO 748, jelikož provozní podmínky i výstup z měření by měly být obdobné jako u EMI-

měřidel. Nicméně v této normě zmíněny nejsou a žádnou jinou vlastní českou technickou 

normu nemají. Pro nedostatek podkladů se tedy jimi již nebudeme zabývat. 

Rovněž se již nebudeme zabývat plovákovou metodou, jejímž výstupem je sice také 

bodová (hladinová) rychlost, ale funguje na zcela jiném principu, takže pro srovnání s EMI-

měřidly nemá velký význam. 

Následující kapitoly 3.1 až 3.5 popisují zejména samotný průběh měření rychlosti HV-

měřidly a EMI-měřidly a jejich následné vyhodnocení.  V těchto kapitolách je čerpáno 

z normy ČSN EN ISO 748, přičemž řada informací byla úměrně zkrácena. 

3.1 VOLBA A VYMEZENÍ MÍSTA MĚŘENÍ 

3.1.1 Volba místa měření 

Zvolené místo by mělo splnit, pokud je to možné, řadu požadavků. Zmíněny budou 

pouze některé z nich. 

Koryto by mělo být v místě měření přímé a mělo by mít stejný příčný průřez a sklon, 

aby byla zajištěna minimalizace netypického rozdělení rychlostí. Pokud je délka koryta 

omezena, doporučuje se pro použití HV-měřidel nebo dalších měřidel rychlosti, aby přímá 

délka koryta proti proudu byla alespoň dvojnásobkem délky po proudu [3]. 

Směry proudění na všech bodech jakékoliv svislice v dané šířce by měly být vzájemně 

rovnoběžné a v pravém úhlu k příčnému průřezu [3]. 

Dno a břehy koryt by měly být stabilní a dobře určeny při všech stavech vody pro 

usnadnění přesného měření příčného průřezu a zajištění stejných podmínek během měření 

a mezi dvěma měřeními průtoku [3]. 
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Měřený průřez by měl být v celé šířce přehledný a bez stromů, vodních rostli nebo 

jiných překážek [3]. 

3.1.2 Vymezení místa měření 

Je třeba věnovat pozornost samotnému místu měření. Takovým místem může být stálá 

vodoměrná stanice nebo nově zvolené místo v terénu bez jakýchkoliv předchozích měření. 

Jestliže je místo stanoveno jako stálá vodoměrná stanice, nebo je pravděpodobné, že 

bude používáno k měření v budoucnu, mělo by být vybaveno prostředky pro vymezení 

příčného průřezu a pro stanovení stavu vody. Tam, kde je místo použito jen jednou, nebo 

zřídkakdy a kde neexistují průměry určující stálé hodnoty v místě měření, měla by být 

věnována pozornost k zabezpečení, že se stav vody a /nebo proudění během doby měření 

významně nezmění [3]. 

Poloha každého příčného průřezu kolmá ke střednímu směru proudění, musí být 

určena na obou březích jasně viditelnými a snadno identifikovatelnými značkami.  Na 

místech, která mívají vysokou sněhovou pokrývku, smějí být přímé značky průřezu vztaženy 

k jiným objektům, jako jsou např. naskládané kameny [3]. 

3.2 MĚŘENÍ PLOCHY PŘÍČNÉHO PRŮŘEZU 

Příčný průřez otevřeného koryta v místě měření musí být stanoven z dostatečného 

počtu bodů ke stanovení tvaru dna. Poloha každého bodu je stanovena měřením jeho 

vodorovné vzdálenosti k pevnému referenčnímu bodu na jednom břehu koryta v přímce 

příčného průřezu. To umožňuje výpočet plochy jednotlivých pásů oddělených sousedními 

svislicemi, ve kterých je měřena rychlost [3]. 

Pro výpočet plochy příčného průřezu je potřeba změřit šířku koryta, a to např. měřicím 

pásem nebo optickými dálkoměry. Pro každý příčný průřez musí být dále provedeno měření 

hloubky v dostatečně těsných intervalech. Hloubka je většinou měřena pomocí sondovací tyče 

nebo sondovacího lana. 

Měření šířky i hloubky příčného průřezu je podrobně popsáno v ČSN EN ISO 748. 

3.3 MĚŘENÍ RYCHLOSTI POUŽITÍM MĚŘIDEL BODOVÝCH 

RYCHLOSTÍ 

V ČSN ISO EN 748 jsou měřidla bodových rychlostí označována souhrnným názvem 

vodoměrné vrtule. Při nahlédnutí do ČSN ISO EN 772:2012 Hydrometrická měření - 

Terminologie [1] se skutečně vodoměrnou (hydrometrickou) vrtulí obecně rozumí přístroj na 

měření rychlosti proudění vody. Dále jsou v ČSN ISO EN 748 ve výčtu použitelných měřidel 

vodoměrných vrtulí popsána dvě zařízení, a to vodoměrné vrtule s rotačním prvkem (HV-
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měřidla) a indukční hydrometrické přístroje (EMI-měřidla). Vzhledem k tomu, že EMI-

měřidla nemají žádné části vrtulového tvaru, může se zdát tento název zavádějící. Proto je 

v této práci místo vodoměrných vrtulí používán souhrnný název měřidla bodových rychlostí. 

Dále je tedy popsán postup při měření rychlosti těmito dvěma měřidly bodových 

rychlostí. 

Z popisu EMI-měřidla v ČSN ISO EN 748 stojí za zmínku omezení hloubky měření, 

která nemá být menší než trojnásobek svislého rozměru měřicího snímače. Výjimkou je pouze 

případ, kde příčný průřez je na jedné straně velmi mělký, avšak je nejvhodnější.  

Existuje několik metod stanovení průměrné rychlosti na svislici a metod stanovení 

průtoku. ISO TS 15768 však zmiňuje pouze praktické aspekty použití EMI-měřidel k určení 

průtoku v otevřených korytech za použití metody rychlostního pole (bude podrobně popsáno 

v kapitole 4), nicméně dá se předpokládat, že je při samotném měření a následném zpracování 

výsledků možné použít i další metody. Proto zde jsou všechny nejpoužívanější popsány.  

3.3.1 Postup měření 

Měření rychlosti jsou pravidelně prováděna ve stejné době, jako měření hloubky. Tato 

metoda musí být použita zvláště v případech nestabilního dna. Jsou-li však dvě měření 

provedena v různých časech, musí být měření prováděno v dostatečném počtu míst [3]. 

Při rozhodování o specifickém počtu n svislic v malých korytech (< 5 m), které jsou 

stanoveny pro účel měření průtoku v jednotlivých místech, musí být použita následující 

kritéria (viz obr. 3.3.1). Tato kritéria musí být minimálním požadavkem a pouze praktickým 

omezením doby, nákladů nebo podmínek na měřicí místo a měla by vyústit v omezení těchto 

počtů [3]. 

Tab. 3.3.1 Počet svislic v závislosti na šířce koryta [3] 

Šířka koryta Počet n svislic 

< 0,5 m n = 5 až 6 

> 0,5 m a < 1 m n = 6 až 7 

> 1 m a < 3 m n = 7 až 12 

> 3 m a < 5 m n = 13 až 16 

> 5 m n ≥ 22 

 

Pro koryta šířky > 5 m musí být počet svislic zvolen tak, aby průtok v každém pásu 

byl, pokud je to možné, menší než 5 % celkového průtoku, a aby v žádném případě 

nepřekročil 10 % [3]. 
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Měřidlo bodových rychlostí musí být drženo v požadované poloze v každé svislici 

pomocí brodicí tyče, v případě mělkých koryt, nebo závěsem na laně nebo na tyči v případě 

hlubších koryt. [3]. 

Když je možné orientaci měřidla bodových rychlostí kontrolovat, například když jsou 

kalibrovány ponorné tyče, měl by být měřič držen v pravých úhlech k měřenému příčnému 

průřezu. Tam, kde se vyskytuje šikmé proudění, nebo není příčný průřez v pravých úhlech ke 

směru proudění a měřič je zavěšen, sám se srovná se směrem proudění. V těchto případech 

musí měřič dovolit nastavení v proudu před zahájením odečtu [3]. 

Pozornost by měla být věnována zajištění, aby měření nebylo ovlivněno náhodnými 

hladinovými vlnami a větrem [3]. 

Minimální doba měření: 

- rychlost v každém zvoleném bodě musí být měřena při nasazení HV-měřidla po dobu 

minimálně 30 s [3]; 

- ve starší verzi ČSN ISO EN 748 je zmíněna i doba měření rychlosti pro EMI-měřidla, 

a to minimálně 10 s, v nové verzi není doba měření rychlosti EMI-měřidel zmíněna 

vůbec. 

Měřidlo bodových rychlostí musí být v pravidelných intervalech vytaženo z vody nebo 

k hladině k přezkoušení, obvykle při přechodu z jedné svislice do druhé [3]. 

V korytech s neustáleným prouděním je možná korekce změn celkového průtoku 

během doby měření nejen měřením změn vodního stavu, ale také současně měřením rychlosti 

ve stejném vhodně zvoleném bodě v hlavním proudu [3]. 

3.3.2 Metoda stanovení průměrné rychlosti na svislici 

Volba metody měření rychlosti závisí na určitých činitelích. Těmi jsou: dostupnost 

v čase, šířka a hloubka koryta, podmínky dna v měřicím úseku koryta proti proudu, rychlost 

kolísání hladiny, očekávaný stupeň přesnosti a použité vybavení [3]. 

Tyto metody jsou klasifikovány následovně: 

a) metoda rychlostního pole; 

b) redukované bodové metody; 

c) integrační metody. 

Jednotlivé metody jsou dále podrobně popsány v ČSN EN ISO 748. 

3.3.3 Chyby a omezení 

V rámci různých metod se může vyskytnout množství náhodných chyb, přestože 

všechna uvedená opatření budou dodržena. 

Chyby mohou vzniknout: 
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- jestliže je proudění neustálené; 

- jestliže nerozpuštěná látka ovlivňuje funkčnost měřidla bodových rychlostí; 

jestliže se vyskytuje šikmé proudění, a jestliže nejsou přesně známy příslušné korekční 

součinitele; 

- jestliže měřidlo bodových rychlostí je použito pro měření rychlosti mimo rozsah 

stanovený kalibrací; 

- jestliže uspořádání pro měření (jako např. závěsné tyče nebo lana měřidel bodových 

rychlostí, člun, atd.) se liší od uspořádání použitého během kalibrace vodoměrné 

vrtule, smí být v takovém případě systematická chyba; 

- jestliže existují významná narušení vodní hladiny větrem; 

- jestliže měřidlo bodových rychlostí není pevně drženo na správném místě během 

měření [3].  

3.4 VÝPOČET PRŮTOKU 

Metody stanovení průtoku z měření měřidly bodových rychlostí se dělí na grafickou 

a aritmetickou. Grafická metoda se dělí na integrační metodu hloubka-rychlost a integrační 

metodu rychlostního pole. Další metody jsou použitelné za zvláštních podmínek. 

Podrobný popis metod stanovení průtoku je opět uveden v ČSN EN ISO 748. 

3.5 NEJISTOTY MĚŘENÍ 

Všechna měření fyzikálních veličin jsou předmětem nejistot. Tyto jsou způsobeny 

systematickými chybami (vlivy) na použitém zařízení pro kalibraci a měření, nebo náhodnými 

rozptyly, například: nedostatečnou citlivostí použitého zařízení pro měření. Výsledek měření 

je tak pouze odhadem správné hodnoty měřené veličiny, a tudíž je úplný jen, když je 

doprovázen údajem jeho nejistoty [3]. 

Další popis nejistoty měření a metod jejich výpočtu jsou popsány v ČSN EN ISO 748. 
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4  POPIS A POUŽITÍ EMI-MĚŘIDEL 

Předmětem našeho dalšího řešení budou už výhradně jen EMI-měřidla. Jak jsme si 

mohli povšimnout, české technické normy v současné době nevěnují konkrétně EMI-

měřidlům žádnou nebo jen minimální pozornost.  

V ČSN ISO EN 748 jsme k EMI-měřidlům nalezli pouze: 

- krátký stručný obecný popis EMI-měřidla; 

- informaci, že EMI-měřidla nesmí být použita ve vodě, která má menší hloubku než 

trojnásobek svislého rozměru měřicího snímače; 

- informaci, že průměrná rychlost na svislici může být získána přímým odečtením 

přístroje v případě aplikace integrační metody. 

Ve starší verzi ČSN ISO EN 748 jsme nalezli informaci, že rychlost v každém 

zvoleném bodě musí být měřena po dobu minimálně 10 s. 

Více se v současné době z českých technických norem v oblasti EMI-měřidel 

nedozvídáme. 

Některé další skutečnosti o fungování EMI-měřidel sice můžeme z ČSN ISO EN 748 

analogicky k HV-měřidlům získat (problematika byla popsána v úvodu kapitoly 3), ale je 

otázkou, o které informace se můžeme reálně opřít. 

Podobně je tomu i u českých výrobců měřidel průtoku kapaliny založených na využití 

principu elektromagnetické indukce. Můžeme nalézt pouze elektromagnetické (indukční) 

průtokoměry určené pro uzavřená potrubí, případně elektromagnetická měřidla užívající cívku 

na plnou šířku kanálu. Tato měřidla jsou podrobně popsána v normách: 

- ČSN EN ISO 6817:1997 Měření průtoku vodivých kapalin v uzavřených profilech - 

Metoda užívající indukční průtokoměry; 

- ČSN EN 29104:1995 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Metody 

hodnocení činnosti indukčních průtokoměrů kapalin. 

Elektromagnetickým průtokoměrům, určeným pro tlakové systémy, se ale nebudeme 

dále věnovat, protože nejsou předmětem našeho řešení. 

Existují však dvě mezinárodní normy, které se věnují konkrétně EMI-měřidlům. Jedná 

se o: 

- ISO/TS 15768:2000 Měření bodové rychlosti kapaliny v otevřených korytech – 

Konstrukce, výběr a použití elektromagnetických měřidel rychlosti [5]; 

- ISO 3455:2007 Hydrometrie – Kalibrace měřidel rychlosti proudění vody v přímých 

otevřených nádržích [6]. 

ISO/TS 15768 se podrobně zabývá EMI-měřidly, jejich konstrukcí, výběrem 

a použitím. Často je v ní odkazováno na HV-měřidla jako taková (ČSN ISO 2537) a velmi 

často i na podmínky použití a měření HV-měřidly (ČSN ISO EN 748). Nejdůležitější údaje 
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z těchto českých technických norem, na které je odkazováno, byly popsány v předešlých 

kapitolách. 

ISO 3455 se podrobně zabývá kalibrací EMI-měřidel, kalibrace bude podrobně 

popsána v kapitole 5. 

Zdrojem, ze kterého byly zpracovány kapitoly 4.2 a 4.3, je ISO/TS 15768. Byl 

proveden překlad z anglického jazyka s tím, že názvosloví bylo, pokud to bylo možné, voleno 

v souladu s ČSN EN ISO 772. 

4.1 PRINCIP MĚŘENÍ 

EMI-měřidlo měří rychlost proudění kapaliny pomocí Faradayova zákona 

elektromagnetické indukce. Tento zákon říká, že když se elektrický vodič pohybuje 

magnetickým polem, vytváří se na jeho koncích elektrické napětí. Velikost tohoto napětí je 

přímo úměrná rychlosti, kterou se elektrický vodič pohybuje napříč magnetickým polem. 

Když kapalina proudí přímo proti čelní straně měřicího snímače, potom jsou směr 

proudění, magnetické pole a polarita snímaného napětí navzájem kolmé. Proto výstupní 

napětí na elektrodách reprezentuje rychlost proudění. 

Měřicí snímač je vybaven elektromagnetickou cívkou, která vytváří elektromagnetické 

pole. Dvojice uhlíkových elektrod měří napětí indukované rychlostí elektrického vodiče, 

kterým je v našem případě proudící kapalina. Naměřené napětí je elektronikou zařízení 

zpracováno a převedeno na rychlost. 

 

Obr. 4.1.1 Princip měření rychlosti kapaliny měřicím snímačem [14] 
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4.2 KONSTRUKCE EMI-MĚŘIDLA 

4.2.1 Obecně 

EMI-měřidlo obvykle obsahuje následující komponenty (viz obr. 4.2.1): 

- měřicí snímač; 

- nosnou tyč; 

- vyhodnocovací jednotku; 

- datový kabel; 

- zdroj elektrické energie. 

 

 

 

Zdroj elektrické energie bude obvykle akumulátor, umístěný ve vyhodnocovací 

jednotce. Datový kabel bude obsahovat samostatné vodiče zajišťující transport elektrického 

signálu z měřicího snímače do vyhodnocovací jednotky a následnou elektrickou odezvu 

z vyhodnocovací jednotky zpět do měřicího snímače. 

Obr. 4.2.1 Popis EMI-měřidla [18] 
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Datový kabel může, ale nemusí, být oddělitelný od měřicího snímače nebo od 

vyhodnocovací jednotky. Závisí na produktech jednotlivých výrobců. Měřicí snímače se 

mohou značně lišit velikostí a tvarem. 

Většina EMI-měřidel je schopna rozlišit a ukázat směr proudu, tj. zda je směr toku 

vpřed nebo vzad vzhledem k referenční rovině měřicího snímače. Někteří výrobci nabízejí 

varianty, které jsou schopny rozlišit a ukázat směr proudění v jednom nebo obou 

směrech horizontální či vertikální roviny. 

4.2.2 Měřicí snímač 

Měřicí snímač se obecně skládá z aerodynamického pevného tělesa, uvnitř kterého je 

umístěna elektromagnetická cívka (pro generování elektromagnetického pole). Také obsahuje 

jeden nebo více párů snímacích elektrod, které jsou schopny detekovat elektrický potenciál, 

vytvořený pohybem vody (elektrický vodič), prostřednictvím místního elektromagnetického 

pole. 

 

 

Měřicí snímač by měl být konstruován takovým způsobem a z takových materiálů, aby 

zabránil průniku vlhkosti za všech podmínek použití, pro které je zařízení určeno, aby bylo 

zajištěno spolehlivé a přesné fungování přístroje po dobu pracovní životnosti přístroje. 

Každá dvojice snímacích elektrod je obvykle umístěna na povrchu snímače v určité 

vzdálenosti od sebe v závislosti na detailním návrhu zařízení. Pohyb vody (vodiče) skrz 

elektromagnetické pole, generované vnitřní cívkou přístroje, způsobí generování elektrického 

potenciálu. Tento elektrický potenciál může být detekován elektrodami a je přímo úměrný: 

- intenzitě pole; 

- velikosti vodiče; 

- rychlosti vodiče přes pole. 

Obr. 4.2.2 Příklad měřicího snímače [14] 
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Velikost vodiče (oblast vody, jehož průměrná rychlost je detekována zařízením) je 

funkcí tvaru a rozsahu pole, generovaného elektrickou stimulací cívky, dále závisí na 

orientaci tohoto pole vzhledem ke směru proudění. Maximální potenciál je obvykle 

generován, pokud je přímka dvojice snímacích elektrod normální vzhledem ke směru 

proudění. Různé přístroje mohou vytvořit různě velké elektromagnetické pole a tudíž 

i vykazovaná rychlost může pocházet z různě velkých oblastí v okolí snímače (velikost 

objemu, ze kterého je rychlost vyhodnocena). 

Síla a rozsah elektromagnetického pole se může měnit, pokud jsou měřicí snímače 

umístěny v těsné blízkosti k rozhraní vzduch/voda nebo voda/dno kanálu. Kalibrace zařízení 

může být ovlivněna v případě, že je elektromagnetické pole přerušené jedním nebo druhým 

(nebo oběma) rozhraním. V takovém případě je nutné požádat o pokyny výrobce nebo 

dodavatele zařízení. 

Měřicí snímač je vybaven dvěma nebo více páry snímacích elektrod, páry jsou 

obvykle uspořádány v přímkách navzájem kolmých. Ve dvoupárovém zařízení by se měly 

přímky zahrnující každou jednotlivou dvojici elektrod (nebo roviny obsahující tyto přímky), 

protínat v pravém úhlu. Dva páry by měly být za normálních okolností rozmístěny 

v horizontální rovině, díky čemuž je zařízení jako celek schopno stanovit a uvést skutečný 

směr proudění vzhledem k absolutnímu směru v horizontální rovině. 

Ve trojpárovém zařízení je třetí dvojice elektrod obvykle orientována v pravém úhlu 

k rovině dvou dalších párů. Celé zařízení může stanovit a uvést absolutní směr vzhledem 

k vertikální i horizontální rovině. 

V zařízeních, které umožňují odpojení měřicího snímače od datového kabelu, je 

konektor obvykle plně odolný proti vlhkosti. Ten je schopen odolat do hloubky uvedené ve 

specifikaci zařízení od výrobce. Nicméně může být zakázáno odpojit snímač od 

vyhodnocovací jednotky ve chvíli, kdy je přístroj pod vodou. Kromě toho závitové spoje 

mohou být provedeny velmi jemným závitem, který vyžaduje zvýšenou pozornost při 

odpojování nebo opětovném spojení, aby se zabránilo náhodnému poškození závitu (tj. ztrátě 

izolačních vlastností), které by mohlo způsobit ztrátu voděodolnosti. Je také důležité, aby 

konektory byly vždy naprosto čisté. 

Aby jakékoliv EMI-měřidlo fungovalo uspokojivě, je nutné, aby voda, ve které je 

měřidlo aplikováno, byla dostatečně vodivá. Minimální vodivost vody, při které se provádí 

měření, se může lišit mezi výrobci nebo mezi různými variantami stejného výrobce. Typické 

minimální hodnoty vodivosti vody, ve kterých může EMI-měřidlo rozumně fungovat, je 
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v rozsahu mezi 30 µS a 100 µS 
2
, v závislosti na výrobě zařízení a také na základě rychlosti 

vody. Nízká rychlost a nízká vodivost obecně způsobí zhoršení kvality měření. 

Povrchová kontaminace měřicího snímače může mít vliv na kalibraci zařízení tím, že 

změní elektricky vodivé vlastnosti jeho elektrod. Měřidlo by se mělo po každém měření umýt 

od bahna a dalších nečistot a mělo by se bezprostředně před použitím čistit přípravky 

neobsahující tuky (měkkým hadříkem a jemným nebrusným čisticím prostředkem). Je-li na 

hladině olejová vrstva, měl by být měřicí snímač ochráněn od kontaktu s olejem při vkládání 

do vody. Například lze na měřicí snímač umístit sáček a pod hladinou (a tedy i vrstvou oleje) 

sáček sundat. V případě kontaminace měřicího snímače se doporučuje dodržovat návod 

k obsluze nebo rady výrobce. 

Kalibrace EMI-měřidla bude pravděpodobně funkcí hydrodynamických vlastností 

měřicího snímače, určeného jeho konkrétním tvarem a drsností povrchu. Měřicí snímače jsou 

obvykle vyrobeny z materiálu, který je přiměřeně odolný proti poškození nárazem, otěrem 

nebo kontaktem s chemikáliemi. Nicméně je třeba dbát obezřetnosti při manipulaci 

a nasazování měřicího snímače, aby se zabránilo náhodnému poškození, které by změnilo 

jeho tvar nebo specifickou drsnost. V případě pochybností a pozorovatelné změny může být 

vhodná rekalibrace nebo porovnání výkonu vůči referenčnímu zařízení. 

4.2.3 Nosná tyč 

Nejběžnějším způsobem upevnění měřicího snímače je jeho přímé připevnění k nosné 

tyči. Je rovněž možné připevnit měřicí snímač kabelem a připojit „ocasní ploutve“ a olověné 

závaží, aby mohlo být měřidlo nasazeno v případech, kdy jsou nosné tyče nevhodné. 

Některá měřidla (ale ne nutně všechna), mohou umožnit nasazení pomocí 

hydrometrické lanovky. 

4.2.4 Vyhodnocovací jednotka 

V závislosti na konkrétním provedení, by měla mít vyhodnocovací jednotka EMI-

měřidla některé nebo všechny z těchto vlastností a funkcí: 

- zapnutí a vypnutí přístroje; 

- obsahovat požadované napájení z baterie; 

- propojení s vnějším zdrojem konstantně dostupné elektrické energie; 

- obsahovat dobíjecí vnitřní baterie; 

- používat vhodně regulované elektrické stimulace měřicího snímače; 

                                                 

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

měrná vodivost. Běžná mechanicky předčištěná voda vykazuje hodnoty měrné vodivosti 

v okolí 400 μS.cm
-1

. 
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- detekovat odezvu signálu z měřicího snímače, který představuje elektrický potenciál 

generovaný přes jednotlivé dvojice snímacích elektrod snímače; 

- vyčíslit vracející se signál ve vhodných elektrických jednotkách s odpovídajícím 

stupněm přesnosti, citlivosti a opakovatelnosti; 

- matematicky převést měřené elektrické jednotky na jednotky rychlosti 

(např. kalibrací); 

- okamžitě zpracovat nebo průměrovat signál (nebo jeho převedenou rychlost) 

z měřicího snímače přístroje v různých operátorsky volitelných periodách; 

- zobrazit okamžitou nebo průměrnou hodnotu rychlosti v digitální podobě; 

- obnovit zobrazení s frekvencí odlišnou od doby zpracování vybraného měření 

(tj. vykazování pohyblivé průměrné hodnoty zahrnuté během x sekund, která je 

aktualizována a zobrazena každých y sekund); 

- umožnění operátorovi vybírat z množství dostupných nastavení provozních režimů 

nebo funkcí zařízení; 

- poskytnout výstupní signál předem stanovené elektrické formy pro přenos dat na 

externí záznamové medium. 

 

 

Provozní součásti vyhodnocovací jednotky jsou obvykle umístěny 

v takovém ochranném obalu, který je vhodný pro provozní podmínky, ve kterých je 

Obr. 4.2.3 Vyhodnocovací jednotka firmy OTT [18] 
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doporučeno zařízení používat. Jeho konstrukce by měla zahrnovat přirozenou ochranu ve 

venkovním použití za deště a ve stanoveném rozsahu okolní teploty. 

V EMI-měřidlech, která umožňují odpojení vyhodnocovací jednotky od datového 

kabelu, je konektor běžně voděodolný a vhodný pro použití v dešti, ale není vždy odolný proti 

potopení. 

4.2.5 Datový kabel 

Je obvykle takové konstrukce a takového typu, aby vyhovoval elektrickým 

požadavkům celého zařízení. V závislosti na jednotlivých výrobcích může být trvale 

připojený nebo odpojitelný od jednoho či obou měřicích snímačů nebo vyhodnocovací 

jednotky. 

V EMI-měřidlech, která umožňují odpojení, není možné chybně zapojit konektory. 

V opačném případě by měly být vyžádány a následně dodrženy pokyny výrobce měřidla. 

V jednotlivých provedeních EMI-měřidla může být omezena délka datového kabelu. 

Tato omezená délka je obvykle uvedena ve specifikaci výrobce. Kromě toho, je-li délka 

datového kabelu změněna na jinou délku, než která byla použita při kalibraci měřidla, musí 

být provedena kalibrace s touto novou délkou datového kabelu. 

4.2.6 Zdroj energie 

Zdrojem energie je obvykle baterie umístěná ve vyhodnocovací jednotce EMI-měřidla. 

Jednotlivé konstrukce EMI-měřidla mohou dovolovat použití nabíjecích článků a je 

možné je nabíjet přímo uvnitř vyhodnocovací jednotky. 

EMI-měřidla, která jsou určena pro nabíjecí baterie, dovolují rovněž použití 

nenabíjecích baterií. Provozovatelé by měli dbát na to, aby zamezili nabíjení baterií ve chvíli, 

kdy si nejsou jistí, že byly nainstalovány dobíjecí články. V takovém případě, kdy jsou 

nabíjeny nenabíjecí baterie, může dojít k poškození zařízení a ohrožení obsluhy. 
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Obr. 4.2.4 Příklad umístění baterie ve vyhodnocovací jednotce [14] 

4.3 POUŽITÍ EMI-MĚŘIDEL 

4.3.1 Obecně 

Obecně lze říci, že EMI-měřidlo lze použít v každé provozní situaci, ve které lze 

použít HV-měřidlo. Výjimku tvoří místa, kde silné vnější elektromagnetické pole nebo 

elektrické rušení může nepříznivě ovlivnit měřidlo. 

EMI-měřidlo je funkčně podobné HV-měřidlu svou potřebou kalibrace. Každé EMI-

měřidlo by mělo být po své výrobě podrobeno procesu kalibrace. V tomto procesu je vztah 

mezi charakteristickým elektrickým signálem (který zařízení produkuje, když je vystaveno 

příslušné stimulaci) a rychlostí a směru proudu vody (se kterým je v té době v kontaktu) 

stanoven v rozsahu rychlostí, vhodných pro zamýšlené použití zařízení. 

EMI-měřidlo neobsahuje žádné pohyblivé konstrukční části. Zařízení je díky tomu 

odolné proti fyzikálním změnám během normálního provozního použití, je robustnější 

a rekalibrace by měly být tedy nutné v menší periodicitě. Nicméně u EMI-měřidel by měly 

být pravidelně kontrolovány výkon a elektrický proud ve vyhodnocovací jednotce a tyto 

parametry porovnány s referenčními standarty (kterými může být další podobné EMI-

měřidlo). A je-li pozorována změna výkonu v nepřijatelné míře, podrobí se celému procesu 

rekalibrace. 
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Ve vodě, která je elektricky vodivá, ale zcela bez pohybu, by EMI-měřidlo mělo 

zobrazit naměřenou rychlost nula s případnou přiměřenou odchylkou, která je funkcí 

konstrukce přístroje a která by měla být uvedena v jeho specifikaci. Stabilita nuly by měla být 

často kontrolována, nejlépe před a po každém pracovním nasazení. V případě zřejmého 

elektrického šumu nebo elektromagnetického rušení v okolí místa, kde je pozorována 

významná nulová nestabilita EMI-měřidla, není nutné podezírat výstup zařízení, pokud je 

prokázána stabilita nuly na jiných místech. 

Některá provedení EMI-měřidla mohou být schopna ukázat rychlost proudění vody 

v průběhu velmi krátké doby měření. Pokud je zařízení nastaveno pro provoz v režimu, který 

umožňuje měření okamžité rychlosti, může zobrazovat data, která podléhají okamžité změně 

v širokém rozmezí hodnot. Tyto varianty nemusejí nutně znamenat poruchu přístroje a mohou 

být změněny nastavením přístroje, aby zobrazoval pouze průměrné hodnoty v delší časové 

periodě. 

4.3.2 Měřicí postupy EMI-měřidel 

EMI-měřidla by měla být nasazena a používána stejným způsobem jako HV-měřidla. 

Mohou nastat provozní okolnosti, ve kterých může být výhodné využít schopnosti 

EMI-měřidla indikovat rychlost zpracovanou ve velmi krátkém časovém intervalu (například 

mění-li se rychle průtok vody). Indikace okamžité rychlosti je možná, ale (jak je popsáno 

výše) může mít za následek nestálý výstup různých údajů rychlosti. Indikovaná hodnota, která 

je zpracována za tak krátkou dobu, jako je 5 sekund, může být na druhou stranu dostatečně 

stabilní, aby byla považována za přijatelnou. 

V případě krátkoperiodického stanovení rychlosti provozovatel musí zvážit optimální 

využití EMI-měřidla. Ve skutečnosti je minimální doba, po kterou je třeba integrovat daný 

vzorek rychlosti, závislá na míře fluktuace místní rychlosti. Pro běžná použití měření průtoku 

bude pravděpodobně nutná minimální odezva vzorku 50 sekund
3
 pro dosažení odpovídajícího 

zastoupení průměrné rychlosti v místě měření. 

Jednotlivá provedení EMI-měřidla mohou vykazovat specifické charakteristiky jako 

třeba: 

- čas k dosažení elektrické stability po zapnutí; 

- čas reakce na změny rychlosti vody (stejně tak v případě přesunu z jednoho bodu 

průřezu kanálu do druhého); 

- výkon vyhodnocovací jednotky za extrémních okolních teplot; 

- minimální elektrická vodivost vody; 

- důsledky nesprávné orientace měřicího snímače s ohledem na: 

- vodorovnou rovinu; 

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

minimální dobu měření 10 sekund. 
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- skutečný směr proudění v místě nasazení; 

- minimální hloubka vody, ve které je zařízení nasazeno a také: 

- minimální vzdálenost k vodní hladině; 

- minimální vzdálenost ode dna; 

- vliv a výkon okolních elektromagnetických polí (jiných než je vytvořen samotným 

měřicím snímačem) a okolního elektrického šumu obecně. Místa blízkosti takových 

fyzikálních jevů jako jsou nadzemní či podzemní vedení vysokého napětí, elektrické 

železnice a rozhlasové či televizní vysílače mohou být rozhodujícím faktorem pro 

úspěšné měření. 

Provozovatel by si měl v případě obavy z některých těchto (či jiných) faktorů vyžádat 

a akceptovat doporučení výrobce zařízení. Případně vyřešit tyto nejistoty experimentálně. 

Pokyny výrobce zařízení by měly být pečlivě a svědomitě dodrženy. 

Nezkalibrované zařízení bude vykazovat hodnoty v jiném rozsahu měření, než na které 

bylo zkalibrováno. HV-měřidlo se liší od EMI-měřidla v tom, že nemusí být fyzicky možné 

použít rotační prvek zařízení mimo jeho kalibrovaný minimální rozsah (protože oběžné kolo 

přístroje se neotočí), zatímco EMI-měřidlo může být schopno elektricky indikovat rychlost 

v kontinuu (spojitém prostředí), které se blíží nule. V tomto případě může nastat provozní 

situace, ve které má tato funkce hodnotu, ale uživateli musí být jasné, že měření mohou 

podléhat neznámé míře nejistoty. Téměř nulové rychlosti mohou být předmětem velké 

nejistoty a formální vyjádření výrobce je třeba v tomto ohledu pečlivě prostudovat. 

4.3.3 Použití EMI-měřidla přednostně před HV-měřidlem 

EMI-měřidlo může být použito v místech a situacích, kde řádně udržované HV-

měřidlo nemůže dosáhnout požadovaného výkonu v měření rychlosti. Jde o tyto situace: 

- voda zarostlá vegetací; 

- voda s vysokou koncentrací nerozpuštěných látek (např. odpadní voda nebo voda 

s vysokou koncentrací sedimentu); 

- rychlosti vody v blízkosti nebo menší než minimální rychlosti zaznamenatelné 

nejcitlivějšími HV-měřidly. 

V případě vhodných okolností (tedy v rámci svého kalibrovaného rozsahu) je přesnost 

EMI-měřidla stejná jako u HV-měřidel. EMI-měřidla mohou být navíc náchylná 

k účinkům elektrického rušení, které v terénu nemusí být na první pohled zřejmé. 

4.3.4 Praktické aspekty použití EMI-měřidel k určení průtoku 

v otevřených korytech za použití metody rychlostního pole 

EMI-měřidlo může být použito stejným způsobem jako HV-měřidlo. Tedy stejný 

počet a umístění svislic, stejný počet bodů ve svislici, stejná doba vystavení (doby 
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jednotlivého měření), stejná omezení v umístění měřících bodů v blízkosti dna a stěn koryta, 

případně hladiny. Je ale třeba mít na mysli následující aspekty. 

U EMI-měřidel jsou možné rušivé efekty a to i tam, kde není zřejmý žádný náznak 

potenciálního zdroje. Je třeba si uvědomit, že zdrojem rušení může být blízký rádiový vysílač 

nebo elektrická železnice. Je třeba se mít na pozoru a neunáhlit se ve smyslu „divokých“ čtení 

rychlosti. 

Na začátku používání EMI-měřidla v libovolném místě (a také kvůli testu stability 

nuly v klidné vodě, jak doporučuje výrobce) by měl být přístroj nasazen přibližně v polovině 

hloubky a polovině šířky průřezu, který má být měřen, a následně by mělo být provedeno 

minimálně dvacet desetisekundových po sobě jdoucích měření rychlosti tak, aby byl měřicí 

snímač orientován v pravém úhlu ke směru proudění, které může být zjištěno krátkým 

pokusem. Dále by měla být zaznamenána řada téměř nulových čtení a následně zachována pro 

následné podrobné zkoumání. 

Měla by být očekávána odchylka v řadě měření téměř nulových čtení v rozsahu ±10% 

a zároveň by měly být zaznamenány zjevné případy extrémních hodnot. Jsou-li zřejmé 

významné rozdíly od jinak téměř stabilních nebo mírně se měnících výstupů EMI-měřidla, 

případně není-li zřejmý ustálený stav, mělo by se zvážit, zda ponechat takové hodnoty 

v dalším procesu. Pokud je extrémních hodnot v testu stability nuly mnoho (nebo jsou 

nepravidelné), mělo by se zvážit prodloužení doby jednotlivých měření. 

Je třeba dodržet vodorovnou orientaci měřicího snímače, a to zejména v případech 

protáhlých tvarů měřicího snímače a rovněž tam, kde jsou elektrody umístěny pouze na jedné 

straně měřicího snímače. Některá provedení EMI-měřidel mohou být zvlášť citlivá na 

nevodorovné nasazení. 

Pokud k tomu neexistuje dobrý důvod, neměly by se vzorky měřit v čase kratším než 

50 sekund. Pokud má vyhodnocovací jednotka tuto schopnost a je k dispozici dostatek času, 

je doporučeno zvolit dobu měření 100 sekund. Případně v každém měřicím bodě lze provést 

dvě 50 sekundová měření a použít jejich průměr. 

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

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

v turbulentním režimu proudění. 

Při přesunu měřicího snímače z jednoho bodu koryta do druhého a zároveň v případě, 

že má EMI-měřidlo formu výstupu „nepřetržitého čtení“, vyčkejte minimálně 10 sekund, aby 

se EMI-měřidlo stabilizovalo. Až potom zaznamenejte rychlost. 

V případě umístění EMI-měřidla v blízkosti stěn či dna koryta nebo v blízkosti vodní 

hladiny, je nutné dbát rady (pokud existuje) obsažené ve specifikaci výrobce. Pokud konkrétní 

rady chybí, lze předpokládat, že EMI-měřidlo podléhá v tomto ohledu stejným omezením 

jako HV-měřidlo. 
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4.3.5 Výběr, péče a údržba EMI-měřidel 

Lze logicky očekávat, že nemechanická EMI-měřidla budou mnohem méně náchylná 

k náhodnému poškození nebo provoznímu opotřebení než HV-měřidla. Nicméně nemělo by 

s nimi být zacházeno nedbale. Podobně jako mechanická měřidla jsou to kalibrovaná zařízení, 

ale liší se v tom, že kalibrace je zakotvena v elektronice EMI-měřidla.  

Je třeba dbát následujících instrukcí. 

Při nákupu EMI-měřidla je nutné definovat specifika kalibrace, která by měla být 

provedena a zaznamenána pro uživatele. Je nutné zajistit stanovení vhodných kalibračních 

bodů, aby bylo jisté, že výkon zařízení bude dostatečný ve všech částech rychlostního 

rozsahu, které jsou zvláště kritické. Například při okrajových nízkých rychlostech. 

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

odpovídajícímu nastavení měřicího snímače, vyhodnocovací jednotky a datového kabelu. 

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

Měřicí snímač by měl být udržován v naprosté čistotě, a to zejména při kontaminaci 

tuky. Při čištění by se mělo postupovat podle pokynů dodavatele. Při umisťování měřicího 

snímače do vody by měla být zkontrolována možnost kontaminace, která může mít 

povrchovou olejovou vrstvu apod. Je třeba si uvědomit, že i vlastní ruce obsluhy jsou 

potenciálním zdrojem kontaminace přirozeně se vyskytujícími tělesnými oleji nebo tuky. 

Je třeba provést a pečlivě zaznamenat výsledky pravidelných testů stability nuly 

nasazením EMI-měřidla do klidné vody. Pokud se charakteristický výsledek těchto testů náhle 

změní nebo vykazuje pokračující tendenci se vzdálit původnímu stabilnímu stavu, je nutné 

zvážit rekalibraci. 

Výkon elektronických součástek EMI-měřidla se může časem měnit v důsledku 

stárnutí měřidla. Rovněž je nutné si uvědomit, že extrémní okolní teploty mohou ovlivnit 

výkon elektronických součástek. 

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

ohledu na používání.  
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5  KALIBRACE EMI-MĚŘIDEL 

V ČR je používána řada různých typů EMI-měřidel. Jak jsme se mohli dozvědět výše, 

jejich stoupající obliba je vesměs pochopitelná. Nemají žádné pohyblivé části, nevyžadují 

složitou údržbu a především dovolují měření v podmínkách, ve kterých by bylo použití HV-

měřidel komplikované nebo zcela nemožné. Vyhodnocovací jednotka EMI-měřidla dokonce 

udává přímo bodovou rychlost bez nutnosti přepočtu. 

Přeci jen se ale u EMI-měřidel vyskytuje problém, kterému každý jeho uživatel musí 

věnovat zvýšenou pozornost. Každé EMI-měřidlo totiž vyžaduje pravidelnou kalibraci, 

protože skutečná rychlost a údaj na displeji se mohou podstatně lišit. 

ISO 3455:2007 přináší kapitolu 7.2 Calibration of electromagnetic meter (Kalibrace 

elektromagnetických měřidel), která je pro každého uživatele velmi podstatná. Zabývá se totiž 

podmínkami a situacemi, které zapříčiňují nutnost rekalibrace EMI-měřidla. 

Obecný popis kalibrace, její princip a průběh je popsán v ISO 3455:2007 v kapitolách 

1 až 6. My se budeme zabývat pouze kapitolou 7.2 této normy, která je zdrojem našich 

následujících kapitol 5.1 až 5.5. 

Stejně jako v případě ISO/TS 15768, byl proveden překlad z anglického jazyka a 

názvosloví bylo voleno v souladu s ČSN EN ISO 772. 

 

5.1 POKYNY PRO KALIBRACI 

Před kalibrací je měřicí snímač EMI-měřidla namočen ve vodě po dobu nejméně 

24 hodin. 

Při kalibraci musí být měřicí snímač namontován na montážní konzole kalibračního 

vozíku takovým způsobem, že se ponoří do vody v nádrži do určené hloubky a orientace 

měřicího snímače je dokonale vodorovná. 

Měřicí snímač musí být zapnut, aby zaznamenával aktuální hodnotu, která je omezená 

hodnotami stanovenými výrobcem. 

V případě EMI-měřidla je při měření nulových rychlostí nutné znát jejich nastavení 

nuly (čtení vykazované měřidlem při nulových rychlostech se nazývá nastavení nuly). Proto 

před zahájením kalibračních zkoušek musí být zaznamenáno nulové čtení měřidla ve stojaté 

vodě. Musí být zajištěno, že nádrž na vodu je v naprostém klidu. 

Kalibrační vozík se pak musí pohybovat za předem stanovené rychlosti. Údaje o ujeté 

vzdálenosti, čase, směru jízdy a odpovídající výstup EMI-měřidla musí být shromážděny buď 
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na vozíku (obsluhou) nebo shromážděna palubním systémem pro sběr dat a přenášena do 

řídicího počítače ve velínu k dalšímu zpracování. 

Záznam o průměrné rychlosti stanovené EMI-měřidlem a průměrné rychlosti vozíku 

musí být zaznamenány současně v totožném čase pohybu vozíku. 

Během kalibrace se musí dbát na to, aby byl vytvořen dostatečný počet bodů. Musí tím 

být zajištěno, aby byly EMI-měřidlem vykazované parametry vyhovující v jakékoliv části 

rychlostního rozsahu, zejména při těch velmi nízkých. 

Je žádoucí, aby byl výstup měřicího snímače také zaznamenán na přesném voltmetru 

a toto měření bylo zaznamenáno na kalibračním listu. To by pomohlo při stanovení stupně 

nejistoty měřicího snímače a nezávisle zobrazilo jednotky. 

Důležitým požadavkem spíše pro kalibrační laboratoře je informace, že vzhledem 

k možnosti EMI-měřidel měřit velmi nízké rychlosti blízké nule, musí být vozík konstruován 

tak, aby mohl pracovat při co nejnižších rychlostech a měřící systém rychlosti vozíku musí 

tyto velmi nízké rychlosti spolehlivě zaznamenávat. 

5.2 MONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO MĚŘIDLA 

Měřicí snímač EMI-měřidla musí být udržován v naprosté čistotě, zejména nesmí dojít 

ke kontaminaci tukem. Musí být dodržovány pokyny výrobce týkající se způsobu čištění. 

Velká péče musí být věnována nutné vodorovné orientaci měřicího snímače, a to 

zejména v případě protáhlých tvarů, případně u měřicích snímačů, kde jsou elektrody 

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

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

kolejnicemi. 

Voda ve vodní nádrži kalibrační stanice musí být dostatečně vodivá, s cílem zajistit 

uspokojivý výkon EMI-měřidla. Vodivost vody v nádržích musí být měřena a zaznamenána 

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

a vodní nádrže. 

5.3 REKALIBRACE 

EMI-měřidlo neobsahuje žádné pohyblivé části. Je provozně robustní a vyžaduje méně 

častou kalibraci ve srovnání s HV-měřidlem v závislosti na četnosti a podmínkách použití. 

Elektrické parametry vyhodnocovací jednotky je nutné pravidelně kontrolovat. 

Musí být zajištěno, aby bylo EMI-měřidlo kalibrováno v úplném uspořádání 

obsahující měřicí snímač, vyhodnocovací jednotku a datový kabel. Pokud se některá část 

změní, musí být EMI-měřidlo rekalibrováno. 
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Při používání EMI-měřidla by měly být pravidelně prováděny zkoušky nastavení nuly 

nasazením do stojaté vody a měl by se vytvořit záznam. V případě, že se charakteristiky 

výsledků těchto testů náhle změní nebo vykazují pozvolný posun od původního stabilního 

stavu, EMI-měřidlo musí být rekalibrováno. 

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

stárnutí. Z toho důvodu bez ohledu na použití musí být EMI-měřidlo každý rok
4
 

rekalibrováno. 

Každá kalibrace bude specifická svou funkcí hydrodynamických vlastností měřicího 

snímače, které jsou dány specifickým tvarem a drsností povrchu. Náhodná poškození při 

manipulaci mohou výrazně změnit tvar měřicího snímače nebo jeho povrch. Za takových 

okolností musí být provedena rekalibrace EMI-měřidla. 

V závislosti na konkrétním provedení měřicího systému může být omezena délka 

kabelu, který spojuje měřicí snímač s vyhodnocovací jednotkou. Kalibrace konkrétního EMI-

měřidla může být jedinečná pro specifickou délku a typ datového kabelu použitého v průběhu 

kalibrace. Změní-li se délka datového kabelu oproti délce použité při kalibraci měřidla, musí 

být EMI-měřidlo kalibrováno s novou délkou kabelu. 

5.4 POČET KALIBRAČNÍCH BODŮ 

Hodnoty, naměřené současně EMI-měřidlem i z kalibračního vozíku, by se měly lišit 

v závislosti na typu zobrazení neboť: 

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

displeji; 

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

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

rychlosti vozíku; 

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

vzájemně dohodnout na postupu, kdy se zaznamenají pozorování ustálené dráhy měřicího 

vozíku. Nicméně k pokrytí celého rozsahu EMI-měřidla musí být provedeno minimálně deset 

testovacích bodů. 

5.5 PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

Kalibrační výsledky jsou prezentovány v tabulkovém formátu, který udává rychlost 

vozíku s odpovídající rychlostí zobrazené na displeji EMI-měřidla a procentuální odchylku 

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

používání jednou za 3 roky. 
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každé uvedené rychlosti. Do výsledné listiny (kalibrační list a jeho příloha) musí být zahrnuty 

následující informace: 

- jméno a adresa kalibrační laboratoře; 

- datum kalibrace; 

- číslo kalibrace; 

- značka a typ EMI-měřidla; 

- sériové číslo EMI-měřidla; 

- typ zavěšení EMI-měřidla na vozíku (zavěšení kabelem nebo tyčí); 

- poloha EMI-měřidla v průřezu nádrže; 

- minimální rychlost odezvy; 

- limity kalibrace; 

- jakékoliv poznámky, např. prohlášení o jakýchkoliv změnách provedených na EMI-

měřidle, jako je třeba montáž náhradních dílů; 

- teplota vody v nádrži během kalibrace; 

- podpis odpovědného pracovníka kalibrační laboratoře. 

Pro každé nastavení displeje EMI-měřidla musí být vynesen a certifikován graf 

ukazující aktuální a indikovanou rychlost. 



47 

 

6  KOMERČNĚ NABÍZENÁ EMI-MĚŘIDLA 

Již máme povědomí o tom, jaké mají EMI-měřidla konstrukční parametry, jakým 

způsobem a za jakých podmínek lze tato měřidla použít. Rovněž jsme získali informace 

o jejich kalibraci. 

Nyní se zaměříme na konkrétní výrobce a jimi nabízené jednotlivé modely EMI-

měřidel. 

Jak bylo již dříve zmíněno, v ČR jsou již velmi dobře dostupné elektromagnetické 

průtokoměry. A to jak z hlediska normativních podkladů v českém jazyce, tak z hlediska řady 

českých výrobců, kteří tyto průtokoměry nabízejí. 

My se však zabýváme EMI-měřidly. V předchozí části práce jsme zjistili, že není tak 

jednoduché se zorientovat ve způsobech a podmínkách použití těchto měřidel. Podobně je 

tomu i z hlediska výrobců. Každý výrobce mnohdy udává různé typy parametrů s různě 

definovanými hodnotami, proto je velmi často těžké uvedená měřidla navzájem porovnávat. 

Přesto jsme se v několika základních aspektech o tuto činnost pokusili. 

V této kapitole budou popsány jednotlivé nabízené modely EMI-měřidel a bude 

uveden jejich popis spolu s příslušnou fotodokumentací. U každého modelu mohou být 

uvedeny jiné typy vlastností EMI-měřidla, ovšem to nemusí nutně znamenat, že u dalších 

modelů tyto vlastnosti nejsou přítomny. Výrobce je pouze nemusel uvést.  

Veškerý popis uvedených EMI-měřidel je převzat vždy přímo od výrobce a přeložen 

z anglického jazyka (v případě AP1116/V z italského jazyka). 

V příloze této práce jsou popsány konkrétní technické a metrologické parametry 

uvedených EMI-měřidel v anglickém, příp. italském jazyce. Materiály byly převzaty přímo od 

výrobce a nebyly dále upravovány. 

Výrobci svá nabízená EMI-měřidla většinou popisují jako uživatelsky přívětivá 

s nízkými nároky na údržbu a rovněž zmiňují jejich ideální použití v prostředí s nízkými 

průtoky a v prostředí velkého zastoupení nerozpuštěných látek (na rozdíl od HV-měřidel nebo 

akustických měřidel). Výrobci dále popisují, že měřidla šetří čas díky přímému zobrazení 

rychlosti, díky čemuž také eliminují potenciální chyby způsobené písemným přepisem.  

Popis v předchozím odstavci je uveden u většiny výrobců a nebude u jednotlivých 

modelů dále zmiňován. 

6.1 OTT HYDROMET GMBH 

Výrobce OTT Hydromet GmbH nabízí mobilní ruční EMI-měřidlo OTT MF Pro. 
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Vyhodnocovací jednotka je voděodolná s barevným displejem, který je snadno čitelný 

i při slunečním světle. Její součástí je velký datový prostor měřených hodnot. Naměřené 

hodnoty je možné jednoduše exportovat z vyhodnocovací jednotky do počítače 

prostřednictvím rozhraní USB. Vyhodnocovací jednotka je napájena pomocí nabíjecích 

baterií. 

Součástí EMI-měřidla může být volitelně i snímač hloubky (vertikální vzdálenosti 

měřicího snímače a dna i vertikální vzdálenosti měřicího snímače a hladiny). 

 

Obr. 6.1.1 OTT MF Pro [12] 
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Obr. 6.1.2 OTT MF Pro – měřicí snímač (vlevo), vyhodnocovací jednotka (vpravo) [12] 

6.2 SEBA HYDROMETRIE GMBH  CO. KG. 

Výrobce SEBA Hydrometrie GmbH  Co nabízí mobilní ruční EMI-měřidlo 

FlowSens. 

Výrobce FlowSens uvádí, že je měřidlo vhodné i pro velmi malé hloubky od 5 cm, pro 

které může být (volitelně) k dispozici speciální plochý měřicí snímač. 

Vyhodnocovací jednotka umožňuje rychlé a pohodlné programování. Vedle 

klasického zobrazení bodové rychlosti je schopna zobrazit i její směrodatnou odchylku. Její 

součástí je rovněž velký datový prostor měřených hodnot. Naměřené hodnoty lze snadno 

exportovat z vyhodnocovací jednotky do počítače prostřednictvím konektoru RS232. 

Vyhodnocovací jednotka je napájena pomocí alkalických (nenabíjecích) baterií. 
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Obr. 6.2.1 Kompletní sada FlowSens [13] 

 

Obr. 6.2.2 Příklad měření pomocí FlowSens [13] 
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6.3 MARSH-MCBIRNEY INC 

Výrobce Marsh-McBirney Inc nabízí mobilní ruční EMI-měřidlo Flo-Mate 2000. 

Otázkou je datový prostor vyhodnocovací jednotky, jelikož výrobce udává 

19 paměťových míst. Pravděpodobně je tím míněna možnost uložení pouze 19 hodnot, což by 

ve srovnání s ostatními modely, kde je běžně možné uložit až 1000 hodnot, bylo velmi málo. 

 Vyhodnocovací jednotka může být napájena pomocí alkalických (nenabíjecích) nebo 

NiCad (nabíjecích) baterií. 

Za zmínku stojí následující funkce vyhodnocovací jednotky: 

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

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

šumu; 

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

řízení měřicího snímače (ke ztrátě vodivosti většinou dojde vytažením měřicího 

snímače z vody), výsledkem je snížení spotřeby energie o 66%; 

- po 5 minutách ztráty vodivosti se vyhodnocovací jednotka sama vypne; 

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

pokud klesne příliš nízko, vyhodnocovací jednotka se sama vypne. 

 

Obr. 6.3.1Flo-Mate 2000 [14] 
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6.4 VALEPORT LTD 

6.4.1 Model 801 

Výrobce Valeport Ltd nabízí mobilní ruční EMI-měřidlo Model 801. 

Vyhodnocovací jednotka nabízí velký datový prostor měřených hodnot. Naměřené 

hodnoty lze snadno exportovat z vyhodnocovací jednotky do počítače prostřednictvím 

konektoru RS232. Vyhodnocovací jednotka je napájena pomocí alkalických (nenabíjecích) 

baterií. 

Specifikem modelu 801 jsou dva typy měřicích snímačů, které jsou výhodné pro různá 

prostředí. Jedná se o plochý typ a kruhový typ měřicího snímače.  

Plochý typ: 

- elektrody se nacházejí na horním povrchu měřicího snímače, tím pádem je průtok 

měřen nad tímto povrchem; 

- měřicí dosah elektrod zaujímá tvar o objemu malého válce, jehož průměr je vzdálenost 

mezi elektrodami a výška sahá do vzdálenosti cca 10 mm nad povrch snímače 

(viz obr. 6.4.1); 

- plochý typ je vhodnější pro plytké toky nebo pro měření v uzavřených prostorech, ale 

zároveň je mnohem citlivější na turbulentní proudění; tento problém lze částečně 

vyřešit použitím dlouhé doby měření (> 30 sekund). 

Kruhový typ: 

- elektrody se nacházejí na straně měřicího snímače; 

- měřicí dosah elektrod zaujímá tvar koule kolem těla měřicího snímače o průměru 

cca 120 mm; 

- kruhový typ lépe eliminuje turbulentní proudění, ale rovněž vyžaduje pro měření větší 

hloubku vody. 
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Obr. 6.4.1 Měřicí dosah kruhového (nahoře) a plochého (dole) typu měřicího snímače [15] 

 

Obr. 6.4.2 Model 801, vlevo plochý typ měřicího snímače [15] 

6.4.2 Model 802 

Model 802 nabízí specifické měřicí snímače, ostatní komponenty tohoto modelu jsou 

stejné jako v případě modelu 801. Jedná se opět o měřicí snímače výrobce Valeport Ltd. 
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Model 802 nabízí různé konstrukce měřicích snímačů použitelných v různých 

prostředích měření. Jedná se o tyto typy konstrukcí: 

a) diskový typ: je vhodný pro laminární proudění, poskytuje velkou přesnost; měřicí 

dosah elektrod zaujímá tvar válce o stejném průměru jako měřicí snímač a výšce, která 

je polovinou rozměru průměru; 

b) sférický typ: je vhodný pro laminární i turbulentní proudění, klade důraz na odolnost 

v různých prostředích; měřicí dosah elektrod zaujímá tvar koule o průměru, který je 

trojnásobkem průměru měřicího snímače; 

c) kulový typ: není popsán. 

 

Obr. 6.4.3 Model 802 – diskový typ (vlevo), sférický typ (vpravo dole), kulový typ (vpravo nahoře) [15] 

6.4.3 Model 803 

Model 803 nabízí specifické EMI-měřidlo značky Valeport Ltd. 

Model 803 poskytuje pilotům vozidel ROV (remotely operated underwater vehicle – 

dálkově ovládané podvodní vozidlo) data z měřených rychlostí vozidel. Model je namontován 

přímo na vozidle. EMI-měřidlo je schopno poskytnout řadu výstupních formátů, díky čemuž 

nabízí dálkové propojení s různými softwary. Tento model je extrémně odolný ve většině typů 

prostředí. 
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Obr. 6.4.4 Model 803 [15] 

6.4.4 Midas ecm 

Model Midas ECM nabízí specifické EMI-měřidlo značky Valeport Ltd. 

Midas ECM je vysoce univerzální odolné EMI-měřidlo. Nabízí samostatné nasazení, 

ale i nasazení za použití několika tisíc metrů kabelu. Tento model je možné použít v hloubce 

až 5000 m. 

Midas ECM nabízí různé typy měřicích snímačů. Každý typ je určen pro měření 

jiného parametru. Pomocí Midas ECM můžeme měřit: 

- bodovou rychlost; 

- směr; 

- tlak; 

- teplotu; 

- elektrickou vodivost; 

- míru zákalu. 

 

Obr. 6.4.5 Midas ECM [15] 

6.5 RIELS INSTRUMENTS 

Výrobce Riels instruments nabízí mobilní ruční EMI-měřidlo AP1116/V. 
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Oproti ostatním modelům, v případě AP1116/V nemáme tolik informací k jeho popisu 

či použití. Nicméně aby byla databáze vyhledaných EMI-měřidel co nejširší, je zde uvedeno. 

 

Obr. 6.5.1 AP1116/V – Měřicí snímač [22] 

6.6 VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH MĚŘIDEL 

Studiem technických a metrologických parametrů uvedených modelů EMI-měřidel, 

které jsou podrobně obsaženy příloze této práce, zjistíme, že je velmi složité jednotlivé 

modely porovnat. Pro lepší přehlednost se o porovnání některých z nich přesto pokusíme. 

Model 802, model 803, Midas ECM do porovnání zahrnovat nebudeme, protože se 

jedná o EMI-měřidla pro specifická využití. Rovněž do porovnání nezahrneme model 

AP1116/V kvůli nedostatku informací.  

6.6.1 Rozpětí hodnot pro měření bodové rychlosti 

Tab. 6.6.1 Rozpětí hodnot pro měření bodové rychlosti 

Model OTT MF Pro FlowSens Model 801 Flo-Mate 2000 

Měřicí rozsah [m/s] 0,00 až 6,00 -5,00 až +5,00 -5,00 až +5,00 -0,15 až 6,00 

Rozpětí hodnot pro měření bodové rychlosti se příliš neliší. Jediný model OTT MF 

Pro nenabízí měření rychlosti v opačném směru proudění. 

6.6.2 Přesnost měření bodové rychlosti 

Porovnání přesnosti měření bodové rychlosti je značně problematické. Někteří výrobci 

uvádí hodnotu spolu se započítáním hodnoty stability nuly, někteří uvažují i okolní elektrický 

šum. OTT dokonce uvádí různé přesnosti pro různé rychlosti proudění. 

Lze ale obecně říci, že se přesnost měření bodové rychlosti uvažovaných modelů 

pohybuje v rozmezí ±0,5 % až ±2,0 %.  
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6.6.3 Stabilita nuly 

Tab. 6.6.3 Stabilita nuly 

Model OTT MF Pro FlowSens Model 801 Flo-Mate 2000 

Stabilita nuly [m/s] ±0,015 <0,005 <0,005 ±0,01 

Z tabulky 6.6.3 je patrné, že největší stabilitu nuly vykazuje FlowSens spolu 

s Modelem 801, naopak nejnižší vykazuje OTT MF Pro. 

6.6.4 Rozměry měřicího snímače 

Tab. 6.6.4 Rozměry měřicího snímače 

Model OTT MF Pro FlowSens 
Model 801 

(kruhový typ) 
Flo-Mate 2000 

Rozměry [mm] 43 x 63 x 119 
40 (průměr) x 

210 (délka) 

40 (průměr) x 

90 (délka) 

40 (průměr) x 

65 (délka) 

Z tabulky 6.6.4. je zřejmé, že největším měřidlem je FlowSens, naopak nejmenším 

Flo-Mate 2000. 

6.6.5 Materiál měřicího snímače 

Měřicí snímače všech zkoumaných modelů jsou vyrobeny z polyuretanu v kombinaci 

s nerezovou ocelí s výjimkou OTT MF Pro, který je vyroben z ABS 

(Akrylonitrilbutadienstyren) plastu a skleněného vlákna. 

6.6.6 Způsob napájení 

Tab. 6.6.6 Způsob napájení 

Model OTT MF Pro FlowSens Model 801  Flo-Mate 2000 

Způsob napájení [-] 
nabíjecí Li-ion 

baterie 

alkalické 

baterie 

alkalické 

baterie 

nabíjecí NiCd i 

alkalické baterie 

Největší možnosti nabízí Flo-Mate 2000, který dovoluje napájení jak nabíjecími, tak 

alkalickými (nenabíjecími) bateriemi. 

6.6.7 Kapacita úložiště dat 

Tab. 6.6.7 Kapacita úložiště dat 

Model OTT MF Pro FlowSens Model 801  Flo-Mate 2000 

Kapacita úložiště dat 

[hodnot] 
320 1000 999 19 
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Nejvyšší kapacitu úložiště dat nabízí FlowSens a Model 801. V případě Flo-Mate 

2000 je otázka, jak je daná hodnota myšlena. Touto problematikou jsme se již zabývali 

v kapitole 6.3. 

6.6.8 Další parametry 

Další parametry jako provozní teplota (měřicího snímače i vyhodnocovací jednotky), 

nebo způsob potlačení elektrického šumu se příliš neliší. Rovněž jsou všechny uvedené 

modely voděodolné, a to i jejich vyhodnocovací jednotky (které však nejsou odolné proti 

delšímu ponoření). U řady dalších parametrů je vzájemné porovnání příliš složité. 

6.7 ZHODNOCENÍ KOMERČNĚ NABÍZENÝCH MĚŘIDEL 

Z popsaných parametrů uvedených měřidel nebyl zjištěn žádný významný rozpor 

s normami zmíněnými v předešlých kapitolách. Lze tak usoudit alespoň na základě informací, 

které jsme o uvedených EMI-měřidlech byli schopni zjistit. 
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7  PRAKTICKÉ KALIBRAČNÍ MĚŘENÍ 

V rámci této práce bylo provedeno jedno kalibrační měření za účelem lepšího 

pochopení dané problematiky a získání alespoň minimálních zkušeností s předmětnými 

měřidly. 

Měření bylo provedeno na kalibrační trati v Laboratoři vodohospodářského výzkumu 

Ústavu vodních staveb Fakulty stavební při VUT v Brně. 

Měření bylo provedeno pomocí EMI-měřidla Flow-Mate 2000 dne 11. 11. 2016, které 

bylo zapůjčeno od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 

7.1 POSTUP MĚŘENÍ 

a) Vytažení EMI-měřidla z přepravní brašny a kontrola, jestli není jeho povrch, 

zejména povrch měřicího snímače, mechanicky poškozený; 

b) očištění povrchu měřicího snímače pomocí hadříku a technického lihu; 

c) pevné usazení EMI-měřidla do kalibrační trati; 

d) zapnutí vyhodnocovací jednotky a kontrola nastavení (zejména kontrola nastavení 

jednotek a rozlišení displeje); 

e) vyčkání až se hladina po usazení měřicího snímače do kalibrační trati zcela uklidní 

(10 až 15 minut) a následné nastavení nuly ve vyhodnocovací jednotce;  

f) umístění čidla teploměru do kalibrační trati; 

g) zapnutí čerpadla kalibrační trati; 

h) měření bodové rychlosti; 

i) vypnutí čerpadla a vyhodnocovací jednotky EMI-měřidla; 

j) vytažení čidla teploměru a měřicího snímače z kalibrační trati; 

k) vysušení a očištění povrchu měřicího snímače pomocí hadříku a technického lihu; 

l) úklid EMI-měřidla do přepravní brašny; 

m) závěrečná kontrola pracoviště. 
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Obr. 7.1.1 Kalibrační trať použitá k měření Flo-Mate 2000 

 

Obr. 7.1.2 Detail instalace měřicího snímače v kalibrační trati 
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7.2 MĚŘENÍ BODOVÉ RYCHLOSTI 

Díky možnosti nastavení různých frekvencí měniče jsme mohli měnit otáčky čerpadla 

kalibrační trati. Při každé frekvenci bylo provedeno 10 po sobě jdoucích čtení bodové 

rychlosti (viz tab. 7.2.1), přičemž rychlost se vyhodnocovací jednotkou EMI-měřidla 

aktualizovala po 10 sekundách. Poté byla v rámci každé frekvence vypočtena průměrná 

bodová rychlost dle vzorce: 

        7.2.1 

kde: 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost; 

𝑣𝑖 … i-tá bodová rychlost; 

𝑁 … počet čtení bodových rychlostí. 

Následně byla vypočtena směrodatná odchylka naměřených rychlostí dle vztahu: 

       7.2.2 

kde: 

𝑆𝑣 … směrodatná odchylka; 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrná bodová rychlost; 

𝑣𝑖 … i-tá bodová rychlost; 

𝑁 … počet čtení bodových rychlostí. 

Rovněž bylo z vlastního zařízení při každé frekvenci provedeno 10 čtení otáček 

čerpadla (viz tab. 7.2.2) a následně vypočteny průměrné otáčky čerpadla dle vzorce: 

        7.2.3 

kde: 

𝑛𝑝𝑟𝑢𝑚 … průměrné otáčky čerpadla; 

𝑛𝑖 … i-té otáčky čerpadla; 

𝑁 … počet čtení otáček čerpadla. 

𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚 =
1

𝑁
∑𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑆𝑣 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑣𝑖 − 𝑣𝑝𝑟𝑢𝑚)

2
𝑁

𝑖=1

 

𝑛𝑝𝑟𝑢𝑚 =
1

𝑁
∑𝑛𝑖

𝑁

𝑖=1
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Tabulka 7.2.1 Záznam bodových rychlostí, hodnota průměrné bodové rychlosti a směrodatné odchylky 

Frekvence 

měniče [Hz] 
Naměřené rychlosti v [m.s

-1
] 

Směrodatná 

odch. Sv [m.s
-1

] 

 - v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 vprum  - 

1.8 0.048 0.049 0.049 0.050 0.049 0.049 0.048 0.050 0.048 0.049 0.049 0.0008 

2.0 0.056 0.056 0.054 0.057 0.055 0.056 0.056 0.055 0.055 0.056 0.056 0.0008 

2.5 0.069 0.070 0.069 0.070 0.068 0.069 0.069 0.070 0.068 0.069 0.069 0.0007 

3.5 0.111 0.109 0.109 0.110 0.112 0.111 0.111 0.110 0.107 0.108 0.110 0.0015 

5.0 0.138 0.143 0.141 0.139 0.140 0.140 0.141 0.140 0.141 0.140 0.140 0.0013 

7.0 0.205 0.205 0.206 0.206 0.208 0.207 0.207 0.206 0.208 0.210 0.207 0.0015 

10.0 0.282 0.282 0.281 0.284 0.281 0.285 0.280 0.282 0.282 0.286 0.283 0.0019 

15.0 0.419 0.419 0.419 0.418 0.420 0.418 0.421 0.423 0.420 0.421 0.420 0.0016 

23.0 0.626 0.628 0.631 0.629 0.629 0.625 0.632 0.628 0.628 0.623 0.628 0.0027 

35.0 0.933 0.942 0.942 0.938 0.942 0.943 0.943 0.948 0.944 0.940 0.942 0.0040 

48.0 1.312 1.308 1.314 1.309 1.302 1.310 1.307 1.309 1.310 1.312 1.309 0.0033 

53.0 1.461 1.457 1.456 1.449 1.445 1.452 1.447 1.461 1.450 1.450 1.453 0.0057 

 

Tabulka 7.2.2 Záznam otáček čerpadla a hodnota průměrných otáček čerpadla 

Frekvence 

měniče [Hz] 
Otáčky čerpadla n [ot.min

-1
] 

 - n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 nprum 

1.8 52.39 52.50 52.51 52.57 52.58 52.59 52.59 52.62 52.64 52.67 52.55 

2.0 58.72 58.70 58.65 58.64 58.71 58.70 58.65 58.68 58.71 58.65 58.68 

2.5 73.71 73.64 73.69 73.71 73.73 73.66 73.68 73.67 73.67 73.64 73.68 

3.5 103.48 103.52 103.55 103.55 103.52 103.51 103.52 103.57 103.57 103.57 103.54 

5.0 148.26 148.23 148.26 148.24 148.22 148.19 148.22 148.23 148.24 148.22 148.23 

7.0 206.67 206.67 206.67 206.69 206.67 206.69 206.72 206.74 206.72 206.77 206.70 

10.0 292.23 292.13 292.18 292.18 292.23 292.18 292.23 292.23 292.23 292.23 292.21 

15.0 425.40 425.61 425.61 425.93 425.61 425.72 425.82 425.82 425.82 425.82 425.70 

23.0 638.58 638.81 638.81 638.81 639.05 639.05 638.81 639.05 638.81 638.58 638.84 

35.0 953.64 953.11 953.11 953.64 953.11 953.64 953.11 953.11 954.16 954.16 953.48 

48.0 1327.18 1327.18 1326.17 1326.17 1325.15 1324.13 1324.13 1323.12 1323.12 1322.11 1324.85 

53.0 1471.89 1470.63 1470.63 1468.13 1466.89 1466.89 1466.89 1466.89 1465.64 1465.64 1468.01 

 

Na základě těchto měření jsme sestrojili graf závislosti rychlosti vykazované EMI-

měřidlem na otáčkách čerpadla kalibrační trati (viz graf 7.2.1). 
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Graf 7.2.1 Závislost rychlosti vykazované EMI-měřidlem na otáčkách čerpadla kalibrační trati 

 

 

Rovněž byl sestrojen graf závislosti směrodatné odchylky rychlosti vykazované EMI- 

měřidlem na otáčkách čerpadla kalibrační trati. 

Graf 7.2.2 Závislost směrodatné odchylky rychlosti vykazované EMI-měřidlem na otáčkách 

čerpadla kalibrační trati 
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7.3 ZÁVĚR Z  MĚŘENÍ BODOVÉ RYCHLOSTI 

EMI-měřidlo Flo-Mate 2000 je uživatelsky přívětivé měřidlo. Ovládání je intuitivní 

a lze s ním přesně změřit požadovanou bodovou rychlost. Měřidlo je lehké a proces přípravy 

před samotným měřením zahrnující zejména očištění povrchu měřicího snímače a nastavení 

nuly nezabere více než 15 minut. Při samotném měření je třeba dát pozor zejména na polohu 

měřicího snímače, která musí být dokonale vodorovná pro maximální přesnost měření. 

Ze zmíněných tabulkových a grafických výstupů lze vyčíst zejména jeden důležitý 

závěr, a to že s rostoucími otáčkami čerpadla a tedy i zároveň s rostoucí měřenou bodovou 

rychlostí proudící kapaliny se zvyšuje směrodatná odchylka měřených bodových rychlostí. 

Uvedené výsledky jsou prezentovány touto zkrácenou formou a budou v budoucnu 

sloužit pro vyhodnocení časové stability hodnot vykazovaných příslušným měřidlem. 

Předpokládáme, že v rámci následujících několika let budeme uvedené vlastnosti měřidla 

sledovat a postupně vyhodnocovat. Výstupem těchto experimentálních prací by měly být 

obecné informace doporučující délku kalibračního intervalu testovaného měřidla.   
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8  ZÁVĚR 

Byl proveden komplexní průzkum informací o elektromagnetických indukčních 

měřidlech bodové rychlosti, v rámci kterého byly vyšetřeny veškeré normativní podklady 

a další zdroje. Zjistili jsme, jaké by měly být technické a metrologické parametry EMI-

měřidel. Také již máme představu o možnostech jejich použití a provozních podmínkách. 

Dále byli vyhledáni výrobci těchto měřidel. Díky tomu již známe parametry 

jednotlivých modelů, případně různá specifika jejich možného použití. 

V poslední části předložené práce bylo popsáno jedno konkrétní kalibrační měření, 

postup tohoto měření a byl z něho uveden tabulkový i grafický výstup. 

Na základě této práce tedy můžeme EMI-měřidla označit za velmi přínosná v oblasti 

měření bodové rychlosti proudění kapaliny. Je vyžadována minimální údržba a rozsah použití 

je mnohem vyšší než u jiných typů měřidel bodových rychlostí. EMI-měřidla můžeme použít 

jak při minimálních rychlostech, tak při vysokém zastoupení nerozpuštěných látek v měřené 

kapalině. Ovládání je jednoduché a intuitivní. 

Určitá rizika v přesnosti měření EMI-měřidel samozřejmě existují a byla v práci 

uvedena, nicméně nyní již máme dostatečné povědomí o tom, na co bychom si měli dát při 

samotném měření pozor, a tudíž jsme schopni tato rizika eliminovat. 

Velkým problémem ovšem zůstává nutnost časté kalibrace. Nejen z důvodu různých 

změn tvaru a povrchu měřicího snímače nebo datového kabelu, případně z jiných důvodů. 

Zejména jde o důsledek stárnutí EMI-měřidla jako takového bez ohledu na četnost používání, 

v rámci kterého se parametry elektronických součástí EMI-měřidla mohou měnit v čase. 

Z toho důvodu, jak bylo uvedeno výše, je nutná rekalibrace EMI-měřidla, a to dle ISO 3455 

jednou ročně, dle ISO/TS 15768 jednou za tři roky. 

Tato informace je bezesporu velmi důležitá pro provozovatele EMI-měřidel. Ovšem 

zůstává otázkou, jaká perioda rekalibrování je skutečně nejefektivnější, a to zejména z důvodu 

ekonomického. Dle ceníku České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je v současné době 

cena kalibrace EMI-měřidel 12 900 Kč. Aby tedy byla práce uživatelů EMI-měřidel skutečně 

efektivní, je třeba nalézt poměr mezi náklady na provoz měřidla a požadovanou přesností 

měření a četností jeho použití.  

Tato práce bude proto použita pro další zkoumání EMI-měřidel z hlediska sledování 

změny vlastních parametrů v čase vlivem stárnutí. 
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10  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Označení Popis        Jednotka 

ČR  Česká republika      [-] 

ČSN  Česká technická norma     [-] 

EMI-měřidlo Elektromagnetické indukční měřidlo bodových rychlostí [-] 

HV-měřidlo Vodoměrná (hydrometrická) vrtule s rotačním prvkem [-] 

l  Dráha        [m] 

Li-ion  Lithium-iontová baterie     [-] 

NiCad  Nikl-kadmiový akumulátor     [-]   

ROV  Remotely operated underwater vehicle   [-] 

S  Průtočná plocha      [m
2
]  

Sv  Směrodatná odchylka      [ot/min] 

t  Čas        [s] 

v  Bodová rychlost      [m/s] 

vi  i-tá bodová rychlost      [m/s] 

vprum  Průměrná bodová rychlost     [m/s] 

VUT  Vysoké učení technické     [-] 
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