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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tepelných snímačů průtoku. Jsou 

zde krátce popsány základní vlastnosti proudící tekutiny a základní pojmy v oboru měření 
průtoku a možnosti jeho měření. Podrobněji je zde popsán princip funkce tepelných 
snímačů průtoku a jejich provedení. Dále byla s čidly FS2 a FS7 od firmy IST AG 

provedena série měření. V měření byly zjištěny požadavky na napájení, časové konstanty 
a série měření za účelem určení matematického modelu čidel. Matematické modely byly 
sestaveny různými způsoby a byla zjištěna jejich závislost na teplotě. 

Díky měření bylo možné navrhnout univerzální elektronický obvod řízený 
mikrokontrolerem Arduino Mega 2560. Mikrokontroler provozuje snímač v režimu 
konstantního rozdílu teplot. S navrženou elektronikou byla provedena kontrolní 
ověřovací měření a bylo ověřeno potlačení parazitního vlivu teploty.  

 

Klíčová slova 

Měření průtoku, Teplotní snímač, Termoanemometr s tenkým filmem, MEMS 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is focussed on thermal flow meters. There are shortly described 

basic characteristics of flow and basic terms in flow measurement and its opportunities. 

The principles of operation of thermal flow meters and its implementation is described 

closely. With sensors developed by the company of IST AG called FS2 and FS7 was done 

series of measurements, like measurement of time responses, supply demands, and 

measurements in the view of determining of mathematical models of the sensors. 

Mathematical models were determined in a few different ways and its dependence on 

ambient temperature was found. 

Thanks to measurement were designed universal electric circuit controlled by 

microcontroller Arduino Mega 2560. Microcontroller keeps sensors in constant 

temperature difference mode. There were made trial measurements with designed 

electronics and the suppression of temperature was checked. 
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 ÚVOD 

Měření průtoku je v průmyslu i laboratorních aplikacích poměrně častý a důležitý 
proces. S tímto druhem měření se můžeme setkat zejména v odvětvích zabývajících se 
distribucí pitné vody či pohonných hmot, potravinářství, chemickém a plynárenském 
průmyslu a dalších. Ve výše uvedených aplikacích je měření myšleno v uzavřených 
kanálech. V praxi se však setkáme i s měřením průtoku v otevřených kanálech, které se 
principem může, ale také nemusí, lišit. Velmi důležitým odvětvím měření průtoku tekutin 

v otevřených kanálech je měření průtoku vody v říčních korytech. V laboratorních 
podmínkách lze za pomoci měření průtoku vyhodnocovat některé vlastnosti pevných 
látek, jako je například jejich pórovitost.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření průtoku plynů. Konkrétně 

na měření tepelnými principy. Pro uskutečnění měření bylo nutné upravit současnou 
měřicí trať používanou v laboratorních cvičeních předmětu BMFV. Předmětem měření 
byla dvojice čidel od firmy IST AG. Cílem bylo změřit vlastnosti čidel, popsat jejich 

chování matematickým modelem a navrhnou pro čidla elektroniku schopnou 

vyhodnocovat průtok. 

 Práce obsahuje seznámení s problematikou měření průtoku, vlastnostmi tekutin    
a mechanikou proudění. Jsou zde uvedeny druhy průtoku a principy jednotlivých 
průtokoměrů. Podrobněji jsou zde popsány tepelné principy měření průtoku, jejich 
vlastnosti a způsoby provedení tepelných průtokoměrů. Další částí práce jsou měření, při 
kterých byly zjištěny vlastnosti čidel FS2 a FS7. Z naměřených hodnot byly sestaveny 
matematické modely čidel a byla diskutována jejich závislost na teplotě. Pro čidla byla 
navrhnuta a sestavena elektronika řízena mikrokontrolerem Arduino Mega 2560. 
S vytvořenou elektronikou bylo provedeno kontrolní měření a bylo vyhodnoceno použití 
matematických modelů a jejich potlačení vlivu teploty.  
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 MĚŘENÍ PRŮTOKU 

Pro měření průtoku lze využít velké množství snímačů založených na různých 
principech. Různé aplikace vyžadují různé principy měření průtoku a nelze konstatovat, 

že některý princip je univerzální a vhodný pro všechny aplikace. Měření průtoku se dá 
provádět jak pro plyny, tak pro kapaliny. Měření průtoku kapalin bývá obecně jednodušší, 
jelikož většina kapalin je velmi těžko stlačitelná a lze je považovat za nestlačitelné.            
U plynů musíme stlačitelnost uvažovat. Další vlastnosti tekutiny, které mají vliv na 
měření průtoku jsou hustota, viskozita, teplota či obsah více fází (kapalné, pevné či 
plynné částice). Je nutné mít na paměti též charakter proudění. 

2.1 Druhy proudění tekutiny 

Proudění lze rozdělit na proudění laminární a proudění turbulentní. Laminární 
proudění je proudění, při kterém tekutina proudí po vrstvách (tzv. proudnicích) v celém 
průřezu potrubí stejným směrem, paralelně se stěnami potrubí. Proudění není rovnoměrné 
v celém průřezu. Rychlost je největší ve středu a postupně klesá, čím blíže je okraji 
průtokového kanálu. U stěny potrubí je rychlost nulová [1]. V případech měření rychlosti 
laminárního proudění je naměřená rychlost myšlena jako střední rychlost proudění a lze 
ji chápat jako integrál rychlostí v daném průřezu průtokového kanálu podělený jeho 
průřezem. Uvnitř potrubí s laminárním prouděním nedochází k mísení tekutiny mezi 
jednotlivými proudnicemi. 

 

Obrázek 2-1: Laminární proudění 

Při proudění turbulentním dochází k promíchávání tekutiny mezi jednotlivými 
vrstvami a ke vzniku vírů. Rychlost proudění je tedy v různých místech rozdílná a nemusí 
být konstantní. V průtokovém kanále se nacházejí místa, ve kterých tekutina proudí             
i opačným směrem. Rozložení rychlostí napříč průřezem potrubí je sice rovnoměrnější 
než u laminárního proudění, ale má výrazně větší tlakovou ztrátu při stejné střední 
rychlosti proudění [2]. 
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Obrázek 2-2: Turbulentní proudění  

K rozlišení laminárního či turbulentního proudění se využívá Reynoldsovo číslo. 
Číslo je bezrozměrné a pro proudění v uzavřených potrubích je popsáno vztahem [3]: 𝑹𝒆 =  𝝆.𝒗.𝒅𝝂𝒍   [-]        (2-1) 

Kde ρ je hustota tekutiny, v je rychlost proudění tekutiny, d je průměr potrubí a 𝝂𝒍 je 

kinetická viskozita tekutiny. 
Jak je vidět ze vztahu pro výpočet Reynoldsova čísla, vznik turbulentního proudění 

je pravděpodobnější u vyšších rychlostí. Dosáhnout laminárního proudění u plynů je 
obtížnější, neboť kinetická viskozita plynů bývá velmi malá. U Reynoldsova čísla se 
udává tzv. kritická hodnota, která stanovuje hranici mezi laminárním a turbulentním 
prouděním. Tato hranice je různá pro otevřené či uzavřené průtokové kanály. Pro 
uzavřené kanály se kritická hodnota Reynoldsova čísla často udává na hodnotách kolem 
Re = 2300 [4]. Pro otevřené kanály je to hodnota kolem Re = 500 [5]. 

2.2 Druhy průtoku 

 Objemový průtok 

Objemový průtok udává objem tekutiny proteklé za jednotku času. 𝑸𝑽 = 𝒅𝑽𝒅𝒕   [m3.s-1]       (2-2) 

Kde V je objem tekutiny a t je čas. 
Je možné ho vypočítat ze znalosti rozměrů potrubí a rychlosti proudění, za 

předpokladu, že potrubí je plně zaplněné tekutinou. 𝑸𝑽 = 𝑺 ∗  �̅� [m3.s-1]       (2-3) 

Zde S značí průřez potrubí a �̅� střední rychlost proudění tekutiny [6]. 
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 Hmotnostní průtok 

Hmotnostní průtok lze chápat jako průtok hmotnosti tekutiny za jednotku času. 𝑸𝒎 = 𝒅𝒎𝒅𝒕   [m3.s-1]       (2-4) 

V tomto případě udává m hmotnost protékané tekutiny. 
Hmotnostní průtok lze nepřímo vypočítat z objemového průtoku, díky znalosti 

hustoty tekutiny ρ [6]. 𝑸𝒎 = 𝑸𝑽 ∗  𝝆 [kg.s-1]        (2-5) 

 Rychlostní průtok 

Udává střední rychlost proudění protékající tekutiny [6]. �̅� =  𝑸𝑽𝑺   [m.s-1]        (2-6)  

2.3 Způsoby měření průtoku 

 Přímé měření 
Přímé měření je možné za pomoci dávkovacích snímačů, rozdělujících tekutinu na 

přesně definované díly [6]. Tyto snímače se skládají z několika prostorů, které jsou 
cyklicky naplňovány tekutinou. Počítáním cyklů je možné díky znalosti přesného objemu 
komory vypočítat objem proteklé tekutiny. Tyto průtokoměry se často používají jako 
referenční měřidla pro jiné průtokoměry. Většina snímačů využívá nepřímého měření. 

 Nepřímé měření 
Škrtící členy 

Využívá se měření rozložení tlaku v okolí škrtícího členu. Při zvyšování rychlostí se 
zvyšuje i rozdíl tlaků před a za škrtícím členem. Tímto členem bývají přesně definované 
clony, dýzy, Venturyho trubice a další. 

 

Vrtulové a turbínové průtokoměry 

Rychlost proudění tekutiny je vyhodnocováno na základě rychlosti otáčení vrtulky 
(resp. turbíny) roztáčené proudící tekutinou. 

 

Vírové průtokoměry 

 Do potrubí je vložena překážka, za kterou vznikají v proudící tekutině víry. Měřením 
frekvence vytváření vírů se vyhodnocuje průtok tekutiny. S rostoucím průtokem roste        
i počet vzniklých vírů. 
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Fluidikové průtokoměry 

Využívá se vzájemného působení dvou proudů protékající tekutiny. Část proudu je 
vedena kanálkem zpět do průtokového kanálu, kde svým působením vychýlí tekutinu 

jistým směrem, takto vychýlená tekutina je vedena dalším kanálkem zpět a vychýlí 
tekutinu opět původním směrem. Tento cyklus se periodicky opakuje. Frekvence tohoto 

cyklu odpovídá rychlosti proudění tekutiny. Měřením frekvence se tedy vyhodnocuje 
průtok. 

 

Ultrazvukové průtokoměry 

Jsou založeny na dvou různých principech. První využívá Dopplerova jevu. 
Ultrazvukový vysílač vysílá signál, který se odráží od částic v protékané tekutině. 
Porovnáním frekvence vyslaného a odraženého signálu se vyhodnocuje průtok. Druhý 
princip využívá urychlení ultrazvukového signálu ve směru proudící kapaliny                        

a zpomalení v opačném směru. Ze zjištěné doby letu signálu je vyhodnocen průtok. 
Výhodou těchto snímačů je možnost umístění snímače na vnější stranu potrubí bez 

nutnosti potrubí přerušit. 
 

Indukční průtokoměry 

Lze je použít pouze pro vodivé tekutiny. Proudící tekutina se chová jako vodič                     
v magnetickém poli. Čím rychleji tekutina proudí, tím větší napětí se indukuje na stranách 
kolmých k siločarám magnetického pole. Měřením indukovaného napětí lze 
vyhodnocovat průtok. 

 

Plováčkové průtokoměry 

Plováček je umístěn ve vertikálně umístěné kuželové nádobce (rozšiřující se směrem 
nahoru), kterou protéká tekutina. Proudící tekutina zvedá plováček. Na základě měření 
polohy plováčku se vyhodnocuje objem proteklé tekutiny. 

 

Průtokoměry založené na principu Coriolisovy síly 

Obsahují kmitající trubičku, u které se měří její poloha na dvou místech ve stejné 
vzdálenosti od středu trubičky. Pokud trubičkou tekutina neteče, trubička kmitá 
rovnoměrně a signály ze snímačů polohy jsou stejné. Pokud trubičkou začne protékat 
tekutina, trubička se vlivem Coriolisovy síly začne deformovat a signály ze snímačů 
polohy začnou být rozdílné. Vyhodnocováním rozdílu těchto signálů se dá určit hmotnost 
protékané tekutiny a díky tomu i průtok. 

 

 Tepelné průtokoměry 

  Fungují na principu odvodu tepla ze žhaveného tělíska proudící tekutinou. 
Podrobněji budou popsány v následující kapitole.  
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 TEPELNÉ SNÍMAČE PRŮTOKU 

3.1 Termoanemometrické snímače 

Termoanemometrické snímače (anglicky Hot-wire nebo Hot-film anemometers) mají 
široký rozsah využití, a to především díky jejich poměrně jednoduchému provedení             
a malým rozměrům. Dají se použít pro velkou škálu průtoků, a to až po průtoky 8000 
kg/hod či větší [7]. Často se s nimi lze setkat v potravinářském či chemickém průmyslu. 
Mají též značné zastoupení v měření průtoku toxických, žíravých a těkavých látek. 

Teplotní anemometry lze rozdělit do tří kategorií, jsou to termorezistivní, 
termoelektrické a termoelektronické [37]. U termorezistivních snímačů se pro měření 
využívá teplotní závislost odporu. Snímacími prvky mohou být odporové drátky[9], 

platinové či niklové tenkovrstvé rezistory[10] nebo křemíkové termistory [11]. Druhou 

z kategorií jsou termoelektrické. Ty využívají transformace rozdílu teplot na napětí. Zde 
se využívá termočlánků [21]. U třetí z kategorií je využito teplotně závislého 
elektronického prvku, jako je například teplotně závislá dioda nebo bipolární, respektive 
unipolární tranzistor. V naprosté většině se však využívá termorezistivních snímačů, které 
jsou také nejčastěji popisovány v literatuře. 

 Princip 

Termoanemometrické snímače pracují na principu odvodu tepla ze žhavicího 
elementu proudící tekutinou. Snímač se skládá z elementu vyhřívaného elektrickým 
proudem (heater) a ze snímače teploty proudící tekutiny. Vyhřívaný element předává 
teplo tekutině. Při nulovém průtoku je žhavicí element elektrickým proudem vyhříván na 
určitou teplotu a tekutině předává teplo pouze vedením. Záření je zde zanedbáváno. 
Pokud kolem vyhřívaného rezistoru začne protékat tekutina, začne se projevovat 
odvádění tepla prouděním a jeho teplota se snižuje úměrně velikosti průtoku. Čím rychleji 
bude tekutina protékat, tím více tepla bude odebíráno a tím nižší teplotu bude mít 
vyhřívané tělísko. Vyhřívaný element odebírá při různých teplotách rozdílný elektrický 

proud, díky čemuž je možné vyhodnotit průtok. Problém nastane tehdy, pokud bude mít 
protékaná tekutina jinou teplotu při stejném průtoku. Množství odebraného tepla bude 
různé, což se projeví jako zdánlivě jiný průtok. Z tohoto důvodu se používá ještě senzor 
teploty proudící tekutiny, díky kterému je možné tento problém kompenzovat a průtok 
tedy vyhodnocovat správně. 

Rychlost průtoku proudící tekutiny lze vypočítat ze vztahu vycházejícího z Kingovy 

rovnice [8]: 𝑷 = 𝑰𝑯𝟐 𝑹𝑯 = (𝑨 + 𝑩√𝒗)∆𝑻 [W]      (3-1) 

Průtok je vyhodnocován nejčastěji z výkonu P vyhřívaného tělíska s odporem RH 

nebo z protékaného proudu IH, popřípadě napětí UH. A a B jsou empiricky zjištěné 
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konstanty reprezentující přestup tepla vedením, resp. prouděním. Rychlost proudění je 
označena jako v a ∆𝑇 je rozdíl teplot mezi vyhřívaným elementem a teplotou media: ∆𝑻 =  𝑻𝑯 − 𝑻𝒂  [°C]       (3-2) 

Zde je 𝑇𝐻 teplota vyhřívaného tělíska a 𝑇𝑎 je teplota protékaného media. 
Jak vyhřívané tělísko, tak element pro snímání teploty jsou nejčastěji realizovány za 

pomoci rezistoru. V takovém případě lze jejich teplotu vypočítat ze vzorce: 𝑹𝒙  =  𝑹𝟎[𝟏 + 𝜶(𝑻𝒙 −  𝑻𝟎)]  [Ω]       (3-3) 𝑅0 značí odpor rezistoru při teplotě 𝑇𝟎 (𝑇𝟎 = 0 °𝐶), 𝛼 je teplotní součinitel odporu        
a 𝑇𝑥 je teplota rezistoru. 

Fyzikální princip termoanemometrů je popsán několika vztahy a podobnostními čísly, 
které poukazují na jejich závislost na charakteru proudění tekutiny, vlastnostech tekutiny, 
mechanické konstrukci snímačů a dalších vlivech. 

Prandtlovo číslo popisuje způsob odvodu tepla (vyjadřuje, jestli je dominantní přenos 
tepla vedením či prouděním). Je to poměr viskozity a tepelné vodivosti [7]: 𝑷𝒓 = 𝑪𝒑 .  𝝁𝝀  [-]        (3-4) 

Kde 𝜇 je dynamická viskozita, 𝐶𝑝 je měrná tepelná kapacita a 𝜆 je tepelná vodivost. 
Nusseltovo číslo udává poměr mezi odvodem tepla vedením a prouděním kolmo na 

uvažovanou hranici tekutiny a je pospáno vztahem [29]: 𝑵𝒖 = 𝒉 .  𝑳𝝀   [-]        (3-5) 𝑁𝑢 je Nusseltovo číslo, h je součinitel prostupu tepla, L je charakteristický rozměr 
vyhřívaného elementu (nejčastěji délka drátku) a 𝜆 je tepelná vodivost.  
Nusseltovo číslo je funkcí mnoha dalších parametrů, které jej ovlivňují [34]: 𝑵𝒖 = 𝒇 (𝑹𝒆, 𝑷𝒓, 𝑴𝒂, 𝑮𝒓, 𝑲𝒏, 𝟐𝑳𝒅 , 𝒂𝒕, 𝑪𝒑, 𝝓(𝜷))  [-]    (3-6) 

Kde Ma, Gr a Kr je Machovo, Grashofovo a Knudsenovo číslo,  𝑎𝑡 je poměr ohřátí 
vyhřívaného elementu vůči okolní teplotě a 𝜙(𝛽) je směrová závislost proudění. 

V běžných podmínkách se však většina vlivů zanedbává a závislost Nusseltova čísla 
se redukuje na [34]: 𝑵𝒖 = 𝒇(𝑹𝒆)  [-]       (3-7) 

Poprvé tuto závislost popsal L. V. King a byla základem po vznik již zmíněné Kingovy 
rovnice. Po přepočtení na bezrozměrné Nusseltovo číslo je tato závislost: 𝑵𝒖 = 𝑪 + 𝑫 . 𝑹𝒆𝟎,𝟓  [-]       (3-8) 

Ve kterém je C konstanta popisující veškeré jevy spojené s odvodem tepla při 
nulovém průtoku. Konstanta C by měla být co nejmenší a popisuje především přenos 
tepla uvnitř nosného substrátu [27]. Konstanta D je spojena s odběrem tepla způsobeného 
prouděním a je závislá na konstrukci snímače a materiálu nosného substrátu [28].  
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Tato závislost byla později rozšířena a podle různých zdrojů se lehce liší. Jedním ze 
vztahů, které popisují tuto závislost je [28]: 𝑵𝒖 = 𝑪 + 𝑫 .  𝑹𝒆𝟏/𝟐.  𝑷𝒓𝟏/𝟑.  𝝓(𝜷) [-]     (3-9) 

Elektricky dodané teplo do vyhřívaného rezistoru lze vypočítat z proudu IH a odporu 

RH vyhřívaného elementu za určitou dobu t [34]: 𝑸𝒅 =   𝑹𝑯. 𝑰𝑯𝟐 . 𝒕   [J]       (3-10) 

Naopak teplo odvedené z vyhřívaného elementu lze popsat vztahem:  𝑸𝒐 =  𝒉 (𝑻𝑯−𝑻𝒂)𝝅𝒅𝑳𝒕   [J]        (3-11) 

Zde h reprezentuje součinitel prostupu tepla. Průměr d a délka L udávají velikost 
drátku, t je čas. TH a Ta jsou teploty vyhřívaného elementu a protékaného média. 

Tento vzorec v sobě po úpravě skrývá i vztah (3-5) pro výpočet Nusseltova čísla. Tím 
se propojí vzorce pro výpočet odvedeného tepla a závislostí Nusseltova čísla na 
Reynoldsově a Prandtlově čísle. Sloučením vztahů pro výpočet dodaného tepla (3-10)       

a odvedeného tepla (3-11) a následnými substitucemi vznikne již zmíněná závislost 
vycházející z Kingovy rovnice: 𝑷 = 𝑰𝑯𝟐 𝑹𝑯 = (𝑨 + 𝑩√𝒗)∆𝑻        (3-1) 

Konstanty A a B mají teoretický tvar [39]: 𝑨 = 𝟎, 𝟒𝟐𝝅𝑳𝝀𝑷𝒓𝟎,𝟐        (3-12) 

Respektive: 𝑩 = 𝟎, 𝟓𝟏𝑳𝝀 (𝒅𝒗)𝟎,𝟓 𝑷𝒓𝟎,𝟑𝟑       (3-13) 

Koeficienty A a B se však určují empiricky z naměřených charakteristik snímačů. Pro 
dvojmocné plyny je parametr A dle teorie lineárně závislý na teplotě, zatímco parametr 
B na teplotě závislý není [39]. 
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 MEMS provedení snímačů  
Tradiční drátkové snímače jsou vyrobeny z velmi tenkých vláken s průměrem typicky 

okolo 5 μm [33]. Takto tenký drátek je náchylný k poničení, a proto se hodí spíše do 
laboratorních podmínek. Pro průmyslové aplikace však není příliš vhodný. 
V průmyslových aplikacích jsou využívány převážně MEMS anemometry 

tvořené tenkým filmem naneseným na nosném substrátu. Jejich výhodou je větší 
mechanická odolnost, velká odolnost proti korozi a menší citlivost na znečištění [33]. 

Mikro elektro mechanické snímače průtoku však již nahrazují drátkové snímače 
v podstatě ve všech oborech, včetně laboratorních.  

V provedení MEMS jsou vyhřívaný element i senzor teploty vytvořeny na jedné 
destičce (nosném substrátu). Z tohoto důvodu jsou na substrát kladeny určité nároky. 
V ideálním případě by měly být snímací elementy dokonale izolované od nosného 
substrátu, aby se projevovalo pouze odvádění tepla proudící tekutinou [37] a nedocházelo 
k vzájemnému ovlivnění. Toho však v praxi nelze dosáhnout. Základním požadavkem na 
nosný substrát je tedy co nejmenší teplotní vodivost. Poté je možné zaručit co možná 
nejmenší vzájemnou teplotní vazbu mezi vyhřívaným a snímacím elementem. 

Substrát bývá typicky z křemene nebo keramiky, popřípadě ze skla Pyrex [21] či 
křemíku. Tloušťka bývá velmi malá, řádově desítky či stovky μm. Nosný substrát nebývá 
pouze ve tvaru kvádru. Některá provedení mají válcovitý tvar, na kterém je napařen pouze 
proužek měřicího filmu, jiná mají kapkovitý tvar s lepšími aerodynamickými vlastnostmi. 
Často používaný je také klínovitý tvar s filmem naneseným na jeho hrotu [30].  

 

   a)      b) 

Obrázek 3-1 MEMS provedení termorezistivních anemometrů a) Na kvádrové 
destičce b) Klínovitý tvar [21] 

V MEMS provedení lze vytvořit termorezistivní, termoelektrické i termoelektronické 
snímače [37]. U termorezistivních snímačů, které jsou nejčastěji používány, je snímacím 
materiálem teplotně závislý odporový film. Odporový film je většinou platina, která 
vyniká svojí dlouhodobou fyzikální i chemickou stabilitou [32]. Dalšími materiály 

využívanými pro vytvoření tenkého filmu jsou nikl, popřípadě slitiny platiny s iridiem, či 
rhodiem. Tloušťka filmu se pohybuje v desetinách až jednotkách μm. Termoelektrických 
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snímačů se využívá převážně u kalorimetrického principu měření. U termoelektronických 
se jako vyhřívaný element používá tranzistor vytvořený na tenké membráně.  

3.1.2.1 Matematický model termoanemometrů 

Podobně jako pro drátkové teplotní anemometry i zde se vychází z rovnosti dodaného 
elektrického výkonu a výkonové ztráty způsobené odvodem tepla [36]. 𝑰𝑯𝟐 . 𝑹𝑯 = 𝒉 . 𝑺 . (𝑻𝑯 −  𝑻𝒂)        (3-14) 

Kde h je součinitel přestupu tepla a S je plocha vyhřívaného filmu. Právě součinitel 
přestupu tepla je funkcí rychlosti proudění se závislostí [32]: 𝒉 = 𝒂 + 𝒃 . 𝒗𝒏         (3-15) 

Kde a, b a n jsou opět empiricky zjištěné konstanty a v je rychlost proudění tekutiny. 
Zahrnutím plochy S do přepočtených konstant A a B dostáváme vztah podobný vztahu 𝑷 = 𝑰𝑯𝟐 𝑹𝑯 = (𝑨 + 𝑩√𝒗)∆𝑻 [W]      (3-1), ovšem 
s rozdílem konstanty n, která se pro různá provedení a podmínky může lišit. 

Velmi často jsou tyto snímače zapojeny do Wheatstonova můstku a provozovány 
v režimu s konstantní teplotou. V takovém případě lze závislost rychlosti proudění 
převést na napětí na vyhřívaném rezistoru [36]. 𝑼𝑯𝟐 = (𝒂 + 𝒃. 𝒗𝒏). 𝑹𝑯. 𝑺. (𝑻𝑯 − 𝑻𝒔)  [V2]     (3-16) 

Popřípadě na napětí vzniklé na rozváženém můstku:  𝑼𝑯𝟐  .𝑹𝑯(𝑹𝑯+𝑹𝟏)𝟐 = (𝒂 + 𝒃. 𝒗𝒏)(𝑻𝑯 − 𝑻𝒔)      (3-17) 

Konstanty a a b nejsou ve výše uvedených vztazích totožné. Pro každou aplikaci je 
nutné konstanty zjistit empiricky z naměřených závislostí. 

 Další provedení teplotních snímačů 

Drátkové provedení  
V tomto provedení je vyhřívaný element i senzor teploty realizován odporovými 

drátky, které jsou nataženy mezi nosnými jehlovitými nástavci. Jelikož je odvod tepla        
z drátku závislý na směru proudění tekutiny, existují provedení s více (až třemi) různě 
orientovanými vyhřívanými drátky. Toto uspořádání potlačuje vliv směru proudění, 
popřípadě umožňuje vyhodnocování průtoku ve více směrech. Ideální material pro tento 

druh senzoru musí mít co největší teplotní závislost v kombinaci s velkou mechanickou 

odolností [12]. Často je používán wolfram, platina nebo slitina platiny a iridia. Senzor 

teploty je umístěn dostatečně daleko od vyhřívaných drátků, aby nedocházelo                         
k vzájemnému ovlivňování. Často se umisťuje buď před vyhřívaný člen ve směru 

proudění tekutiny nebo vedle něho. Nevýhodou drátkového provedení je poměrně velká 
spotřeba elektrické energie. 
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Obrázek 3-2 Drátkový termoanemometr 

Provedení v kovových sondách 

Další možností je provedení za pomoci sond, které jsou typicky z nerezové oceli. 
Vyhřívaný rezistor i senzor teploty jsou umístěny uvnitř dvou sond, které jsou ponořeny 
v průtokovém kanále. Toto provedení zajišťuje větší mechanickou odolnost snímačů 
[1][13]. Nevýhodou však je pomalejší odezva. Sondy se opět umisťují v dostatečné 
vzdálenosti vedle sebe, nebo se sonda se senzorem teploty umístí před vyhřívanou sondu. 

 

Obrázek 3-3 Anemometr s kovovými sondami 

 Elektrické obvody pro termoanemometry  
Termoanemometrické snímače se dají provozovat v několika režimech. Prvním z nich 

je režim s konstantní teplotou žhaveného rezistoru (CTA – Constant temperature 

anemometer), respektive s konstantním rozdílem teplot mezi žhaveným elementem             
a protékaným médiem. Druhou možností je režim s konstantním proudem vyhřívaného 
rezistoru (CCA – Constant current anemometer). Výjimečně se využívá režim                        
s konstantním napětím (CVA – Constant voltage anemometer). 

CTA obvody 

Jak již bylo zmíněno, elektrické měřicí obvody CTA udržují konstantní teplotu 
vyhřívaného rezistoru, popřípadě konstantní rozdíl teplot mezi vyhřívaným rezistorem       
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a teplotou protékané tekutiny. Základem obvodu je Wheatstoneův můstek a operační 
zesilovač jako regulátor. Principiální schéma zapojení je na Obrázek 3-4. Jestliže je odpor 
vyhřívaného rezistoru přímo úměrný jeho teplotě, znamená to, že pokud bude konstantní 
hodnota odporu rezistoru, bude konstantní i jeho teplota. Když kolem vyhřívaného 
rezistoru RH neproudí tekutina, můstek je vyvážený. Jakmile tekutina začne proudit, dojde 

k ochlazování vyhřívaného rezistoru, což bude mít za následek změnu jeho odporu              
a rozvážení můstku. Rozvážení můstku vyhodnotí operační zesilovač a zvýší výstupní 
napětí [14]. To způsobí nárůst proudu, který vyhřeje rezistor na původní hodnotu a dojde 
opět k vyvážení můstku. Velikost proudu napájejícího vyhřívaný rezistor je informací        
o velikosti průtoku tekutiny. S rostoucím průtokem roste i napájecí proud. 

 

 

Obrázek 3-4 Principiální schéma obvodu CTA 

CCA obvody 

Měřicí obvody CCA udržují konstantní proud vyhřívaným rezistorem. Základem 
těchto obvodů je opět můstek, který je rozvažován změnou odporu vyhřívaného rezistoru. 

Jednoduché schéma je naznačeno na Obrázek 3-5. Velikost proudu vyhřeje vyhřívaný 
rezistor na určitou teplotu v daném průtoku. Změna teploty vyhřívaného elementu je 

klíčovým parametrem k vyhodnocování průtoku [16]. Nárůst teploty vyhřívaného 
rezistoru RH způsobí i nárůst jeho odporu. Větší odpor se stejným elektrickým proudem 
zaručuje větší úbytek napětí. Dojde k rozvážení můstku, které je detekováno voltmetrem 
nebo operačním zesilovačem.  

U těchto obvodů je nebezpečí spálení vyhřívaného rezistoru při nastavení příliš 
vysokého proudu a při nulovém průtoku. Proud je nutné nastavit tak, aby i při nulovém 
průtoku nezpůsobil spálení rezistoru. 
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Obrázek 3-5 Principiální schéma měřicího obvodu CCA 

CVA obvody 
Jednoduchý CVA měřicí obvod je na Obrázek 3-6. Základem, je operační zesilovač, 

který má ve své zpětné vazbě zapojený vyhřívaný rezistor RH, na kterém je udržované 
konstantní napětí. Napájecí zdroj U1 je nastavitelný a díky němu je možné nastavit 
hodnotu konstantního napětí UH. 

Napětí UH není na odporu RH závislé, a proto je možné pracovat v režimu konstantního 
napětí [15]. Protože je napětí na odporu RH nezávislé, musí se změna jeho odporu 

promítnout do velikosti proudu, který protéká i rezistorem R2. Výsledné napětí je pak 
dáno vztahem: 𝑼𝑺 = (𝟏 + 𝑹𝟐𝑹𝑭 + 𝑹𝟐𝑹𝑯) ∗ 𝑼𝑯  [V]      (3-18) 

Díky obvodům CVA je možné měřit buď průtok za konstantní teploty proudící 
tekutiny, nebo změny teploty [15]. 

 

 

Obrázek 3-6 Měřicí obvod CVA 
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3.2 Kalorimetrické snímače 

Kalorimetrické snímače se nejčastěji používají pro měření malých průtoků. 
Především pak pro měření průtoku plynů. Nejmenší měřitelný průtok je okolo 0,002 
kg.hod-1 a největší v klasickém uspořádání od 0,1 do 0,5 kg.hod-1 [7]. Využívají se i pro 
měření větších průtoků, ale ve speciálním uspořádání. 

Kalorimetrické snímače se používají především pro měření průtoku čistých plynů         

a obecně v plynárenském a chemickém průmyslu. Setkat se s nimi lze též v laboratorním 
prostředí při měření velmi malých průtoků vzniklých při měření poréznosti materiálů [7], 

měřením koncentrace kyslíku a dalších. 

 Princip 

Kalorimetrické snímače průtoku jsou založeny na principu snímání rozložení tepla      
v okolí žhavicího elementu.  

Snímač je tvořen žhavicím elementem a dvěma senzory teploty umístěnými před a za 
žhavicím elementem ve smyslu proudění tekutiny. Při nulovém průtoku je rozložení 
teplot symetrické v okolí topného tělíska. Ve chvíli, kdy kolem snímače začne protékat 
proud tekutiny, rozložení teplot se změní. Rozložení teploty v okolí snímače je zobrazeno 
na Obrázek 3-7. Tuto změnu je možné identifikovat díky snímačům teploty. Teplo bude 
přenášeno ve směru proudu tekutiny a senzor teploty za žhavicím tělískem bude ohříván 
více, naopak senzor před topným tělískem bude ohříván méně [13]. 

Vzhledem k uspořádání senzorů teploty a žhaveného tělíska je výhodné vyhodnocovat 
signál diferenciálně. Jelikož jsou mezi senzory teploty malé vzdálenosti, lze 

předpokládat, že okolní vlivy prostředí budou na oba senzory působit identicky. Díky 
tomu je kalorimetrický snímač odolný například proti kolísání teploty proudícího média 
a dalším parazitním vlivům. V kalorimetrickém režimu je velkou výhodou zjištění směru 
proudění tekutiny, které termoanemometrické provedení neumožňuje [24]. 

Pro výpočet průtoku lze použít jednoduchý vztah [7]:  𝑸𝒉 = 𝑲 . 𝑪𝒑 . 𝜹𝑻. 𝑸𝒎  [J]       (3-19) 

V tomto vztahu značí 𝛿𝑇 rozdíl teplot měřený snímači teploty před a za vyhřívaným 
elementem. K je empiricky zjištěná konstanta, 𝑄𝑚 je objemový průtok, Cp je měrná 
tepelná kapacita a 𝑄ℎ je celkové teplo dodané vyhřívanému tělísku. 
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Obrázek 3-7 Rozložení teploty u kalorimetrických snímačů [18] 

 MEMS provedení  
Pro kalorimetrické MEMS snímače průtoku a jejich nosný substrát platí stejné 

požadavky a vlastnosti jako pro termoanemometry. 
U kalorimetrických snímačů průtoku se většinou využívá termorezististivních                          

a termoelektrických snímačů. Nejčastěji jsou MEMS kalorimetrické snímače průtoku 
určeny pro přímý kontakt s tekutinou, typicky v kapiláře. 

Termorezistivní snímače jsou konstrukcí velmi podobné termoanemometrům. Na 

destičku s malou teplotní vodivostí se napaří tři teplotně závislé rezistory (opět většinou 
platinové nebo niklové). Prostřední rezistor je využíván jako žhavicí element a rezistory 
po jeho boku jako senzory teploty. Toto provedení je vyobrazeno na Obrázek 3-8. Existují 
i aplikace, kde nejsou pouze tři rezistory, ale je jich více. Rezistory navíc se využívají 
jako další senzory teploty. Tyto snímače využívají redundance pro zvýšení přesnosti 
měření [20]. Rezistory však nemusí být rozloženy symetricky okolo vyhřívaného 
rezistoru a zvyšují tak přesnost měření průtoku v určitém směru.  

V tomto provedení se také vytvářejí snímače pro měření rychlosti a směru větru.           
V tomto případě je žhavicí element uprostřed a okolo něj jsou do kříže umístěny dva 

(čtyři, i více) páry senzorů teploty[17]. Výhodou tohoto provedení je možnost určení 
směru proudění ve všech směrech 2D roviny. 

Využití termoelektrických prvků může být u kalorimetrických snímačů výhodné, 

jelikož rozdíl teplot je přímo převeden na napětí. Konstrukce termoelektrických 
kalorimetrických snímačů je však komplikovanější, protože pro výrobu 
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termoelektrických článků je nutné použít specifické materiály [37].  Aby výstupní napětí 
na termočláncích bylo vyšší, sestavuje se z termočlánků termočlánková baterie.   

 

Obrázek 3-8 MEMS provedení kalorimetrického termorezistivního snímače 

3.2.2.1 Matematický model MEMS kalorimetrického snímače 

Chování MEMS kalorimetrických snímačů je popisováno vztahem [17]: 𝜹𝑻∆𝑻 = 𝑪 𝝀𝒇.𝑺𝝀𝒔.𝒅 ( 𝑳𝟐𝝂 .𝝆𝒎.𝜶𝒇)𝟏/𝟑 . √𝒗        (3-20)  

Kde C je empiricky zjištěná konstanta, 𝜆𝑓 , 𝜈, 𝛼𝑓 jsou tepelná vodivost, viskozita           

a součinitel tepelné vodivosti proudící tekutiny, 𝜆𝑠 je tepelná vodivost substrátu, S a d 

jsou plocha, respektive tloušťka substrátu, L je vzdálenost mezi vyhřívaným elementem 
a senzory teploty a 𝜌𝑚 je hustota snímacího materiálu. 𝛿𝑇 je teplotní rozdíl mezi 
symetricky umístěnými senzory teploty a ∆𝑇 je rozdíl mezi teplotou vyhřívaného 
elementu a teplotou proudící tekutiny. 

Ze vztahu (3-20) je zřejmé, že pokud bude ∆𝑇 konstantní, bude rozdíl teplot 𝛿𝑇 funkcí 
rychlosti proudění tekutiny.  

Častěji se závislost 𝛿𝑇 na průtoku popisuje závislostí [38]:   𝜹𝑻 = 𝑻𝟎(𝒆𝜸𝟐𝑳 − 𝒆−𝜸𝟏𝑳)   [°C]      (3-21) 

Kde T0 je zjištěná konstanta zahrnující vlivy okolí a 𝛾1,2 lze vyjádřit vztahem: 𝜸𝟏,𝟐 =  𝟏𝟐𝝀 (𝒗 ± √𝒗𝟐 + 𝟒. 𝟏𝒅𝟐 . 𝝀𝟐)        (3-22) 

V této rovnici je 𝜆 tepelná vodivost tekutiny, v je střední rychlost proudění a d je 

poloměr potrubí, v němž je snímač umístěn. 
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Pro malé průtoky, kde se také kalorimetrické průtoky používají, je závislost 𝛿𝑇 na 

střední rychlosti proudění v lineární, a proto se využívá vztahu [38]: 𝜹𝑻 = 𝑺 . 𝒗          (3-23) 

Zde značí S citlivost, která se empiricky zjistí z naměřených charakteristik. I kvůli 
lineární závislosti rozdílu teplot na průtoku jsou kalorimetrické snímače často používané.  

 Další provedení kalorimetrických snímačů 

Provedení bez přímého kontaktu s protékaným médiem 

Toto provedení se používá v aplikacích pro měření průtoku látek, u kterých není 
vhodné ponoření snímače přímo do proudící tekutiny. Jak žhavicí element, tak i senzory 
teploty jsou tvořeny cívkami z odporového materiálu, které jsou navinuty na vnější straně 
průtokového kanálu. S protékanou tekutinou, tak nepřijdou do přímého kontaktu. Teplo 
ze žhavicí cívky je přenášeno přes stěnu průtokového kanálu do tekutiny, a naopak              
z tekutiny přes stěnu kanálu do cívek pro snímání teploty.  

 

 

Obrázek 3-9 Kalorimetrický snímač v povedení vně průtokového kanálu 

Kapilární provedení 
Jelikož kalorimetrické snímače obecně fungují pro velmi malé průtoky, je pro 

aplikace s velkými průtoky možné využít kapilární kalorimetrický snímač. Toto 
provedení je vyobrazeno na Obrázek 3-10.  Základem těchto snímačů je tenká trubička 
(kapilára), která vede paralelně s hlavním průtokovým kanálem. V místě, kde je kapilára 
vyvedena, je uvnitř hlavního průtokového kanálu umístěn element, který zajistí laminární 
proudění a zároveň nerovnováhu tlaků na začátku a na konci kapiláry [7]. Díky tomu 
začne kapilárou protékat proud tekutiny, který je přímo úměrný průtoku hlavním 
kanálem. Žhavicí tělísko a senzory teploty jsou pak umístěny většinou na vnější straně 
kapiláry. 
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Obrázek 3-10 Kapilární kalorimetrický snímač průtoku 

  Elektrické obvody pro kalorimetrické snímače 

Jak již bylo zmíněno dříve, průtok je vyhodnocován na základě signálů ze snímačů 
teploty. Tyto snímače jsou často tvořeny dvěma stejnými platinovými termistory. Rozdíl 
teplot se vyhodnocuje za pomoci můstku. Výstup z můstku je zpracováván buď 
operačním zesilovačem či mikroprocesorem. Napájení vyhřívaného rezistoru zajišťuje 
samostatný obvod. Principiální schéma naznačeno na Obrázek 3-11.  

V aplikacích, ve kterých jsou snímače teploty tvořeny termočlánky, není pro 
vyhodnocení rozdílu teplot nutné použít můstek, ale signály z termočlánků mohou být 
vyhodnocovány přímo operačním zesilovačem nebo mikroprocesorem. 

 

Obrázek 3-11 Blokové schéma zapojení kalorimetrického snímače [22]  
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 ČIDLA POUŽITÁ PRO MĚŘENÍ 

4.1 Čidlo FS7 

Je určeno pro termoanemometrické snímače. Umožňuje měření průtoku vzduchu          

a plynů do teploty 150 °C a rychlosti proudění od 0 do 100 m/s. Samotné čidlo se skládá 
z keramické destičky s malou teplotní vodivostí. Na destičce jsou napařeny dva platinové 
rezistory. Menší z nich je využíván jako žhavicí element, zatímco větší je využit jako 

integrovaný teplotní senzor. Na rezistory jsou navařeny drátkové vývody. Celý substrát 
společně s rezistory je po procesu pasivace pokryt tenkou vrstvou skla. Čidlo je 

charakteristické dlouhodobou stabilitou a opakovatelností [23]. Rozměry snímače jsou: 
6,9x2,4x0,2 mm.  

 

 

Obrázek 4-1 Čidlo FS7 firmy IST AG [25] 

4.2 Čidlo FS2 

Toto čidlo umožňuje termoanemometrický režim i režim kalorimetrický. Rozsah 

průtoků v kalorimetrickém režimu je 0 až 1 m/s. V termoanemometrickém režimu je jeho 

rozsah výrazně větší, a to od 0 do 100 m/s. Umožňuje měření průtoku tekutin do teplot až 
450 °C. Svojí konstrukcí je velmi podobný snímači FS7. Hlavním rozdílem je, že na čipu 
jsou hned tři integrované senzory teploty. Dva jsou určeny k vyhodnocování průtoku         
v kalorimetrickém režimu a třetí umožňuje měření teploty pro kompenzaci. Rozměry 
snímače jsou: 5x3,5x0,2/0,6 mm [24]. 
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Obrázek 4-2 Čidlo FS2 firmy IST AG [25] 

 Upevnění čidel 
Pro zajištění dobré opakovatelnosti měření bylo nutné realizovat dostatečně pevné 

uchycení čidel a přidat prvky umožňujícími umístění pokaždé co možná nejpřesněji do 
žádané pozice. Jelikož jsou si obě výše uvedená čidla rozměrově podobná, jsou upevněna 

stejným způsobem. 
Pro ukotvení slouží kousek laminátové trubičky o vnějším průměru 6 mm a vnitřním 

průměru 5 mm a dvou půlkulatých plastových klínků zabroušených přesně na míru tak, 
aby při dostatečně pevném sevření přívodních vodičů nevyčnívaly z trubičky ven.  

Čidlo s již prodlouženými přívodními vodiči je prostrčeno skrz laminátovou trubičku. 
Na konci trubičky je plastovými klínky zaklíněno a z trubičky kouká pouze samotný 
substrát s rezistory. Klínky svírají pouze přívodní vodiče, ale zároveň přiléhají až k okraji 
substrátu. Díky tomu je zajištěno pevné uchycení. Klínky nezakrývají plochu čidla, čímž 
by mohlo dojít k ovlivnění měření. 

 

  

   a)     b) 

Obrázek 4-3 Upevnění čidel a) model b) fotografie upevnění čidla FS7 
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4.3 Měřicí trať 

 Popis trati 

Měřicí trať využívá prvky měřicího přípravku pro měření průtoku plynů z předmětu 
BMFV. Trať je sestavena tak, že umožňuje cirkulaci vzduchu uzavřeného v potrubí bez 
nutnosti nasávat a odfukovat vzduch z, respektive do okolí. Potrubí je tvořeno pryžovou 
hadicí pro tlakový vzduch.   

Základním prvkem průtokové tratě, tvořící proudění vzduchu, je elektrické 
dmychadlo. Dmychadlo je napájeno frekvenčním měničem. K frekvenčnímu měniči je 
připojena elektronika umožňující nastavování výstupní frekvence. Toto provedení 
umožňuje spojité řízení výkonu dmychadla a tím i spojité řízení rychlosti proudění 
vzduchu v potrubí. Hned za výstupem dmychadla je uvnitř potrubí nainstalována žhavicí 
spirála. Žhavicí spirála umožňuje ohřev proudícího vzduchu na teplotu až cca 80 °C. 

 Za spirálou je úsek trati, který slouží k samotnému upevnění čidel a měření teploty   
v jeho okolí. Úsek trati je tvořen dvěma různě dlouhými kusy hadice, mezi kterými je 
upevněna PPR trubka. K trati je tento úsek připojen bajonetovými spojkami. 

 Kratší kus hadice je blíže dmychadlu a topné spirále a slouží hlavně jako redukce 
mezi bajonetovou spojkou a PPR trubkou. PPR trubka umožňuje zasunutí čidla do 
průtokového kanálu, díky vyvrtanému otvoru s průměrem d = 6 mm. V hadicích, těsně    

u krajů PPR trubky, jsou další otvory. Těmito otvory je do průtokového kanálu vložena 
dvojice termočlánků, která slouží k měření teploty v nejbližším okolí měřicího čidla. 
Termočlánky jsou umístěny ve stejné vzdálenosti L = 105 mm před a za otvorem pro 

zasunutí čidla. Teplota je vyhodnocována za pomoci multimetrů Agilent 34410 A, které 
měří výstupní napětí z termočlánků. Vzorec udávající vztah napětí na termočlánku                
a teploty má tvar [26]: 𝑻 =  𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∗ ∆𝑼 + 𝒂𝟐 ∗ ∆𝑼𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒏 ∗ ∆𝑼𝒏 + 𝑻𝒓𝒆𝒇  [°C]   (4-1) 

Kde 𝑎0 až 𝑎𝑛 jsou empiricky zjištěné koeficienty dohledané v knize OMEGA 

temperature handbook [26], ∆𝑈 je napětí naměřené na termočlánku a 𝑇𝑟𝑒𝑓 je teplota 

referenčního spoje článku.  
Za úsekem tvořeným PPR trubkou je delší z kusů hadic, který až na otvor pro 

termočlánek, neobsahuje žádné prvky. Slouží pouze k ochlazení protékaného vzduchu. 
Konec hadice je bajonetovou spojkou spojen s referenčním průtokoměrem Oval Eggs 

DELTA Pulse. Výstup z průtokoměru je vyveden na osciloskop, kde je měřena výstupní 
frekvence. Z měřené frekvence je přes konstantu snímače dopočítán průtok. 

Aby nedošlo ke změnám na původní trati, sloužící jako laboratorní pomůcka                    
v předmětu BMFV, je na trati ponechán i plováčkový průtokoměr KROHNE. Tento 
průtokoměr je umístěn za referenčním průtokoměrem a je posledním prvkem na měřicí 
trati. Následuje již pouze úsek potrubí vedoucí zpět do dmychadla.  
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Poznámka k měřicí trati 
Při delším chodu dmychadla na vyšší výkon dochází i s vypnutým topení                            

k samovolnému ohřevu protékaného vzduchu. Motor dmychadla se zahřívá a teplo 
předává i protékanému vzduchu. Vlivem cirkulace vzduchu se tento proces ještě zvýrazní 
a výsledná teplota může vzrůst až o několik stupňů celsia. Z tohoto důvodu byla trať za 
referenčním průtokoměrem rozpojena. Jelikož se ohřívaný vzduch odfukoval do okolí           
a do dmychadla byl přisáván „studený“ vzduch z okolí, teplotní nárůst nebyl tak výrazný.  

 

 

Obrázek 4-4 Měřicí trať 1/2 

 

Obrázek 4-5 Měřicí trať 2/2 
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 MĚŘENÍ 

Měření byla prováděna tak, aby pro snímače bylo možné dle naměřených                         
a vypočtených hodnot navrhnout zpracovávací elektroniku. Cílem všech provedených 
měření bylo vyhodnotit možnosti realizace elektroniky pro průtokoměr a sestavit 

matematické modely snímačů. 
Jako referenční průtokoměr byl použit vírový průtokoměr Oval Eggs DELTA Pulse. 

Z výstupní frekvence a známé konstanty průtokoměru je vypočten průtok. Teplota v okolí 
snímače byla měřena za pomoci dvou termočlánků a multimetrů Agilent 34410 A. 
Výstupního napětí termočlánků bylo přepočteno na teplotu. Jelikož je vzdálenost 
termočlánků poměrně malá je mezi nimi uvažován lineární spád teploty. S využitím 
tohoto předpokladu je výsledná teplota proudícího vzduchu v těsné blízkosti snímače 
vypočtena jako aritmetický průměr naměřených teplot před a za snímačem. 

U tabulek jsou naznačeny nastavované, měřené a vypočtené hodnoty barevným 
značením. Význam barev je následující: 

měřeno vypočteno nastaveno 

5.1 Měření základních charakteristik 

Čidlo FS2 

Vyhřívaný rezistor čidla FS2 byl napájen konstantním stejnosměrným napětím           

UH = 2 V. Za pomoci multimetru UNI-T UT804 byl měřen proud rezistorem. Měření bylo 
provedeno pro různé teploty proudícího vzduchu. Naměřené závislosti čidla FS2 pro 

různé teploty protékaného vzduchu jsou vyneseny v Graf 5-1. 

 

Graf 5-1 Základní charakteristiky čidla FS2 s teplotou protékaného vzduchu 
jako parametrem 
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Čidlo FS7 

Na vyhřívaném rezistoru čidla bylo nastaveno konstantní stejnosměrné napětí             
UH = 2,5 V. Stejně jako u měření čidla FS2 byl za pomoci multimetru UNI-T UT804 

měřen proud vyhřívaným rezistorem. Charakteristiky byly měřeny pro různé teploty 
protékaného vzduchu. Naměřené závislosti jsou vyneseny v Graf 5-2. 

 

Graf 5-2 Základní charakteristiky čidla FS7 s teplotou protékaného vzduchu 
jako parametrem 

Vyhodnocení naměřených charakteristik 

Cílem měření základních charakteristik bylo zjistit, za jakých podmínek bude 
výhodné vyhodnotit limity napájecího proudu a napětí pro vyhřívaný rezistor. Z grafů 
Graf 5-1 a Graf 5-2 je zřejmé, že maximální proud vyhřívaným rezistorem teče při 
maximálním průtoku a nízké teplotě protékaného vzduchu. Důvodem je teplotní závislost 
vyhřívaného rezistoru. Nízká teplota protékaného vzduchu v kombinaci s velkou rychlostí 
proudění má za následek největší odvod tepla, a tudíž i nejmenší teplotu rezistoru. Při 
nižší teplotě rezistoru je i odpor nižší. Podle Ohmova zákona je tedy jasné, že při 
minimální hodnotě odporu poteče obvodem maximální proud. 
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5.2 Zjištění požadavků na napájení čidel 
Aby bylo možné navrhnout zpracovávací elekroniku, je nutné znát základní 

požadavky na napájení daných čidel. Jedním z parametrů je zjištění maximálního proudu, 
který může snímačem protékat, aby nedošlo k jeho přehřátí a spálení. Z toho plyne i další 
požadavek, a to velikost napájecího napětí, při kterém teče rezistorem maximální proud.  

Jelikož největší proud teče obvodem při maximálním průtoku vzduchu, bylo měření 
prováděno při maximálním možném průtoku, který měřicí trať umožňovala. Byl tedy 
nastaven stále stejný průtok. Postupně bylo zvyšováno napětí na vyhřívaném rezistoru      
a byl odečítán proud, který jím teče. Z naměřeného proudu a nastaveného napětí byl 
vypočítán odpor rezistoru. Z odporu rezistoru pak byla vypočtena teplota rezistoru. 
Pracovní teploty udávané výrobcem jsou do 150°C. Napětí tedy bylo nastavováno tak, 
aby teplota rezistoru nepřekročila tuto mez. Dále byla měřena ještě teplota protékaného 
vzduchu. 

Je nutné si uvědomit, že naměřené hodnoty se vztahují pouze pro použití čidel pro 

průtoky, které umožňuje měřicí trať. V případě většího průtoku by byl odvod tepla                
z rezistoru výraznější a maximální proudy, a tedy i napětí, by bylo nutné nastavovat vyšší. 

Čidlo FS2 

Tabulka 5-1 Napájecí limity čidla FS2 

∆U [uV]  Ta [°C] f [Hz] v [m/s] IH [mA] UH [V] RH [Ω] TH [°C] 
162 27,48 208,3 16,58 45,22 2 44,23 118,98 

173 27,76 208,3 16,58 53,56 2,5 46,68 138,41 

182 27,99 208,3 16,58 54,93 2,6 47,33 143,62 

183 28,02 208,3 16,58 56,46 2,7 47,82 147,50 

380 33,05 208,3 16,58 57,9 2,8 48,36 151,77 

480 35,58 208,3 16,58 59,38 2,9 48,84 155,57 

580 38,09 208,3 16,58 60,82 3 49,33 159,44 

 

Při měření čidla FS2 došlo k numerické chybě při zapsání vzorce pro výpočet teploty 
do tabulky v Excelu a napětí bylo nastavováno vyšší a docházelo tak k ohřátí na vyšší 
teplotu, než je pracovní teplota udávaná výrobcem. Chyba byla následně zjištěna                   
a odstraněna. Teplota přesáhla pracovní teplotu o necelých 10 °C. Výrobce však udává, 
že čidlo vydrží teploty až 450 °C a přesažení teploty o 10 °C tak nebylo fatální. 
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Čidlo FS7 

Tabulka 5-2 Napájecí limity čidla FS7 

∆U [uV] Ta [°C] f [Hz] v [m/s] IH [mA] UH [V] RH [Ω] TH [°C] 
-20 22,78 207 16,52 32,98 2 60,64 77,07 

80 25,37 207 16,52 40,12 2,5 62,31 85,62 

115 26,27 207 16,52 46,84 3 64,05 94,49 

126 26,55 207 16,52 52,83 3,5 66,25 105,75 

137 26,84 207 16,52 58,35 4 68,55 117,53 

150 27,17 207 16,52 60,87 4,25 69,82 124,02 

161 27,45 207 16,52 63,22 4,5 71,18 130,97 

173 27,76 207 16,52 65,17 4,7 72,12 135,77 

184 28,05 207 16,52 65,92 4,8 72,82 139,33 

195 28,33 207 16,52 66,84 4,9 73,31 141,86 

204 28,56 207 16,52 67,71 5 73,84 144,60 

Vyhodnocení naměřených hodnot 
U čidla FS2 došlo při měření k chybě, která však neměla výrazný vliv na měření a na 

určení parametrů. Pracovní napětí udávaná výrobcem jsou UH = 2-5 V. Jak je však zřejmé 
z Tabulka 5-1, při napětí UH = 2 V je teplota vyhřívaného rezistoru již TH = 119 °C.            

V praxi je tedy vhodné pracovat i s nižším napětím. Maximální proud, který obvodem 
teče při teplotě rezistoru TH = 159,4 °C je IH = 60,82 mA při napětí UH = 3 V. Pro použití 
čidla v celém rozsahu pracovních teplot je nutné napájecí napětí alespoň UH = 2,8 V. Jak 

již bylo zmíněno dříve, největší proud rezistorem teče při nízké teplotě proudícího 
vzduchu. Vlivem velkého výkonu dmychadla došlo k samovolnému ohřevu a naměřená 
hodnota maximálního proudu tak bude trochu vyšší. Při měření základních charakteristik 

bylo zjištěno, že pokles teploty proudícího vzduchu o 10 °C odpovídá nárůst proudu 
přibližně o 1 mA. Pokud tedy bude mít proudící vzduch nižší teplotu, proud bude vyšší. 
Jelikož však měřicí trať neumožňuje chlazení, je možné předpokládat, že nejnižší teplota 

protékaného vzduchu bude cca Ta = 20 °C (pokojová teplota v laboratoři). Maximální 
proud čidlem by tedy neměl přesáhnout hodnotu IH = 59 mA. 

Pracovní napětí udávaná výrobcem pro čidlo FS7 jsou totožná jako pro čidlo FS2, 

tedy UH = 2-5 V. Naměřené hodnoty jsou v Tabulka 5-2. Při použití maximálního napětí 
udávaného výrobcem UH = 5 V má vyhřívaný rezistor teplotu TH = 144,6 °C a proud         

IH = 67,71 mA. Pokud je požadavek na použití snímače do teploty TH = 150 °C, je tedy 

nutné použít napájecí napětí vyšší než UH = 5 V. Po uvážení stejných okolností jako pro 
snímač FS2 by maximální proud snímačem neměl přesáhnout hodnotu IH = 70 mA. 

Je nutné mít na paměti, že určený maximální proud může téci snímačem pouze při 
maximálním průtoku. Při nižším průtoku vzduchu bude docházet k menšímu odběru tepla 
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z čidla a jeho teplota bude vyšší. Při takto velkém proudu tak může dojít k poškození 
vlivem velké teploty.  

5.3 Měření časových konstant 

Jednou z možností na zhotovení zpracovávací elektroniky bylo použití relaxačních 
obvodů. Z tohoto důvodu byly změřeny časové konstanty ohřevu vyhřívaných rezistorů.  

Časové konstanty vyhřívaných rezistorů byly zjištěny z průběhu napětí na rezistoru 
po přivedení jednotkového skoku proudu. Jako zdroj proudu pro jednotkový skok sloužil 
elektronický zdroj GW Instek GPD3303S, který byl přímo spojen s vyhřívaným 
rezistorem. Na rezistor byla také přivedena sonda osciloskopu GW Instek 2000E. Na 
osciloskopu byl zobrazen průběh napětí na rezistoru. Z přechodové charakteristiky byla 
odečtena časová konstanta. Měření bylo provedeno pro různé velikostí skoku proudu           
s ohledem na maximální teplotu vyhřívaného rezistoru a pro různé průtoky při stejné 
teplotě okolí. V některých případech, zejména při malých proudových skocích, nebyl 
přechodový děj vůbec patrný, nebo byla přechodová charakteristika tak plochá, že 
odečtení časové konstanty nebylo možné. 

 

Obrázek 5-1 Přechodová charakteristika čidla FS7 pro skok proudu 40 mA a 

nulový průtok 
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Čidlo FS2 

Tabulka 5-3 Časové konstanty - FS2 

ΔU [uV] Ta [°C] f [Hz] v [m/s] IH [mA] Umin [V] Umax[V] τ [s] 
23 20,90 0 0 20 0,64 0,68 4,48 

-15 19,91 0 0 30 1,02 1,1 4,04 

-28 19,57 0 0 40 1,38 1,64 4 

0 20,30 51 3,89 10 0,321 0,321 -- 

4 20,40 51 3,89 20 0,658 0,665 1,8 

-3 20,22 51 3,89 30 1,01 1,04 1,28 

12 20,61 51 3,89 40 1,38 1,48 1,24 

16 20,71 51 3,89 50 1,78 2,01 1,23 

63 21,93 99,2 7,57 20 0,66 0,67 -- 

79 22,34 99,2 7,57 30 0,98 1,05 1,2 

90 22,63 99,2 7,57 40 1,38 1,46 0,6 

102 22,94 99,2 7,57 50 1,8 1,97 0,72 

156 24,33 149,6 11,42 20 0,663 0,668 -- 

178 24,89 149,6 11,42 30 1 1,01 0,76 

186 25,10 149,6 11,42 40 1,4 1,47 0,76 

199 25,43 149,6 11,42 50 1,8 1,96 0,64 

205 25,58 149,6 11,42 60 2,26 2,59 0,72 

Čidlo FS7 

Tabulka 5-4 Časové konstanty - FS7 

ΔU [uV] Ta [°C] f [Hz] v [m/s] IH [mA] Umin [V] Umax[V] τ [s] 
21 21,44 0 0 10 0,49 0,51 4,1 

22 21,47 0 0 20 0,99 1,09 4,3 

24 21,52 0 0 30 1,54 1,85 4,4 

28 21,63 0 0 40 2,03 2,95 4,9 

76 22,87 49,5 3,78 20 1 1,01 0,99 

79 22,94 49,5 3,78 30 1,5 1,62 1,04 

80 22,97 49,5 3,78 40 2,02 2,3 1,3 

81 23,00 49,5 3,78 50 2,63 3,13 1,38 

84 23,07 49,5 3,78 60 3,19 4,17 1,28 

177 25,47 100 7,64 30 1,54 1,59 0,84 

165 25,16 100 7,64 40 2,08 2,22 0,78 

151 24,80 100 7,64 50 2,63 2,96 0,76 

140 24,52 100 7,64 60 3,2 3,86 0,86 

212 26,36 149,6 11,42 30 1,55 1,59 0,74 

234 26,93 149,6 11,42 40 2,1 2,22 0,78 

255 27,46 149,6 11,42 50 2,67 2,94 0,68 

263 27,67 149,6 11,42 60 3,25 3,76 0,62 
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Vyhodnocení naměřených hodnot 
Jednou z možností realizace zpracovávací elektroniky bylo použití relaxačních 

obvodů. Průtok by se vyhodnocoval na základě doby vybíjení kondenzátoru. Jelikož jsou 
však časové konstanty vyhřívaných rezistorů poměrně veliké, není toto řešené vhodné.  

Časové konstanty jsou ale dostatečně veliké (v řádu desetin sekund až sekund) a je 
tedy možné regulovat proud vyhřívaným rezistorem pulzně šířkovou modulací (PWM) 
s frekvencí od stovek Hz.  

5.4 Měření za účelem získání matematických modelů snímačů 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, matematický model popisující termoanemometry 
vyhází z Kingovy rovnice a je popsán vztahem:  𝑷 = 𝑰𝑯𝟐 𝑹𝑯 = (𝑨 + 𝑩√𝒗)∆𝑻        (5-1) 

Cílem měření bylo zjistit konstanty A a B, které rovnice obsahuje, popřípadě zjistit 
jejich závislost na teplotě. 

Matematický model byl sestaven při teplotě Ta = 28 °C a pro jednu hodnotu ΔT. Pro 

čidlo FS2 byla nastavena hodnota ΔT = 19 °C a pro čidlo FS7 hodnota ΔT = 35 °C. 

Následně byl takto sestavený model porovnán s jinými podmínkami. 

 Určení konstanty A 

Jelikož konstanta A reprezentuje přenos tepla vedením, bylo nutné zajistit, aby kolem 
čidla neproudil vzduch a měření tak nebylo ovlivněno odvodem tepla prouděním. Čidlo 
bylo tedy upevněno v úseku trati určeného pro měření, ale oba konce byly utěsněny. 
Napájením pro čidla byl DC zdroj, na kterém bylo postupně zvyšováno napětí, a byl 

měřen protékající proud. Z naměřených hodnot byl dopočítán výkon a odpor rezistoru        
a následně jeho teplota. Zároveň byl měřen odpor rezistoru pro snímání teploty. Konstanta 

A je směrnicí závislosti P na rozdílu teplot ∆T: 𝑨 = 𝑷∆𝑻          (5-2) 

Konstantu A obou čidel lze vyčíst z grafů Graf 5-3 a Graf 5-4. Konstanta A čidla FS2 

má hodnotu A = 8,229.10-4 W.°C-1, zatímco čidla FS7 hodnotu A = 8,079.10-4 W.°C-1. 

Později byla tato závislost naměřena i při teplotě Ta = 50 °C, aby byl ověřen vliv teploty 
na konstantu A.  
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Graf 5-3 Konstanta A čidla FS2 

 

Graf 5-4 Konstanta A čidla FS7 
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 Určení konstanty B  

Konstanta B se určuje z grafů, ve kterých je vynesený výkon P podělený rozdílem 
teplot ΔT mezi teplotou vyhřívaného rezistoru a teplotou proudícího vzduchu, v závislosti 
na odmocnině rychlosti. V takto sestaveném grafu se závislost proloží přímkou a její 
směrnice je přímo konstantou B.  

 Čidla byla díky ruční regulaci teploty vyhřívaného rezistoru udržována v režimu 
s konstantním rozdílem teplot. Průběžně bylo měřeno napětí vyhřívaného rezistoru, proud 
vyhřívaným rezistorem, teplota proudícího vzduchu a teplota rezistoru pro snímání 
teploty. Z poměru UH a IH byl vypočten odpor rezistoru RH a z hodnoty odporu i jeho 

teplota TH. Pokud teplota nebyla vyhovující, bylo upraveno napájecí napětí tak, aby se 

teplota přiblížila požadované. Jako referenční průtokoměr sloužil vírový průtokoměr 
Oval Eggs DELTA Pulse. Měření teploty proudícího vzduchu zajistily termočlánky.   

V grafech Graf 5-5 a Graf 5-6 je vidět naměřená závislost P/ΔT = f(v0,5). Směrnice 
přímky je přímo konstantou B. Závislost naměřená při referenčních podmínkách má 
černou barvu.   

 Z Graf 5-5 plyne, že konstanta B čidla FS2 nabývá hodnoty B = 1,327.10-4 W0,5/°C0,5, 

zatímco z Graf 5-6 plyne hodnota B = 4,452.10-4 W0,5/°C0,5 pro čidlo FS7. 
Offset závislosti P/ΔT = f(v0,5) by měl být shodný s konstantou A daného čidla. To 

bohužel ani u jednoho neplatí. 

 

Graf 5-5 Konstanta B čidla FS2 
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Graf 5-6 Konstanta B čidla FS7 

Vyhodnocení sestavení modelů: 
FS2: 𝑷 = (𝟏, 𝟏𝟐𝟖. 𝟏𝟎−𝟑 + 𝟏, 𝟑𝟐𝟕. 𝟏𝟎−𝟒 ∗ √𝒗 ) ∗ ∆𝑻    (5-3) 

FS7: 𝑷 = (𝟖, 𝟎𝟕𝟗. 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟒, 𝟒𝟓𝟐. 𝟏𝟎−𝟒 ∗ √𝒗 ) ∗ ∆𝑻    (5-4) 

Průtok vypočtený těmito modely byl porovnán s průtokem naměřeným referenčním 
průtokoměrem. V grafech Graf 5-7 a Graf 5-8 jsou vyneseny chyby vypočteného průtoku. 

Chyba měření je velká, v řádech desítek až stovek procent. Takto sestavené modely 
nejsou vhodným řešením. Závislost výkonu na odmocnině rychlosti proudění, která 
vychází z Kingovy rovnice (3-1) a kde konstanta A je brána jako přenos tepla vedením      
a konstanta B přenos tepla prouděním, se tedy nehodí k sestavení matematických modelů 

pro tato čidla. Problémem může být kladná zpětná vazba mezi vyhřívaným rezistorem        
a rezistorem pro snímání teploty. V takovém případě je prouděním ovlivňována                       
i konstanta A. Modely tedy byly upraveny tak, aby co nejlépe aproximovaly naměřené 
závislosti.  
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Graf 5-7 Chyba průtoku vypočteného matematickým modelem - FS2 

 
Graf 5-8 Chyba průtoku vypočteného matematickým modelem - FS7 
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 Sestavení nových matematických modelů 

V kapitole o matematických modelech 3.1.2.1 je zmíněno, že v rovnici (3-15) se může 
exponent rychlosti proudění n lišit a zjišťuje se empiricky. Aby bylo možné provozovat 
snímač bez přídavného senzoru teploty, který by nebyl ovlivňován vyhřívaným 
rezistorem, byly naměřeny závislosti s konstantním rozdílem teplot ΔTs. Rovnice pro 

sestavení nových modelů využívá tedy podobný vztah s přepočtenými konstantami: 𝑷 = (𝑨 + 𝑩𝒗𝒏)∆𝑻𝒔         (5-5) 

Konstanty A, B i n jsou tedy určeny z parametrů křivky proložené naměřenou 
závislostí. Zároveň byla zjištěna i teplotní závislost těchto konstant na teplotě. V grafech 

Graf 5-9 a Graf 5-10 jsou vyneseny závislosti výkonu na rychlosti proudění a pro 

porovnání jsou zde zobrazeny i závislosti s upravenou konstantou n. V grafu Graf 5-9 

jsou vyneseny i dvě ukázkové závislosti, pro které platí 𝑃 = 𝑓(𝑣0,2), grafu Graf 5-10 

naopak závislost 𝑃 = 𝑓(𝑣0,4). Pro hodnotu konstanty n = 0,2, respektive n = 0,4, mají 
nové matematické modely nejmenší chybu vypočteného průtoku. Konstanty A a B pak 

udávají pozici a strmost závislosti.  
 

 
Graf 5-9 Závislost výkonu na rychlosti proudění vzduchu v režimu s konstantním 

ΔTs - FS2 

0,0015

0,0115

0,0215

0,0315

0,0415

0,0515

0,0615

0,0715

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
 [

W
]

v [m/s]

Závislost P = f(v) v režimu s konstantním ΔTs - FS2

dTs = 15°C, Ta = 27°C
dTs = 15°C, Ta = 39°C
dTs = 15°C, Ta = 72°C
dTs = 31°C, Ta = 39°C
dTs = 31°C, Ta = 72°C
dTs = 31°C, Ta = 39°C
závislost s n=0,2
závislost s n=0,2



45 

 

 

Graf 5-10 Závislost výkonu na rychlosti proudění vzduchu v režimu s 
konstantním ΔTs – FS7 

Modely opět byly sestaveny pro referenční podmínky a následně byla zjišťována 
jejich závislost na teplotě okolí Ta a rozdílu teplot ΔTs. Referenčními podmínkami byly 
Ta = 27 °C a ΔTs 15 °C pro čidlo FS2 a Ta = 28 °C a ΔTs 14 °C pro čidlo FS7. 

Proložením závislostí pro referenční dostaneme nové modely: 
FS2: 𝑷 = (𝟕, 𝟗𝟗𝟗. 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟔, 𝟖𝟐𝟕. 𝟏𝟎−𝟒𝒗𝟎,𝟐)∆𝑻𝒔    (5-6) 

FS7: 𝑷 = (𝟖, 𝟗𝟒𝟒. 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟐, 𝟎𝟐𝟕. 𝟏𝟎−𝟑𝒗𝟎,𝟒)∆𝑻𝒔    (5-7) 

Relativní chyby vypočtených rychlostí průtoku novými modely pro referenční 
podmínky jsou vyneseny v grafech Graf 5-11 a Graf 5-12. Z grafů je znatelná závislost 
modelu na teplotě. Dále je zde také vidět, že při vyšších rozdílech teplot ΔTs, je vliv 

teploty daleko nižší.  
Konstanta A s rostoucí teplotou Ta klesá. Rozdíl teplot pouze mění rychlost jejího 

poklesu s teplotou. Konstanta B se chová opačně. S rostoucí teplotou Ta roste její 
hodnota. Jedinou výjimkou je situace u čidla FS7 při rozdílu teplot ΔTs = 31°C. V tomto 

případě je teplotní závislost obou konstant opačná. Obecně pro většinu naměřených 
závislost platí, že čím nižší je rozdíl teplot ΔTs, tím razantněji se konstanty A a B s rostoucí 
teplotou mění. 
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Graf 5-11 Chyba průtoku vypočteného novým modelem pro referenční 
podmínky – FS2 

 

Graf 5-12 Chyba průtoku vypočteného novým modelem pro referenční 
podmínky – FS7  
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Obecnou závislost na ΔTs i na Ta zároveň však nelze přesně stanovit, neboť změny 
konstant mají spíše náhodný průběh. Toto tvrzení potvrzuje i závislost pro snímač FS2     

a podmínky Ta = 29 °C a ΔTs 31 °C, která byla změřena dvakrát a její konstanty se liší. 
Zjištěné konstanty pro všechny naměřené závislosti jsou uvedeny v Tabulka 5-5. 

V tabulce je uvedena i teplota rezistoru pro snímání teploty TS, ke kterému je možné 
závislost konstant vztáhnout, pokud nechceme využít přídavný senzor teploty, který by 
nebyl ovlivňován vyhřívaným rezistorem. 

Tabulka 5-5 Závislost konstant A a B na teplotě 

FS2  FS7 

ΔTs = 15°C  ΔTs = 14°C 

Ts [°C] Ta [°C] A [W/°C] B [(W/°C)^0,2]  Ts [°C] Ta [°C] A [W/°C] B [(W/°C)^0,4] 

31 27 6,83E-04 7,99E-04  50 28 8,94E-04 2,03E-03 

43 39 5,12E-04 8,94E-04  92 66 -2,21E-04 2,49E-03 

77 72 1,12E-04 1,13E-03  ΔTs = 17°C 

ΔTs = 31°C  Ts [°C] Ta [°C] A [W/°C] B [(W/°C)^0,4] 

Ts [°C] Ta [°C] A [W/°C] B [(W/°C)^0,2]  51 30 4,12E-04 2,16E-03 

43 39 7,69E-04 7,47E-04  92 66 -1,33E-04 2,22E-03 

43 39 7,89E-04 7,37E-04  ΔTs = 31°C 

77 72 7,47E-04 7,86E-04  Ts [°C] Ta [°C] A [W/°C] B [(W/°C)^0,4] 

     58 30 7,00E-04 1,69E-03 

     92 66 1,03E-03 1,48E-03 

 Modely pro použití s navrženou elektronikou 

Po sestavení elekroniky byl zjištěn problém s regulací na malý rozdíl teplot. Při 
požadavku regulace na cca ΔTs = 20 °C a menší dochází, hlavně u čidla FS2, k velkému 
kolísání teploty TH a rozdílu teplot ΔTs. Při rozdílech ΔTs vyšších už je regulace 
stabilnější. Proto byly sestaveny modely pro ΔTs = 31 °C i se závislostí konstant A a B 
na teplotě. 

Vzniklé modely tedy jsou: 𝑷 = ((𝟖, 𝟔. 𝟏𝟎−𝟒 − 𝟏, 𝟖𝟑. 𝟏𝟎−𝟔𝑻𝒔) + (𝟔, 𝟖𝟔. 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟏, 𝟑. 𝟏𝟎−𝟔𝑻𝒔)𝒗𝟎,𝟐)∆𝑻𝒔  (5-8) 

Pro snímač FS2. Pro snímač FS7 je to potom rovnice: 𝑷 = ((𝟏, 𝟒. 𝟏𝟎−𝟒 − 𝟗, 𝟓𝟕. 𝟏𝟎−𝟔𝑻𝒔) + (𝟐, 𝟎𝟔. 𝟏𝟎−𝟑 − 𝟔, 𝟑𝟖. 𝟏𝟎−𝟔𝑻𝒔)𝒗𝟎,𝟒)∆𝑻𝒔 (5-9) 

Relativní chyba takto sestavených modelů je vynesena v Graf 5-13. Z grafu je zřejmé, 
že vliv teploty je pro konkrétní naměřené hodnoty potlačen. Vliv teploty byl zjištěn 
z parametrů křivek proložených naměřenými závislostmi pro Ta = 31°C. Parametry byly 

vyneseny do grafu a proloženy přímkou. Jako příklad je zde uveden Graf 5-14. 
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Graf 5-13 relativní chyba modelů sestavených pro navrhnutou elektroniku 

 
Graf 5-14 Závislost konstant A a B matematického modelu na teplotě - FS7 
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 NÁVRH ELEKTRONIKY 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, provedená měření umožnila vyhodnotit 
možnosti realizace elektronického obvodu pro průtokoměr. 

Z důvodu příliš velkých časových konstant snímačů není vhodné použití relaxačních 
obvodů, kde je hlavním principem sledování doby vybíjení kondenzátoru, přes vyhřívaný 
rezistor. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3, takto velké časové konstanty umožňují 
použití pulzně šířkové modulace pro regulaci proudu vyhřívaným rezistorem. Digitální 
obvody pro teplotní průtokoměry nejsou i v dnešní době tolik rozšířené, jako využití 
klasických analogových obvodů s operačním zesilovačem. I to byl jeden z důvodů, proč 
bylo zvoleno právě digitální zpracování. Digitální zpracování signálu přináší i další 
výhody, jako je možnost numerické linearizace nebo přímá komunikace s dalšími 
řídícími, či měřícími obvody.  

 Jako nejvhodnější byl vybrán režim CTA s konstantním rozdílem teplot mezi 
vyhřívaným rezistorem a rezistorem pro měření teploty. V režimu CCA dochází zejména 
při malém, či dokonce nulovém průtoku, ke zbytečnému vyhřívání rezistoru na velkou 
teplotu, a tím pádem i ke značně velkému zbytečnému maření výkonu na rezistoru. 

Naopak, při použití menšího proudu dojde ke snížení citlivosti při vyšším průtoku. Proto 

nebyl tento režim vyhodnocen jako vhodný. Režim CVA se využívá pouze velmi zřídka 

[31] a jeho způsob vyhodnocování průtoku není příliš zdokumentován a publikován            

a používá se spíše pro měření kolísání průtoku, proto nebyl tento režim vyhodnocen jako 
vhodný. CTA režim lze snadno vytvořit digitální a za pomoci mikrokontroleru a pulzně 
šířkové modulace regulovat teplotu. 

6.1 Elektrický obvod 

Navrhnutý obvod je řízen mikrokontrolerem, který za pomoci pulzně šířkové 
modulace realizuje CTA režim s konstantním rozdílem teplot mezi vyhřívaným 
rezistorem a rezistorem pro snímání teploty média. Snahou bylo, aby byl elektronický 
obvod univerzální pro obě čidla. Jako řídící prvek byl vybrán klon vývojové platformy 

Arduino Mega2560 Rev3, na kterém je mikrokontroler ATmega2560. Měření 
zprostředkovává šestnáctibitový AD převodník ADS1115, který s řídící deskou 
komunikuje po sběrnici I2C. Tento AD převodník má vlastní napěťové reference                   
a výstupní hodnota AD převodníku reprezentuje napětí měřené vůči potenciálu napětí na 
kontaktu GND. Podle zapojení pinu ADDR lze hardwarově nastavit adresu převodníku. 
Při spojení pinu ADDR s GND je jeho adresa v šestnáctkové soustavě 0x48.  

Schéma zapojení je nakresleno na Obrázek 6-1. Napájecí napětí pro celý obvod je 
VIN = 5 V. Tranzistor T1 slouží jako spínač. Rezistor R1 byl proto navržen podle 
základních pravidel pro návrh tranzistoru ve spínacím režimu a dodává do báze 
tranzistoru dostatečný proud, aby byt tranzistor v saturaci.  
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 Rezistor RSREF je ve větvi s rezistorem pro snímání teploty. Na tomto rezistoru je 
měřeno napětí, podle kterého je možné dopočítat i úbytek napětí na rezistoru RS a z jejich 

poměru a znalosti odporu RSREF dopočítat i samotný odpor rezistoru RS. Největší citlivost 
napětí na změnu poměru odporu je v situaci, kdy se jejich poměr blíží poměru 1:1. 
Velikost odporu rezistoru RS obou čidel jsou uvedeny v tabulce Tabulka 6-1. Hodnota 

odporu RSREF = 1kΩ byla z odporové řady E12 vybrána jako nejvhodnější tak, aby byl 
vždy poměr odporu RSREF a odporu RS obou čidel co nejbližší poměru 1:1. 

Tabulka 6-1 Odpor rezistorů RS pro mezní hodnoty teploty vzduchu 

FS7 FS2 

Ta [°C] RS [Ω] Ta [°C] RS [Ω] 
20,0 1287,4 20,0 671,3 

80,0 1563,6 80,0 815,3 

 

Odpor rezistoru RHREF nesmí být příliš velký, aby na něm nevznikal příliš velký 
úbytek napětí, které by potom mohlo chybět při vyhřívání odporu RH (tento problém 
nastává u čidla FS7). Na druhou stranu, bylo nutné navrhnout dostatečně velkou hodnotu 
odporu, aby byl úbytek napětí na tomto rezistoru měřitelný i při nízkém napájecím napětí. 
Jak již zaznělo v kapitole 5.2, pro provozování čidla FS7 na teplotě 150 °C při velkých 
průtocích není dostatečné ani napětí 5 V.  

Jelikož jsou oba rezistory RH i RS umístěny na jednom nosném substrátu, dochází 
k ohřívání rezistoru RS přes substrát. Aby ohřev snímače teploty od vyhřívaného rezistoru 
byl co nejmenší je důležité mezi těmito rezistory udržovat relativně malý rozdíl teplot.  
Vzhledem k maximální teplotě, které je možné díky trati dosáhnout a předpokladu 
malého rozdílu teplot ΔTs, není vyhřívání topného rezistoru na teplotu 150 °C 
pravděpodobné. 

 Hodnota rezistoru RHREF = 6,8 Ω byla zvolena jako nejvyšší možná, při které bude 
možné rezistor RH čidla FS7 vyhřát na teplotu TH = 130°C. Při této hodnotě rezistoru 
RHREF je i v podmínkách, kdy je potřeba největší možné napájecí napětí, úbytek napětí 
UA1 = 0,43V. Zbylé napětí UH = 4,57 V napájecího napětí je dostačující dle Tabulka 5-2 

k vyhřátí topného rezistoru na teplotu vyšší, než TH = 130 °C.  
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Obrázek 6-1 Schéma zapojení navrhnuté elektroniky 

Citlivost AD převodníku je 0,1875 mV a napětí naměřené AD převodníkem je 
vypočteno ze vzorce: 𝑼𝑨𝟎 =  𝑨𝑫𝑪 .  𝟎,𝟏𝟖𝟕𝟓 𝟏𝟎𝟎𝟎  [V]       (6-1) 

Kde UA0 je napětí naměřené vstupem A0 AD převodníku a ADC je číslicová 
reprezentace naměřeného napětí. Obdobný výpočet se provádí u napětí naměřených na 
vstupech A1 a A2.  

Za pomoci AD převodníku je snímáno napětí na sériové kombinaci rezistorů RH             

a RHREF, resp. RS a RSREF. Dále je také měřeno napětí pouze na rezistorech RHREF a RSREF.  

Ze znalosti napětí na sériové kombinaci rezistorů je také možné vypočítat napětí 
pouze na rezistoru RH. 𝑼𝑯 =  𝑼𝑨𝟎 −  𝑼𝑨𝟏  [V]      (6-2) 

Napětí se na děliči napětí rozkládá v poměru rezistorů, a proto je tedy možné odpor 
vyhřívaného rezistoru vypočítat z poměru napětí a znalosti odporu RHREF. 𝑹𝑯 =  𝑼𝑯 . 𝑹𝑯𝑹𝑬𝑭𝑼𝑨𝟏   [Ω]        (6-3) 

A po odvození z (3-3) již není složité vypočítat i teplotu rezistorů.  𝑻𝑯 =  𝑹𝑯−𝑹𝑯𝟎𝜶 .  𝑹𝑯𝟎   [°C]       (6-4) 

Symbol 𝛼 je teplotní součinitel odporu s hodnotou je pro platinu 𝛼 = 0,00385 K-1. 

U rezistoru pro snímání teploty je postup výpočtu obdobný, akorát s rezistorem RSREF 

a napětím UA2. 
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Díky znalosti napětí UH a odporu RH je možné vypočítat aktuální maximální výkon 
vyhřívaného rezistoru:  𝑷𝒎𝒂𝒙 =  𝑼𝑯𝟐𝑹𝑯   [W]       (6-5) 

A následně ho vynásobit modulačním koeficientem, který je tvořen poměrem aktuální 
střídy a střídy maximální: 𝑷 =  𝑷𝒎𝒂𝒙 . 𝒑𝒘𝒎_𝒅𝒖𝒕𝒚𝟐𝟓𝟓    [W]      (6-6) 

Poslední, co je nutné vypočítat je rychlost proudění vzduchu. Vzorec pro výpočet 
rychlosti proudění vychází z výše uvedené rovnice (3-14) 𝒗 =  ( 𝑷∆𝑻+𝑨𝑩 )𝟏/𝒏

  [m/s]        (6-7) 

Konstanta A i B jsou však závislé na teplotě a je nutné je vypočítat dle parametrů 
uvedených v rovnicích (5-8) a (5-9). 

Sestavený elektrický obvod je na Obrázek 6-2. Pro přívod napájení a PWM je na 
plošném spoji umístěna trojice klasických kolíkových pinů, AD převodník je připojen 
přes dutinkové kontakty. Pro snadnou a rychlou záměnu čidel, je k jejich připojení použita 
svorkovnice. 

 
Obrázek 6-2 Sestavený obvod pro připojení čidla, AD převodníku                         
a mikrokontroleru 

Kompletní elektronický obvod i s AD převodníkem, vývojovou deskou 
s mikrokontrolerem a připojeným čidlem FS7 je na Obrázek 6-3. 
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Obrázek 6-3 Kompletní elektronický obvod pro průtokoměr 

Hodnoty odporů všech rezistorů používaných pro výpočty byly ověřeny kontrolním 

měřením. Pro ověření přesných hodnot odporů RH a RS čidel FS2 a FS7 byla využita 

speciální laboratorní termostatická pícka. Při teplotě 0 °C byly naměřeny přesné hodnoty 
RH0 a RS0. Hodnoty jsou shrnuty v Tabulka 6-2. 

Tabulka 6-2 Skutečné hodnoty odporů rezistorů 

 

Odpor [Ω]  

Nominální 
hodnota 

Naměřená 
hodnota  

RHREF 6,8 6,84  

RSREF 1000 996  

RH0  30,73 29,66 

F
S

2
 

RS0 641,66 670,7 

RH0  45 45,33 

F
S

7
 

RS0 1200 1195,4 
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6.2 Software 

Jednoduchý program, který zajišťuje obsluhu mikrokontroleru s navrhnutým 
obvodem je vytvořen ve vývojovém prostředí Arduino IDE a napsán v jazyce Wiring, 

který využívají vývojové platformy Arduino. Pro obsluhu A/D převodníku ADS1115 je 
využita knihovna „Adafruit_ADS1015.h“, která je volně dostupná na webu 
www.github.com. Ačkoli má knihovna odlišný název, podporuje i převodník ADS1115. 
Komunikace mezi AD převodníkem a mikrokontrolerem probíhá přes sériovou sběrnici 
I2C. Zmíněná knihovna komunikaci přímo zajistí a k vyčtení dat z AD převodníku tak 
stačí pouze zavolat funkci pro vyčtení dat a knihovní funkce se o zaslání dat po sběrnici 
postarají samy. 

Vývojová deska Arduino komunikuje s PC propojena přes USB kabel. PC je používán 

pouze pro napájení desky a výpis naměřených hodnot. Komunikace probíhá po sériové 
komunikační lince s rychlostí přenosu 9600 Bd/s. Za pomoci sériového monitoru 
v programu Arduino IDE jsou v PC vypisovány naměřené hodnoty průtoku. 

 Popis programu 

V průběhu inicializace je nastaven pin 4 vývojové desky jako výstup PWM. Pin 4 byl 
zvolen proto, že frekvence PWM je zde 980 Hz na rozdíl od ostatních (kromě pinu 13), 
kde je frekvence poloviční. Po inicializaci následuje nekonečná smyčka. Ve smyčce se 
nejprve provede měření úrovní napětí na rezistorech. Jelikož AD převodník nemá pin pro 
přivedení externího signálu, který by umožňoval synchronizaci, probíhá měření 
následovně. Nejprve je střída nastavena na 100 %, poté se provede měření za pomoci 
knihovní funkce „readADC_SingleEnded()“ a zaslání hodnot do mikrokontroleru. Po 

skončení měření je střída nastavena zpět na původní hodnotu. Naměřené hodnoty jsou za 

pomoci vztahu (6-1) na napětí Uref, Uh a Us.  

Následuje výpočet odporu rezistorů reprezentován proměnnými Rh a Rs, teplot Th       

a Ts těchto rezistorů, rozdílu jejich teplot dTs a výkon topného rezistoru P. Aby bylo 

možné vypočítat průtok, je nutné znát konstanty A a B matematického modelu pro daný 
snímač. Jelikož jsou konstanty závislé na teplotě, je nutné vypočítat jejich hodnotu pro 
aktuální teplotu. K tomu slouží dvě funkce „FCE_A“ a „FCE_B“, kterým je jako parametr 
předána teplota Ts.   

Dalším krokem je zavolání funkce „Controller“, která provede výpočet pro nastavení 
střídy pwm_duty. Funkce má dva parametry, Mode a Set. Parametrem Mode se nastavuje 

režim, v jakém anemometr funguje (char Mode[] = “dTs“ pro konstantní rozdíl teplot 
dTs) a parametr Set nastavuje požadovaný rozdíl teplot. Funkce navrátí vypočtenou 
hodnotu střídy pwm_duty a mikrokontroler ji vzápětí nastaví. Střídu je možné nastavit 

v rozsahu 0-255. Posledním krokem v nekonečné smyčce je výpis naměřených hodnot na 
sériový monitor programu Arduino IDE.  
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Obrázek 6-4 Diagram vytvořeného programu 

Výše popsaný program je univerzální pro oba snímače. Aby program dokázal správně 
vyhodnocovat průtok je nutné správně nadefinovat proměnné Rh0 a Rs0 u obou snímačů.  

Toho lze docílit pouhým předefinováním proměnné Sensor[]. Pokud je nadefinováno 
Sensor[] = “FS2“,program automaticky nastaví konstanty Rh0 a Rs0 na hodnoty 

odpovídající snímači FS2. Nastaví se také binární proměnná, na základě které se později 
použije správný  vzorec pro výpočet konstant A a B. V případě, že je proměnná 
nadefinována Sensor[] = “FS7“, nastaví se tyto hodnoty pro snímač FS7.  

Další možnou úpravou programu je regulování na konstantní teplotu vyhřívaného 
rezistoru. Jedinou úpravou je předefinování proměnné Mode. Defaultní nastavení je 
Mode[] = “dTs“. Při úpravě definice na Mode[] = “Th“ je regulace nastavena na 

konstantní teplotu vyhřívaného tělíska. V tomto módu však nejsou známé konstanty 
matematického modelu, a proto není využíván. Pouze je připraven pro případné další 
měření. 
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6.3 Kontrolní měření s navrženou elektronikou 

Čidla byla upevněna v měřicí trati a za pomoci navrhnuté elektroniky a sestaveného 
matematického modelu byla měřena rychlost průtoku vzduchu. Teplota proudícího 
vzduchu byla měřena dvojicí termočlánků a jako referenční snímač byl použit opět vírový 
průtokoměr Oval Eggs DELTA Pulse. Měření bylo provedeno pro několik teplot 
proudícího vzduchu, kvůli ověření potlačení vlivu teploty. 

V průběhu měření byly vypisovány hodnoty TH, TS, ΔTs, P a v. Díky zapisování všech 
těchto hodnot je možné nejen porovnat naměřený průtok, ale také případně porovnat 
závislost výkonu P na referenčním průtoku vref. Z takto sestavené závislosti lze upravit 
matematický model pro lepší vyhodnocování průtoku. 

Tabulka 6-3 Naměřené hodnoty s navrhnutou elektronikou - FS2 

Ta [°C] TH [°C] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] vref [m/s] vměř [m/s] δv [%] 
25,73 60,2 29,1 31,1 0,039773 34,47 3,85 0,12 -3082,19 

25,83 59 28,2 30,8 0,040718 33,17 5,69 0,19 -2967,96 

26,26 59,1 28,1 31 0,042751 32,84 7,55 0,31 -2312,30 

27,02 59,6 28,4 31,2 0,043723 32,58 9,54 0,38 -2413,82 

27,77 60 29,1 30,9 0,044788 32,23 11,42 0,56 -1932,16 

28,74 61,3 30,4 30,9 0,046706 32,56 13,29 0,89 -1387,29 

30,30 62,5 31,5 31 0,047721 32,20 15,21 1,09 -1298,32 

48,05 83,7 52,6 31,1 0,039463 35,65 3,87 0,14 -2715,51 

47,93 82,1 51,3 30,8 0,042319 34,17 5,76 0,35 -1549,23 

47,96 81 50,1 30,9 0,044336 33,04 7,67 0,56 -1273,09 

48,23 81,3 50,4 30,9 0,045353 33,07 9,59 0,71 -1247,81 

47,97 81,2 50,2 31 0,046352 33,23 11,38 0,86 -1221,46 

47,95 80,9 50 30,9 0,048343 32,95 13,38 1,36 -886,98 

47,94 80,9 49,8 31,1 0,049339 32,96 15,18 1,55 -878,26 

75,06 110,6 79,8 30,8 0,039811 35,54 3,76 0,21 -1650,42 

74,81 110,2 79,1 31,1 0,043616 35,39 5,73 0,51 -1025,73 

74,88 110,1 79,1 31 0,045605 35,22 7,71 0,82 -842,81 

74,90 109,7 78,8 30,9 0,046598 34,80 9,54 1,04 -820,18 

74,94 109,8 78,9 30,9 0,04849 34,86 11,51 1,50 -666,23 

75,10 110,4 79,4 31 0,049437 35,30 13,32 1,74 -664,40 

74,31 108,6 77,4 31,2 0,049484 34,29 14,75 1,65 -793,83 

 

 

Tabulka 6-4 Naměřené hodnoty s navrhnutou elektronikou - FS7 

Ta [°C] TH [°C] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] vref [m/s] vvyp [m/s] δv [%] 
24,98 64,2 33,3 30,9 0,07899 39,22 3,70 1,36 -171,19 

25,59 65,3 34,3 31 0,08858 39,71 5,67 1,90 -197,94 

26,09 64,5 33,7 30,8 0,09650 38,41 7,62 2,50 -204,28 
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26,85 64,9 33,9 31 0,10140 38,05 9,53 2,84 -235,49 

27,56 65,6 34,4 31,2 0,10782 38,04 11,48 3,33 -244,35 

28,67 67,2 36,4 30,8 0,11280 38,53 13,33 3,95 -237,51 

30,13 68 36,7 31,3 0,11832 37,87 14,94 4,33 -245,14 

52,71 93 61,9 31,1 0,07821 40,29 3,88 1,17 -230,16 

52,71 92,6 61,6 31 0,08998 39,89 5,76 1,93 -199,46 

52,67 92,4 61,3 31,1 0,09795 39,73 7,78 2,52 -208,66 

52,73 91,9 61 30,9 0,10356 39,17 9,57 3,08 -210,59 

52,67 91,7 60,9 30,8 0,10836 39,03 11,42 3,59 -217,91 

52,76 91,6 60,6 31 0,11470 38,84 13,35 4,20 -217,61 

52,59 91,3 60,3 31 0,11948 38,71 15,13 4,77 -217,37 

67,91 110,1 79,1 31 0,07774 42,19 3,80 1,08 -251,81 

67,71 108,5 77,4 31,1 0,09081 40,79 5,71 1,92 -197,80 

67,65 108,2 77,1 31,1 0,10002 40,55 7,67 2,69 -184,84 

67,61 107,9 76,9 31 0,10542 40,29 9,58 3,26 -194,07 

67,60 107,1 76,1 31 0,11160 39,50 11,38 3,94 -188,98 

67,82 107,6 76,5 31,1 0,11619 39,78 13,39 4,45 -200,95 

67,77 107,4 76,2 31,2 0,11851 39,63 14,56 4,69 -210,20 

6.4 Vyhodnocení naměřených dat 
Z naměřených hodnot v tabulce Tabulka 6-3 a Tabulka 6-4 je zřejmá velmi velká 

chyba měření průtoku při použití matematického modelu navrženého v kapitole 5.4.4. 

Největším zdrojem chyb nedokonalost plošného spoje a parazitní vliv odporu vodičů. 
Kvůli parazitním úbytkům napětí na vodičích a pájených spojích došlo ke změně 
závislostí výkonu vyhřívaného rezistoru na průtoku. Dalšími nedostatky mohou být 
nepřesnosti měření AD převodníkem, nepřesně změřenými hodnotami rezistorů 
použitých v obvodu, velkým množstvím výpočtů, a nedokonalá synchronizace AD 

převodníku a mikrokontroleru. V sekvenci nastavení střídy na 100 %, měření a nastavení 
střídy zpět, mohlo dojít k nechtěnému navýšení teploty vyhřívaného rezistoru. 

Jelikož byl zaznamenáván i vypočtený výkon vyhřívaného rezistoru, bylo možné 
upravit, popřípadě navrhnout nový konkrétní model pro snímače používané s navrženou 
elektronikou. Pro naměřené závislosti tedy byly sestaveny alternativní modely, které lépe 
aproximují naměřená data.  
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Graf 6-1 Chyby průtoku vypočteného alternativními modely- FS2 

 

Graf 6-2 Chyby průtoku vypočteného alternativními modely - FS7 

První alternativní model vychází z původního modelu, akorát byly pozměněny jeho 
konstanty. Druhým je pouhé proložení naměřených hodnot polynomem. Nové modely 
taktéž obsahují kompenzaci teploty. I přesto se pro čidlo FS2 nepodařilo sestavit kvalitní 
model, se kterým by bylo možné dopočítat rychlost průtoku vzduchu s menší chybou          
a bez závislosti na teplotě. I při použití alternativních modelů je chyba měření průtoku až 
téměř 70 % vůči referenčnímu průtokoměru. Problémem může být malé napájecí napětí 
nutné pro vyhřívání rezistoru. Střída tak byla nastavována pouze asi ve čtvrtině rozsahu 
a její nastavování tak mělo poměrně hrubý krok. I proto napájecí napětí, a tedy i teplota 
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obou rezistorů kolísala. Kolísal tedy i požadovaný rozdíl teplot ΔTs. Pro přesnější měření 
by bylo vhodnější využít buď nižší napájecí napětí, nebo možnost nastavovat střídu 
s jemnějším krokem. 

U čidla FS7 už je teplotní kompenzace v pořádku. Nejpřesnějších výsledků 
naměřeného průtoku lze dosáhnout s modelem získaným polynomickým proložením 

naměřených hodnot. S takto sestaveným modelem dosahují naměřené hodnoty chyby 

pouze ±5 %. Při použití modelu vycházejícího z teoretické závislosti (5-5), pouze 

s upravenými konstantami dosahuje měřený průtok chyby přibližně ±12 %. Polynomický 
model snímač FS7, dle kterého bylo docíleno nejmenší chyby, má tvar: 𝒗 = ((𝟒𝟕, 𝟒. 𝑻𝒔 + 𝟔𝟐𝟏). 𝑷𝟐 + (−𝟗, 𝟗𝟖. 𝑻𝒔 + 𝟏𝟗𝟏). 𝑷 + (𝟎, 𝟓. 𝑻𝒔 − 𝟏𝟓, 𝟔) [m/s] (6-8) 

Pro takto navrženou elektroniku je tedy vhodnější využít polynomické proložení 
hodnot. Aby bylo možné využít matematický model sestavený v kapitole 5.4.4, bylo by 

nutné sestavit navrženou elektroniku precizněji, nejlépe na vlastní plošný spoj a pro každé 
čidlo sestavit vlastní obvod (případně umožnit změny napájecího napětí nebo využít 
PWM s jemnějším nastavováním střídy). 
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 ZÁVĚR 

V rámci práce byla upravena současná měřicí trať pro průtok plynů tak, aby bylo 
možné provést měření s předloženými čidly FS2 a FS7 firmy IST. K trati byl za pomoci 

bajonetových spojek připevněn úsek trati, který umožňoval upevnění těchto čidel                  
a měření teploty v jeho okolí. Nově vzniklý úsek trati se skládal z krátkého a delšího kusu 
hadice, mezi kterými byl upevněn kus PPR trubky. V těsné blízkosti PPR trubky byly do 

hadic vyvrtány malé otvory pro zasunutí termočlánků pro měření teploty. V trubce byl 

vyhlouben otvor, do kterého lze zasunout čidla. Delší úsek hadice sloužil k ochlazení 
protékaného vzduchu, před referenčním průtokoměrem. Celá sestavená trať je zobrazena 
na obrázkách Obrázek 4-4 a Obrázek 4-5. 

 Před měřením bylo nutné vytvořit čidlům pevnou konstrukci, která by zajišťovala 

možnost nastavení čidla do stále stejné polohy. Vytvořená konstrukce, ve které jsou 
upevněna čidla je na Obrázek 4-3. 

Po sestavení trati a upevnění snímačů bylo provedeno několik měření. Cílem měření 
bylo vyhodnocení možností realizace elektroniky pro průtokoměr s předloženými čidly. 
Naměřeny byly základní charakteristiky, časové konstanty a zjištěny požadavky na 
napájení čidel. Nejrozsáhlejší částí bylo měření za účelem stanovení matematických 
modelů. Modely byly nejprve sestaveny podle toho, co podle teorie představují jejich 
konstanty. Tento postup stanovení konstant pro senzory, u kterých je vyhřívaný rezistor   
i rezistor pro snímání teploty na jednom nosném substrátu není vhodný. Rezistor pro 
snímání teploty je ovlivňován vyhřívaným rezistorem. Tento vliv je různý pro různé 
průtoky (včetně nulového). Z toho plyne, že i konstanta reprezentující přestup tepla 
vedením je ovlivňována prouděním vzduchu. 

Dalším způsobem určení modelů udávaným v literatuře bylo proložení naměřených 
průběhů křivkou s různou mocninnou závislostí na průtoku 𝑃 = 𝑓(𝑣𝑛). Bylo zjištěno, že 
nejmenší chyba vypočteného průtoku daných čidel je pro čidlo FS2 𝑛 = 0,2 a 𝑛 = 0,4      

u čidla FS7. S využitím těchto poznatků byly sestaveny modely obou čidel při 
referenčních podmínkách. Pro tyto model byly vyneseny chyby výpočtu průtoku a zjištěn 
vliv teploty na jednotlivé konstanty. Obecně bylo zjištěno, že čím menší byl rozdíl teplot, 
tím razantnější byl vliv teploty na jednotlivé konstanty. Přesná závislost na teplotě obecně 
nebyla stanovena, jelikož změny naměřených konstant měly spíše náhodný charakter. 
Toto tvrzení podpořil i fakt, že při opakovaném měření pro jedny totožné podmínky, byly 
konstanty různé. Při vyšších rozdílech teplot ΔTs či ΔT byl vliv teploty menší. Vliv teploty 
na jednotlivé konstanty však byl pro ∆𝑇𝑠 = 31°𝐶 stanoven a zahrnut do matematického 
modelu. 

Pro předložená čidla byla navrhnuta univerzální digitální zpracovávací elektronika. 
Jejím hlavním prvkem v obvodu je mikrokontroler Arduino Mega 2560 a přídavný AD 
převodník ADS1115 pro měření. Mikrokontroler zprostředkovává veškeré 
vyhodnocování naměřených dat. Výpis naměřených dat je realizován za pomoci PC             
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s programem Arduino IDE a jeho sériovým monitorem. Vytvořený program je také 
univerzální, je ovšem nutné nejprve nadefinovat, které čidlo je momentálně používáno. 

S navrženou elektronikou bylo provedeno ověřovací měření. Při měření bylo zjištěno, 
že v obvodu dochází vlivem parazitních úbytků napětí ke změně závislosti dodávaného 
výkonu na průtoku. Při použití dříve zjištěných matematických modelů byla chyba 
průtoku v řádu stovek procent i vyšších.  

Navrhnutá elektronika pro čidlo FS2 není vhodná. Napájecí napětí je příliš velké            
a regulace za pomoci nastavování střídy má příliš hrubý krok. Regulovaný rozdíl ΔTs 

kolísá a všechny sestavené modely i při snaze o kompenzaci teploty nebyl žádný model 
příliš přesný. Chyby měřené čidlem FS2 nabývají velikosti až 70 %. Naopak při použití 
čidla FS7 je teplotní kompenzace téměř ideální. Matematický model, který je 
nejpřesnější, vychází z polynomického proložení naměřených závislostí. Chyba 
naměřené rychlosti nabývá velikosti menší než 5 %. Matematický model odvozený dle 
teorie aproximuje naměřené hodnoty s chybou přibližně 12 %.  

Pro aplikaci modelů sestavených na základě měření by bylo nutné sestavit elektroniku 
speciální pro každé čidlo. Elektroniku umístit na jeden plošný spoj, aby bylo zamezeno 
parazitním úbytkům napětí na vedení a pájených spojích. Teplotní závislost konstant 
matematického modelu by bylo možné přesněji zjistit po větším množství měření, při 
stejných i různých podmínkách a při měření závislostí již od nulových průtoků. Pro 

zpřesnění by také bylo vhodné upravit měřicí trať tak, aby nedocházelo k samovolnému 
nárůstu teploty, popřípadě přidat možnost chlazení vzduchu.   
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Seznam symbolů a zkratek 

Zkratky: 

CCA  … Constant Current Anemometer 

CTA  … Constant Temperature Anemometer 

CVA  … Constant Voltage Anemometer 

E12  … Rezistorová řada 

MEMS  … Micro Electro-Mechanical System 

 

Symboly: 

a0-an … Koeficienty polynomu pro výpočet teploty [K.V-n] 

A  … Konstanta Kingovy rovnice   [W.K-1]  

B  … Konstanta Kingovy rovnice  [W.K-1.m-0,5.s-0,5] 

C  … Konstanta charakterizující odvod tepla  [-] 

D  … Konstanta charakterizující odvod tepla  [-] 

CP  … Měrná tepelná kapacita   [J.kg-1.K-1] 

d  …  Průměr /Tloušťka    [m] 

Gr  … Grashofovo číslo    [-] 

h  … Součinitel prostupu tepla   [W.m-2.K-1] 

IH  … Proud vyhřívaným rezistorem  [A] 

Kn  … Knudsenovo číslo    [-] 

L  … Délka      [m] 

m  … Hmotnost     [kg] 

Ma  … Machovo číslo    [-] 

P  … Výkon      [W] 

Pr  … Prandtlovo číslo    [-] 

Q  … Jouleovo teplo     [J] 

Qm  … Hmotnostní průtok    [kg.min-1] 

QV  … Objemový průtok    [l.min-1] 

RF  … Odpor rezistoru    [Ω] 

RH(S)REF … Odpor rezistoru pro měření proudu  [Ω] 

RH  … Odpor vyhřívaného rezistoru   [Ω] 

RX  … Odpor rezistoru    [Ω] 
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R0  … Odpor rezistoru při teplotě T0  [Ω] 

R1  … Odpor rezistoru    [Ω] 

R2  … Odpor rezistoru    [Ω] 

Re  … Reynoldsovo číslo    [-] 

S  … Průřez / Plocha    [m2] 

t  … Čas      [s] 

Ta  … Teplota okolí (proudícího vzduchu)  [°C] 

TH  … Teplota vyhřívaného rezistoru  [°C] 

Tref  … Teplota referenčního spoje termočlánku [°C] 

TS  … Teplota rezistoru pro snímání teploty [°C] 

TX  … Teplota rezistoru    [°C] 

T0  … Teplota = 0 °C    [°C] 

∆T  … Rozdíl teplot TH-Ta    [°C] 

∆TS  … Rozdíl teplot TH-TS    [°C] 

U1  … Napětí      [V] 

U2  … Napětí      [V] 

UA0,1,2 … Napětí měřené převodníkem   [V] 

UH  … Napětí na vyhřívaném rezistoru  [V] 

US  … Výstupní napětí v obvodu CVA  [V] 

∆U  … Napětí na termočlánku   [V] 

v  … Rychlost     [m.s-1] v̅   … Střední rychlost    [m.s-1] 

V1  … Nastavitelné napětí v obvodu CVA  [V] 

α  … Teplotní součinitel odporu   [Ω.K-1] 𝛿𝑇   … Rozdíl teplot mezi dvěma senzory teploty [°C] 

τ  … Časová konstanta    [s] 𝜈𝑙  … Kinetická viskozita    [m2.s-1] 

ρ  … Hustota     [kg.m-3] 𝜆  … Tepelná vodivost    [W.m-1. K-1] 𝜇  … Dynamická viskozita    [Pa.s] 

ϕ(β) … Funkce popisující směr proudění  [-] 
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Příloha 1 - Tabulky naměřených hodnot 
 
 

Tabulka 0-1 Měření pro určení parametru A matematického modelu FS2 

Ta [°C]  UH [V] IH [mA] RH [Ω] PH [W] Rs [Ω] Ts [°C] ΔTs [°C]  TH [°C] ΔT [°C]  

27,77 0,1 3,04 32,89 0,000304 690 27,80 0,53 28,33 0,56 

27,79 0,2 6,07 32,95 0,001214 692 28,63 0,17 28,80 1,01 

27,69 0,3 9,03 33,22 0,002709 694 29,46 1,74 31,20 3,50 

27,72 0,4 11,93 33,53 0,004772 696 30,30 3,59 33,88 6,16 

27,85 0,5 14,76 33,88 0,00738 700 31,96 4,95 36,91 9,07 

27,85 0,6 17,48 34,32 0,010488 704 33,63 7,22 40,85 13,01 

27,87 0,7 20,09 34,84 0,014063 710 36,13 9,26 45,39 17,52 

27,90 0,8 22,57 35,45 0,018056 715 38,21 12,45 50,66 22,77 

27,90 0,9 24,96 36,06 0,022464 722 41,13 14,90 56,03 28,13 

28,00 1 27,23 36,72 0,02723 728 43,63 18,23 61,86 33,87 

28,02 1,1 29,42 37,39 0,032362 735 46,55 21,14 67,69 39,67 

28,02 1,2 31,44 38,17 0,037728 741 49,05 25,46 74,51 46,48 

28,02 1,3 33,37 38,96 0,043381 749 52,38 29,04 81,42 53,39 

28,02 1,4 35,21 39,76 0,049294 757 55,72 32,75 88,46 60,44 

28,08 1,5 36,94 40,61 0,05541 765 59,05 36,81 95,86 67,78 

28,08 1,6 38,59 41,46 0,061744 773 62,38 40,97 103,35 75,27 

28,13 1,7 40,14 42,35 0,068238 781 65,72 45,43 111,15 83,02 

28,03 1,8 41,64 43,23 0,074952 790 69,47 49,35 118,82 90,79 

28,03 1,9 43,08 44,10 0,081852 798 72,80 53,69 126,49 98,46 

28,05 2 44,4 45,05 0,0888 806 76,13 58,60 134,73 106,68 

                  

Ta [°C]  UH [V] IH [mA] RH [Ω] PH [W] Rs [Ω] Ts [°C] ΔTs [°C]  TH [°C] ΔT [°C]  

48,63 0,2 5,68 35,21 0,001136 722,2 41,21 7,40 48,61 -0,02 

48,48 0,4 11,36 35,21 0,004544 722,4 41,30 7,32 48,61 0,13 

48,75 0,6 16,93 35,44 0,010158 726,8 43,13 7,49 50,62 1,87 

49,07 0,8 21,92 36,50 0,017536 738,7 48,09 11,78 59,87 10,80 

48,87 1 26,61 37,58 0,02661 744,9 50,67 18,68 69,36 20,48 

48,58 1,2 30,87 38,87 0,037044 755,9 55,26 25,42 80,68 32,10 

48,90 1,4 34,66 40,39 0,048524 768,6 60,55 33,44 93,99 45,09 

48,83 1,6 37,46 42,71 0,059936 800,1 73,68 40,63 114,30 65,47 

49,07 1,8 40,44 44,51 0,072792 817,8 81,05 49,00 130,05 80,98 

48,70 1,9 41,83 45,42 0,079477 827,3 85,01 53,02 138,03 89,33 
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Tabulka 0-2 Měření pro určení parametru A matematického modelu FS7 

Ta [°C]  UH [V] IH [mA] RH [Ω] PH [W] Rs [Ω] Ts [°C] ΔTs [°C]  TH [°C] ΔT [°C]  

27,94 0,1 1,98 50,51 0,000198 1334 30,12 -0,46 29,65 1,71 

27,99 0,2 3,96 50,51 0,000792 1338 30,98 -1,33 29,65 1,66 

27,99 0,3 5,91 50,76 0,001773 1345 32,51 -1,38 31,12 3,13 

28,02 0,4 7,81 51,22 0,003124 1351 33,81 -0,08 33,73 5,71 

28,15 0,5 9,69 51,60 0,004845 1358 35,33 0,59 35,92 7,78 

28,15 0,6 11,5 52,17 0,0069 1366 37,07 2,15 39,22 11,07 

28,20 0,7 13,27 52,75 0,009289 1374 38,81 3,71 42,52 14,32 

28,25 0,8 14,98 53,40 0,011984 1384 40,98 5,29 46,27 18,02 

28,35 0,9 16,63 54,12 0,014967 1393 42,94 7,43 50,36 22,01 

28,37 1 18,23 54,85 0,01823 1404 45,33 9,25 54,58 26,20 

28,37 1,1 19,75 55,70 0,021725 1415 47,72 11,68 59,40 31,02 

28,45 1,2 21,22 56,55 0,025464 1425 49,89 14,40 64,29 35,84 

28,45 1,3 22,63 57,45 0,029419 1436 52,28 17,15 69,42 40,97 

28,48 1,4 23,98 58,38 0,033572 1448 54,89 19,90 74,79 46,31 

28,60 1,5 25,29 59,31 0,037935 1460 57,49 22,62 80,12 51,51 

28,63 1,6 26,53 60,31 0,042448 1472 60,10 25,73 85,83 57,20 

28,68 1,7 27,72 61,33 0,047124 1484 62,71 28,96 91,67 62,99 

28,78 1,8 28,89 62,31 0,052002 1496 65,32 31,95 97,27 68,49 

28,78 1,9 29,98 63,38 0,056962 1508 67,92 35,48 103,40 74,62 

28,83 2 31,05 64,41 0,0621 1520 70,53 38,81 109,34 80,51 

28,86 2,2 33,12 66,43 0,072864 1538 74,44 46,43 120,87 92,02 

28,86 2,4 34,96 68,65 0,083904 1565 80,31 53,31 133,62 104,76 

28,91 2,6 36,69 70,86 0,095394 1590 85,74 60,57 146,31 117,40 

          

Ta [°C]  UH [V] IH [mA] RH [Ω] PH [W] Rs [Ω] Ts [°C] ΔTs [°C]  TH [°C] ΔT [°C]  

50,54 0,2 3,68 54,35 0,000736 1433 51,63 0,05 51,67 1,13 

50,44 0,4 7,36 54,35 0,002944 1433 51,63 0,05 51,67 1,23 

50,34 0,6 10,95 54,79 0,00657 1442 53,58 0,65 54,23 3,89 

50,46 0,8 14,17 56,46 0,011336 1461 57,71 6,05 63,76 13,30 

50,32 1 17,37 57,57 0,01737 1476 60,97 9,17 70,14 19,82 

50,49 1,2 20,43 58,74 0,024516 1486 63,14 13,68 76,82 26,33 

50,27 1,4 23,07 60,68 0,032298 1516 69,66 18,32 87,98 37,72 

50,59 1,6 25,59 62,52 0,040944 1543 75,53 23,00 98,52 47,94 

50,51 1,8 27,85 64,63 0,05013 1563 79,87 30,73 110,60 60,09 

50,39 2 30,16 66,31 0,06032 1586 84,87 35,36 120,23 69,84 

50,66 2,2 32,16 68,41 0,070752 1612 90,52 41,72 132,24 81,58 

50,32 2,4 33,87 70,86 0,081288 1635 95,52 50,76 146,28 95,96 
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Tabulka 0-3 Měření na čidle FS2 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
24,47 3,95 0,937 27,12 34,55 42,82 691,0 28,21 14,61 2,541E-02 18,35 

24,79 5,74 0,966 27,87 34,66 43,79 693,0 29,05 14,75 2,692E-02 19,00 

25,65 7,76 0,972 28,06 34,64 43,61 693,0 29,05 14,57 2,727E-02 17,96 

26,73 9,59 0,986 28,36 34,77 44,73 696,0 30,30 14,43 2,796E-02 18,00 

27,84 11,58 1,005 28,78 34,92 46,06 699,0 31,55 14,52 2,892E-02 18,23 

28,75 13,32 1,024 29,21 35,06 47,26 701,0 32,38 14,88 2,991E-02 18,51 

29,93 15,15 1,039 29,49 35,23 48,80 705,0 34,05 14,75 3,064E-02 18,87 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
38,77 3,94 0,933 25,84 36,11 56,46 724,0 41,96 14,49 2,411E-02 17,68 

38,72 5,79 0,975 26,95 36,18 57,08 725,0 42,38 14,70 2,628E-02 18,36 

38,80 8,05 1,002 27,66 36,23 57,50 726,0 42,80 14,70 2,772E-02 18,70 

38,90 9,63 1,021 28,13 36,30 58,11 727,0 43,21 14,90 2,872E-02 19,21 

38,94 11,60 1,030 28,37 36,31 58,20 728,0 43,63 14,57 2,922E-02 19,26 

39,06 13,23 1,039 28,59 36,34 58,51 728,0 43,63 14,88 2,971E-02 19,45 

39,18 15,22 1,042 28,68 36,33 58,43 728,0 43,63 14,80 2,988E-02 19,25 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
38,40 4,15 1,454 37,67 38,60 78,28 736,0 46,96 31,31 5,477E-02 39,88 

38,40 5,71 1,492 38,69 38,56 77,97 735,0 46,55 31,42 5,773E-02 39,57 

38,51 7,87 1,524 39,50 38,58 78,13 735,0 46,55 31,59 6,020E-02 39,62 

38,67 9,67 1,537 39,86 38,56 77,94 735,0 46,55 31,39 6,126E-02 39,26 

38,50 11,55 1,551 40,26 38,52 77,63 734,0 46,13 31,50 6,244E-02 39,13 

38,57 13,27 1,561 40,49 38,55 77,88 735,0 46,55 31,33 6,320E-02 39,30 

38,95 15,05 1,575 40,85 38,56 77,90 735,0 46,55 31,35 6,434E-02 38,95 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
72,10 4,02 0,965 24,22 39,84 89,18 802,0 74,47 14,71 2,337E-02 17,08 

72,15 5,81 1,005 25,08 40,07 91,18 807,0 76,55 14,63 2,521E-02 19,03 

72,32 7,76 1,040 25,85 40,23 92,58 810,0 77,80 14,78 2,688E-02 20,26 

71,82 9,51 1,064 26,46 40,21 92,40 810,0 77,80 14,60 2,815E-02 20,59 

72,30 11,45 1,069 26,59 40,20 92,33 810,0 77,80 14,53 2,842E-02 20,03 

72,25 13,44 1,075 26,74 40,20 92,32 810,0 77,80 14,52 2,875E-02 20,07 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
39,33 3,86 1,463 37,87 38,63 78,57 735,9 46,92 31,65 5,540E-02 39,24 

39,03 5,71 1,492 38,71 38,54 77,79 734,6 46,38 31,41 5,776E-02 38,76 

38,99 7,86 1,513 39,32 38,48 77,23 733,7 46,01 31,23 5,949E-02 38,24 

39,27 9,56 1,538 39,93 38,52 77,57 733,9 46,09 31,48 6,141E-02 38,30 

39,36 11,43 1,548 40,18 38,53 77,65 734,0 46,13 31,52 6,220E-02 38,29 

39,36 13,33 1,565 40,65 38,50 77,41 733,6 45,96 31,44 6,362E-02 38,05 

39,17 15,15 1,577 41,01 38,45 77,01 733,0 45,71 31,30 6,467E-02 37,84 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 



72 

 

71,51 4,00 1,519 36,17 42,00 108,03 807,3 76,68 31,35 5,494E-02 36,52 

71,69 5,79 1,560 37,01 42,15 109,38 810,4 77,97 31,42 5,774E-02 37,70 

71,20 7,65 1,588 37,70 42,12 109,13 809,6 77,63 31,50 5,987E-02 37,94 

71,47 9,52 1,604 38,07 42,13 109,23 810,3 77,93 31,30 6,106E-02 37,76 

71,53 11,44 1,623 38,49 42,17 109,53 811,0 78,22 31,31 6,247E-02 38,00 

71,69 13,39 1,640 38,90 42,16 109,46 810,4 77,97 31,49 6,380E-02 37,77 

71,90 15,11 1,660 39,35 42,19 109,69 811,2 78,30 31,39 6,532E-02 37,79 

 
Tabulka 0-4 Měření na čidle FS7 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
26,58 3,82 1,51 27,71 54,49 52,50 1395 43,37 9,13 4,184E-02 25,92 

26,61 5,76 1,63 29,95 54,42 52,11 1398 44,02 8,09 4,882E-02 25,50 

26,87 7,68 1,71 31,38 54,49 52,51 1401 44,67 7,83 5,366E-02 25,64 

27,33 9,40 1,82 33,2 54,82 54,37 1406 45,76 8,61 6,042E-02 27,04 

27,95 11,58 1,88 34,39 54,67 53,50 1410 46,63 6,87 6,465E-02 25,55 

28,67 13,09 1,95 35,5 54,93 55,01 1415 47,72 7,29 6,923E-02 26,33 

29,71 15,12 2,00 36,25 55,17 56,40 1421 49,02 7,38 7,250E-02 26,69 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
27,07 4,01 2,03 35,76 56,77 65,54 1420 48,80 16,73 7,259E-02 38,46 

27,33 5,77 2,19 38,4 57,03 67,05 1423 49,45 17,59 8,410E-02 39,72 

27,54 7,67 2,28 39,92 57,11 67,52 1425 49,89 17,64 9,102E-02 39,99 

27,85 9,48 2,37 41,42 57,22 68,12 1428 50,54 17,58 9,817E-02 40,28 

28,28 11,35 2,46 42,88 57,37 68,99 1432 51,41 17,58 1,055E-01 40,70 

29,61 13,01 2,53 44 57,50 69,73 1438 52,71 17,02 1,113E-01 40,13 

30,60 15,13 2,61 45,2 57,74 71,13 1445 54,23 16,89 1,180E-01 40,53 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
31,18 4,07 2,61 42,94 60,78 88,54 1462 57,93 30,61 1,121E-01 57,36 

30,49 5,74 2,78 45,78 60,73 88,21 1459 57,28 30,94 1,273E-01 57,72 

29,56 7,65 2,90 47,92 60,52 87,02 1456 56,62 30,40 1,390E-01 57,47 

30,35 9,48 3,02 49,65 60,83 88,79 1460 57,49 31,30 1,499E-01 58,44 

30,83 11,42 3,08 50,72 60,73 88,22 1461 57,71 30,51 1,562E-01 57,39 

31,02 13,32 3,18 52,36 60,73 88,26 1464 58,36 29,90 1,665E-01 57,24 

30,99 15,16 3,26 53,56 60,87 89,02 1464 58,36 30,66 1,746E-01 58,03 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
65,19 4,03 1,89 30,35 62,27 97,09 1578 83,13 13,95 5,736E-02 31,90 

66,60 5,82 2,14 33,89 63,15 102,08 1594 86,61 15,47 7,252E-02 35,48 

64,85 7,69 2,23 35,51 62,80 100,10 1588 85,31 14,79 7,919E-02 35,25 

66,75 9,45 2,33 36,98 63,01 101,29 1598 87,48 13,81 8,616E-02 34,54 

65,99 11,42 2,43 38,46 63,18 102,29 1599 87,70 14,60 9,346E-02 36,31 

66,20 13,52 2,49 39,39 63,21 102,48 1598 87,48 15,00 9,808E-02 36,28 

65,93 15,19 2,55 40,42 63,09 101,75 1598 87,48 14,27 1,031E-01 35,82 
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Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
65,79 3,84 2,67 40,16 66,48 121,21 1608 89,65 31,56 1,072E-01 55,42 

65,36 5,83 2,92 43,79 66,68 122,35 1613 90,74 31,61 1,279E-01 56,99 

66,96 7,73 3,05 45,64 66,83 123,18 1621 92,48 30,70 1,392E-01 56,22 

66,60 9,50 3,16 47,19 66,96 123,96 1620 92,26 31,70 1,491E-01 57,36 

65,84 11,37 3,25 48,55 66,94 123,83 1619 92,04 31,79 1,578E-01 57,99 

65,98 13,32 3,36 50,07 67,11 124,78 1622 92,69 32,08 1,682E-01 58,79 

65,99 15,13 3,47 51,39 67,52 127,16 1623 92,91 34,25 1,783E-01 61,18 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
28,62 3,82 1,84 32,73 56,22 62,39 1419 48,58 13,80 6,022E-02 33,76 

28,27 5,67 1,99 35,41 56,20 62,28 1417 48,15 14,13 7,047E-02 34,00 

28,04 7,66 2,09 37,11 56,32 62,97 1419 48,58 14,38 7,756E-02 34,92 

27,77 9,53 2,16 38,39 56,26 62,66 1419 48,58 14,07 8,292E-02 34,88 

27,73 11,47 2,22 39,44 56,29 62,79 1420 48,80 13,99 8,756E-02 35,05 

28,18 13,35 2,31 40,89 56,49 63,96 1425 49,89 14,08 9,446E-02 35,78 

29,10 15,25 2,36 41,58 56,76 65,48 1431 51,19 14,29 9,813E-02 36,39 

Ta [°C] v [m/s] UH [V] IH [mA] RH [Ω] TH [°C] RS [Ω] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] 
66,74 3,96 2 30,83 64,87 111,97 1630 94,43 17,54 6,166E-02 45,24 

66,77 5,84 2,24 34,87 64,24 108,35 1617 91,61 16,74 7,811E-02 41,57 

66,36 7,64 2,35 36,59 64,23 108,27 1614 90,95 17,31 8,599E-02 41,91 

66,47 9,57 2,45 38,11 64,29 108,63 1613 90,74 17,89 9,337E-02 42,16 

66,49 11,54 2,51 39,12 64,16 107,90 1612 90,52 17,38 9,819E-02 41,41 

66,40 13,47 2,58 40,28 64,05 107,27 1612 90,52 16,75 1,039E-01 40,88 

66,42 15,22 2,65 41,38 64,04 107,21 1611 90,30 16,91 1,097E-01 40,79 

 

Tabulka 0-5 Měření s navrhnutou elektronikou – FS2 

Ta [°C] TH [°C] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] vref [m/s] vvyp [m/s] δv [%] 
25,73 60,2 29,1 31,1 0,039773 34,47 3,85 0,12 -3082,19 

25,83 59 28,2 30,8 0,040718 33,17 5,69 0,19 -2967,96 

26,26 59,1 28,1 31 0,042751 32,84 7,55 0,31 -2312,30 

27,02 59,6 28,4 31,2 0,043723 32,58 9,54 0,38 -2413,82 

27,77 60 29,1 30,9 0,044788 32,23 11,42 0,56 -1932,16 

28,74 61,3 30,4 30,9 0,046706 32,56 13,29 0,89 -1387,29 

30,30 62,5 31,5 31 0,047721 32,20 15,21 1,09 -1298,32 

48,05 83,7 52,6 31,1 0,039463 35,65 3,87 0,14 -2715,51 

47,93 82,1 51,3 30,8 0,042319 34,17 5,76 0,35 -1549,23 

47,96 81 50,1 30,9 0,044336 33,04 7,67 0,56 -1273,09 

48,23 81,3 50,4 30,9 0,045353 33,07 9,59 0,71 -1247,81 

47,97 81,2 50,2 31 0,046352 33,23 11,38 0,86 -1221,46 

47,95 80,9 50 30,9 0,048343 32,95 13,38 1,36 -886,98 

47,94 80,9 49,8 31,1 0,049339 32,96 15,18 1,55 -878,26 
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75,06 110,6 79,8 30,8 0,039811 35,54 3,76 0,21 -1650,42 

74,81 110,2 79,1 31,1 0,043616 35,39 5,73 0,51 -1025,73 

74,88 110,1 79,1 31 0,045605 35,22 7,71 0,82 -842,81 

74,90 109,7 78,8 30,9 0,046598 34,80 9,54 1,04 -820,18 

74,94 109,8 78,9 30,9 0,04849 34,86 11,51 1,50 -666,23 

75,10 110,4 79,4 31 0,049437 35,30 13,32 1,74 -664,40 

74,31 108,6 77,4 31,2 0,049484 34,29 14,75 1,65 -793,83 

 

Tabulka 0-6 Měření s navrhnutou elektronikou – FS7 

Ta [°C] TH [°C] TS [°C] ΔTs [°C] P [W] ΔT [°C] vref [m/s] vvyp [m/s] δv [%] 
24,98 64,2 33,3 30,9 0,07899 39,22 3,70 1,36 -171,19 

25,59 65,3 34,3 31 0,08858 39,71 5,67 1,90 -197,94 

26,09 64,5 33,7 30,8 0,09650 38,41 7,62 2,50 -204,28 

26,85 64,9 33,9 31 0,10140 38,05 9,53 2,84 -235,49 

27,56 65,6 34,4 31,2 0,10782 38,04 11,48 3,33 -244,35 

28,67 67,2 36,4 30,8 0,11280 38,53 13,33 3,95 -237,51 

30,13 68 36,7 31,3 0,11832 37,87 14,94 4,33 -245,14 

52,71 93 61,9 31,1 0,07821 40,29 3,88 1,17 -230,16 

52,71 92,6 61,6 31 0,08998 39,89 5,76 1,93 -199,46 

52,67 92,4 61,3 31,1 0,09795 39,73 7,78 2,52 -208,66 

52,73 91,9 61 30,9 0,10356 39,17 9,57 3,08 -210,59 

52,67 91,7 60,9 30,8 0,10836 39,03 11,42 3,59 -217,91 

52,76 91,6 60,6 31 0,11470 38,84 13,35 4,20 -217,61 

52,59 91,3 60,3 31 0,11948 38,71 15,13 4,77 -217,37 

67,91 110,1 79,1 31 0,07774 42,19 3,80 1,08 -251,81 

67,71 108,5 77,4 31,1 0,09081 40,79 5,71 1,92 -197,80 

67,65 108,2 77,1 31,1 0,10002 40,55 7,67 2,69 -184,84 

67,61 107,9 76,9 31 0,10542 40,29 9,58 3,26 -194,07 

67,60 107,1 76,1 31 0,11160 39,50 11,38 3,94 -188,98 

67,82 107,6 76,5 31,1 0,11619 39,78 13,39 4,45 -200,95 

67,77 107,4 76,2 31,2 0,11851 39,63 14,56 4,69 -210,20 

 

Tabulka 0-7 Chyby modelů vzniklých proložením naměřených závislostí s 
navrženým HW – FS2 

 Model dle 

původních měření 
Úprava konstant 

původního modelu 

Proložení 
polynomem  

vref [m/s] vvyp [m/s] δv [%] vvyp [m/s] δv [%] vvyp [m/s] δv [%] 
3,85 0,12 -3082,19 3,18 -17,39 4,03 26,80 

5,69 0,19 -2967,96 3,94 -30,69 5,39 36,66 

7,55 0,31 -2312,30 5,23 -30,69 8,31 58,68 

9,54 0,38 -2413,82 5,84 -38,80 9,66 65,35 
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11,42 0,56 -1932,16 7,34 -35,69 11,08 50,94 

13,29 0,89 -1387,29 9,73 -26,78 13,61 39,82 

15,21 1,09 -1298,32 11,03 -27,51 14,90 35,16 

3,87 0,14 -2715,51 3,70 -4,45 3,83 3,67 

5,76 0,35 -1549,23 6,15 6,77 6,11 -0,76 

7,67 0,56 -1273,09 8,05 4,88 8,33 3,50 

9,59 0,71 -1247,81 9,31 -2,94 9,54 2,52 

11,38 0,86 -1221,46 10,45 -8,25 10,88 4,15 

13,38 1,36 -886,98 13,83 3,41 13,82 -0,10 

15,18 1,55 -878,26 15,06 -0,79 15,44 2,56 

3,76 0,21 -1650,42 4,63 23,32 4,04 -12,72 

5,73 0,51 -1025,73 8,44 47,30 6,02 -28,64 

7,71 0,82 -842,81 11,87 53,95 8,10 -31,81 

9,54 1,04 -820,18 14,09 47,71 9,41 -33,20 

11,51 1,50 -666,23 18,59 61,44 12,38 -33,38 

13,32 1,74 -664,40 20,91 57,02 14,11 -32,54 

14,75 1,65 -793,83 19,60 32,87 14,24 -27,33 

 

Tabulka 0-8 Chyby modelů vzniklých proložením naměřených závislostí s 
navrženým HW - FS7 

 

Model dle 

původních měření 
Úprava konstant 

původního modelu 

Proložení 
polynomem 

vref [m/s] vvyp [m/s] δv [%] vvyp [m/s] δv [%] vvyp [m/s] δv [%] 
3,70 1,36 -171,19 3,52 -9,27 3,72 -4,14 

5,67 1,90 -197,94 5,92 2,74 5,74 -0,46 

7,62 2,50 -204,28 7,85 0,94 7,67 -1,42 

9,53 2,84 -235,49 9,68 1,20 9,31 -2,74 

11,48 3,33 -244,35 11,37 -0,50 10,88 -4,79 

13,33 3,95 -237,51 13,38 0,22 13,20 -1,17 

14,94 4,33 -245,14 15,25 0,79 15,14 0,02 

3,88 1,17 -230,16 3,40 -10,58 3,84 1,03 

5,76 1,93 -199,46 6,02 5,39 5,67 -0,67 

7,78 2,52 -208,66 8,47 10,34 7,87 2,49 

9,57 3,08 -210,59 10,25 6,98 9,49 -0,96 

11,42 3,59 -217,91 12,40 9,01 11,67 2,55 

13,35 4,20 -217,61 14,02 4,72 13,47 0,60 

15,13 4,77 -217,37 14,80 1,65 14,46 -0,68 

3,80 1,08 -251,81 3,87 4,60 3,61 -2,36 

5,71 1,92 -197,80 5,66 -0,16 5,77 1,79 

7,67 2,69 -184,84 7,69 0,93 7,89 3,48 

9,58 3,26 -194,07 8,84 -7,19 9,32 -2,21 

11,38 3,94 -188,98 10,55 -8,09 11,35 -1,09 
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13,39 4,45 -200,95 12,69 -4,81 13,02 -2,31 

14,56 4,69 -210,20 14,02 -6,20 15,06 0,79 

 

 

 

 

Příloha 2 - Zdrojový kód programu 
Zdrojový kód programu je v přiloženém souboru. 


