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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou měření horkých zaprášených plynů. V úvodu 

jsou nastíněny problémy měření. Další část práce obsahuje teoretický úvod k měření 

průtoku plynů. V navazujících kapitolách jsou popsány principy a základní vlastnosti 

metod vhodných pro měření horkých zaprášených plynů. Nakonec jsou realizovány 

funkční bloky v programu Simatic STEP7 pro výpočet objemových průtoků a tyto 

bloky jsou testovány na PLC. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the measurement of hot dusty gas. The introduction 

outlines the problems of measurement. Another part of the work contains a theoretical 

introduction to the measurement of gas flow. In successive chapters the basic principles 

and characteristics of suitable methods for measuring the hot dusty gases are described. 

Finally, the function blocks are implemented in the Simatic STEP7 for calculation of 

volume flow rate and blocks are tested on PLC. 

 

 

Keywords 

Measurement, flow, gas, hot, dusty, function block, siemens, cement 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace: 

DOSTÁL, J. Měření průtoku horkých zaprášených plynů. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. 51s. Vedoucí 

bakalářské práce byla Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. 

  



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Měření průtoku horkých zaprášených 

plynů jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s 

použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány 

v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 

následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 

včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy 

VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

 

 

V Brně dne: 8. srpna 2014                ………………………… 

        podpis autora 

 

 

 

 

  



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji panu Ing. Zdeňkovi Zichovi za poskytnuté znalosti a zapůjčení software pro 

tvorbu a funkčních bloků. Děkuji vedoucí práce Ing. Soně Šedivé, Ph.D. za pomoc při 

dokončení práce. 

 

 

 

V Brně dne: 8. srpna 2014    ………………………… 

        podpis autora 

 

 

 

 

 



 7 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... 9 

2 Úvod do měření průtoku plynů ............................................................................... 10 

2.1 Vlastnosti plynných látek ................................................................................. 10 

2.2 Základní pojmy k měření průtoku tekutin ........................................................ 10 

2.2.1 Typy průtoku tekutin ................................................................................ 10 

2.2.2 Typy proudění ........................................................................................... 11 

2.3 Výběr průtokoměru .......................................................................................... 12 

3 Průtokoměry na principu měření tlakové diference ................................................ 14 

3.1 Princip měření škrticími prvky ......................................................................... 14 

3.2 Venturiho trubice ............................................................................................. 15 

3.2.1 Obecný popis a výpočet objemového průtoku .......................................... 15 

3.2.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 16 

3.3 Klínový segment .............................................................................................. 16 

3.3.1 Obecný popis a výpočet objemového průtoku .......................................... 16 

3.3.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 18 

3.4 V-kužel ............................................................................................................. 18 

3.4.1 Obecný popis a výpočet objemového průtoku .......................................... 18 

3.4.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 19 

3.5 Víceotvorové průměrovací sondy .................................................................... 19 

3.5.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku ........................................ 19 

3.5.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 21 

3.6 Kolenový průtokoměr ...................................................................................... 21 

3.6.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku ........................................ 21 

3.6.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 23 

4 Deformační snímač průtoku .................................................................................... 24 

4.1.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku ........................................ 24 

4.1.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 24 

5 Ultrazvukový průtokoměr na principu Dopplerova jevu ........................................ 25 

5.1.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku ........................................ 25 

5.1.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 26 

6 Triboelektrická korelační metoda ........................................................................... 27 

6.1.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku ........................................ 27 

6.1.2 Vlastnosti měření ...................................................................................... 29 

7 Přepočet objemového průtoku ................................................................................ 30 

8 Příprava funkčních bloků měření ............................................................................ 31 

8.1 Programovatelné automaty Siemens Simatic S7.............................................. 31 

8.2 Uživatelské bloky Siemens Simatic S7 ............................................................ 32 

8.3 Programovací prostředí STEP7 Professional ................................................... 32 



 8 

8.4 Požadavky na funkční bloky ............................................................................ 32 

8.5 Přesnost výpočtu s reálnými čísly .................................................................... 33 

8.6 Programování funkčních bloků měření ............................................................ 34 

8.7 Příklad funkčního bloku ................................................................................... 36 

9 Testování funkčních bloků ...................................................................................... 39 

9.1 Simulační program S7-PLCSIM ...................................................................... 39 

9.2 Testování funkčních bloků ............................................................................... 39 

9.2.1 Testování simulací .................................................................................... 39 

9.2.2 Testování na PLC ...................................................................................... 39 

9.2.3 Filtrování signálu ...................................................................................... 41 

9.3 Program WinCC flexible .................................................................................. 43 

9.3.1 K čemu slouží WinCC flexible ................................................................. 43 

9.3.2 Data logging .............................................................................................. 43 

9.4 Jaká je praxe ..................................................................................................... 44 

10 Závěr ....................................................................................................................... 45 

Literatura ......................................................................................................................... 46 

 



 9 

1 ÚVOD 

Měření průtoku horkých zaprášených plynů je využíváno především v technologickém 

procesu výroby cementu. Hlavním problémem těchto úloh je vysoká teplota plynů, která 

může dosahovat až 1100°C, a prašnost, která způsobuje mechanické poškozování 

měřidla vlivem abrazivních vlastností zaprášených plynů. 

Na vlastnosti plynů má vliv i zvolené palivo. S vyššími požadavky na ekonomický 

a ekologický provoz cementárny mohou být spalovány směsi drcených pneumatik, 

plastů, dřeva nebo textilu. To může způsobit, že se prach stane lepivým a snáze se 

usazuje. Toto jsou nežádoucí efekty, které vedou k potřebě čištění a údržby měřidla. 

Každá aplikace je velmi specifická a při výběru průtokoměru je nutné se zabývat 

konkrétními podmínkami měření v konkrétním provozu. Mezi nejčastěji používané 

průtokoměry pro tato měření patří víceotvorové průměrovací sondy, Venturiho trubice a 

kolenové průtokoměry. Cílem této práce je vybrat vhodné metody tak, aby byl přehled, 

jakými způsoby lze měřit průtok horkých zaprášených plynů. 

Pro řízení technologického procesu se využívají programovatelné automaty – PLC. 

Jejich součástí jsou vstupní a výstupní digitální a analogové moduly. Na vstupy lze 

přivést měřené analogové hodnoty, například tlakovou diferenci, teplotu a tlak. Pro další 

je požadován objemový průtok, a proto je tyto hodnoty nutné přepočítat. 

Jelikož budeme pracovat s PLC Siemens, použijeme pro přepočet funkční bloky, 

které budou vytvořeny v programu Simatic STEP7. Jejich funkčnost bude ověřena na 

PLC. 
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2 ÚVOD DO MĚŘENÍ PRŮTOKU PLYNŮ 

2.1 Vlastnosti plynných látek 

Plynné látky jsou tvořeny neuspořádaně se pohybujícími a od sebe vzdálenými 

molekulami. Z toho plynoucí vlastnosti plynných látek jsou: 

• nemají stálý tvar 

• nemají stálý objem 

• nízká hustota 

• stlačitelnost 

Při změnách teploty a tlaku dochází ke značným změnám v objemu plynu. Takové 

chování lze popsat stavovou rovnicí ideálního plynu: 
  

 
                 (2.1) 

p - tlak [Pa] 

V - objem plynu [m
3
] 

T - teplota [K] 

n - látkové množství [mol] 

R - univerzální plyn. konstanta [ J K
-1

 mol
-1

] 

2.2 Základní pojmy k měření průtoku tekutin 

2.2.1 Typy průtoku tekutin 

Pokud se tekutina pohybuje prouděním v nádobě, můžeme určit její průtok. Pro 

vyjádření průtoku můžeme použít střední průřezovou rychlost proudění tekutiny w, 

objemový průtok qV  nebo hmotnostní průtok qm. 

Objemový průtok qv  je definován jako objem tekutiny V, který proteče určitou 

plochou A průtočného průřezu za časový interval t. 

   
  

  
  

  

  
        (2.2) 

qV - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

V - objem tekutiny [m
3
] 

t - čas [s] 

 

Hmotnostní průtok qm  je definován jako hmotnost tekutiny m proteklé určitou 

plochou A průtočného průřezu za časový interval t. 

   
  

  
  

  

  
        (2.3) 

qm - hmotnostní průtok [kg.s
-1

] 

m - hmotnost tekutiny [kg] 

t - čas [s] 
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Střední průřezová rychlost tekutiny w je poměrem objemového průtoku qV a plochy 

A průtočného průřezu. 

  
  

 
         (2.4) 

w - střední průřezová rychlost [m.s
-1

] 

qV - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

A - plocha průtočného průřezu [m
2
] 

2.2.2 Typy proudění 

Rozlišujeme dva základní druhy proudění – laminární a turbulentní. Druh proudění je 

určen Reynoldsovým číslem, které vyjadřuje poměr mezi setrvačnými a třecími silami 

v proudící tekutině. Pro výpočet Reynoldsova čísla v kruhovém potrubí s průtočným 

průřezem o průměru D (světlosti) použijeme vzorec: 

    
  

 
        (2.5) 

ReD – Reynoldsovo číslo pro světlost D[-] 

w  - střední průřezová rychlost [m.s
-1

] 

D  - světlost potrubí [m] 

 - kinematická viskozita tekutiny [m
2
.s

-1
] 

 

Čitatel vyjadřuje účinky setrvačných sil v tekutině, jmenovatel sil třecích. Pro 

laminární proudění v kruhovém potrubí platí ReD < Rekrit , kde Rekrit = 2300 [7]. 

Turbulentní proudění vzniká v uzavřeném průtokovém kanálu při ReD > Rekrit. Ve 

skutečnosti je v okolí Rekrit přechodná oblast proudění, a nelze jednoznačně o typu 

proudění rozhodnout. [7] 

Při laminárním proudění nedochází ke křížení drah pohybujících se částic, a proto se 

částice pohybují po vrstvách. Vlivem tření je rychlost tekutiny nejmenší u stěn a 

největší ve středu potrubí. Rychlostní profil má tvar rotačního paraboloidu a říkáme, že 

se jedná o plně vyvinutý rychlostní profil. [7, 10] 

 

 

Obrázek 1: Laminární proudění a rychlostní profil [upraveno, 10] 
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Při turbulentním proudění se dráhy pohybujících se částic kříží a zaniká pohyb po 

vrstvách. V průtokovém kanálu se tvoří víry. Důsledkem je zploštělý rychlostní profil, 

rychlost proudění je nejmenší u stěn. 

 

 

Obrázek 2: Turbulentní proudění a rychlostní profil [upraveno, 10] 

 

Tvar rychlostního profilu se může měnit, pokud jsou v potrubí nějaké překážky – 

například kolena, ohyby, ventily, expandéry, T-spojky. Dochází k vytvoření víření 

(swirl – spirálovitý pohyb kolem osy potrubí) a nepravidelností v profilu, což může mít 

u mnoha metod vliv na měření (například Pitotovy trubice, Dopplerova metoda, škrticí 

clony). 

 Aby mohlo dojít k ustálení rychlostního profilu, existují při měření průtoku 

požadavky pro přímý úsek potrubí před a za zařízením. Tyto požadavky bývá v provozu 

často náročné splnit. Problém mohou řešit usměrňovače proudění, které redukují víření 

a srovnávají rychlostní profil. [7, 9] 

2.3 Výběr průtokoměru 

Při výběru průtokoměru je nutné zohlednit mnoho požadavků, které můžeme rozdělit do 

následujících skupin: [6, 7] 

• vlastnosti měřené tekutiny – typ tekutiny, typ proudění, tlak, teplota, hustota, 

stlačitelnost, chemické a abrazivní vlastnosti, jednofázová – vícefázová tekutina 

• instalace průtokoměru – průměr potrubí, požadavek přímého úseku, 

dostupnost pro servis, výskyt překážek 

• provozní vlastnosti – přesnost měření, opakovatelnost měření, rozsah, tlaková 

ztráta, nutnost údržby 

 • ekonomické aspekty – pořizovací cena, cena za instalaci, provozní náklady 

 

Pro výběr průtokoměru se v této práci budeme zabývat především vlastnostmi 

měřené tekutiny. Další požadavky, například požadavky na instalaci průtokoměru, se při 

konkrétním výběru liší (v provozu A je přímý úsek potrubí, a proto upřednostníme 

Venturiho trubici, v provozu B nedokážeme tyto požadavky splnit a musíme zvolit jinou 
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metodu). Typické vlastnosti měřené tekutiny, pro kterou bude proveden výběr 

vhodných metod, jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto hodnoty byly poskytnuty zadavatelem 

práce firmou PSP engineering. 

 

typ tekutiny plyn 

tlak  -6000 Pagauge 

teplota 350 °C 

norm. průtok qv norm 200 000m3
norm/h 

pevné částice - prach ano 

abrazivní ano 

zaprášenost 200 g/m3
norm 

průměr potrubí 3400 mm 

Reynoldsovo číslo řádově >105 

Tabulka 1: typické vlastnosti měření 

 

Pagauge je tlak vztažený k hodnotě atmosférického tlaku. Vypočítá se jako rozdíl 

absolutního a atmosférického tlaku, záporné znaménko značí, že je v systému podtlak 

proti okolí. Index norm značí, že se jedná o hodnotu vztaženou k referenčním 

podmínkám teploty a tlaku. 

Hledáme tedy takový průtokoměr, který vyhoví podmínkám na měření plynu s 

vysokou provozní teplotou, bude minimalizovat vliv abraze, a nebude u něj docházet 

k ucpávání a poruchám vlivem prašnosti. Další vlastností je rozměr potrubí, který bývá 

zpravidla 1000 mm – 3000 mm. 
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3 PRŮTOKOMĚRY NA PRINCIPU MĚŘENÍ 

TLAKOVÉ DIFERENCE 

3.1 Princip měření škrticími prvky 

Pro zjednodušení vysvětlení principu uvažujme ideální nestlačitelnou tekutinu. Pro 

takovou tekutinu platí rovnice kontinuity, která říká, že ve všech místech uzavřeného 

potrubí zůstává objemový průtok qV stejný, i když se mění průřez potrubí. Zmenšíme-li 

průřez potrubí, dojde v tomto místě k nárůstu rychlosti proudění. 

                   (3.1) 

v1,2  - rychlost proudění [m.s
-1

] 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

A 1,2 - plocha průtočného průřezu [m
2
] 

 

Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování energie pro tekutiny. Víme, že 

součet kinetické energie a potenciální energie ideální tekutiny musí být ve všech 

místech uzavřeného potrubí konstantní. Zjednodušeně tento vztah vyjádříme jako: 

   

 
                  (3.2) 

v - rychlost proudění [m.s
-1

] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

p - tlak v tekutině [Pa] 

 

Složka s rychlostí představuje dynamický tlak, p představuje statický tlak. Dojde-li 

k zúžení průřezu potrubí, musí dojít podle (3.1) ke zvýšení rychlosti proudění. Pokud se 

zvýší rychlost, dojde podle (3.2) ke snížení statického tlaku. Nejužší místo, kde je 

rychlost nejvyšší, se nazývá vena contra. 

 

Obrázek 3: Změna tlaku při změně průřezu potrubí [upraveno, 2] 
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Rozdíl tlaků P1 a P2 je měřená tlaková diference P. Obecně můžeme objemový 

průtok určit jako: [2] 

      

    

 

   
  
  

 
        (3.3) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

A1 - plocha před zúžením [m
2
] 

A2 - plocha v zúženém místě [m
2
] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

P - rozdíl tlaku (P1 – P2) [Pa] 

 

Ve skutečnosti dochází k trvalým tlakovým ztrátám vlivem tření tak, jak je 

naznačeno na obrázku 3. Z rovnice vyplývá i nelinearita převodní charakteristiky. 

Měřená tlaková diference je pod odmocninou, a proto vstupní hodnoty v rozmezí 1-100 

dávají výsledek v rozmezí 1-10. Z principu proto mají všechny metody, kde je 

nelinearitou odmocnina, menší dynamický rozsah měření. 

3.2 Venturiho trubice 

3.2.1 Obecný popis a výpočet objemového průtoku 

Venturiho trubice se skládá ze tří úseků 

 • zužující se část (konfuzor) 

 • hrdlo trubice 

 • rozšiřující se část (difuzor) 

 

Obrázek 4: Venturiho trubice [upraveno, 1] 
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V oblasti hrdla dochází k poklesu statického tlaku vlivem zvýšení rychlosti 

proudění. Prstencové dutiny slouží jako místa odběru tlaku. Objemový průtok pro 

kruhové potrubí určíme podle vzorce: [8] 

 

   
  

     
   

   

 
 

    

 
       (3.4) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

P - rozdíl tlaku [Pa] 

d - průměr v hrdle škrticího orgánu [m]  

 - poměrné zúžení, definované jako d/D, kde D je světlost potrubí [-] 

Cd - průtokový součinitel (coefficient of discharge) [-]. Je funkcí Reynoldsova čísla 

ReD, typu škrticího prvku a poměrného zúžení Představuje poměr skutečného 

průtoku ku teoretickému průtoku. K jeho určení slouží různé metody, hodnoty 

můžeme získat z tabulek v normách ISO nebo z jiných zdrojů. V praxi můžeme jeho 

hodnotu určit justováním podle jiného měřidla (to platí pro všechny další průtokové 

součinitele). 

 - expanzní součinitel. Koriguje vliv změny objemu plynu při změně tlaku 

v hrdle. U kapalin je roven 1, u plynů je < 1. 

3.2.2 Vlastnosti měření 

Venturiho trubice je použitelná pro plyny s vysokou teplotou. Postupným zužováním a 

volbou konstrukčního materiálu se minimalizují abrazivní účinky prachu. Trvalá 

tlaková ztráta dosahuje zpravidla 10-20% měřené tlakové diference. Při použití 

prstencových dutin pro měření tlaku se snižuje riziko ucpání odběrového místa.  

Čištění odběrových míst lze realizovat připojením stlačeného vzduchu k přívodní 

trubici. Během čištění dojde k uzavření ventilů k tlakovým čidlům a „profouknutí“ 

stlačeným vzduchem. Tlakové snímače jsou stále odpojeny a nelze měřit průtok. Po 

vyčištění se ventily k tlakovým čidlům otevřou. Tento postup čištění lze automatizovat, 

anebo řídit podle potřeby. 

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena a požadavek na přímý úsek potrubí před 

měřidlem v délce typicky 5D. Samotné zařízení je dlouhé a umístit Venturiho trubici do 

trasy potrubí může být problematické. [1, 6, 7] 

3.3 Klínový segment 

3.3.1 Obecný popis a výpočet objemového průtoku 

Škrticí prvek ve tvaru klínu je umístěn shora do potrubí. Pod klínem vzniká úbytek 

statického tlaku úměrný rychlosti proudění. Měření tlaku probíhá před a za klínem, jak 



 17 

ukazuje obr. 5, a z rozdílu těchto tlaků můžeme vypočítat objemový průtok. Vlastnosti 

klínu určuje především poměr výšky segmentu H a světlosti potrubí D. [7, 10] 

 

Obrázek 5: Klínový segment [upraveno, 9] 

 

Objemový průtok pro kruhové potrubí určíme podle vzorce: [8] 

   
  

         
 
   

   

 
 

    

 
     (3.5) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

P - rozdíl tlaku [Pa] 

d - ekvivalentní průměr definovaný jako d= D.wedge [m]  

wedge - ekvivalentní poměrné zúžení [-] 

Cd - průtokový součinitel [-] 

 - expanzní součinitel [-] 

 

Jedná se o stejný vzorec, který používáme pro výpočet průtoku u Venturiho trubice. 

Používáme ekvivalentní poměrné zúžení definované jako: [8] 

        
 

 
         

  

 
      

  

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 
   

  

   

(3.6)  

wedge – ekvivalentní poměrné zúžení  [-] 

D -světlost potrubí [m] 

H -výška segmentu [m] 
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3.3.2 Vlastnosti měření 

Klínový segment je použitelný pro teploty až do 450 °C a průměry potrubí až 120 cm. 

Díky svému zkosenému tvaru je odolný proti abrazivním účinkům prachu a nedochází 

k usazování nečistot. Trvalá tlaková ztráta se pohybuje v rozmezí 60-30% měřené 

tlakové diference v závislosti na ekvivalentním poměrném zúžení wedge. 

 Doporučený úsek přímého potrubí před klínovým segmentem je obvykle 10D a za 

segmentem 5D. V závislosti na použitém způsobu připojení tlakových čidel lze 

realizovat čištění odběrových míst stlačeným vzduchem. [9, 10, 13] 

3.4 V-kužel 

3.4.1 Obecný popis a výpočet objemového průtoku 

Škrticím prvkem je kužel umístěný do středu potrubí. Snímače tlaku jsou umístěny před 

kuželem, což je místo s vysokým tlakem, a za kuželem, kde měříme nízký tlak. 

Z tlakové diference určíme objemový průtok. [9] 

 

 

Obrázek 6: V-kužel [upraveno, 1] 

 

Objemový průtok pro kruhové potrubí určíme podle vzorce: [8] 

   
  

          
 
   

   

 
 

    

 
     (3.7) 



 19 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

P - rozdíl tlaku [Pa] 

d - ekvivalentní průměr definovaný jako d= D.V-cone [m]  

V-cone - ekvivalentní poměrné zúžení  [-] 

Cd - průtokový součinitel [-] 

 - expanzní součinitel [-] 

 

Jedná se opět o stejný vzorec společný pro všechny škrticí prvky. Ekvivalentní 

poměrné zúžení V-cone je definované jako: [8]  

        
         

 

 
      (3.8) 

V-cone -ekvivalentní poměrné zúžení  [-] 

dcone  - průměr kuželu [m]  

D - světlost potrubí [m] 

3.4.2 Vlastnosti měření 

V-kužel je použitelný pro teploty do 370 °C a průměr potrubí až 300 cm (i vyšší). Díky 

tvaru je odolný proti abrazi a nedochází k usazování nečistot. Trvalá tlaková ztráta se 

pohybuje v rozmezí 80-30% měřené tlakové diference v závislosti na ekvivalentním 

poměrném zúžení V-cone. 

Požadavek přímého úseku potrubí před V-kuželem je poměrně malý, uvádí se 

rozmezí 1D – 3D, kužel totiž zplošťuje rychlostní profil, a tak může dojít k vyhlazení 

nepravidelného profilu. [9, 12] 

3.5 Víceotvorové průměrovací sondy 

3.5.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku 

Podle (3.2) víme, že celkový tlak v tekutině je součet statického a dynamického tlaku. 

                     (3.9) 

pd - dynamický tlak [Pa] 

ps - statický tlak [Pa] 

ptotal- celkový tlak [Pa] 

 

Dynamický tlak je závislý na druhé mocnině rychlosti. Obecně rychlost proudění 

můžeme vyjádřit jako: 

   
    

 
  

             

 
      (3.10) 

v - rychlost proudění v bodě měření[m.s
-1

] 
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pd - dynamický tlak [Pa] 

ps - statický tlak [Pa] 

ptotal- celkový tlak [Pa] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

 

Obrázek 7: Víceotvorová průměrovací sonda [upraveno, 9] 

 

U víceotvorových průměrovacích sond měříme celkový tlak na náporové straně a 

statický tlak na úplavové straně trubice. Z názvu vyplývá, že je takových otvorů 

několik, a tím dochází k „průměrování“ měřené tlakové diference, která odpovídá 

hodnotě dynamického tlaku. Vypočítanou rychlost lze považovat za střední průřezovou 

rychlost w. [1, 7, 9] 

Typy sond se liší svým tvarem a umístěním děr pro odběr tlaku. Používané tvary 

průřezu jsou na obrázku 8, kde šipka značí směr proudění. 

 

 

Obrázek 8: Průřezy víceotvorových průměrovacích sond [upraveno, 9] 
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Objemový průtok určíme podle rovnice: [10] 

     
  

 

 
 

             

 
      (3.11) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

K - průtokový součinitel trubice [-] 

D - světlost potrubí [m] 

ptotal- celkový tlak [Pa] 

ps - statický tlak [Pa] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

3.5.2 Vlastnosti měření 

Celoprůřezové průměrovací sondy je možné použít pro teploty do 400 °C. Maximální 

velikost potrubí není nijak omezena. Tlaková ztráta je oproti škrticím prvkům malá. Při 

použití v prašném prostředí může docházet k usazování prachu v odběrových místech, 

proto je potřeba zajistit čištění trubice. 

Některé trubice jsou svojí konstrukcí uzpůsobeny tak, aby nedocházelo k ucpávání, 

a aby se minimalizoval vliv abraze. Jedná se hlavně o různé tvary průřezu sondou a 

různé umístění děr pro odběr tlaku. Instalace sondy nevyžaduje zastavení provozu, a 

proto je i případná údržba snadnější. [15] 

Požadavek přímého úseku potrubí před trubicí se nejčastěji uvádí v rozmezí 2-5D. 

[1, 7] 

3.6 Kolenový průtokoměr 

3.6.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku 

Při pohybu tekutiny v kolenu potrubí na tekutinu působí odstředivá síla. Pro 

zjednodušení budeme uvažovat ideální plochý rychlostní profil pohybující se ve všech 

místech stejnou rychlostí V. Pro dostředivé zrychlení ad platí vztah: [9] 

   
  

 
         (3.12) 

ad - dostředivé zrychlení [m.s
-2

] 

V - rychlost proudění [m.s
-1

] 

R - střední poloměr zakřivení kolena [m] 

 

Účinky zrychlení můžeme vyjádřit jako F=m.a : [9] 

         
  

 
        (3.13) 
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Vyjádříme pro rychlost V 

      
 

 

  
 
  

 
 

 
        (3.14) 

po -abs. tlak na vnější straně kolena [Pa] 

pi -abs. tlak na vnitřní straně kolena [Pa] 

D - světlost potrubí [m] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

V - rychlost proudění [m.s
-1

] 

R - střední poloměr zakřivení kolena [m] 

 

Tlak měříme na vnější a vnitřní straně kolena. Diference je úměrná účinkům 

dostředivé síly. Tlakové senzory se obvykle umisťují pod úhlem 22° nebo 45°, jak je 

naznačeno na obrázku 9.  

 

Obrázek 9: Kolenový průtokoměr [upraveno, 9] 

 

Objemový průtok určíme podle rovnice: [1] 

        
   

 
 

         

 
      (3.15) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

Ke - průtokový součinitel kolena [-] 

 - expanzní součinitel [-] 

D - světlost potrubí [m] 
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po - tlak na vnější straně kolena [Pa] 

pi - tlak na vnitřní straně kolena [Pa] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

 

Pro umístění senzorů pod úhlem 45° a ReD větší než 10
5 

platí vztah: [1] 

        
 

  
            (3.16) 

Ke - průtokový součinitel kolena [-] 

D - světlost potrubí [m] 

R - střední poloměr zakřivení kolena [m] 

 

Hodnota expanzního součinitele se může určit jako: [1] 

        
     

  
        (3.17) 

 - expanzní součinitel [-] 

po - abs. tlak na vnější straně kolena [Pa] 

pi - abs. tlak na vnitřní straně kolena [Pa] 

pf - abs. tlak před kolenem [Pa] 

 

Pro určení průtokového součinitele Ke a expanzního součinitele  existuje více 

metod, a počítají se jinak pro jiné hodnoty Reynoldsova čísla a pro jiné úhly umístění 

tlakových čidel. V praxi se průtokový součinitel justuje podle jiného měřidla. 

3.6.2 Vlastnosti měření 

Kolenový průtokoměr splňuje požadavky na vysokou teplotu a rozměry potrubí. 

Tlaková ztráta měřidla je zanedbatelná. Měřený rozdílový tlak je mnohem nižší než u 

jiných metod. 

S tím souvisí požadavek na přesný snímač tlakové diference a doporučený 

požadavek přímého úseku potrubí o délce 25D před a 10D za kolenem, aby se 

rychlostní profil mohl co nejvíce ustálit. Protože v potrubí není umístěno žádné cizí 

těleso, abraze na měření nemá vliv. [1, 8]  
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4 DEFORMAČNÍ SNÍMAČ PRŮTOKU 

4.1.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku 

Principem deformačního snímače průtoku je měření velikosti síly Fd působící na terčík 

(nejčastěji ve tvaru disku) průtokoměru. Tato síla je přímo úměrná druhé mocnině 

rychlosti proudící tekutiny a ploše terčíku. Velikost síly Fd se nejčastěji měří 

pneumaticky nebo pomocí tenzometrů. [1] 

 

Obrázek 10: Deformační průtokoměr [upraveno, 9] 

 

Objemový průtok určíme podle rovnice: 

       
   

 
        (4.1) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

Kc - průtokový součinitel deformačního průtokoměru [-] 

D - světlost potrubí [m] 

Fd - sílá působící na terčík [N] 

 - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

4.1.2 Vlastnosti měření 

Deformační senzory průtoku lze použít pro teploty až 600 °C a průměr potrubí až 150 

cm. Tlaková ztráta je podobná jako u klínového segmentu. Požadavek přímého úseku 

potrubí je 10D před a 5D za snímačem. 

Vliv abraze může způsobit opotřebování a vyhlazení hran terčíku. Tento vliv může 

být potlačen volbou materiálu, případně jiného tvaru terčíku. V případě lepivého prachu 

se můžou na terčíku tvořit usazeniny a jeho použití není vhodné. [1, 8, 9] 



 25 

5 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR NA 

PRINCIPU DOPPLEROVA JEVU 

5.1.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku 

Pro určení průtoku se využívá Dopplerova jevu. Dopplerův jev znamená, že pro 

statického pozorovatele se jeví frekvence přibližujícího se zdroje zvuku vyšší a 

vzdalujícího se zdroje zvuku nižší, než je skutečná vysílaná frekvence. 

Zařízení se skládá z vysílače a přijímače. Tekutina musí obsahovat částice, které 

odrazí vysílanou ultrazvukovou vlnu. Frekvence odražené vlny je zachycena na 

přijímači. Z rozdílu vysílané a přijaté frekvence můžeme určit rychlost, kterou se částice 

pohybovala. [1, 7] 

 

 

Obrázek 11: Dopplerova metoda měření průtoku [upraveno, 10] 

 

Pokud je rychlost proudění mnohem menší než rychlost zvuku v tekutině, určíme 

objemový průtok podle rovnice: [1] 

   
   

 
 

     

         
       (5.1) 

qV  - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

f0 - vysílací frekvence [Hz] 

f - rozdíl vysílané a přijímané frekvence [Hz] 

D - světlost potrubí [m] 

Ct - rychlost zvuku v tekutině [m.s
-1

] 

 - úhel natočení [°] 
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5.1.2 Vlastnosti měření 

Ultrazvukový Dopplerův průtokoměr lze použít pro teploty až do 500 °C a rozměry 

potrubí prakticky neomezené. Průtokoměr typu clamp on se umisťuje na vnější stranu 

pláště, a tak je tlaková ztráta prakticky nulová. Díky tomu, že v potrubí nejsou umístěny 

žádné cizí prvky, můžeme vliv abraze zanedbat. 

Průtokoměr má ale celou řadu nevýhod. Z principu měříme rychlost částice, od 

které došlo k odrazu vlny. Při velkém množství prachu ale bude docházet k odrazu od 

částic poblíž stěn, a tak měřená rychlost nebude odpovídat rychlosti proudění. 

Průtokoměr je velmi citlivý na tvar rychlostního profilu a vyžaduje přímé úseky až 15D 

před a 10D za místem měření. 

Měřený průtok je přímo úměrný rychlosti šíření zvuku v tekutině Ct, ta je ale 

závislá na hustotě, a v případě plynů tedy na teplotě a tlaku média. Podle změn těchto 

veličin je nutné upravovat i rychlost Ct. [1, 9, 10] 
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6 TRIBOELEKTRICKÁ KORELAČNÍ 

METODA 

6.1.1 Princip měření a výpočet objemového průtoku 

Základním principem metody je porovnání časového průběhu dvou signálů. Uvažujme 

snímač 1, který měří signál m(t), a snímač 2, který měří signál n(t), a je umístěn za 

snímačem 1 o známou vzdálenost L. Ve směru proudění je první snímač 1 a za ním 

snímač 2. Obr. 12 znázorňuje časový průběh měřených signálů: [1] 

 

 

Obrázek 12: Měřené signály m(t) a n(t) [upraveno, 1] 

U triboelektrické metody je měřeným signálem výstup ze dvou stejných 

triboelektrických sond. Je to elektrický signál generovaný průtokem prachových částic. 

Za předpokladu, že se prachové částice pohybují stejnou rychlostí jako plyn, můžeme 

objemový průtok určit z vypočteného časového zpoždění  mezi těmito signály
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Obrázek 13: Umístění triboelektrických sond [upraveno, 3] 



Budeme-li vzorkovat signály m(t) a n(t) se stejnou vzorkovací periodou Tvz, 

dostaneme navzorkované signály M(nTvz) a N(nTvz). Hledáme časové zpoždění , které 

minimalizuje kvadratickou odchylku obou signálů: [4] 

                          
        (6.1) 

Tvz - perioda vzorkování [s] 

 - hledané časové zpoždění [s] 

h - celkový počet vzorků [-] 

n - akt. vzorek [-] 

 

Jedná se o výraz (n-m)
2
. Po umocnění dostáváme n

2
 – 2nm + m

2
. Výraz bude mít 

minimální hodnotu, když bude 2nm maximální. Vyjádříme ho jako funkci f (), pro 

kterou hledáme maximum: [4] 

                       
           (6.2) 

Tvz - perioda vzorkování [s] 

 - hledané časové zpoždění [s] 

t - celkový počet vzorků [-] 

n - akt. vzorek [-] 

 

Objemový průtok určíme z nalezeného zpoždění jako: 

   
   

 
 

 

    
        (6.3) 

qV - objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

D - světlost potrubí [m] 
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L - vzdálenost snímačů [m] 

max- časové zpoždění signálů [s] 

6.1.2 Vlastnosti měření 

Metodu lze použít pro teploty až do 1100 °C a velikost potrubí je prakticky neomezená. 

Nevyžaduje čištění a kalibraci. Tlaková ztráta je velice nízká – do potrubí zasahují 

pouze dvě triboelektrické sondy (většinou 12 mm průměr), které jsou elektricky 

izolované od potrubí. Metoda vyžaduje umístění skříně s hardware, který zajišťuje 

výpočet korelační funkce, v maximální vzdálenosti 250 m od sond. [11] 

Údaje o nárocích na přímý úsek potrubí nejsou dostupné, ale z principu metody 

volíme úsek s nejstabilnějším rychlostním profilem. Nepravidelnosti v profilu mohou 

být kompenzovány instalací dalších sond [3, 11]. 
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7 PŘEPOČET OBJEMOVÉHO PRŮTOKU 

Protože plyn mění svůj objem s teplotou a tlakem, musíme zajistit přepočet objemového 

průtoku při provozních podmínkách na objemový průtok při vztažných podmínkách. 

Pro přepočet množství použijeme rovnici (2.1). Nejčastěji používané hodnoty vztažných 

podmínek teploty a tlaku jsou: [6] 

 • podle normy DIN 1343 Tref= 0°C a Pref= 101 325 Pa 

 • podle normy ISO 2533 Tref= 15°C a Pref= 101 325 Pa 

 

Přepočtený objem značíme Nm
3 

(čteme normovaný metr krychlový). Pro výpočet v 

programu budeme používat vztažné podmínky Tref= 0°C a Pref= 101 325 Pa. 

                             (7.1) 

qn - normovaný objemový průtok [Nm
3
.s

-1
] 

qa - měřený objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

pref - vztažný tlak [Pa] 

p  - měřený tlak [Pa] 

Tref - vztažná teplota [K] 

T - měřená teplota [K] 
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8 PŘÍPRAVA FUNKČNÍCH BLOKŮ MĚŘENÍ 

8.1 Programovatelné automaty Siemens Simatic S7 

Programovatelný automat (PLC – programmable logic controller) je zařízení, které se 

používá pro automatizaci a ovládání technologických procesů. V principu se jedná o 

počítač, který je uzpůsoben průmyslovým podmínkám. Pomocí programu skládajícího 

se z logických funkcí, matematických funkcí, časovačů a čítačů se vyhodnocují vstupní 

signály a ovládají se výstupní signály. PLC musí obsahovat tři základní prvky: [14] 

 • procesor (CPU) 

 • vstupní moduly 

 • výstupní moduly 

 

Automaty Simatic S7 patří mezi modulární PLC, to znamená, že lze k automatu 

připojovat další vstupní a výstupní moduly, a tak získat PLC přesně na míru požadavků 

aplikace. Jedná se například o moduly: [14] 

 • moduly digitálních vstupů DI • moduly digitálních výstupů DO 

 • moduly analogových vstupů AI • moduly analogových výstupu AO 

 • kombinované moduly DI/DO • kombinované moduly AI/AO 

 •funkční moduly   • komunikační moduly 

 

 

 

Obrázek 14: SIMATIC S7-300 CPU 313C-2 DP [16] 
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8.2 Uživatelské bloky Siemens Simatic S7 

Členění programu na bloky slouží k zpřehlednění a udržovatelnosti programu. Mezi 

uživatelské bloky patří: [14] 

• organizační bloky OB – Představují interface mezi operačním systémem CPU 

a uživatelským programem. Zajišťují vykonávání programu při startu CPU, 

cyklické vykonávání programu nebo při výskytu přerušení. 

• funkce FC – Uživatelem programovaná logika bez vlastní paměti, neukládá 

žádné data. Mohou být volány z jiných bloků a vracejí jednu nebo více hodnot. 

• funkční bloky FB – Uživatelem programovaná logika s vlastní pamětí, kterou 

představuje pevně přiřazená instance datového bloku. 

• datové bloky DB – Slouží k ukládání dat uživatelského programu. Mohou být 

instancí funkčního bloku nebo sdílené. Definují, v jakém pořadí a jaký typ dat 

budeme ukládat. 

 

Mimo uživatelské bloky existují ještě standardní a systémové bloky. Standardní 

bloky obsahují už hotové základní matematické, logické, aritmetické a další funkce. 

Systémové bloky jsou součástí systémového programu a zpřístupňují například funkce 

pro práci s interními hodinami CPU nebo funkce pro komunikaci. [14] 

8.3 Programovací prostředí STEP7 Professional 

STEP7 je programovací a konfigurační software určený pro všechny fáze vývoje 

projektu pro řídicí systémy Simatic. Umožňuje nastavit hardwarovou konfiguraci 

automatu, nastavení komunikace, tvorbu a nahrání programů do automatu, správu 

uživatelských bloků a testování programu. Program obsahuje následující části: [16] 

 • podpora programovacích jazyků STL, LAD, FBD 

 • S7 Graph pro sekvenční grafické programování 

• S7-SCL, vyšší programovací jazyk vycházející z jazyka Pascal a odpovídající 

strukturovanému textu (ST), vhodný pro rozsáhlejší algoritmy nebo úlohy 

zpracování dat. 

• S7-PLCSIM, simulační software sloužící k testování a tvorbě uživatelských 

programů na programovacích zařízeních nebo PC bez nutnosti připojení na řídicí 

systém instalovaný v provozu. 

8.4 Požadavky na funkční bloky 

Cílem je vytvořit funkční bloky, které realizují přepočet vstupních parametrů datového 

typu REAL, jenž reprezentují měřené fyzikální veličiny, na hodnotu skutečného a 

normovaného objemového průtoku v m
3
/s. V každém funkčním bloku je potřeba 

provést výpočet normovaného objemového průtoku. To je vyřešeno voláním funkce, 

které tento přepočet obstarává. Strukturu funkčních bloků znázorňuje obrázek 15. 
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Obrázek 15: Stuktura fukčního bloku měření  

 

Tento přístup k výpočtu objemového průtoku lze použít pouze pro metody popsané 

v kapitolách 3 a 4, kde je hlavní měřenou veličinou tlaková diference nebo síla působící 

na terčík. Pro Dopplerovu metodu a triboelektrickou korelační metodu je výpočet pro 

určení průtoku náročnější a zpravidla se neprovádí na PLC, ale přímo v číslicové části 

použitého snímače. Snímače tak poskytují rovnou údaj o průtoku a připojují se do 

procesní úrovně komunikace, kterou nejčastěji zajišťuje síť Profibus-DP. 

8.5 Přesnost výpočtu s reálnými čísly 

Velikost paměti pro uložení reálného čísla v PLC je 32 bitů. Číslo je uloženo ve tvaru 

známenko krát mantisa krát exponent. Rozdělení paměti znázorňuje obrázek 21. 

 
Obrázek 16: Rozdělení 32 bitů pro uložení reálného čísla [17] 

 

V praxi to znamená, že při výpočtu s reálnými čísly je možná pouze omezená 

přesnost, a to na 6 desetinných míst. To může vést na problémy při výpočtu. [17] 

Máme-li například spočítat z=1/y, kde y= a+b-c , a hodnoty a, b, c, jsou dané 

jako: 

a = 100 000 000       REAL = 1.000000*108  

b = 1                 REAL = 1.000000*100  

c = 100 000 000       REAL = 1.000000*108  
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Při zachování přesnosti 6 desetiných míst dojde v pořadí výpočtu a+b-c nejdříve 

k operaci (a+b). Výsledkem (a+b) bude opět hodnota 1.000000*108, protože 

hodnota b je příliš malá, potřebovali bychom více než 6 desetiných míst. Po odečtení c 

dostáváme y=0, a ve výrazu z=1/y bychom se dopustili dělení nulou. Problém lze 

vyřešit změnou pořadí operací, například na y= a-c+b. [17] 

Při tvorbě programu je nutné dávat pozor, jestli by nemohlo dojít k podobným 

situacím. Problémy se projeví hlavně u počítání s čísly s velmi rozdílnými řády, 

jmenovitě 10
6 

a více. 

8.6 Programování funkčních bloků měření 

Jako programovací jazyk pro tvorbu funkčních bloků měření jsem si zvolil jazyk FBD, 

což je jazyk blokových schémat. Logické a matematické operace jsou znázorněny 

graficky pomocí příslušných bloků. Pro popis programu v prostředí STEP7 jsem zvolil 

angličtinu. 

 

 

Obrázek 17: Příklad jazyka FBD – výpočet sqrt(2Δp/ρ)  

 

Nejdříve jsem připravil funkci fc_norm_flow pro přepočet množství plynu na 

standardní podmínky podle rovnice (7.1). Rozdíl proti rovnici je, že v programu 

dosazujeme teplotu ve stupních Celsia. Vstupní parametry funkce jsou stavové 

podmínky plynu a hodnota aktuálního průtoku. Výstupním parametrem je normovaný 

objemový průtok. Referenční podmínky jsou uložené ve sdíleném datovém bloku 

db_ref_condition. Tato funkce je následně volána v každém funkčním bloku pro 

jednotlivé metody. 
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Obrázek 18: Volání FC pro výpočet normovaného průtoku ve FB pro Venturiho 

trubici 

 

Pro každou metodu, vyjma triboelektrické korelační metody a Dopplerovy metody, 

jsem připravil jeden funkční blok, jehož schéma odpovídá obrázku 15. Z měřené 

tlakové diference (popřípadě síly), stavových veličin plynu, geometrických rozměrů 

potrubí a průtokové konstanty k která nahrazuje průtokový součinitel Cd a expanzní 

součinitel z rovnic z výpočtových vztahů je pomocí matematických bloků FBD určen 

aktuální a normovaný objemový průtok. 

 Triboelektrická metoda byla vynechána z důvodu rozdílného přístupu k získání 

objemového průtoku, který zahrnuje použití odděleného hardware pro výpočet korelační 

funkce měřených signálů. Výstupem je potom přímo střední rychlost proudění, nebo 

časové zpoždění mezi signály. U Dopplerovy metody dochází podobně k vyhodnocení 

měřeného rozdílu frekvencí. 

Dohromady se jedná o šest funkčních bloků (FB1 –FB6) a sedm datových bloků 

(jeden datový blok navíc je sdílený a obsahuje hodnoty referenčních podmínek pro 

výpočet normovaného průtoku, DB1-DB6, DB20). Parametrizovatelné vstupy a výstupy 

jsou datového typu REAL.  

Tyto funkční bloky jsou uloženy v knihovně, která obsahuje i další funkce využité 

především při testování těchto šesti funkčních bloků a umožňuje tak používání 

vytvořených programů v různých projektech. 

Pokud je ve vztahu použitý součinitel poměrného zúžení β, dopočítává se jeho 

hodnota automaticky z rozměrů škrticího prvku. Při výpočtu jsou použity dočasné 

proměnné (TEMP) pro ukládání mezivýsledků. Jejich hodnota je ukládána na Local 

Data Stack daného CPU a přepisuje se s  každým voláním, proto musí být dočasné 

proměnné před použitím inicializovány. 
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Při výpočtech je nutné ošetřit ošetřit stavy, při kterých by došlo k neplatným 

matematickým operacím, jako je dělení nulou nebo odmocnina ze záporného čísla. 

V použitých rovnicích může dojít k 5 takovým stavům, a to když: 

• měřená tlaková diference (nebo síla) je menší než 0 Pa (0 N) 

• zadaná hustota je menší nebo rovna 0 kg/m
3
 

• geometrické rozměry jsou záporné nebo je hodnota průměru škrticího prvku 

větší než rozměr potrubí 

• měřená teplota je menší nebo rovna 0 K 

• měřený absolutní tlak je menší nebo roven 0 Pa 

 

V případě takového stavu nebo jejich kombinací není proveden výpočet 

objemového průtoku, protože by kvůli nepovoleným matematickým operacím mohlo 

dojít k přerušení v PLC nebo by vypočtené hodnoty průtoku byly nesmyslné. Každé 

chybě je přiřazen 1 bit v lokální 16 bitové proměnné datového typu WORD, počínaje od 

LSB. Hodnota průtoku je označena za chybnou, je-li splněna aspoň jedna z výše 

uvedených podmínek. Neplatnou hodnotu průtoku značí výstup ENO v log.0. Chybové 

slovo err_out je dalším výstupem funkčního bloku a jeho hodnota slouží k určení 

chybných vstupních parametrů.   

8.7 Příklad funkčního bloku 

V této kapitole je popsán vybraný funkční blok pro výpočet objemového průtoku 

Venturiho trubice podle rovnice (3.4). Kompletní výpis programu pro všechny 

vytvořené bloky je zahrnutý v dokumentaci v příloze 3. 

 

 

Obrázek 19: Seznam vstupních a výstupních parametrů FB 

 

Vstupními parametry jsou reálné čísla reprezentující měřené fyzikální veličiny. 

Výstupem je objemový průtok v m
3
/s a chybové slovo. 
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Obrázek 20: Kontrola chybových stavů – nastavení error bitu ve slově 

 

 

 

Obrázek 21: Kontrola chybových stavů – povolení matematické funkce 

 

Po kontrole všech stavů je hodnota err_word uložena jako INT pomocí bloku move 

do proměnné err_int. Pokud nebyla zjištěna žádná chyba, je hodnota err_int rovna nule. 

Této podmínky je využito k povolení volání matematických funkcí které zajišťují 

Pro záznam chyb slouží 

lokální proměnná err_word.  

V první větvi programu se 

obsah err_word vynuluje. 

Pro každý z výše popsaných 

5 stavů následuje testování 

přípustné hodnoty. 

V případě že hodnota 

vstupního parametru leží 

mimo povolený rozsah, 

nastaví se do proměnné 

err_word příslušný bit do 

log. 1. 
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výpočet objemového průtoku. Takto jsou ošetřeny chybové stavy, které mohou nastat 

při výpočtu objemového průtoku. Chybové slovo je výstupem funkčního bloku a 

nabývá hodnot z tabulky 2. 

 

kód 
chyby   chybový stav 

kód 
chyby   chybový stav 

0 00000 Bez chyby 16 10000 nepovolený tlak 

1 00001 nepovolené ΔP  17 10001 nepovolené ΔP, tlak 

2 00010 nepovolené ρ 18 10010 nepovolené ρ, tlak 

3 00011 nepovolené ΔP, ρ 19 10011 nepovolené ΔP, ρ, tlak 

4 00100 nepovolené rozměry 20 10100 nepovolené rozměry, tlak 

5 00101 
nepovolené ΔP, 
rozměry 21 10101 nepovolené ΔP, rozměry, tlak 

6 00110 nepovolené ρ, rozměry 22 10110 nepovolené ρ, rozměry, tlak 

7 00111 
nepovolené ΔP, ρ, 
rozměry 23 10111 nepovolené ΔP, ρ, rozměry, tlak 

8 01000 nepovolená teplota 24 11000 nepovolená teplota, tlak 

9 01001 
nepovolené ΔP, 
teplota 25 11001 nepovolené ΔP, teplota, tlak 

10 01010 nepovolené ρ, teplota 26 11010 nepovolené ρ, teplota, tlak 

11 01011 
nepovolené ΔP, ρ, 
teplota 27 11011 nepovolené ΔP, ρ, teplota, tlak 

12 01100 
nepovolené rozměry, 
teplota 28 11100 nepovolené rozměry, teplota, tlak 

13 01101 
nepovolené ΔP, 
rozměry, teplota 29 11101 

nepovolené ΔP, rozměry, teplota, 
tlak 

14 01110 
nepovolené ρ, 
rozměry, teplota 30 11110 

nepovolené ρ, rozměry, teplota, 
tlak 

15 01111 
nepovolené ΔP, ρ, 
rozměry, teplota 31 11111 

nepovolené ΔP, ρ, rozměry, 
teplota, tlak 

 

Tabulka 2: hodnoty chybového výstupního slova 

 

Tímto způsobem jsou realizovány všechny funkční bloky (FB1 – FB6) pro výpočet 

objemového průtoku. Výpis celých programů je na CD v dokumentaci k vytvořené 

knihovně a použitých funkcí (příloha 3). 
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9 TESTOVÁNÍ FUNKČNÍCH BLOKŮ 

9.1 Simulační program S7-PLCSIM 

Simulační program S7-PLCSIM zajišťuje spuštění uživatelem vytvořeného programu 

pro PLC na běžném PC. Program je vybaven jednoduchým grafickým rozhraním pro 

sledování vstupních a výstupních proměnných a umožňuje přepínat simulované PLC do 

režimu RUN nebo STOP. Je plně integrovaný s prostředím programu STEP7 i programu 

WinCC. Díky tomu můžeme využívat například monitorovacích funkcí u jednotlivých 

funkčních bloků (monitorování hodnot ukazuje např. obrázek 16). 

Na rozdíl od skutečného PLC můžeme pozastavit vykonávání programu pomocí 

„Pause“ a při nahrávání programu musí být simulované PLC v režimu STOP. [16] 

 

 

 Obrázek 22: S7-PLCSIM se spuštěnou simulací 

9.2 Testování funkčních bloků 

9.2.1 Testování simulací 

Prvním krokem testování funkčních bloků bylo využití programu S7-PLCSIM. U 

složitějších výpočtů jako například (3.6) jsem testoval numerickou správnost výsledku i 

mezivýsledků. Výhoda testování pomocí simulace je rychlost a dostupnost. Pomocí 

simulace jsem otestoval všechny funkční bloky, odladil jsem tak všechny chyby 

z nepozornosti a překlepy které při tvorbě bloků vznikly. 

9.2.2 Testování na PLC 

Pro testování na PLC jsem si vybral funkční blok fb_pitot. Hlavním účelem bylo 

otestovat bezchybný chod PLC se spuštěným funkčním blokem. Protože jsou všechny 

bloky podobné a při jejich vytváření jsem vycházel ze stejného základu, lze ověření 

funkčnosti jednoho bloku považovat i za ověření funkčnosti všech ostatních.  
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Testování probíhalo v laboratoři na PLC, kde jako analogový vstup sloužil 

připojený teploměr PTP50 Ramet. Neměl jsem možnost otestovat bloky v reálném 

provozu se skutečným průtokoměrem, zadavatel bohužel nemá přístup k obdobným 

úlohám. 

 

 

Obrázek 23: Hardwarová konfigurace použitého PLC 

Analogový signál ze snímače je nutné pro zpracování v PLC převést na číslicovou 

podobu. V tomto případě byla měřená veličina reprezentovaná proudovým výstupem 4-

20 mA převáděna na digitální signál reprezentující číslo s pevnou desetinnou čárkou 

s rozlišením třináct bitů a tento signál byl uložen do vstupního slova, s kterým jsem 

v programu dále pracoval. 

Protože naprogramované funkční bloky pracují s datovým typem REAL, bylo nutné 

provést standardizaci měřené veličiny, tzn. přiřadit rozsahu vstupního slova rozsah 

inženýrských jednotek. K tomu jsem využil funkce SCALE ze standardní knihovny. 

Nastavení rozsahů fiktivních měřených veličin (měřené teploty, měřeného celkového 

tlaku a měřené tlakové diference) jsem zvolil podle typických hodnot z tabulky 1. 

Takto standardizované hodnoty jsem použil jako vstupy z procesu (měřenou 

tlakovou diferenci, teplotu a tlak) pro funkční blok pro výpočet průtoku. Pro 

zjednodušení volání funkčního bloku jsem si vytvořil funkci BUNDLE, která sdružuje 

funkce pro standardizaci a která je následně volána v OB1 pro cyklické vykonávání 

programu.  

 

 

Obrázek 24: Volání funkce BUNDLE v OB1 
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9.2.3 Filtrování signálu 

Při měření nese signál kromě žádané informace šum. Mezi hlavní zdroje šumu patří: 

 

• Nekontrolovatelné rychlé změny měřené fyzikální veličiny, například změny v

  měřeném diferenčním tlaku způsobené nepravidelným rychlostním profilem 

• Elektromagnetická kompatibilita prostředí, například rušení síťovým kmitočtem      

 50 Hz 

• Chyba A/D převodníku, například kvantizační chyba převodu 

 

Jeden z možných způsobů jak zbavit signál šumu je filtrace. U inteligentních 

snímačů lze například nastavit filtraci přímo na snímači, většinou se jedná o dolní 

propust. Další možností je zapojení hardwarového filtru. Některé analogové vstupní 

moduly pro PLC umožňují nastavení filtrace.  

 

 

Obrázek 25: Nastavení časové konstanty dolní propusti u inteligentního 

snímače tlaku 

 

Při testování bloků na PLC jsem pro filtraci použil číslicový filtr typu klouzavý 

průměr. Filtr je realizovaný jako funkční blok s parametrizovatelnou vzorkovací 

periodou a počtem vzorků z kterých je vypočítaný klouzavý průměr. Výpis kódu je 

v dokumentaci v příloze 3. Filtrovaná hodnota je vypočítána podle vzorce: [18] 

             
           

 
       (9.1) 

out  - výstupní hodnota [-] 

outlast - minulá výstupní hodnota [-] 

in   - vstupní hodnota [-] 

N  - počet vzorků [-] 

 

Vlastnosti filtru odpovídají dolní propusti prvního řádu. Časová konstanta T 

ekvivalentní dolní propusti prvního řádu se může určit z parametrů klouzavého průměru 

podle vzorce: 
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                (9.2) 

Tvz  - vzorkovací perioda [s] 

T  - časová konstanta [-] 

N  - počet vzorků [-] 

 

Při testování byly parametry klouzavého průměru N=50 vzorků a vzorkovací perioda 

Tvz=500 ms. Na obrázku 26 je porovnání přechodové charakteristiky klouzavého 

průměru a ekvivalentní dolní propusti s operátorovým přenosem: 

     
 

     
        (9.3) 

 

 
Obrázek 26a: Přechodová charakteristika filtru a ekvivalentní dolní propusti 

prvního řádu 

 
Obrázek 26b: Přechodová charakteristika filtru a ekvivalentní dolní propusti 

prvního řádu, detail 
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Obrázek 26c: Filtrace zašuměného signálu, detail 

9.3 Program WinCC flexible 

9.3.1 K čemu slouží WinCC flexible 

V praxi je potřeba, aby operátor sledoval a nastavoval hodnoty v technologickém 

procesu. K tomu slouží vizualizační systémy, které můžeme souhrnně nazvat jako HMI 

(Human Machine Interface). Jedním z těchto systémů je i WinCC flexible, který 

umožňuje tvorbu ovládacích panelů, vizualizaci a ovládání procesu, nastavování a 

sledování alarmů a archivaci procesních hodnot. 

WinCC flexible je nástrojem nejen pro vytváření vizualizační aplikace, ale i 

nástrojem, který umožní kompletní otestování funkčnosti aplikace před procesem 

uvádění ovládacího panelu do provozu. Přímo integrovaný simulátor nabízí v 

projekčním PC možnost nastavovat hodnoty komunikačních proměnných, čímž lze bez 

nutnosti odstávky technologie otestovat chování ovládacího panelu na většinu 

technologických stavů. [16] 

9.3.2 Data logging 

Naměřené hodnoty pro ruzné umístění filtru jsem uložil do datového bloku. V programu 

WinCC jsem nastavil ukládání hodnot těchto bloků s intervalem 1s. Nastavení všech 

filtrů bylo průměrování z 50 vzorků a vzorkovací perioda 500ms. 

Při měření jsem využil funkce BUNDLE a upravil jsem ji s různými variantami 

umístění filtru. Měření jsem provedl bez filtrování veličiny, s filtrováním vstupní 

veličiny, s filtrováním výstupní veličiny, a s filtrováním vstupní i výstupní veličiny. 

Tyto 4 funkce jsou následně volány v OB1 a výsledné hodnoty průtoku ukládány do  

datového bloku.  
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Nejpřesnější sledování měřené hodnoty zajistila samostatná filtrace vstupu a 

samostatná filtrace výstupu – na obrázku 27 se překrývají naměřené hodnoty bez 

filtrace, se samostatnou filtrací vstupu a samostatnou filtrací výstupu. Toto velmi přesné 

sledování je dané tím, že se fiktivní měřená veličina měnila velmi pomalu (pomalé 

ochlazování použitého teploměru). Filtr tedy dle předpokladu slouží jako dolní propust. 

U filtrace vstupu i výstupu byl rozdíl filtrované hodnoty proti skutečné hodnotě větší a 

na změnu měřené veličiny reagoval výstup pomaleji, což je dáno tím že filtrace probíhá 

na 2 místech za sebou. 

Testováním na PLC byla ověřena schopnost bezchybného fungování bloků a 

správné ošetření nepovolených matematických operací. 

 

 

    Obrázek 27: Měřená veličina s různým umístěním filtru 

9.4 Jaká je praxe 

Obecnou praxí pro stanovení objemového průtoku z tlakové diference je postup, kdy se 

nevyužívají funkční bloky, a odmocněná měřená tlaková diference se přímo násobí 

konstantou (která nahrazuje rozměry, průtokový součinitel a hustotu) stanovenou podle 

známé hodnoty objemového průtoku. V konstantě může být zahrnutý i přepočet na 

normovaný objemový průtok, pokud jsou známy typické hodnoty teploty a tlaku. 

 Přesnost takového výpočtu se odvíjí od přesnosti, s jakou jsme určili konstantu. 

V praxi má největší vliv na přesnost měření usazování prachu v místech pro odběr tlaku, 

proto je důležité zajistit pravidelné čištění těchto míst. 
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10 ZÁVĚR 

V první částí práce jsou představeny metody vhodné pro měření průtoku horkých 

zaprášených plynů. Většina metod je variantou pro měření tlakové diference. Při výběru 

metod jsem měl vždy na paměti abrazivní prostředí měření, proto mezi metody není 

zařazeno například clonové měření, u kterého by docházelo k rychlé degradaci clony. 

Popsané metody obsahují především škrticí prvky, které odolávají abrazi, a u kterých by 

nemělo docházet k usazování prachu. 

Z vybraných metod nelze jednoznačně určit univerzální řešení. Osobně bych se 

přiklonil k triboelektrické korelační metodě, která nabízí snadnou instalaci, 

bezúdržbovost měření a zanedbatelnou tlakovou ztrátu. Metoda je dostupná 

v průmyslovém provedení od firmy Promecon [11]. Funkční blok pro tuto metodu nebyl 

realizovaný, protože výpočet objemového průtoku z principu metody nezajišťuje PLC, 

ale k tomu určený hardware dodaný výrobcem. 

Za nejméně vhodnou metodu bych označil Dopplerovu metodu. Na první pohled se 

díky tomu, že žádné části měřidla nejsou umístěny přímo v potrubí zdá, jako vhodné 

bezúdržbové řešení, ale měření komplikuje především velká citlivost na tvar 

rychlostního profilu a nutnost korekce konstanty rychlosti zvuku Ct pro provozní 

podmínky teploty a tlaku měření. 

Při tvorbě funkčních bloků bylo využíváno programu Simatic STEP7. Byla 

vytvořena knihovna funkčních bloků pro stanovení objemového průtoku pro vybrané 

metody (průtokoměry na principu měření diferenčního tlaku a deformační průtokoměr) 

a dokumentace k této knihovně. Bloky jsou ošetřeny proti chybovým stavům, které by 

mohly vzniknout při nepovolených matematických operacích. Při nepovolené hodnotě 

na vstupu funkčního bloku je chyba vyjádřena hodnotou výstupního slova dle tabulky 2 

a enable output bloku je v logické nule. 

Zkouška bloků byla provedena simulací pomocí ručního zadávání hodnot vstupních 

parametrů a měřením v laboratoři na PLC. Otestování bloků s reálným průtokoměrem 

nebylo možné, zadavatel neměl přístup k obdobné úloze. Pro náhradu měřených 

analogových veličin byl použit teploměr. Při měření s analogovou vstupní veličinou byl 

realizovaný filtr typu klouzavý průměr. Na PLC byl testován pouze jeden funkční blok, 

ostatní jsou naprogramovány totožně a při simulaci nevykazovaly žádné problémy. 

Všechny funkce vytvořené a použité při testování jsem zařadil do dokumentace ke 

knihovně dostupné v pdf formátu na přiloženém CD. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ad [m.s
-2

] dostředivé zrychlení  

A [m
2
] plocha průtočného průřezu  

 [°] úhel natočení  




[-] 

 

poměrné zúžení, definované jako d/D, kde D je světlost 

potrubí 

V-cone  [-] ekvivalentní poměrné zúžení pro V-kužel 

wedge  [-] ekvivalentní poměrné zúžení pro Klínový segment  

Cd 

 

 

 

 

[-] 

 

 

 

 

průtokový součinitel (coefficient of discharge) 

 

 

 

 

Ct [m.s
-1

] rychlost zvuku v kapalině  

d [m]  průměr v hrdle škrticího orgánu  

D [m] světlost potrubí 

dcone  [m]  průměr kuželu 

f [Hz] rozdíl vysílané a přijímané frekvence  

P [Pa] rozdíl tlaku  




[-] 

 

expanzní součinitel  

 

f0 [Hz] vysílací frekvence  

Fd [N] sílá působící na terčík  

h [-] celkový počet vzorků  

H [m] výška segmentu  

K [-] průtokový součinitel trubice  

Kc [-] průtokový součinitel deformačního průtokoměru  

Ke [-] průtokový součinitel kolena  

L [m] vzdálenost snímačů  

m [kg] hmotnost kapaliny  

n [-] akt. Vzorek 

 [m
2
.s

-1
] kinematická viskozita tekutiny  

n [mol] látkové množství  

p [Pa] tlak v kapalině 

pd [Pa] dynamický tlak  

pf [Pa] abs. tlak před kolenem  

pi [Pa] abs. tlak na vnitřní straně kolena 

po [Pa] abs. tlak na vnější straně kolena  

pref [Pa] vztažný tlak 

ps [Pa] statický tlak  

ptotal [Pa] celkový tlak 

qa [m
3
.s

-1
] měřený objemový průtok  
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qm [kg.s
-1

] hmotnostní průtok 

qn [m
3
.s

-1
] normovaný objemový průtok 

qV [m
3
.s

-1
] objemový průtok  

R [ J K
-1

 mol
-1

]  univerzální plyn. konstanta  

 [kg.m
-3

] hustota kapaliny  

R [m] střední poloměr zakřivení kolena 

ReD [-] Reynoldsovo číslo pro světlost D 

t [s] čas 

 [s] hledané časové zpoždění  

T [K] měřená teplota  

Tref [K] Vztažná teplota  

Tvz [s] Perioda vzorkování  

V [m
3
] objem kapaliny 

V [m.s
-1

] rychlost proudění  

v [m.s
-1

] rychlost proudění v bodě měření 

w [m.s
-1

] střední průřezová rychlost  
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Příloha 1 Přiložené CD obsahující knihovnu s funkčními bloky a projekt 

Simatic STEP7 použitý při testování na PLC. 

 

Příloha 2 Přehled výpočtových vztahů pro stanovení absolutních průtoků 

v m
3
.s

-1 

 

Příloha 3 Dokumentace ke knihovně vytvořených funkčních bloků a funkcí 

použitých při testování, přiložená na CD. 
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Příloha 2: přehled výpočtových vztahů 

měřící metoda použitá rovnice 

Venturiho trubice Qact=Cd/(1-beta^4) * e * PI * d^2/4 * sqrt(2*dp/rho) 

poměrné zúžení  beta=d/dd 

Klínový Segment Qact=Cd/(1-beta^4) * e * PI * d_eq^2/4 * sqrt(2*dp/rho) 

poměrné zúženíwedge beta=sqrt(1/PI [acos(1-2h/D) -2(1-2h/D) *sqrt(h/D - (h/D)^2)]) 

ekvivalentní průměr d_eq=beta*D 

V-kužel Qact=Cd/(1-beta^4) * e * PI * d_eq^2/4 * sqrt(2*dp/rho) 

poměrné zúženíV-cone beta=sqrt(D^2-dcone^2)/D 

ekvivalentní průměr d_eq=beta*D 

průměrovací sonda Qact=K* PI*D^2/4*sqrt(2*dp/rho) 

Kolenový průtokoměr Qact=Ke*e* PI*D^2/4*sqrt(2*dp/rho) 

Deformační průtokoměr Qact=Kc*D*sqrt(Fd/rho) 

Dopplerův 

ultrazvukový 

průtokoměr 

Qact=PI*D^2/4 * (df*ct)/(2*f0*cos(a)) 

 

Tabulka 3: rovnice pro stanovení absolutních průtoku v m
3
.s

-1
 s proměnnými 

použitými ve funkčních blocích 

 

Vypsané rovnice pro stanovení objemovách průtoků v m
3
.s

-1
 

z teoretické části práce: 

 

Venturiho trubice 

   
  

     
   

   

 
 
    

 
 

Klínový segment 

   
  

         
 

   
   

 
 
    

 
 

Poměrné zúžení klínového segmentu 

        
 

 
         

  

 
      

  

 
  

 

 
  

 

 
 
 

 

   

  

   

 

Ekvivalentní průměr klínového segmentu 

d= D.wedge 
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V-kužel 

   
  

          
 

   
   

 
 
    

 
 

 

 

Poměrné zúžení V-kuželu 

        
         

 

 
 

Ekvivalentní průměr V-kuželu 

d= D.V-cone 

Průměrovací sonda 

     
   

 
 
             

 
 

Kolenový průtokoměr 

        
   

 
 
         

 
 

Deformační průtokoměr 
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