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Měřicí technika 

Je to soubor experimentálních operací, kterými se měřicím zařízením a dalšími prostředky měření získá 

číselné vyjádření hodnoty fyzikální veličiny. Pojem měření zahrnuje měřené veličiny, podmínky měření, 

prostředky měření a měřicí zařízení (snímače), metody měření, jednotky fyzikálních veličin a člověka či 

automat, který realizuje měření. Rozlišit lze speciální laboratorní a vědecko-výzkumná měření a 

provozní průmyslová měření. Podle měřené veličiny se měřicí technika dělí na měření: 

 Elektrických veličin 

 Magnetických veličin 

 Neelektrických (mechanických) veličin 

 Dílenská (rozměrová) 

Měřicí technika slouží pro získávání 

informace o chování řízeného objektu a 

dále pro objektivní hodnocení kvality 

výrobku. Širším pojmem než měřicí 

technika je metrologie, přičemž tento 

vědní obor zahrnuje měřicí techniku, 

realizaci, úschovu a přenos etalonů (zařízení k uchování a reprodukci měřené veličiny) a stanovení 

materiálových konstant, měrových jednotek a fyzikálních konstant. V České republice zajišťuje pořádek 

a dohled nad měrovou jednotností a dodržováním technických předpisů a norem Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, jenž má dva odbory – Výkonná metrologie a Metrologický 

ústav. Tento úřad je členem Mezinárodního úřadu pro váhy a míry, který je garantem SI soustavy 

jednotek. 

Měřicí řetězec – nejdůležitější částí je snímač (čidlo nebo také převodník), který z měřeného objektu 

odebírá energii a tím ovlivňuje hodnotu měřené veličiny – zdroj nejistoty měření (chyby). V případě 

měření neelektrické veličiny snímač převádí neelektrickou veličinu na elektrický signál, který je dál 

zpracováván. Elektrické obvody (zesilovače, funkční měniče, můstky, filtry, A/D, D/A převody) upravují 

výstupní signál ze snímače (nejčastěji elektrický signál – napětí, proud nebo i odpor kapacitu, 

indukčnost), na tvar a velikost vhodnou pro další zpracování: indikace, záznam, vyhodnocení 

(zpracování, graf). Signál může být využit jako zpětná vazba pro regulaci soustavy. Rychlost zpracování 

signálu je vysoká až po akční člen, který představuje nejpomalejší prvek řetězce (př. servomotor, 

vybavení airbagu). 

Chyby – nejistoty měření 

1. Vliv vzájemného působení – měřicí zařízení vs. Měřený objekt: 

Snímač při dotyku odebírá z objektu část energie a tím mění poměry na objektu. Uplatňuje se 

pouze u taktilních (dotykových metod). Čím je měřicí zařízení hmotnější, tím větší množství energie 

z měřeného objektu odebere, proto se například u měření teploty používají méně hmotné 

teploměry (termočlánky, termistory). 

2. Nejistoty měřicích členů 

Rozdělení podle příčiny výskytu: 

a) Chyba měřicího členu – je dána třídou přesnosti a patří mezi chyby soustavné. Lze ji odstranit 

cejchováním měřicího členu a je dána součtem chyby základní (chyba, která vzniká při dodržení 

předepsaných referenčních vztažných podmínek, jež jsou určeny hodnotou nebo tolerančním 

polem hodnot, které chybu ovlivňují – teplota, tlak, vlhkost, atd.) a chyby vedlejší (též 
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dodatková nebo přídavná – je způsobena tím, že je měřicí člen používán za jiných podmínek 

než referenčních.) 

b) Chyba metody – při použití nevhodné metody, lze ji odstranit použitím jiných metod, pokud 

jsou k dispozici. 

c) Chyba náhodná – příčinou je náhodná změna podmínek měření (objektivní příčiny) nebo 

nesprávným odečtením hodnoty (subjektivní příčina). Lze ji minimalizovat opakováním téhož 

měření. 

Rozdělení podle charakteru výskytu: 

a) Soustavná chyba – určuje správnost měřicího členu 

b) Nahodilá chyba – určuje stálost měřicího členu 

Rozdělení podle číselného vyjádření: 

a) Absolutní chyba  ∆ = 𝑥𝑛 − 𝑥𝑠 

b) Relativní chyba 𝛿 =
𝑥𝑛−𝑥𝑠

𝑥𝑚
∙ 100 [%] 

𝑥𝑛… naměřená hodnot 

𝑥𝑠… správná hodnota – z filozofického hlediska nelze nikdy dosáhnout (zjistit), prakticky se 

užívá konvenčně správná hodnota, tj. nejčastěji se vyskytující hodnota měřené veličiny. 

𝑥𝑚… měřicí rozsah měřicího členu (analogový měřicí přístroj s 0 uprostřed – dosazuje se 

2 ∙ 𝑥𝑛 

Gaussova křivka rozdělení náhodných chyb 

1) Pravděpodobnost výskytu malých náhodných chyb je větší než pravděpodobnost výskytu velkých 

náhodných chyb => funkce klesající na obě strany 

2) Náhodné chyby stejné velikosti (ale s opačným znaménkem) se vyskytují stejně často => sudá 

funkce (souměrná) 

𝑦 =
ℎ

√𝜋
∙ 𝑒−ℎ2∙𝑥2

 

 

h … míra přesnosti prováděných měření 

 

 

 

 

Chyby číslicových měřicích členů 

U digitálních měřicích přístrojů existuje tzv. dovolená chyba, která se skládá z chyby čtení – poměrná 

chyba z měřené veličiny v %, je to konstantní hodnota daná nejistotou převodu měřené veličiny na 

číselný údaj na displeji a z chyby rozsahu – poměrná chyba v % rozsahu nebo počtem digitů, je 

proměnná, neboť má stejný počet digitů jinou procentní hodnotu při rozdílných rozsazích (př. pokud 

je rozsah 10 V => displej ukazuje 10.000 V => 1 digit = 0.001 V, ale pokud přepneme rozsah na 100 V 

=> displej ukazuje 100.00 V => 1 digit = 0.01 V). U číslicových měřicích členů vystupuje ještě tzv. 

rozlišovací schopnost, která je vyjadřovaná chybou kvantování. 

Měření v energetice  

V energetice se nejčastěji setkáváme s měřením teploty, tlaku, průtočného množství či hladiny, ale 

také s měřením chvění, hluku, krouticího momentu či ionizujícího záření a v širší strojařské praxi také 

s měřením sil, deformací, polohy, hustoty či viskozity tekutin a s měřením celé řady dalších veličin. 
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Každé oblasti by se dal vyhradit samostatný předmět, a proto toto cvičení popíše pouze měření 

nejzákladnějších veličin v energetické (strojařské) praxi. 

Měření tlaku 

Pro měření tlaku je vhodné si zopakovat již známé poznatky a přidat pár nových. Tlak p je z fyzikálního 

hlediska definován jako poměr síly F, která působí na plochu S ve směru normály: 

𝑑𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑑𝑆 , při rovnoměrně působící síle je  𝑝 =
𝐹

𝑆
     [𝑁 ∙ 𝑚−2 = 𝑃𝑎] 

Hlavní jednotkou je pascal (Pa), tedy tlak vyvolaný 1 newton na plochu 1 metru čtverečního. Jedna 

z nejstarších a stále používaných metod měření tlaku spočívá ve využívání tzv. kapalinového sloupce 

(viz Torricelliho pokus). Pro tuto metodu je třeba znát nejzákladnější zákony mechaniky tekutin, mezi 

které patří tzv. Pascalův zákon, jenž říká, že tlak vyvolaný vnější (tlakovou) silou, která působí na 

kapalinu v uzavřené nádobě je ve všech 

místech kapaliny stejný. Neboli že se tlak šíří 

všemi směry rovnoměrně a je v každém 

místě kapaliny stejný. To nastane v případě, 

že jsou všechny složky (v kartézské soustavě) 

tlaku stejné. V případě, že jsou všechny 

složky vektoru stejné, jde o skalární veličinu 

=> tlak je skalární veličina. Praktické využití 

tohoto zákona představuje princip 

hydraulického lisu, pomocí kterého využíváme převod mezi rameny k vytváření tlakové síly (Je-li plocha 

A1 10x menší než plocha A2, na plochu A2 působí síla 10x větší než je F1.). 

Další důležitý zákon v mechanice tekutin představuje tzv. Eulerova rovnice hydrostatiky, která používá 

pro výpočet rozdílů hydrostatického tlaku v nestlačitelné tekutině, na kterou působí tíhová síla. 

Dokazuje nám, že vliv na tlak kapaliny v nádobě má pouze hustota kapaliny a výška vodního, respektive 

kapalinného sloupce. Neboli hydrostatický tlak ve stejnorodé kapalině je ve stejné hloubce pod 

hladinou všude stejný. Je tak možné definovat tzv. hydrostatický tlak kapaliny: 

𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

kde h [m] je výška sloupce hladiny, ρ [kg.m-3] je hustota kapaliny, g [m.s-2] je tíhové zrychlení. 

Dáme-li oba zákony dohromady, získáme fakt, že tlak v kapalině může být vyvolán vnější silou působící 

na povrch kapaliny z vnějšku (hladinová plocha, na kterou působí atmosférický tlak = volná hladina / 

hladinová plocha, na kterou působí jiný tlak než atmosférický = napjatá hladina) a vlastní tíhou 

kapaliny. Sečtením těchto tlakových sil získáváme statický tlak (ps), tedy celkový účinek vnějších sil 

okolního prostředí na kapalinu (pv) a vlastní tíhy kapaliny (ph): 

𝑝𝑠 = 𝑝𝑣 + 𝑝ℎ 
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Jakmile se začne uplatňovat rovněž dynamika 

proudění tekutiny, respektive obtékání těles, lze 

definovat rovněž tzv. dynamický tlak jako rozdíl 

tlaku celkového a statického (viz rychlostní sondy 

pro měření průtoku). 

Přístroje, které měří tlak, se nazývají tlakoměry 

(manometry). Pro měření podtlaků používáme 

tzv. vakuometry. Chceme li měřit tlakový rozdíl, použijeme diferenční manometr. Speciální druhem je 

pak staniční barometr, který měří pouze barometrický tlak. Přehled manometrů: 

Kapalinové tlakoměry 

 Nádobkové tlakoměry – mezi ně patří U-trubice nebo sklonný mikromanometr pro měření 

tlaků nebo rozdílu tlaků plynu, par: 

 

∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 = ℎ𝜌𝑔  

délka ramen max. 3m 

náplň: 
Hg ≈ pmax = 300 – 400 kPa 
H2O ≈ pmax = 30 kPa 

přesnost odečítání h: 0,5 – 1 mm, lupa nebo 
nonius 0,1 mm 
ρ.g … konstanta manometru k 

 

 

Měření tlaků (přetlaků) od 0 – 2 kPa 

∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌𝑔 ∙ (ℎ1 + ℎ2) 

ℎ2 =
𝑆𝐾

𝑆
𝑙     ℎ1 = 𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 

h2 … rozdíl hladin při α = 90° 

SK, S … plochy průřezů trubice a nádobky 

∆𝑝 = 𝑔 ∙ ℎ ∙ (𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑆𝐾 ∙ 𝑆−1) ∙ 𝑙 = 𝑘 ∙ 𝑙 

 Další možnosti kapalinových tlakoměrů: 

Prstencové tlakoměry - otočný diferenční tlakoměr prstencový, mikromanometr Ascania, 

rtuťové manometry SCRV 

Deformační manometry 

Ke snímání větších tlakových rozdílů nejsou kapalinové tlakoměry vhodné, protože by musely mít velký 

rozdíl hladin kapalinového sloupce, a tím i větší rozměry. Výhodnější jsou deformační tlakoměry, které 

využívají pružné deformace snímacího členu. V porovnání s kapalinovými tlakoměry jsou deformační 

menší, mají menší hmotnost a větší měřicí rozsah při poměrně dobré přenosti. Princip využívá 

geometrických změn tvarů měřicího členu vlivem působícího tlaku. Podle druhu tlakoměrného čidla se 

deformační tlakoměry dělí na: 

 Trubicové tlakoměry (Bourdonova trubice) 

 Membránové manometry 

 Krabicový manometr 

 Vlnovcový tlakoměr 
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Další druhy tlakoměrů 

K měření tlaku se používají ještě další druhy snímačů, založení na následujících fyzikálních principech: 

 změny magnetických vlastností tělesa 

 změny elektrického odporu tělesa 

 piezoelektrický jev 

 změna elektrické kapacity 

 změna tepelné vodivosti plynu 

 a jiné. 

Cejchování 

V technice a v metrologii se cejchováním rozumí úřední ověření správné funkce měřicího zařízení, 

zpravidla porovnáním s příslušným normálem (etalonem), a trvalé označení cejchovaného zařízení. 

Cejchují se ze zákona například měřidla, váhy a závaží, užívané v obchodech, elektroměry, vodoměry, 

plynoměry, taxametry, čerpací stojany a další. Samotné nastavení správné funkce měřidla čili 

kalibrování se někdy nesprávně nazývá cejchování. 

Cejchování manometrů 

 kontrolním manometrem – tlakoměr s vyšší třídou přesnosti než má cejchovaný (tp do 1%). 

 „vyvažováním“ tlaku – postup, kdy na závažové pumpě je tlak média převeden na silový účinek, 

který je vyvažován vhodnou velikostí závaží. 

Měření teplot, tepla, zářivé energie 

Podrobněji se budeme zabývat měřením teplot, avšak je třeba dodat, že pro měření předaného tepla 

se používá kolorimetrie. Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou výměnu mezi 

tělesy a měřit potřebné tepelné veličiny (teplo a teplota). Do oboru měření zářivé energie řadíme 

termovizi a radiometrii, která se zabývá měřením elektromagnetického záření, včetně viditelného 

světla. 

Pokud jde o měření teploty, je vhodné před přehledem 

samotných teploměrů opět uvést známé fakta a přidat pár 

nových. Teplota je veličina, která charakterizuje stav látky a je 

měřítkem kinetické energie pohybujících se molekul. Soustava 

SI používá jako jednotky teploty Celsiův stupeň nebo kelvin. Ke 

stanovení teploty se používají teplotní závislosti fyzikálních 

veličin na teplotě. Volí se takové fyzikální jevy, u nichž lze 

teplotní závislosti veličin matematicky vyjádřit s minimální 

odchylkou od termodynamické teploty, která je definovaná 

nezávisle na vlastnostech měronosné látky. Plynová 

termometrie je nejpřesnější metrologickou metodou. Tato 

metoda je ale velmi náročná jak časově, tak z hlediska 

laboratorního vybavení. Z těchto důvodů byla v roce 1927 stanovena Mezinárodní praktická teplotní 

stupnice, Tato stupnice byla postupně generálními konferencemi pro váhy a míry doplňovaná a 

upravovaná. Její poslední znění je z roku 1990 a má označení ITS-90. V rámci stupnice ITS-90 došlo 

k posunutí trojného bodu vody z 0 °C na 0,01 °C. Trojný bod udává teplotu a tlak, při kterých jsou v 

jednosložkovém systému v rovnováze současně tři fáze (např. pevná, kapalná a plynná) a systém nemá 

žádný stupeň volnosti. K definici ITS-90 je využito pevných fyzikálních bodů až do oblasti středních 
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teplot, v oblasti vysokých teplot je návaznost zajišťovaná teplotními žárovkami, které představují 

sekundární etalony I. řádu a černým tělesem s příslušnou pecí. 

Snímače teploty 

Teploměry jsou přístroje pro měření teploty a pracují většinou na principu délkové nebo objemové 

roztažnosti látek vlivem změny teploty. Jiné teploměry pracují na principu změny elektrického odporu 

nebo magnetické permeability látek. Teploměry mohou pracovat i na principu vzniku 

termoelektrického napětí nebo změny tepelného záření povrchu tělesa. Rozdělení senzorů pro 

dotykové měření teploty: 

 elektrické (odporové kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN přechodem, 

termoelektrické, krystalové) 

 dilatační (kapalinové, plynové, bimetalové, kovové) 

 speciální (akustické, šumové, magnetické, tekuté krystaly, teploměrné barvy aj) 

Rozdělení senzorů pro bezdotykové měření teploty: 

 radiační – vyhodnocují teplotu povrchu z celého spektra vyzařovaných vlnových délek (také 

název totální). 

 spektrální – vyhodnocují teplotu povrchu ze spektrální záře určité vlnové délky λ. 

Dilatační teploměry 

K měření se využívají délkové nebo objemové roztažnosti pevných, kapalných a plynných látek. 

Objemová roztažnost 𝑉𝑡 = 𝑉0 ∙ (1 + 𝛽∆𝑡) náplně je kapilárou převedena na změnu délky 𝐿𝑡 = 𝐿0 ∙

(1 + 𝛼∆𝑡), kde β je teplotní součinitel objemové roztažnosti teploměrné látky a α je teplotní součinitel 

délkové roztažnosti teploměrné látky. 

Elektrické teploměry 

Využívané jsou základní zákonitosti z elektrotechniky. Velkou výhodou je možnost konstrukce snímačů 

s velmi malými rozměry. Snímač je tak možné připevnit i na špatně dostupné místo. 

Odporové teploměry 

Ze základů elektrotechniky víme, že odpor vodiče je závislý na teplotě. To znamená, že určité hodnotě 

odporu přísluší určitá teplota. Závislost odporu kovových materiálů na teplotě je přibližně lineární, 

takže změnu teploty s teplotou můžeme vyjádřit jednoduchou rovnicí: 

𝑅𝑡 = 𝑅0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ ∆𝑡) 

kde Rt je odpor vodiče při teplotě t, R0 je odpor vodiče při teplotě 0 °C, α teplotní součinitel elektrického 

odporu pro daný materiál. 

Změny odporu s teplotou využíváme k měření teploty tak, že měříme odpor vodiče a z něho určujeme 

velikost teploty. V tabulce jsou uvedeny hodnoty součinitele elektrického odporu a rezistivity pro 

některé materiály používané při výrobě odporových teploměrů. U platiny (Pt100) je závislost odporu 

na teplotě přibližně lineární, zatímco u ostatních materiálů je tato závislost při vyšších teplotách 

nelineární (železo není vhodné, protože rychle oxiduje a jeho teplotní součinitel odporu se tím mění). 

Nikl je pak použitelný pouze do 300 °C, neboť v něm dochází při vyšších teplotách ke strukturálním 

změnám. Zlato se používá pro teploty do 400 °C, ale vzhledem k jeho malé rezistivitě musí být drátek 

poměrně dlouhý. Měď má rovněž malou rezistivitu a na povrchu rychle oxiduje. Z toho vyplývá, že 
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nejvhodnější je platina, která se používá pro odporové teploměry až do teploty 1000 °C. Změny odporu 

se vyhodnocují můstkovými metodami (Wheatstoneův můstek), nebo multimetrem. 

 

Zvláštním případem měřicích rezistorů jsou nelineární polovodičové součástky. Polovodičové 

odporové teploměry se vyrábí metodou spékáním práškových kysličníků (Fe2O3, BaO, TiO2, MnO, NiO, 

CoO), přičemž je dosahováno značného rozptylu dosažených parametrů. Změna odporu s teplotou je 

více než 10x větší než u běžných kovových odporových. Polovodičové odporové teploměry dělíme na 

termistory (záporný teplotní součinitel) a pozistory (kladný teplotní součinitel). 

 

 

 

 

Termočlánky 

Pevným spojením dvou vodičů z různých kovových materiálů 

vzniká jednoduchý článek, který umožňuje měření teploty na 

termoelektrickém principu a nazývá se termoelektrický článek. 

Při rozdílu teplot (Tm – Ts ≠ 0) vzniká mezi spojenými konci dvou 

různých kovů termoelektrické napětí, které je funkcí rozdílu teplot 𝐸 = 𝑓(𝑇𝑚 − 𝑇𝑠). Při měření teploty 

Tm (teplota měřicího konce) je nutné udržovat srovnávací konec na konstantní teplotě Ts = konst. 

(teplota srovnávacího konce), pak je naměřené napětí přímo úměrné teplotě Tm - 𝐸 = 𝑓(𝑇𝑚). Citlivost 

termočlánku je vyjádřena jako poměr ΔE/ΔT [V/°C, mV/100°C]. Obvykle se konstantní teplota 

srovnávacího konce dosahuje pomocí směsi vody s ledem o teplotě 0 °C nebo kompenzačním 

zařízením, které udržuje teplotu na hodnotě 20 °C, 50 °C nebo 70 °C. 

Kromě rozdílu teplot Tm – Ts záleží velikost E na rozdílu termoelektrických potenciálů použitých kovů, 

které jsou tabelovány vůči platině. 
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Pro získání vysoké citlivosti termočlánku se 

volí kov s vysokou hodnotou 

termoelektrického potenciálu se 

znaménkem + spolu s kovem s nízkým 

potenciálem se znaménkem -, aby bylo 

dosaženo co nejvyššího rozdílu. 

Závislost termoelektrického napětí na 

měřené teplotě je v určitém rozsahu 

teplot lineární, jak je patrné 

z charakteristiky termoelektrického 

článku. Pro účely měření se využívá 

lineární oblast charakteristiky. 

Termočlánek bývá obvykle více nebo 

méně vzdálen od měřicího přístroje, je 

sním spojen vedením. Na všech spojích 

(článek-vedení, vedení-přístroj) vznikají 

termoelektrická napětí, která se přičítají 

ke skutečně naměřenému, a způsobují tak chybu měření. Vliv rušivých termoelektrických napětí se 

kompenzuje vhodnou volbou zapojení. 

Měření proteklého množství – proudění tekutin 

Pohyb tekutiny je charakterizován vektorem rychlosti pohybu určité částice v, jehož směr určuje tečna 

k proudnici. Velikost je určena vzdáleností, kterou částice urazí za určitý čas. 

t

l
v








 

Rychlost proudění tekutiny je funkcí času. Pro ustálené (stacionární) proudění, kdy se rychlost proudění 

a dráhy částic s časem nemění je objemový a hmotností průtok definován následovně: 

vS
t

V
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(Qv [m3/s] – objemový průtok, V [m3] – objem, t [s] – čas, S [m2] – průtočný průřez, v [m/s] – střední 

průtočná rychlost, Qm [kg/s] – hmotnostní průtok, m [kg] – hmotnost tekutiny, ρ [kg/m3] – hustota 

tekutiny) 

V případě nestacionárního, časově proměnného proudění se uplatňují okamžité hodnoty objemového 

a hmotnostního průtoku qv a qm: 

dS

dq
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Obraz proudění tekutiny v určitém okamžiku zobrazují proudnice, které v neustáleném proudění 

nejsou shodné s drahami částic. V ustáleném proudění (v čase neměnné) jsou proudnice a dráhy 

totožné. V každém bodě proudnice je směr rychlosti tekutiny k proudnici tečný. Reálné potrubí si lze 

představit jako tzv. proudovou trubici tvořenou svazkem proudnic. Protože je na kraji proudové trubice 

normálová složka rychlosti nulová, částice z trubice neuniká. Pohyb tekutiny je možné sledovat ze dvou 

pohledů. Jedním je Langrangerova metoda, při které se zkoumá chování vybrané částice tekutiny jako 

hmotného bodu. V praxi je více využívána Eulerova metoda, protože je nutné vyšetřovat změny 

charakteristických veličin tekutiny jako celku. Pro popis dynamiky tekutin používáme celou řadu více či 

méně složitých rovnic. V tomto okamžiku je pro nás nejrelevantnější tzv. rovnice kontinuity a 

Bernoulliho rovnice. V dynamice tekutin vystupuje také stavová rovnice, která byla dostatečně 

vysvětlena v termodynamice, a dále 

Navier-Stokesova rovnice (rovnice 

zachování hybnosti) a energetická 

rovnice pro zachování energie. 

Poslední dvě rovnice však převyšují 

rozsah tohoto kurzu, a proto se jimi 

nebudeme zabývat. Z hlediska mechaniky tekutin je aplikace zákona zachování hmotnosti 

představována rovnicí kontinuity. Množství hmoty vstupující do systému a hmota v systému vznikající 

během měřeného období se musí rovnat celkovému množství hmoty ze systému vystupující. Pro 

ustálené proudění lze rovnici kontinuity napsat ve tvaru: 

konstSvvSvS   222111  

Bernoulliho rovnice představuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální 

tekutiny v 1-D. Taková Bernoulliho rovnice zní: 

konstghvp   2

2

1
 

Z Bernoulliho rovnice vyplývá, že platí zákon o zachování mechanické energie, z čehož plyne, že energii 

v systému lze rozložit ne energii tlakovou, kinetickou a polohovou. Bernoulliho rovnice je podle 

velikosti rychlosti v definice statického ps a dynamického tlaku pd, jejichž součet je stále konstantní tlak 

celkový pc. 

Statický tlak je definován pro v = 0 následovně: 

ghpps   

Se zvyšující se rychlostí však převládá tlak dynamický: 

2

2

1
vpd   

Zvýšení rychlosti je doprovázeno poklesem statického tlaku, čehož je využito u měření se škrtícími 

orgány. Poklesne-li náhle tlak, např. při měření clonou dochází ke vzniku plynných nebo parních 

bublinek. Kavitace vzniká hlavně u proudění směsi kapaliny a plynu. Je doprovázena mechanickým 

poškozením, ohřevem, vibracemi, hlukem i vznikem elektrického proudu. Z posledního vztahu je 

patrné, že je dynamický tlak závislý na rychlosti proudění, tedy na její velikosti a směru, neboť je 

rychlost vektorová veličina. Proto lze zejména v české literatuře nalézt informaci, že je dynamický tlak 

na rozdíl od statického vektorovou veličinou. Jde však o chybnou interpretaci, neboť kvadrát rychlosti 

představuje skalární součin vektorů, jehož výsledkem je skalár. Matematicky navíc nelze definovat 
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sčítání vektorové a skalární veličiny pro získání tlaku celkového, a proto je i dynamický tlak formálně 

skalár. 

Podle podobnostního Reynoldsova čísla (dále Re), které vyjadřuje poměr setrvačných a třecích 

(viskozitních) sil, lze proudění rozlišit na laminární a turbulentní. V případě symetrického laminárního 

proudění mají jednotlivé vrstvy tekutiny stálou rychlost ve stejném směru. Dráhy částic tekutiny se 

nekříží, tudíž nedochází k promíchávání vrstev. Rychlostní profil má tvar osově symetrického rotačního 

paraboloidu s vrcholem v ose potrubí. U laminárního proudění převládají třecí síly nad setrvačnými, 

proto je typické pro viskózní tekutiny a pro malé rychlosti proudění. Stacionární laminární proudění 

dovoluje snadné oddělení jednotlivých proudnic a jejich barevné označení, čehož je využíváno u 

směšovacích průtokoměrů. Přechod na turbulentní proudění je způsoben zvýšením tečného napětí, 

resp. gradientu rychlosti a vyvolán zvýšením tlakového rozdílu mezi konci potrubí. Turbulentní 

proudění se vyznačuje nestálou rychlostí částic, jejichž dráhy se vzájemně kříží, což má za následek 

promíchávání vrstev tekutiny. Vznikají víry jako důsledek nespojitého rozložení rychlosti, jejíž složka ve 

směru kolmém k ose potrubí nemusí být nulová. Rychlost jednotlivých vrstev je ve většině průřezu 

téměř stejná, rychlostní profil turbulentního proudění je tedy rovnoměrný až plochý. Oproti 

laminárnímu proudění převládají síly setrvačné. U turbulentního proudění dochází k fluktuaci tlaku, 

kterou doprovází vyzařování akustické 

energie. Tak je možno testovat netěsnosti 

tlakových nádob, uzávěru a ventilů. 

Snímače průtoku 

V průmyslu je měření průtoku spolu s teplotou a tlakem nejčastěji měřenou veličinou. Průtok může být 

snímán v otevřených kanálech nebo v uzavřeném potrubí. Průběh měření může být přetržitý, v případě, 

že je nutné sledovat určité množství proteklého média nebo nepřetržitý, když je potřeba průtok 

sledovat neustále. Přetržitý průběh měření představuje naplňování přesně známého objemu – 

objemová měřidla (měří přímo objem za čas) nebo dosahování určité váhy média – hmotnostní měřidla 

(měří hmotnost za čas). V době kdy je objem vyprazdňován může být druhý stejný objem naplňován. 

Tímto střídavým plněním stejných objemů nebo vah lze přetržitost částečně odstranit. V technické 

praxi je většinou snazší měření objemové, zvláště u par a plynů. 

Nepřetržité měření umožňují rychlostní snímače, průřezová měřidla, elektrické, magnetické nebo 

ultrazvukové průtokoměry a další. Průtokoměry mohou být provedeny s mechanickým výstupem nebo 

s elektrickým, který je vhodný pro přenos údaje o měřené veličině na delší vzdálenost. Vyhodnocovací 

zařízení průtokoměru může spínat nebo vypínat okruhy regulačních prvků a dalších připojených 

zařízení. Informace o měřené hodnotě může být odeslána ke zpracování na dalším zařízení, uložena 

atd. 

Řada aplikací vyžadující měření průtoku je provedena v otevřených kanálech. Tak tomu bývá při měření 

průtoku agresivních odpadních vod ve stokových sítích a v čistírnách odpadních vod. V těchto 

aplikacích se uplatňují měrné přelivy a žlaby nebo například hydrometrická vrtule. Zejména v 

průmyslových a energetických závodech je však provozování otevřených kanálů z konstrukčních, 

provozních a bezpečnostních důvodů nepřípustné. 

Průřezová měřidla - škrtící orgány 

Využívají měření tlakového spádu na škrtícím orgánu, ke kterému 

dochází při zúžení průtočného profilu určitou přepážkou. Během 

průchodu škrtícím orgánem roste kinetická energie tekutiny, čímž se 

zvýší rychlost a dle Bernouilliho rovnice také dynamický tlak. Zvýšení 



KKE/CE – Člověk a energie 2019/2020 
4. cvičení 

dynamického tlaku znamená snížení tlaku statického. Po průchodu tekutiny škrtícím orgánem nastává 

naopak snížení její rychlosti, čili zvýšení statického tlaku. Statický tlak nicméně vlivem tření nedosáhne 

hodnoty, kterou měl před škrtícím orgánem, takže dochází k trvalé tlakové ztrátě. Tlakový spád Δp je 

měřen snímačem schopným zobrazit rozdíl tlaků v místě před a za škrtícím orgánem (např. U – 

manometr). V průmyslu se nejčastěji uplatňuje clona, dýza, Venturiho trubice, Dallova trubice, klín a 

V-kužel. 

Rychlostní sondy 

Na základě naměřené hodnoty místní nebo průměrné rychlosti 

proudění je vypočten průtok. Při nárazu proudící tekutiny na tupé 

těleso, dojde k usměrnění proudnic kolem tělesa s výjimkou střední 

proudnice. Ta se zastaví na vrcholu tělesa, který se označuje jako 

bod stagnace, neboť je zde rychlost proudění nulová. 

Bernoulliho rovnice umožňuje určit tlak v bodě stagnace (p2), který je oproti bodu před překážkou 

zvětšen o dynamický tlak na tlak celkový za předpokladu, že jsou oba body v horizontální rovině, tedy 

h2 = h1: 

2

2

11
2

1
pvp    

Z rovnice vyplývá, že pro určení rychlosti je nutné znát celkový tlak p2 měřený ve směru proudění a 

statický tlak p1 měřený kolmo na směr proudění. Rychlostní sondu tvoří trubice s definovaným 

průřezem a několika otvory na náběhové (přední) straně trubice pro odběr celkového tlaku pc a na 

úplavové (zadní) straně trubice pro odběr statického tlaku ps. Počet otvorů je dán průměrem potrubí. 

Pro větší potrubí je použito více otvorů. Rychlost je závislá na tlakové diferenci, která je dána rozdílem 

celkového a statického tlaku. Tlakovou diferenci představuje dynamický tlak, jenž je úměrný druhé 

mocnině rychlosti průtoku a závislý na hustotě média. Podle Bernoulliho rovnice platí pro průměrnou 

rychlost proudění univerzální vztah (k je kalibrační konstanta sondy): 

 


sc pp
kv




2
 

Reálnou rychlostní sondu pak představuje například Pitotova trubice nebo Prandtlova trubice, což je v 

podstatě Pitotova trubice speciálně upravená tak, aby se celkový a statický tlak měřil v jedné 

horizontální rovině (tvar písmene L). Nalevo Pitotova trubice s dvojitou stěnou. Uprostřed provedení 

Prandtlovy trubice a napravo závislost chyby měření na sklonu Prandtlovy sondy. Rychlostní sondy je 

možné ve svém principu použít i pro otevřené kanály. 

 



KKE/CE – Člověk a energie 2019/2020 
4. cvičení 

Dalším příkladem rychlostní sondy může být válcová a 

kulová sonda. Válcová sonda se používá pro rovinné 

proudění v jedno, dvou, tří i čtyřotvorovém provedení. 

V případě jednootvorového provedení se hledá stejný 

tlak pro natočení ± 45°. Na ose úhlu se pak jedním 

manometrem měří celkový tlak a v krajních polohách 

statický tlak. Kulová sonda se používá pro prostorové 

proudění. Vlevo a uprostřed válcová sonda, napravo kulová sonda. 

Anemometrie 

Anemometr je přístroj pro měření rychlosti proudění anebo rychlosti a směru proudění. Rozeznáváme 

několik typů. Nám postačí uvést dva nejpoužívanější typy – mechanické anemometry a 

zchlazovací/termické anemometry. V případě mechanických anemometrů se energie proudění přenáší 

na konstrukci, kterou proudění otáčí, rotuje či vychyluje z ustálené polohy. Mezi mechanické 

anemometry patří miskové anemometry (Robinsonův kříž), lopatkové (turbinkové) anemometry, 

anemometry s výkyvnou deskou (Wildova korouhev, Dalozův kyvadlový anemometr). 

Druhým nejdůležitějším typem anemometrů jsou zchlazovací/termické anemometry. Čidlo tvořené 

drátkem („hot wire“ – žárový anemometr je zařízení se sondou se žhaveným drátkem platinovým nebo 

wolframovým) je vystaveno zchlazujícímu účinku proudění, přičemž můžeme určit rychlost zchlazování 

nebo energii potřebnou k náhradě (kompenzaci) odejmuté energie. Z obojího lze vyvodit rychlost 

proudění (nikoli však směr). 

Další typy průtokoměrů 

Existuje celá řada dalších průtokoměrů, jež v technické praxi nachází uplatnění. Pokud je potřeba měřit 

průtok agresivního či jinak náročného média (i v otevřeném kanále), může být vhodné použít například 

ultrazvukové nebo indukční průtokoměry, u kterých není nutný snímač jako takový zasouvat do 

vlastního proudu. Jeden z nejmodernějších typů je například Coriolisův hmotnostní průtokoměr, který 

se používá k měření průtoku odebraných pohonných hmot na čerpacích stanicích. Princip přístroje, 

který představila v roce 1977 společnost Micro Motion, je založený na rezonančním kmitání trubice, 

kterou kapalina protéká. Vibrace poskytují rotující soustavu, ve které se projevuje Coriolisův efekt. Je 

velmi přesný, ale vyznačuje se velkou tlakovou ztrátou. Další typy například plováčkové průtokoměry 

(rotametry), či vírové průtokoměry. 

Příklady 

1. Hydraulický lis má menší píst s kruhovou podstavou o poloměru 4 cm. O jakém průměru musí být 

kruhová podstava většího pístu, jestliže chceme silou 80 N vyvolat tlakovou sílu 11520 N. 

 

2. V tlakové nádobě je pod vnějším tlakem 3,25 m3 roztoku. 

Rovinné víko je umístěno v hloubce hs = 2 m pod hladinou 

roztoku o hustotě 1,2 kg.dm-3. V nádobě působí vnější tlak pv = 

0,025 MPa. Určete: hydrostatický tlak v hloubce hs, statický tlak, 

tlakovou výšku vnějšího tlaku, statickou výšku. 

 

3. Určete vnější tlak a statický tlak v kapalině v dané hladinové 

ploše tlakové nádoby. Změřené a dané údaje: h1 = 1,2 m, h2 = 

0,45 m, h0 = 0,3 m, ρ1  = 1,15 . 103 kg.m-3 (roztok), ρ2  = 13,6 . 103 

kg.m-3 (Hg) Atmosférický tlak pb = 1,02 . 105 Pa. 


