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Plán cvičení 

• Měření v energetice 

1. Měření obecně 

2. Měřící řetězec 

3. Chyby a nejistoty měření 

4. Měření vybraných veličin v energetice 
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 Měření průtoku 

• Příklady 
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1. Měření obecně 

= soubor experimentálních operací, kterými se měřicím zařízením a dalšími 
prostředky měření získá číselné vyjádření hodnoty fyzikální veličiny 

- slouží pro získávání informací o chování řízeného objektu a dále pro  
objektivní hodnocení kvality výrobku 

- lze rozlišit měření: 
speciální vědecko-výzkumná (laboratorní) 
provozní průmyslová 

- podle měřené veličiny lze rozlišit měření: 

elektrických veličin 

magnetických veličin 

mechanických veličin 

dílenská (rozměrová) 
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1. Měření obecně 

METROLOGIE = vědní obor, který zahrnuje měřicí techniku, realizaci, 
úschovu a přenos etalonů a stanovení materiálových konstant, měrových 
jednotek a fyzikálních konstant 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

- zajišťuje pořádek a dohled nad měrovou jednotností a dodržováním 
technických předpisů a norem v ČR 

- má dva odbory: 

Výkonná metrologie 

Metrologický ústav 

- je členem Mezinárodního úřadu pro váhy a míry 
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2. Měřící řetězec 

Snímač 

= čidlo, převodník 

- z měřeného objektu odebírá energii a tím ovlivňuje hodnotu 
měřené veličiny  

Elektrické obvody 

= zesilovače, funkční měniče, můstky, filtry, A/D a D/A převody 

- upravují výstupní signál ze snímače (tvar a velikost) tak, aby byl 
vhodný pro další zpracování 

Další zpracování - indikace, záznam 
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3. Chyby a nejistoty měření 

Chyba vlivem vzájemného působení měřicího členu a měřeného objektu 

- snímač při dotyku odebírá z měřeného objektu část energie a tím mění poměry na 
objektu 

- uplatňuje se pouze u dotykových metod! 

 

Chyby a nejistoty měřicích členů 

- rozdělení podle příčiny výskytu: 
Chyba měřicího členu 

- lze ji odstranit cejchováním měřicího členu 
Chyba metody 

- lze ji odstranit použitím jiných metod, pokud jsou k dispozici 
Chyba náhodná  

- lze ji minimalizovat opakováním téhož měření 
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3. Chyby a nejistoty měření 

- rozdělení podle charakteru výskytu: 
Soustavná chyba  

- určuje správnost měřicího členu 
Nahodilá chyba 

- určuje stálost měřicího členu 
 

- rozdělení podle číselného vyjádření: 
Absolutní chyba 

∆ = 𝒙𝒏 − 𝒙𝒔 
Relativní chyba  

                   𝜹 =
𝒙𝒏 − 𝒙𝒔
𝒙𝒎

∙ 𝟏𝟎𝟎 %  
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𝑥𝑛… naměřená hodnot 

𝑥𝑠… správná hodnota  

𝑥𝑚… měřicí rozsah měřicího členu 



Gaussova křivka 

Při velkém počtu měření: 

malé chyby jsou početnější než velké 

 → funkce klesající na obě strany 

četnost kladných i záporných chyb je stejná 

  → sudá funkce 

Každá náhodná chyba v měření je složena z řady malých chyb! 

 

Většina chyb je rozložena dle NORMÁLNÍ KŘIVKY ČETNOSTI  

→ GAUSSOVA KŘIVKA 
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Chyby číslicových měřicích členů 

• u digitálních měřicích členů existuje tzv. dovolená chyba, která 
se skládá z chyby čtení a z chyby rozsahu 

chyba čtení 

- konstantní hodnota daná nejistotou převodu měřené 
veličiny na číselný údaj na displeji  

chyba rozsahu  

- proměnná hodnota, neboť má stejný počet digitů jinou 
procentní hodnotu při rozdílných rozsazích  

• u číslicových měřicích členů vystupuje ještě tzv. rozlišovací 
schopnost, která je vyjadřovaná chybou kvantování 
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4. Měření vybraných veličin v energetice 

Měření tlaku 

Měření teploty 

Měření průtočného množství 
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Měření tlaku 

Pascalův zákon: 

Tlak vyvolaný vnější (tlakovou) silou, která působí na kapalinu v 
uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. 

 

Praktické využití Pascalova zákona:  

 

→ princip hydraulického lisu 
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Měření tlaku 

Eulerova rovnice hydrostatiky: 

– používá se pro výpočet rozdílů hydrostatického tlaku v nestlačitelné 
tekutině, na kterou působí tíhová síla 

– dokazuje, že hydrostatický tlak v kapalině je ve stejné hloubce pod 
hladinou všude stejný 

– definice hydrostatického tlaku kapaliny: 

 
𝒑 = 𝝆 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉 

 
h [m]… výška sloupce hladiny 
ρ [kg.m-3] … hustota kapaliny 
g [m.s-2] … tíhové zrychlení 
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Měření tlaku 

Statický tlak: 

– tlak v kapalině může být vyvolán vnější silou působící na povrch kapaliny 
z vnějšku a vlastní tíhou kapaliny 

– sečtením těchto tlakových sil lze vyjádřit statický tlak: 

 
𝒑𝒔 = 𝒑𝒗 + 𝒑𝒉 

 

pv …celkový účinek vnějších sil okolního prostředí na kapalinu 

ph …vlastní tíha kapaliny 
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Měření tlaku 

Statický tlak: 

napjatá hladina  

   = hladinová plocha, na kterou působí jiný tlak než atmosférický 

volná hladina  

   = hladinová plocha, na kterou působí atmosférický tlak  
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Měření tlaku 

Dynamický tlak: 

– jakmile se začne uplatňovat rovněž dynamika proudění tekutiny lze 
definovat dynamický tlak:  

𝒑𝒅 = 𝒑𝒄 − 𝒑𝒔 

– vektorová veličina 

→ směr je totožný s rychlostí proudícího média 
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Měření tlaku 

MANOMETRY (TLAKOMĚRY) 

= přístroje, které měří tlak 

 

pro měření podtlaků: vakuometr 

pro měření tlakového rozdílu: diferenční manometr 

pro měření pouze barometrického tlaku: staniční barometr 
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Přehled manometrů 

Kapalinové manometry 
Nádobkové manometry  

U-trubice  
sklonný manometr  

Prstencové manometry 
Další specifické kapalinové manometry  
– např. mikromanometr Ascania nebo rtuťové manometry SCRV 

Deformační manometry 
Trubicové manometry (Bourdonova trubice) 
Membránové manometry 
Krabicový manometr 
Vlnovcový manometr 
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U-trubice 

– náplň: rtuť (pmax = 300 – 400 kPa), voda (pmax = 30 kPa) 

 
∆𝒑 = 𝒑𝟏 − 𝒑𝟐 = 𝒉 ∙ 𝝆 ∙ 𝒈 

 
∆𝒑 = 𝒉 ∙ 𝒌 

 

k…konstanta manometru 
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Cejchování 

= úřední ověření správné funkce měřicího zařízení, zpravidla porovnáním s 
příslušným etalonem, a trvalé označení cejchovaného zařízení 

 

– cejchování manometrů: 

kontrolním manometrem  

   – manometr s vyšší třídou přesnosti (tp do 1%) 

„vyvažováním“ tlaku  

   – postup, kdy na závažové pumpě je tlak média převeden na silový 

     účinek, který je vyvažován vhodnou velikostí závaží  
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Měření teploty- Snímače teploty (teploměry) 

= přístroje pro měření teploty 

– rozdělení snímačů 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 

– rozdělení snímačů pro bezdotykové měření teploty: 

radiační 

spektrální 
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Odporové teploměry 

– fyzikální princip: změna elektrického odporu příslušného materiálu se 
změnou teploty 

– měří se odpor vodiče a z něho se určuje velikost teploty 

– závislost odporu kovových materiálů na teplotě je přibližně lineární: 

 
𝑹𝒕 = 𝑹𝟎 ∙ 𝟏 + 𝜶 ∙ ∆𝒕  

 

Rt …odpor vodiče při teplotě 

R0…odpor vodiče při teplotě 0 °C 

𝜶 …teplotní součinitel elektrického odporu pro daný materiál 
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Platinový odporový teploměr 

– nejčastěji používaný 

– vlastnosti: 

R0 – základní odpor → nejpoužívanější: R0=100 Ω 

ve dvouvodičovém zapojení 

ve čtyřvodičovém zapojení (pro přesná měření) 

závislost odporu na teplotě pro platinový OT dle normy: 
𝑅𝑡 = 𝑅0 ∙ 1 + 𝐴 ∙ 𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡2  

 

výhoda: přesnější měření 

nevýhoda: citlivé na chvění 
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Termočlánky 

= termoelektrické snímače teploty 

– fyzikální podstata termoelektrického jevu: přímá přeměna tepelné energie 
na elektrickou a naopak 

– princip: Seebeckův jev 

→ obvod je složený ze dvou různých vodičů (kovů), které jsou na 
koncích spojeny a rozdíl teplot těchto spojů generuje 
termoelektrické napětí v obvodu 

– jedná se o diferenční měření mezi měřícím (teplým) a srovnávacím 
(studeným)  koncem 
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Termočlánek typu K 

– nejčastěji používaný 

– druh termoelektrické dvojice je NiCr-Ni 

 

 

– výhoda: lineární závislost 

– nevýhoda: K-stavy (nestabilita v případě teplotních gradientů po délce 
vodičů)→ řešení: měřená teplota je nejvyšší teplotou nacházející se na trase 
termočlánku 
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Měření průtoku 

pro stacionární (časově ustálené) proudění platí: 

 
𝑽 = 𝒘 ∙ 𝑺 

 
𝒎 = 𝝆 ∙ 𝒘 ∙ 𝑺 

𝑉 
𝑚3

𝑠
…objemový průtok 

𝑚 
𝑘𝑔

𝑠
…hmotnostní průtok 
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Měření průtoku 

zákon zachování hmotnosti (rovnice kontinuity): 

 Množství hmoty vstupující do systému a hmota v systému vznikající během 
měřeného období se musí rovnat celkovému množství hmoty ze systému 

vystupující. 

pro stacionární proudění lze rovnici kontinuity napsat ve tvaru: 

 
𝑚 1 = 𝑚 2 

𝜌1 ∙ 𝑤1 ∙ 𝑆1 = 𝜌2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑆2 
𝝆 ∙ 𝒘 ∙ 𝑺 = 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕 
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Měření průtoku 

Bernoulliho rovnice: 

𝑝 +
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Vyplývá z toho, že platí zákon zachování mechanické energie 

 

Reynoldsovo číslo (Re) nám říká jak turbulentní je proudění – díky němu jsme 
schopní říci zda je proudění laminární, přechodové nebo turbulentní 
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Měření průtoku 

Snímače průtoku: 

 

Průřezová měřidla - škrtící orgány 

Rychlostní sondy 

Anemometry 
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Průřezová měřidla - škrtící orgány 

– využívají měření tlakového spádu na škrtícím orgánu, ke kterému dochází při 
zúžení průtočného profilu  

– tlakový spád Δp je měřen snímačem schopným zobrazit rozdíl tlaků v místě 
před a za škrtícím orgánem (např. U – trubice) 

– v průmyslu se nejčastěji uplatňuje clona, dýza a Venturiho trubice 
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Rychlostní sondy 

– na základě naměřené hodnoty místní nebo průměrné rychlosti proudění je 
vypočten průtok 

– reálné rychlostní sondy: Pitotova trubice, Prandtlova (Pitot-statická) trubice 

nalevo Pitotova trubice s dvojitou stěnou 

napravo provedení Prandtlovy trubice 

– rychlostní sondy je možné použít i pro otevřené kanály 
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Anemometr 

= přístroj pro měření rychlosti proudění anebo rychlosti a směru proudění 

 

– dva nejpoužívanější typy:  

Mechanické anemometry  

Zchlazovací/termické anemometry 
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Anemometr 

Mechanické anemometry  

– energie proudění se přenáší na konstrukci, kterou proudění otáčí, rotuje či 
vychyluje z ustálené polohy 

→ miskové anemometry (Robinsonův kříž), lopatkové (turbinkové) 
anemometry, anemometry s výkyvnou deskou (Wildova korouhev, Dalozův 
kyvadlový anemometr) 

Zchlazovací/termické anemometry 

– čidlo tvořené drátkem je vystaveno zchlazujícímu účinku proudění, přičemž 
můžeme určit rychlost zchlazování nebo energii potřebnou ke kompenzaci 
odejmuté energie - z obojího lze vyvodit rychlost proudění (nikoli však směr)  

→ „hot wire“ – žárový anemometr je zařízení se sondou se žhaveným 
drátkem platinovým nebo wolframovým 
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Příklad č. 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? 
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Příklad č. 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. 
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Příklad č. 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. 
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Kahoot! 

 

www.kahoot.it 
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Děkuji za pozornost 
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