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Seznam použitých značek a zkratek 

a       Strana kanálu [𝑚] 

α        Součinitel přestupu tepla 𝛼 [
W

𝑚2.𝐾
] 

b       Konstanta b = 2,898.10-3 mK 

β       Součinitel tepelné vodivosti [
𝑊

𝑚𝐾
] 

c       Teoretická rychlost světla [
m

𝑠
] 

d       Průměr [𝑚] 

de       Ekvivalentní hydraulický průměr [𝑚] 

dn       Nominální průměr [𝑚] 

𝛿𝜌

𝛿𝑡
       Derivace hustoty podle času 

Δ       Rozdíl veličin 

E       Hustota zářivého toku [
𝑊

𝑚2] 

ε       Emisivita povrchu 

𝜆𝑡       Součinitel třecích ztrát  

f       frekvence [𝐻𝑧] 

g       Tíhové zrychlení [
𝑚

𝑠2
] 

h       Planckova konstanta [𝐽. 𝑠] 

hi       Výška hladiny [𝑚] 

k       Boltzmannova konstanta [
𝐽

𝐾
] 

l       délka [𝑚] 

λ       vlnová délka [𝑚] 

𝑀𝑜𝜆  Spektrální emisivita absolutně černého 

tělesa 
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∇       Operátor nabla 

ν       kinematická viskozita [
𝑚2

𝑠
] 

O       Obvod [𝑚] 

p       Tlak [𝑃𝑎] 

π       Ludolfovo číslo 

q       Tepelný tok [𝑊] 

Re       Reynoldsovo kriteriální číslo 

ρ       Hustota [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

S       Plocha [𝑚2] 

σ       Stefan-Boltzmannova konstanta [
𝑊

𝐾4𝑚2] 

t       čas [𝑠] 

T       Termodynamická teplota [𝐾] 

v       Rychlost [
𝑚

𝑠
] 

V´       Objemový tok [
𝑚3

𝑠
] 

ζ       Součinitel místních ztrát  

x  podélná souřadnice fotografií termovizní 

kamery [𝑝𝑥] 

y  příčná souřadnice fotografií termovizní 

kamery [𝑝𝑥] 
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1 Úvod  

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout deskový tepelný výměník s paralelně řazenými 

kanály, na kterém by bylo možné demonstrovat vliv hustoty kanálů na homogenitu 

teplotního pole. Následně navrhnout režimy měření, tak aby bylo možné mapovat vznik a 

zánik teplotního pole, jeho homogenitu, vliv okrajů výměníku, teplá místa a kumulaci tepla. 

Dále jsem změřil tlakové ztráty výměníků. Mezi další úlohy, které je v budoucnu možné měřit 

na výměníku patří měření ztrátového výkonu a tepelné rezistivity.  

2 Zákony popisující šíření tepla 

Vzhledem ke konstrukci tepelného výměníku je nutné uvažovat několik mechanismů šíření 

tepla. Mezi stěnou kanálu a proudícím médiem se teplo šíří přestupem při nucené konvekci. 

Tento proces v nejobecnější formě popisuje Newtonův zákon: (1) 

𝑞 = 𝛼∆𝑇 

Rovnice 1 

Kde q [w] je tepelný tok, 𝛼 [
W

𝑚2.𝐾
] je součinitel přestupu tepla a ∆𝑇 [𝐾] je rozdíl teplot mezi 

stěnou a proudícím médiem. Tento součinitel se uplatní hned dvakrát, jednou pro přestup 

z média do tělesa výměníku a podruhé pro přestup tepla z tělesa výměníku do okolního 

prostředí. 

Rozvoj a šíření tepla v pevném materiálu popisuje Fourierův zákon vedení tepla. Ten je 

vyjádřen ve tvaru: (1) 

𝑞 = −𝛽∇𝑇 

Rovnice 2 

Kde q [w] je hustota tepelného toku, 𝛽 [
W

𝑚.𝐾
] je součinitel tepelné vodivosti a ∇𝑇[𝐾] je 

gradient teploty.  

3 Zákony popisující proudění ve výměnících 

Jako první jsem využil rovnici kontinuity toku, ta má v symbolickém zápisu tvar: (1) 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌.

𝑣
→) = 0 

Rovnice 3 
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Tuto rovnici jsem využil při výpočtu tlakové ztráty a návrhovém výpočtu výměníku. K výpočtu 

tlakové ztráty byla dále potřeba rovnice Bernoulliho pro tekutinu s konstantní hustotou. (1) 

(2) 

𝑣1
2

2
+

𝑝1

𝜌
+ ℎ1. 𝑔 =

𝑣2
2

2
+

𝑝2

𝜌
+ ℎ2. 𝑔 + 𝜆𝑡

𝐷

𝐿

𝑣1
2

2
+ 𝜁.

𝑣1
2

2
 

Rovnice 4 

Kde v jsou osové rychlosti [m/s], p jsou tlaky [Pa], h jsou výšky od zvolené referenční 

základny [m], ρ je hustota tekutiny [kg/m3], 𝜆𝑡 je součinitel třecích ztrát [1], ζ je součinitel 

místních ztrát [1]. 

4 Návrh výměníku 

Návrh výměníku byl podřízen mnoha požadavkům. Ty by daly rozdělit do několika kategorií: 

1. Požadavky na konstrukci 

2. Požadavky na materiál 

3. Požadavky na proudění v kanálech 

Obecné požadavky na návrh výměníku byly následující. Navrhnout těsnící deskový výměník 

s paralelně řazenými kanály a s připojovacím rozměrem G ½, tak aby byl připojitelný na 

výměníkovou jednotku PA Hilton H102. Výměník měl mít původně 3 oddělené větve na 

každé větvi měla být obsažena regulace průtoku a jeho měření. Od tohoto požadavku jsem 

však upustil, vzhledem e značným rozměrům, které činily problém při 3D tisku. 

4.1 Další požadavky na konstrukci 

Požadavkem na konstrukci výměníku byla rozebiratelnost výměníku z důvodu čištění a 

údržby. Dále pak bylo nutné, aby všechny kanály ve výměníku byly stejně vzdáleny od kraje 

desky. Důvodem této podmínky je průkaznost samotného měření termovizní kamerou. Při 

tomto uspořádání kanálů dosáhne toto mapování pole nejvyšší přesnosti.  

4.2 Požadavky na materiál 

Pro konstrukci tepelného výměníku jsou rozhodující tepelné vlastnosti materiálů. Pro 

viditelnost kanálů a posouzení vlivu jejich hustoty na homogenitu teplotního pole je nutné, 

aby měl materiál velmi malou tepelnou vodivost. Z tohoto důvodu jsem jako základní 

konstrukční materiál plast. Nutností pro mapování teplotního pole je homogenita 
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materiálových vlastností. Pro použití termovizní kamery je výhodná vysoká emisivita povrchu 

plastu. (1) (3) 

4.3 Požadavky na proudění v kanálech 

Základním požadavkem na proudění v kanálech výměníku byla při návrhu symetrie toku. 

Proto je každý kanál větven podle následujícího schématu. 

 

Obrázek 1 

Dalším požadavkem na proudění v kanálech bylo dosažení turbulentního režimu proudění, 

které zajišťuje míchání proudícího média a zlepšuje tak přestup tepla mezi médiem a stěnou. 

Z tohoto důvodu je rozhodujícím parametrem pro výpočet průřezu kanálů Reynoldsovo číslo. 

To by nemělo klesnout pod 2300. (1) 

5 Původní návrhový výpočet výměníku 

Pro návrhový výpočet jsem použil program MathWorks MATLAB. Jako výchozí hodnotu jsem 

použil střední hodnotu průtoku jednotky H102, která měla napájet výměník teplou vodou. 

Původním záměrem bylo rozšířit úlohu pana Ing. Jana Matěchy, která je rozvedena 

v závěrečné zprávě o řešení dílčího cíle C9 z roku 2013. Při návrhu výměníku přizpůsobeného 

pro 3D tisk jsem postupoval takto: 

𝑉1´ = 50
𝑚𝑙

𝑠
 

Rovnice 5 

Vzhledem k tomu, že výměník má obsahovat 3 paralelní větvě, spočtu průtok jednou větví. 

𝑉1´ =
50

3

𝑚𝑙

𝑠
=̃ 16, 66̅̅̅̅

𝑚𝑙

𝑠
 

Rovnice 6 



14 
 

Abych mohl vypočítat rychlost na vstupu, musím určit plochu, kterou kapalina protéká. 

𝑆𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
=

3,142 ∗ 0,0092

4
𝑚2 = 6,36 ∗ 10−6𝑚2 

Rovnice 7 

Poté vypočítám rychlost na vstupu. 

𝑣𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 =
𝑉1´

𝑆𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝
=

1,66 ∗ 10−5

6,36 ∗ 10−5
= 0,26

𝑚

𝑠
 

Rovnice 8 

Poté vyjádřím z rovnice kontinuity toku rychlost v prvním kanálu. Ten má průřez čtverce 

postaveného na hranu pod úhlem 45° o straně a=2,87 mm 

𝑣1.𝑘𝑎𝑛á𝑙 =
𝑆𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 ∗ 𝑣𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝

𝑆1.𝑘𝑎𝑛á𝑙
=

𝑉1´

𝑆1.𝑘𝑎𝑛á𝑙
=

1,66 ∗ 10−5

(2,87 ∗ 10−3)2

𝑚

𝑠
= 2,02

𝑚

𝑠
 

Rovnice 9 

Z rychlosti pak spočtu Reynoldsovo číslo, které je nutné pro posouzení charakteru proudění. 

Kinematickou viskozitu jsem našel v online tabulkách a považuji ji za konstantní, proto jsem 

uvažoval střední hodnotu 

ν = 0,804 ∗ 10−6
𝑚2

𝑠
 

Rovnice 10 

𝑑𝑒 =
4 ∗ 𝑆

𝑂
=

4 ∗ (2,87 ∗ 10−3)2

4 ∗ 2,87 ∗ 10−3
= 2,87 ∗ 10−3𝑚 

Rovnice 11 

𝑅𝑒1 =
d𝑒 ∗ 𝑣1.𝑘𝑎𝑛á𝑙

ν
=

2,87 ∗ 10−3 ∗ 2,02

0,804 ∗ 10−6
= 935,2  

Rovnice 12 

Z hodnoty Reynoldsova kriteriálního čísla je patrné, že proudění v této oblasti bude 

laminární. Vzhledem k délce kanálu je však velmi nepravděpodobné vyvinutí laminárního 

proudění, rozběhová délka, která je potřebná k vyvinutí proudění se odhaduje jako 



15 
 

𝑙𝑟𝑜𝑧𝑏ěℎ𝑜𝑣á

𝑑𝑒
= 0,025 ∗ 𝑅𝑒 => 𝑙𝑟𝑜𝑧𝑏ěℎ𝑜𝑣á = 0,025 ∗ 2,87 ∗ 10−3 ∗ 935,2𝑚 = 0,067𝑚 

Rovnice 13 

Z výkresu je patrné, že délka prvního kanálu je pouze 8 mm. Takže na tomto úseku bude 

proudění v přechodovém režimu. 

Pro další větvení kanálu spočtu rychlost. Kanál se zde větví ve dva další kanály, tvořené 

čtvercem postaveným na hranu o straně a=2,6 mm  

𝑣2.𝑘𝑎𝑛á𝑙 =
𝑆1.𝑘𝑎𝑛á𝑙 ∗ 𝑣1.𝑘𝑎𝑛á𝑙

2 ∗ 𝑆2.𝑘𝑎𝑛á𝑙
=

𝑉1´

2 ∗ 𝑆2.𝑘𝑎𝑛á𝑙
=

1,66 ∗ 10−5

2 ∗ (2,6 ∗ 10−3)2

𝑚

𝑠
= 1,23

𝑚

𝑠
 

Rovnice 14 

Kinematickou viskozitu vody považuji za konstantní, pro dopočítání Reynoldsova čísla 

potřebuji určit ekvivalentní hydraulický průměr 

𝑑𝑒 =
4 ∗ 𝑆

𝑂
=

4 ∗ (2,6 ∗ 10−3)2

4 ∗ 2,6 ∗ 10−3
= 2,6 ∗ 10−3𝑚 

Rovnice 15 

𝑅𝑒2 =
d𝑒 ∗ 𝑣2.𝑘𝑎𝑛á𝑙

ν
=

2,6 ∗ 10−3 ∗ 1,23

0,804 ∗ 10−6
= 3,977 ∗ 103 

Rovnice 16 

Z hodnoty Reynoldsova kriteriálního čísla je patrné, že proudění v této oblasti bude 

turbulentní. Rychlostní profil proudění však bude odpovídat spíše výtoku a vtoku z nátrubku 

a bude zde mít též výrazný vliv stochastická složka proudění. Je však velmi pravděpodobné, 

že se zde bude kapalina dobře mísit. Dále se tento kanál větví opět na dva další. Geometrie 

kanálu zůstává shodná, ale navrhl jsem menší základní rozměr a=1,73 mm. Pro tento rozměr 

jsem pak vypočetl následující parametry: 

𝑣3.𝑘𝑎𝑛á𝑙 =
𝑆2.𝑘𝑎𝑛á𝑙 ∗ 𝑣2.𝑘𝑎𝑛á𝑙

2 ∗ 𝑆3.𝑘𝑎𝑛á𝑙
=

𝑉1´
2

2 ∗ 𝑆3.𝑘𝑎𝑛á𝑙
=

1,66 ∗ 10−5

4 ∗ (1,73 ∗ 10−3)2

𝑚

𝑠
= 1,39

𝑚

𝑠
 

Rovnice 17 

𝑑𝑒 =
4 ∗ 𝑆

𝑂
=

4 ∗ (1,73 ∗ 10−3)2

4 ∗ 1,73 ∗ 10−3
= 1,73 ∗ 10−3𝑚 

Rovnice 18 
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𝑅𝑒3 =
d𝑒 ∗ 𝑣3.𝑘𝑎𝑛á𝑙

ν
=

1,73 ∗ 10−3 ∗ 1,39

0,804 ∗ 10−6
= 2,995 ∗ 103 

Rovnice 19 

Tento kanál je dlouhý 60 mm, proto je zde nejpravděpodobnější rozvinutí specifického druhu 

proudění. Reynoldsovo kritérium se zde bohužel nachází pouze mírně nad kritickou 

hodnotou. Je proto velmi pravděpodobné, že zde bude docházet ke střídání turbulentního a 

laminárního proudění a v závislosti na okolí. Např. vibrace čerpadla, přechodové jevy a další. 

(4) (4) (1) 

6 Navržené modely 

6.1 Model z umělého dřeva stahovaný šrouby 

Jednalo se o první model složený ze dvou desek o rozměrech 300x450 mm, stahovaných 

šrouby M6. Jedna deska byla hladká deska z 10 mm silného plexiskla. Druhá deska byla 

z umělého dřeva a do ní byly pomocí CNC frézky vysoustruženy kanály o konstantní hloubce 

6 mm. Geometrie kanálů se lišila šířkou kanálu, která ovlivňovala průsvit a tím i hydraulické 

parametry. Větvení kanálů odpovídalo schématu uvedenému jako Obrázek 1. Mezi deskami 

bylo těsnění, které bylo tvořeno pryží. 

O tohoto modelu jsem musel upustit, protože desky se u průběhu dotahování stahovacích 

šroubů výrazně prohýbaly a tím vznikaly netěsnosti. Výměník jsem zkoušel zatěsnit různými 

průmyslovými těsněními a gumami. Jako příklad uvedu těsnění používané na bloky motorů 

Loctite 5922. Bohužel se mi žádným způsobem nepovedlo zajistit těsnost stahovaného spoje. 

6.2 Modely přizpůsobené pro 3D tisk 

Další model jsem navrhoval tak, aby bylo možné jej vytisknout na 3D tiskárně. Musel jsem 

však původní požadavky kladené na výměník redukovat o rozebiratelnost, která u 

předchozího modelu přímo kolidovala s požadavkem na těsnost zařízení. Tištěný model tak 

neumožňuje údržbu a ani pohled do kanálů a opravy případných chyb, které při tisku vznikly. 

Vzhledem k technologii 3D tisku jsem rovněž upustil od připojování výměníku do okruhu  

Tento model je menší (180x34mm) a má jiný připojovací rozměr. Oproti původním vnitřním 

závitům G1/2 jsem použil pouze závit M10x1. jiná je též geometrie kanálů, kterou bylo nutné 

přizpůsobit možnostem 3D tisku.  
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Základní schéma větvení kanálů zůstalo opět shodné se schématem z Obrázku 1. Jako 

součást obrazové přílohy zahrnuji výkres zařízení. Z výkresu je patrné, že připojovací závity 

nebyly tištěny na tiskárně, ale do předtištěné díry jsem je řezal pomocí závitníku.  

K napojení výměníku k oběhovému čerpadlu slouží systém FESTO. Ten je primárně určen pro 

rozvod tlakového vzduchu, ale díky jeho těsnosti a snadné rozebiratelnosti je vhodný i pro 

propojení vodního okruhu. 

7 3D tisk 

Pro výrobu modelu volím technologii 3D tisku. Tato technologie pracuje na principu lepení 

tenkých natavených vrstev k sobě.  

K tisku výměníku jsem využil tiskárnu CubePro Trio. Tato tiskárna využívá k tvorbě modelů 

 ABS plastu. Jedná se o technologii podobnou CNC obrábění, jen místo odběru třísky 

materiálu přístroj nalepuje vlákno roztaveného materiálu na vlákna předchozí.  

Celá komora tiskárny je vyhřívána na zhruba 60°C, hlava se zahřívá na 280°C. Tato teplota 

zaručuje, že je plast dokonale tekutý a přilne k předchozím vláknům.  

Model je zakládán na skleněnou desku potaženou plastovou vrstvou, tu je třeba ošetřit 

speciálním lepidlem, které uchytí první vrstvu na podklad. Pokud první vlákna nejsou 

dostatečně přichycena k podkladu, dojde ke kroucení celého modelu a tím i jeho 

znehodnocení. 

Kvalita 3D tisku je dána rozlišovací schopností 3D tiskárny. Ta v případě přístroje CubePro 

Trio 0,200 mm. Tloušťky jednotlivých vrstev se pak pohybují od 0,07 do 0,3 mm. Tiskárna 

však má omezení ve vrstvení vláken nad sebe. Aby nedošlo k odtržení vlákna, je nutné, aby 

úhel tištěné plochy nebyl nižší než 45°. Proto jsou kanály čtvercového průřezu postaveného 

na hranu. Prvním pokusem o 3D tisk bylo vytisknout výměník s kruhovým průřezem kanálu. 

Tento pokus však skončil nezdarem, protože došlo k odtržení vrchních vláken a tak ke 

kolapsu celého kanálu. 

Rozlišení 3D tiskárny však nevypovídá mnoho o výsledné přesnosti výrobku. Ta je dána 

rozličnými vlivy a v mnoha případech se stává, že nejsou dodrženy kolmosti a kvality 

povrchů. Po následném začištění jsou výtisky velmi dobře použitelné.  
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Problémem je vytváření plných struktur, tiskárna plnou strukturu nahradí rastrem. Vytvořený 

rastr však není schopen udržet vodu pod tlakem a dochází k difuzi skrz stěnu. Proto je nutné 

nastavit tiskárnu na co nejjemnější rastrování a výtisk následně přestříkat akrylátovým 

plničem 1K. Přestříkáním výměníku plničem jsem zároveň sjednotil povrchy a tím se vyhnul 

problému s rozdílnými emisivitami povrchů výměníku.  

Pro tisk bylo též důležité nastavit dostatečný počet okrajových vrstev. Tak aby okrajové 

vrstvy vytvořily dostatečně silnou a slinutou vrstvu pro řezání připojovacího závitu. (5) 

8 Vlastnosti ABS plastu 

Pro návrh výměníku jsou klíčové tepelné vlastnosti ABS plastu. Zejména jsem ověřoval, zda 

bude plast dostatečně teplotně odolný. Pro úplnost uvádím výpis vlastností ABS plastu. (6) 

Teplotní vlastnosti: 

Tepelná vodivost 0,17 W/K m 

Teplota tavení 110°C 

Maximální teplota použití 100°C 

Tabulka 1 

Mechanické vlastnosti: 

Modul pružnosti v tahu 2300 MPa 

Hustota 1040 Kg/m3 

Tabulka 2 

9 Metody bezkontaktního měření teploty 

Bezkontaktní měření teploty je založeno na snímání intenzity a vlnové délky záření 

vydávaného tělesem o určité teplotě. Množství vyzářené energie a vlnová délka záření přímo 

závisí na teplotě tělesa a emisivitě jeho povrchu. Závislost mezi teplotou a vyzářenou energií 

definuje Stefan-Boltzmannův zákon. Jeho přesné znění je následující. 

𝐸 = 𝜎𝑇4 

Rovnice 20 

Kde E hustota zářivého toku vyzařované do okolí , σ=5.6704 × 10−8  WK-4m-2 je Stefan-

Boltzmannova konstanta a T je termodynamická teplota. Vztah mezi nejhojněji zastoupenou 

vlnovou délkou a teplotou vyzařovaného tělesa je dán Wienovým posunovacím zákonem: 
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λT =  b 

Rovnice 21 

Kde λ je nejhojněji vyzařovaná vlnová délka. T je termodynamická teplota povrchu tělesa a b 

je konstanta b = 2,898.10-3 mK. 

Dalším fyzikálním zákonem, který souvisí s bezkontaktním měřením, je Planckův vyzařovací 

zákon. Jeho přesné znění je následující. 

𝑀𝑜𝜆 =
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
∗

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝜆𝑇 − 1

 

Rovnice 22 

𝑀𝑜𝜆 je spektrální emisivita absolutně černého tělesa, h=6,626*10-34Js je Planckova 

konstanta. C je teoretická rychlost světla c=299 792 458 m/s, λ je vlnová délka záření, T je 

termodynamická teplota, k=1,38*10-23  J/K je Boltzmannova konstanta a π je Ludolfovo číslo. 

Nejběžněji snímané vlnové délky záření se řadí do tzv. infračerveného záření, které má 

vlnovou délku mezi 0,00078-1 mm.  

9.1 Pyrometry 

V praxi se velmi často používají bezkontaktní teploměry, které umožňují bodové měření 

teploty. Je však nutné znát emisivitu povrchu, která je pro přesnost výsledku rozhodující.  

Pyrometry se dají rozdělit na monochromatické, úhrnné, pásmové, porovnávací a pyrometry 

s automatickou korekcí emisivity.  

Jednotlivé pyrometry se liší svou velikostí, tvarem a aplikací pro kterou jsou určeny. Pokud 

mají dobře zadánu emisivitu povrchu a měří s nimi kvalifikovaná osoba, poskytují výsledky 

s přesností 0,1 °C. 

Toto měření se často využívá v oblastech, kde kontaktní měření není možné a není nutná 

vizualizace teplotního pole. A to bud z důvodu příliš vysoké teploty pro kontaktní měření, 

nebo z důvodu velké chyby vyvolané tepelnou kapacitou snímače. Příkladem použití mohou 

být například měření teplot v pecích, nebo měření v proudu tekutiny. (7) (8) (9) 
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9.2 Termovizní kamery 

Jsou další kategorií bezkontaktních měřidel teploty. Pracují na principu převodu energie 

infračerveného záření na měřitelný signál na jednotlivých buňkách snímače. Před samotný 

snímač je zařazena optika, která zajišťuje přenos kontrastu a zaostření obrazu.  

Schéma termovizní kamery se dá shrnout tímto schématem: 

 

Obrázek 2. Převzato z (8) 

Pro termovizní kamery je nezbytně nutná speciální optika, která je vyrobena z materiálu, 

který propouští infračervené spektrum a nepropouští jiné vlnové délky. Tím se eliminuje 

riziko chyby vlivem fotoelektrických jevů jiných vlnových délek. Tato optika je dnes většinou 

reprezentována objektivem, jehož čočky jsou vyrobeny z oxidů germania. 

Senzory termovizních kamer se dají rozdělit na selektivní a neselektivní. Selektivní senzory 

využívají k tvorbě obrazu fotoelektrický jev. Nevýhodou tohoto snímače je úzká selektivnost 

na vlnové délky a nutnost chlazení. Ta je dána jevem, který je znám i z fotoaparátů, nazývá se 

„přeskok náboje“. Druhá kategorie snímačů je založena na změně odporu polovodiče, který 

se ohřívá vlivem dopadu infračerveného záření.  

Senzor termovizní kamery je v současné době založen na zařízení, které se nazývá 

mikrobolometr. Tento senzor pracuje na principu zachycení IR záření a jeho přeměny na 

teplo. To pak mění odpor polovodičové destičky a jeho změna je základem signálu, který je 

pak zesilován. Pro úplnost uvádím schéma mikrobolometru. Z těchto snímacích buněk je 

následně složeno celé pole snímače. To mívá běžně rozměry 640x480 buněk. Tato hodnota 

odpovídá rozlišení termovizní kamery. (7) (9) (8) 
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Obrázek 3-Převzato z (10) 

10 Měření teplotního pole 

10.1 Použité zařízení 

Termovizní kamera Flir ThermaCAM SC640 Wes 

Tato kamera je vybavena mikrobolometrickým polem s rozlišením 640x480. Měřící rozsah 

zařízení je od -40 do 4000°C, což odpovídá vlnovým délkám 7,5 - 13 µm. Přesnost termovizní 

kamery je udáno jako +/- 2°C nebo +/- 2% při plném rozsahu měřených teplot (-40-4000°C), 

nebo +/- 1°C nebo +/- 1% při redukovaném rozsahu měřených teplot (-40-250°C). Objektiv 

termovizní kamery má zorný úhel 24°. (3) (3) 

Výměníky 

Použil jsem model tištěný na 3D tiskárně Cube pro Trio. Přestříkaný akrylátovým plničem 1K. 

Tak jsem zajistil těsnost proti rosení. Měření jsem provedl na dvou modelech s rozdílným 

počtem kanálů ve střední části. První model má ve střední části 4 paralelní kanály.  

 

Obrázek 4 
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Druhý model má ve střední části pouze 2 paralelní kanály: 

 

Obrázek 5 

Připojovací rozměr jsem volil v závislosti na dostupných variantách provedení systému 

stlačeného vzduch FESTO. Vhledem ke změně celkových rozměrů výměníku jsem připojovací 

rozměry změnil na závit M10x1, šroubení má výstup na hadici dn=6mm. 

Spojovací hadičky 

Použil jsem gumové a plastové hadice s dn=6mm. Rozvod a připojení na čerpadlo jsem 

realizoval měkkou pryžovou hadicí a připojení na výměník a na rezervoár oběhového média 

jsem provedl pomocí FESTO hadic. 

Čerpadlo 

Pro zajištění proudění jsem nakonec použil hydrodynamické čerpadlo poháněné 

stejnosměrným elektromotorem a chlazené protékajícím médiem. Čerpadlo se používá 

v průmyslové praxi na pohon automobilových ostřikovačů do modelu Škoda Favorit. 

K napájení čerpadla jsem použil laboratorní zdroj, který dodává konstantní napětí. 

Rezervoár oběhového média 

Jako rezervoár oběhového média jsem zvolil čtvercovou nádobu o objemu cca 0,7 dm3, do 

které jsem umístil sání i výtok. Měření průtoku jsem provedl s přídavnou nádobou 

umístěnou vedle ve stejné výšce. 

Oběhové médium 

Při tomto experimentu jsem zvolil nejdostupnější médium a to vodu z vodovodního řadu, 

kterou jsem za pomoci rychlovarné konvice ohříval na různé teploty, popřípadě jsem ji 

nechal bez ohřevu. 

Lihový teploměr 
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Pro kalibraci termovizní kamery bylo nutné zajistit nezávislé měření poskytující referenční 

teplotu. Jako referenční teplotu jsem zvolil teplotu místnosti při zahájení experimentu. Tu 

jsem měřil pomocí lihového teploměru. Stejným způsobem jsem pak stanovil teplotu vody 

při experimentu. 

Trať pro udržující konstantní hladinu 

Tuto trať jsem použil pro měření tlakových ztrát výměníků. Tlakovou ztrátu jsem počítal 

z průtoku a rozdílu výšky hladin.  

10.2 Měření teplotního pole výměníků 

10.2.1 Návrh testovacího režimu pro mapování teplotního pole 

Při navrhování testovacího režimu jsem potřeboval dosáhnout co možná největšího 

teplotního spádu, aby bylo teplotní pole na snímcích termovizní kamery dobře zachycené a 

využil jsem pokud možno celou stupnici. Velký teplotním rozdílem také minimalizuji chybu 

způsobenou odrazem infračerveného záření z okolí. Teplotu jsem však nemohl zvyšovat na 

více než 50°C a to kvůli rezervoáru a oběhovému čerpadlu. Ani jedna z těchto komponent 

nesnáší vysoké teploty příliš dobře.  

Průtok jsem volil tak, abych byl schopen zachytit vznik teplotního pole. Zde mne velmi 

omezovaly vlastnosti termovizní kamery. Ta umožňuje programové dlouhodobé snímání 

s nejvyšší frekvencí f=0,1 Hz. Proto jsem zvolil průtok, pro který výměník nebyl původně 

navržen. Při průtoku V´=450 ml/min jsem však dosáhl optimální kombinace rychlosti 

ustalování teplotního pole a možnosti jeho mapování. Optimální průtok jsem zjišťoval 

experimentálně. 

Při pokusech, které se týkaly volby testovacího režimu, jsem proměřil velké množství 

rozdílných průtoků a teplot vody. Zkoušel jsem použít studenou vodu z vodovodního řadu, 

teplou vodu nad 70°C. při různých průtocích. Při použití studené vody jsem však nedosáhl tak 

velkého teplotního rozdílu a tím jsem zvýšil chybu zanášenou do měření odraženým zářením. 

Pokus s vodou o teplotě na 70°C jsem musel předčasně ukončit, aby nedošlo k destrukci 

lepené nádoby rezervoáru. 
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10.2.2 Schéma měření a popis experimentu 

 

Měření jsem prováděl opakovaně na různých výměnících vždy podle následujícího časového 

schématu: 

Čas [s] Akce [1] 

0 Zapnutí snímání termovizní kamerou rychlostí 

1snímek/10 s 

10 Zapnutí oběhu, napětí na čerpadle jsem volil tak 

abych zachoval průtok 450ml/min 

300 Vypnutí oběhu 

600 Vypnutí snímání 

Tabulka 3 

V první fázi jsem zaznamenával vývoj teplotního pole a jeho ustalování. V druhé fázi 

experimentu jsem sledoval proces přirozeného sdílení tepla s okolním prostředím. Cílem 

bylo popsat a zmapovat homogenitu teplotního pole a jeho dynamiku. 

  

Termovizní 

kamera 

Výměník 

Čerpadlo 

Rezervoár 

Obrázek 6 
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10.3 Měření tlakových ztrát 

10.3.1 Schéma měření a popis experimentu 

Měření tlakových ztrát nebylo omezeno tak přísným časovým harmonogramem. Zde jsem 

postupoval po jednotlivých rozdílech hladin. V pořadí potrubí bez výměníku, výměník se 2 

kanály a výměník se 4 kanály. Vždy jsem naměřil průtok za minutu. Poté jsem se posunul 

k dalšímu rozdílu hladin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 

  

Rozlehlá nádoba 

Výměník 
Cejchovaná 

nádoba 

h1 
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11 Naměřené hodnoty 

V průběhu měření vznikaly snímky teplotního pole ve výměníku. Sekvenční snímkování 

s frekvencí 0,1 Hz umožnilo mapovat i vývoj teplotního pole.  

Snímek teplotního pole výměníku se 4 kanály těsně po zapnutí oběhu (t=30 s ) 

 

Obrázek 8 

Kde jednotlivé symboly znamenají (3) 

1- teplota zjištěná bodový měřením 

2- panel zobrazující nastavení kamery, d=průměr měřícího bodu, Trefl=refenční teplota, 

ε je emisivita povrchu 

3- měřící bod 

4- stupnice pro převod RGB na teplotu 

Kanály se postupně prohřívaly a až se teplotního pole pro daný průtok V´=0,450 dm3/min 

ustálilo. Snímek plně rozvinutého teplotního pole vypadá takto (t=150s): 

1 2 3 4 
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Obrázek 9 

V čase t=300s jsem vypnul oběhové čerpadlo a nechal jsem výměník chladnout přirozeným 

odvodem tepla do okolí. Snímek vychládajícího výměníku se 4 kanály v čase t=500s vypadá 

následujícím způsobem: 

 

Obrázek 10 
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Pro výměník se dvěma paralelními kanály vypadá podobně, vývoj teplotního pole je 

obdobný. Liší se zejména homogenitou teplotního pole. 

Plně vyvinuté teplotní pole u výměníku se dvěma kanály vypadá následujícím způsobem: 

 

Obrázek 11 
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Ukázka chladnutí 2 kanálového výměníku v čase t=350s. 

 

Obrázek 12 

Měření tlakové ztráty 

Pro měření tlakových ztrát podle schématu uvedeného ve schématech měření. Vyšly 

následující hodnoty: 

Výška hadiny [m] Průtok výměníkem 2k 

[mm3 /min] 

Průtok výměníkem 4k 

[mm3 /min] 

Průtok bez výměníku 

[mm3/min] 

1,05 350 Neměřená hodnota Neměřená hodnota 

0,9 320 480 920 

0,75 260 450 850 

0,6 240 380 750 

0,45 195 330 650 

0,3 Neměřená hodnota 250 550 

0,15 Neměřená hodnota 160 350 

Tabulka 4 

  



30 
 

12 Zpracování naměřených hodnot 

12.1 Zpracování grafů teplotního pole 

Vzhledem k subjektivitě vnímání obrazu z termovizní kamery jsem se rozhodl zpracovat 

výsledky měření ještě do grafů. Grafy jsem získal vynášením teploty v závislosti na 

souřadnici. Vzhledem ke geometrii výměníku by mělo být teplotní pole dobře hodnotitelné 

na příčných řezech. Ke zpracování grafů teplotního pole jsem použil prostředí MATLAB.  

12.1.1 Postup použitý pro zpracování výsledků 

Nejprve jsem načetl obrázek od prostředí programu. Zde se otevře jako matice o rozměrech 

480x640x3. Poté potřebuji vyříznout měřítko potřebné pro převod barevné informace na 

teplotu. 

Poté jej načtu jako matici do pomocné proměnné. Spodní hodnotě přiřadím teplotu a horní 

hodnotě přiřadím teplotu. Provedu řez snímkem v místě, které je co nejblíže prostředku 

kanálu. Ke každému bodu, který je dán polohou v obrázku hledám odpovídající, nebo 

nejbližší možný bod v matici obsahující RBG informaci. Takto postupuji po jednotlivých 

bodech řezu a ty vykresluji do grafu. Aby byly čáry grafu hladké, nechám je vyhladit funkcí 

smooth. Která využívá klouzavého průměru okolních 5 bodů pro proložení spline křivky. (11) 

Následně nechám vykreslit graf závislosti teploty na příčné souřadnici. Pro ilustraci přikládám 

graf výměníku se dvěma kanály, na který jsem neaplikoval žádný filtr pro vyhlazení čar. Na 

grafu jsou zajímavé skoky, které jsou způsobeny nespojitostí RBG záznamu v prostředí 24 

bitové konverze do formátu JPG. 
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Obrázek 13 

12.2 Vyhodnocení měření tlakové ztráty 

Pro zpracování výsledku měření tlakové ztráty jsem z Bernolliho rovnice vyjádřil závislost 

místní tlakové ztráty na ostatních parametrech. Vodu jsem považoval za nestlačitelné 

médium, které nemění svou hustotu. 

𝜌. 𝑣1
2

2
+ ℎ1𝑔𝜌 + 𝑝1 =

𝜌. 𝑣2
2

2
+ ℎ2𝑔𝜌 + 𝑝2 + ∑ ∆𝑝𝑧𝑡 + ∑ ∆𝑝𝑧𝑚 

Rovnice 23 

Kde ρ je hustota [kg/m3], v je rychlost [m/s], h je výška nad referenční rovinou [m], p je tlak 

[Pa], ∆𝑝𝑧𝑡 je třecí tlaková ztráta [Pa] a ∆𝑝𝑧𝑚 je místní tlaková ztráty [Pa]. (2) 

∆ℎ𝜌𝑔 = 𝜌
𝑣2

2
+ ∆𝑝𝑧  

Rovnice 24 

Místní tlakovou ztrátu spočtu z rozdílu tlakové ztráty na potrubí bez výměníku a na potrubí 

s výměníkem. Z rovnice zachování objemového toku, pro konstantní hustotu plyne (2) 

𝑣1 =
𝑉1

𝑆
 

Rovnice 25 

Kde v je rychlost [m/s], S je plocha kanálu [m-3] a V je objemový průtoku [m3/s]. 
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12.3 Výstupy ze zpracování naměřených hodnot 

12.3.1 Mapování teplotního pole 

Jako první uvedu grafickou závislost na teploty na příčné souřadnici výměníku, kterou jsem 

vykreslil v programu MATLAB. Pro prohřívání výměníku se 4 kanály vypadá následujícím 

způsobem: 

 

Obrázek 14 

Pravá strana grafu je malinko pozvolnější, to je v tomto případě způsobenou systematickou 

chybou měření, která vznikla uspořádáním experimentu. Protože výměník nebyl upnut do 

přípravku, nebylo možné zajistit naprostou kolmost mezi optickou osou kamery a plochou 

výměníku. Výsledná odchylka úhlu se projevila viditelností části boční stěny přiléhající ke 

kameře. A tedy zploštěním grafu v pravé části. 
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Příčný řez prohřívajícím se výměníkem se 2 kanály vypadá takto: 

 

Obrázek 15 

Při chladnutí výměníku se teplotní pole stane téměř homogenním a zároveň začne od krajů 

chladnout. Průběh chladnutí na výměníku se 4 kanály vypadá následujícím způsobem. 

 

Obrázek 16 

Z grafu je patrné, že při chladnutí se v příčném řezu vyskytují různé anomálie, které jsou 

reprezentovány jednotlivými ostrými špičkami. Podle vizuální kontroly zpracovávaných 

snímků, ale probíhá chladnutí v souladu s očekáváním. Může se jednat o chybu skriptu, která 

vzniká při přiřazení jednotlivých bodů ke stupnici nebo se jedná o skoky v RBG souřadnici. 



34 
 

Při chladnutí výměníku se dvěma kanály se delší dobu srovnává nehomogenita teplotního 

pole. Je to patrné z následujícího grafu. 

 

Obrázek 17 

Opět se zde vyskytují neobvyklé anomálie, je to zejména patrné pro t=330s. Domnívám se, 

že v následujícím případě došlo k chybě při zpracování obrazu. Chyba vznikla díky degradaci 

informace obsažené v záznamu RBG, při 24 bitové barevné konverzi obsahuje každý z RBG 

kanálů pouze 256 barev. Což je pro záznam takto jemných barevných rozdílů příliš hrubé 

rozlišení. Přiřazením poté vznikají schody patrné z obrázku č 12. 

Srovnávací graf pro výměníky se 2 a 4 kanály. Tento graf ilustruje homogenitu teplotního 

pole v závislosti na počtu kanálu. Vznikl sesazením grafů obou výměníku při stejných 

teplotách obíhajícího média a při stejném průtoku ve výměníku. Z následujícího grafu je 

patrné, že 4 kanálový výměník má v závislosti na souřadnici y výrazně menší ∆𝑇 a tedy, 

teplotní pole je homogennější. 
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Obrázek 18 

Z grafu je patrné, že zejména v krajích výměníku je nárůst teplotního pole výrazně strmější u 

výměníku se čtyřmi kanály. Je to to dáno lepším prohříváním krajů. Ta vzhledem k nízké 

tepelné vodivosti ABS plastu závisí zejména na vzdálenosti kanálu od kraje. Zajímavá je 

rovněž skutečnost, že maximální teplota na povrchu výměníku je větší u modelu se 4 kanály. 

To však může být způsobeno rozdílnou vzdáleností kanálu od okraje výměníku. 

Dalším vykresleným grafem jsou zkreslené 3 řezy jedním výměníkem, které mají jinou 

souřadnici x. Graf pro 4 kanálový model vypadá následujícím způsobem. Z mírného posunu 

celého grafu je patrné, že celý výměník nebyl přesně rovnoběžně s okrajem 

mikrobolometrického pole termovizní kamery. 
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Obrázek 19 

Z grafu není patrné výrazné ochlazení média při průtoku kanály. Z toho se dá usuzovat, že 

výměník klade výrazný odpor proti vedení tepla. Což odpovídá výchozímu požadavku na 

konstrukční materiál. Tato vysoká tepelná rezistivita je ideální pro mapování teplotního pole. 

Snímek odpovídá času t=300s, tj. těsně před vypnutím oběhu. 

Pro výměník se dvěma kanály vypadá grafické znázornění následujícím způsobem.  

 

Obrázek 20 
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Tento graf nevykazuje téměř žádné posunutí proti straně mikrobolometrického pole. Z grafu 

je patrné, že zde dochází k chlazení protékajícího média. Graf zároveň ukazuje na levo-pravé 

prohození směru průtoku výměníkem. Což odpovídá zapojení konkrétního měření. 

12.3.2 Výpočet tlakové ztráty 

Pro výpočet tlakové ztráty jsem použil vztah, který jsem odvodil z Bernoulliho rovnice. (2) 

∆𝑝𝑧 = ℎ𝑔𝜌 − 𝜌
𝑣2

2
 

Rovnice 26 

Pro výpočet potřebuji převést průtok na rychlost proudění. K tomu využiji rovnici kontinuity 

toku. Důležitým parametrem pro výpočet je průsvit připojovací hadice. Ten je v tomto 

případě dán průměrem d=4 mm. (2) 

𝑣1 =
𝑉1

𝑆
 

Rovnice 27 

𝑣1 =
4.1250. 10−6

60. 𝜋. 0.0042
= 1,657863991𝑚/𝑠 

Rovnice 28 

Ostatní průtoky přepočtu stejným způsobem. Hodnoty uvádím v následující tabulce. 

Spád [m] Rychlost bez výměníku 

[m/s] 

Rychlost na 2k [m/s] Rychlost na 4k [m/s] 

1,05  0,46  

0,9 1,22 0,42 0,64 

0,75 1,13 0,34 0,60 

0,6 0,99 0,32 0,50 

0,45 0,86 0,26 0,44 

0,3 0,73  0,33 

0,15 0,46  0,21 

Tabulka 5 

Pro ukázku dosadím do struktury vzorce a provedu výpočet pro 2 kanálový výměník a 

největší spád. Hustotu jsem dohledal v tabulkách a to pro teplotu 22°C, co byla teplota vody 

při měření. Pro tuto teplotu ρ=997,77 kg/m3. (12) (13) 
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0,9.997,77.9,81 = 997,77
1,222

2
+ ∆𝑝𝑧1 

Rovnice 29 

Pro tlakovou ztrátu bez výměníku.  

0,9.997,77.9,81 = 997,77
0,642

2
+ ∆𝑝𝑧2 

Rovnice 30 

Pro tlakovou ztrátu s 4 kanálovým výměníkem. 

Pro ostatní tlakové ztráty postupuji analogicky. Nejprve spočtu celkové tlakové ztráty.  

Spád [m] Tlaková ztráta bez 

výměníku [Pa] 

Tlaková ztráta 2K [Pa] Tlaková ztráta 4K [Pa] 

1,05  10166  

0,9 8036 8716 8607 

0,75 6681 7279 7163 

0,6 5359 5820 5746 

0,45 4019 4370 4309 

0,3 2660  2882 

0,15 1356  1446 

Tabulka 6 

A poté odečtu od celkové tlakové ztráty na výměníku tlakovou ztrátu bez výměníku. Ta je 

složena ze ztráty na vtoku a ze ztráty na zavíracím ventilu, který byl předřazen výměníku. 

Referenční tlakovou ztrátu je nutné přepočíst na rychlost proudění se zapojeným 

výměníkem. To provedu pomocí aproximace polynomem 2 stupně, který bude mít tvar: 

𝐼𝑉2 + 𝑗𝑉 + 𝑧 = ∆𝑝𝑧 

Rovnice 31 

Kde I, j, z jsou koeficienty, V je průtok a ∆𝑝𝑧 je tlaková ztráta. Pro tuto aproximaci jsem použil 

program MATLAB, konkrétně funkci fit. Z programu vyšly koeficienty. Po dosazení do rovnice 

vypadá závislost ∆𝑝𝑧(𝑉) následujícím způsobem: 

∆𝑝𝑧 = 0,009261𝑉2 + 0,1187𝑉 − 0 

Rovnice 32 
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Do tohoto polynomu dosadím rychlost z tabulky 5 a vyjdou mi referenční tlakové ztráty: 

Spád [m] Tlaková ztráta bez 

výměníku [Pa] 

Tlaková ztráta 2K [Pa] Tlaková ztráta 4K [Pa] 

1,05  1176  

0,9 7948 986 2191 

0,75 6792 657 1929 

0,6 5298 562 1382 

0,45 3990 375 1048 

0,3 2867  608 

0,15 1176  256 

Tabulka 7 

Poté odečtu referenční tlakovou ztrátu od ztráty celkové. Výsledky shrnuje tabulka 

s místními ztrátami na výměnících: 

Spád [m] Tlaková ztráta 2K [Pa] Tlaková ztráta 4K [Pa] 

1,05 8990  

0,9 7729 6416 

0,75 6622 5235 

0,6 5258 4364 

0,45 3995 3261 

0,3  2273 

0,15  1190 

Tabulka 8 

Z teorie vyplývá, že by tlaková ztráta měla růst se čtvercem rychlostí a tedy i průtoků. Proto 

jsem graficky vynesl závislost tlakové ztráty na průtoku. Jednak pro celkové tlakové ztráty. 
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Obrázek 21 

Z tohoto grafu je patrné, že celkové tlakové ztráty se velmi blíží použité aproximační křivce. 

Proto je v daném rozsahu rychlostí lze s dostatečnou přesností nahradit polynomem 

druhého stupně. Což odpovídá teoretickým předpokladům. (1) (2) 

Pro místní tlakové ztráty, tedy pro tlakové ztráty výměníku vychází vynesená grafická 

závislost následujícím způsobem. 

Obrázek 22 
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Z grafu je patrné, že tlaková ztráta výměníku se dvěma kanály je téměř dvojnásobná oproti 

kanálu se 4 kanály. To může mít celou řadu příčin. Od větší délky dvoukanálového výměníku, 

kterou jsem nakonec kvůli snazšímu tisku a o něco zvětšil. Přes výrobní nepřesnost až po 

přicpání kanálu třískou, které vznikla při řezání závitu. 

13 Shrnutí a závěr 

Při řešení své bakalářské práce jsem navrhl deskový výměník vhodný pro vizualizaci 

teplotního pole termovizní kamerou, který lze tisknout na 3D tiskárně. Vzhledem 

k nedostatečné těsnosti tištěných kusů jsem musel výměníky dotěsňovat pomocí 

akrylátového plniče. Potvrdil jsem však, že je touto technologií možné vyrábět funkční 

deskové výměníky. 

Po návrhu a výrobě výměníku jsem navrhoval vhodné testovací režimy. Z mnohých 

pokusných režimů se mi zdál nejvhodnější režim zvolený pro měření. Tedy využití média o 

teplotě 50°C  a při průtoku 450 ml/min. Na tomto režimu se mi podařilo provést vizualizaci 

vzniku a zániku teplotního pole. 

Z původních požadavků, kladených na úlohu se mi nepovedlo uspokojit rozebiratelnost 

zařízení, rozšiřitelnost úlohy pana Ing. Jana Matěchy popsané v naplnění dílčího cíle C9 z roku 

2013, předpoklad turbulentního proudění při sdílení tepla ve výměníku a velikost výměníku 

jsem redukoval pouze na 1 větev. I tak se však povedlo ověřit předpoklad, že homogenita 

teplotního pole je přímo úměrná počtu kanálů.  

Ze zpracovaných grafů v programu MATLAB lze usuzovat, že použitá termovizní kamera je 

vhodná pro mapování a vizualizaci teplotního pole. Nikoli však pro přesná měření teploty. A 

to pro možné výrazné ovlivnění odrazem tepelného záření od měřeného povrchu. Tato 

chyba se však dá vhodným zacházením s termovizní kamerou omezit. Není však možné 

zaznamenávat obraz v jiném formátu než v JPG. Mezi vlastnosti tohoto formátu patří i 

výrazná ztráta dat obsažených v RBG informaci. 

Termovizní kamera neumožňuje vybírat z normalizovaných RBG stupnic. Obsahuje pouze 

stupnice vlastní. Tato stupnice je připojena na pravé straně každého obrázku. Bohužel je 

stínovaná jak ve směru svislém, tak ve směru vodorovném. Není proto vhodná pro snadné a 

přesné vyhodnocení a tedy pro přesné měření. 
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Při měření tlakové ztráty jsem nezvolil nejvhodnější uspořádání experimentu, které zapříčilo 

zanešení možné systematické chyby do výsledků měření. Dá se však předpokládat, že tato 

chyba bude v řádu několika %. Měření tlakové ztráty je tak spíše orientační a pro dosažení 

přesných výsledků budu muset při dalších měřeních postupovat podle jiného uspořádání 

experimentu. A pravděpodobně použiji specializované tlakové snímače. 
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3. Data pro komparativní normovaný graf 

4. Výpočtové skripty pro výpočet tlakové ztráty 

5. Modely výměníků pro Autodesk Inventor 

23.  
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15 Přílohy 

Příloha č. 1 

clear all; 

close all; 

format long; 

  

% nacteni obrazku 

A1=imread('IR_12392.jpg'); 

A2=imread('IR_12399.jpg'); 

A3=imread('IR_12404.jpg'); 

A4=imread('IR_12410.jpg'); 

A5=imread('IR_12416.jpg'); 

A6=imread('IR_12422.jpg'); 

%pomocna promenna pro volbu barvy krivky 

v plotu 

index2=0;  

%otevreni figurky pro graf 

figure 

hold on 

% barvy pro jednotlive krivky v grafu 

barva=['r','g','b','k','m','c','y'];  

  

for i=1:1:6  % vyber obrazku pro 

zpracovani 
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    % zvyseni pomocne promenne 

    index2=index2+1; 

    % vytvoreni nazvu promenne A1 az A10 

    index=num2str(i); 

    % vytvoreni nazvu promenne A1 az A10 

    obr=['A=(A',index,');'];  

    % nacteni promenne A1 az A10do 

promenne A 

    eval(obr); 

    % body, ve kterych je barevna 

stupnice na obrazku 

    body=45:440; 

    % body, ve kterych je barevna 

stupnice na obrazku 

    bodx=621:632;    

    % zamazani krizku, nutné pouze je-li 

v obrázku obsazen 

   % A(207:274,319,:)=A(207:274,324,:)   

   % A(207:274,320,:)=A(207:274,324,:)   

   % A(207:274,321,:)=A(207:274,324,:)   

   % A(207:274,322,:)=A(207:274,324,:)   

   % A(207:274,323,:)=A(207:274,324,:)   

   % A(239,287:353,:)=A(237,287:353,:)   
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   % A(240,287:353,:)=A(237,287:353,:)   

   % A(241,287:353,:)=A(237,287:353,:)   

   % A(242,287:353,:)=A(237,287:353,:)   

    for kk=1:13                        

        for kkk=1:13 

            

A(233+kkk,314+kk,:)=A(232,313,:); 

        end 

    end 

     

      % kalibrace:  

    % 1. nalezena hodnota rgb ve stupnici 

pro kazdou barvu-romenna sc2 

    % 2. ve vybrannem rezu je v kazdem 

bode zjistena hodnota rgb  

    % 3. hleda se ktere barve na stupnici 

je vybrany bod nejvic podobny  

    % 4. prirazeni spravne teploty dle 

podobnosti se stupnici 

     

    % nacteni stupnice pro kalibraci 

    sc=A(body,bodx,:); 

    % zprumerovani cervene na stupnici 

termokamery 
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    sc2(:,:,1)=mean(rot90(sc(:,:,1)));  

    % zprumerovani zelene na stupnici 

termokamery 

    sc2(:,:,2)=mean(rot90(sc(:,:,2))); 

    % zprumerovani modre na stupnici 

termokamery 

    sc2(:,:,3)=mean(rot90(sc(:,:,3)));      

     

    %vyber souradnice rezu, kolmy rez 

skrz vymenikem na pozici x = 274 

    rez2=A(:,274,:); 

    % prochazeni rezem po jednotlivych 

bodech a jejich prepocet na teplotu 

      for m=1:size(rez2,1) 

        bod=rez2(m,1,:);     

        for j=1:3             

            bodd=double(bod(1,1,j)); 

            E(:,:,j)=sc2(:,:,j)-bodd; 

        end 

        E=abs(E); 

        E=E(1,:,1)+E(1,:,2)+E(1,:,3); 

        % hledani, ktere barve na 

stupnici je vybrany bod nejvice podobny 

        Ex=find(E==min(min(E)));   
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        Ex=Ex(1); 

        %kalibrace dle rozsahu stupnice 

        teplota=round((50.1-(50.1-

23.6)/394*Ex)); 

        rez(m)=(teplota); 

      end 

     

%      filtrovani hodnot 

    rez=medfilt1(rez,5); 

    for jj=1:2 

        rez=smooth(rez,5); 

    end 

    

plot(rez,barva(index2),'linewidth',2); 

end 

  

% vykresleni hodnot a nastaveni 

vlastnosti grafu 

  

legend('t=270s','t=330s','t=390s','t=450s

','t=510s','t=570s') 

set(gca, 'xlim',[170 300],'fontsize', 16) 

grid on 

title('Rez vymenikem v kolmem smeru') 



51 
 

xlabel('pozice na vymeniku (pixel)') 

ylabel('teplota (°C)') 

  

 

 


