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Oblasť techniky

5

Riešenie sa týka spôsobu merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energie, napríklad vzdušnej rýchlosti letu lietajúcich prostriedkov, alebo pozemných dopravných prostriedkov, alebo rýchlosti plavby plávajúcich prostriedkov.
Doterajší stav techniky
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Poznáme viacero princípov na meranie vzdušnej rýchlosti, ktoré sú napríklad popísané v správe organizácie AGARD z roku 1980: AG-160-Vol.11 „Pressure and Flow Measurement“. Ak ďalej bude spomenutý pojem rýchlosť, alebo rýchlosť letu, alebo vzdušná rýchlosť, bude sa tým myslieť relatívna rýchlosť vzájomného pohybu medzi pohybujúcim sa prostriedkom a tekutým prostredím, napríklad vzduchom, a nie napríklad
medzi prostriedkom a zemou. Môže sa jednať napríklad o lietajúci prostriedok, či zariadenie, napríklad lietadlo. V súčasnosti na lietadlách, ktoré nie sú používané iba na experimenty, a lietajú iba podzvukovou rýchlosťou, je takmer vždy používaný princíp merania rýchlosti letu pomocou merania tlakov, a to celkového tlaku p c a statického tlaku p s . Statický tlak je tlak vzduchu vo vzdialenom okolí lietadla, ktoré nie je rozrušené
prúdením vzduchu v blízkosti lietadla. Celkový tlak je tlak vzduchu, ktorý by sme získali pri jeho zastavení
na prednej časti lietadla alebo iného telesa vloženého do prúdu vzduchu. Rozdiel medzi celkovým tlakom
a statickým tlakom sa nazýva náporový tlak. Pri rýchlosti letu ktorá neprekračuje tret inu rýchlosti zvuku sa
hodnota náporového tlaku rovná tlaku, ktorý nazývame dynamický tlak a označujeme ho písmenom q. Hodnota dynamického tlaku je funkciou druhej mocniny rýchlosti. Vyjadrené je to rovnicou
pc - ps = q =
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kde p c je celkový tlak, p s je statický tlak, q je dynamický tlak, ρ je hustota vzduchu a v je vzdušná rýchlosť.
Zmeraním rozdielu celkového a statického tlaku sa získava priamo hodnota dynamického tlaku
a tlakovým meracím prístrojom sa dynamický tlak prevádza na vzdušnú rýchlosť. Na získavanie celkového
a statického tlaku sa používajú rôzne sondy, ktoré sumarizuje referenčná publikácia NASA č. 1046 „Measurement of Aircraft Speed and Altitude“. Používajú sa buď pitot -statické sondy, ktorými sa získava súčasne
celkový aj statický tlak, alebo osobitne sonda s názvom „pitotova trubica“ na získanie celkového tlaku
a sonda s názvom „statický otvor“ na povrchu lietadla, ktorou sa získava statický tlak.
Na obr. 1 je schéma pitot-statickej sondy. Jej otvor 1 v prednej časti, na ktorú nabieha prúd vzduchu
v smere šípky s rýchlosťou v, je prepojený s vývodom celkového tlaku p c, a otvory 2 na bočnom povrchu
sondy sú prepojené s vývodom statického tlaku p s . Na obr. 2 je schéma pitotovej trubice 3 a statického otvoru
4 na povrchu lietadla. Na obr. 3 je príklad umiestnenia sond na lietadle. Pitot-statická sonda 5 býva umiestnená tak, aby jej predný koniec bol vo vzduchu, v mieste čo najmenej ovplyvnenom tlakovými rozruchmi
spôsobenými obtekaním lietadla. Oproti tomu, pitotova trubica 3 môže byť umiestnená ľubovoľne mimo
medznej vrstvy a mimo úplavu za inými časťami lietadla. Statický otvor 4 býva umiestnený na takom mieste
povrchu lietadla, kde je hodnota tlaku vzduchu na povrchu rovnaká ako hodnota tlaku vzduchu v mieste 6
mimo lietadla, s nerozrušeným prúdom. Pri zmene uhla nastavenia lietadla voči prúdeniu vzduchu dochádza
k nezanedbateľným zmenám tlaku v statickom otvore voči statickému tlaku a tým aj k chybe merania vzdušnej rýchlosti.
Bez ohľadu na druh sond, cieľom je vždy získať rozdiel tlakov Δp = p c – p s . Letecký rýchlomer, tiež
známy ako indikátor rýchlosti, je tlakový merací prístroj založený na predpoklade, že privádzaný rozdiel tlakov je presne dynamický tlak q. Rýchlomer prevádza dynamický tlak q na údaj vzdušnej rýchlosti v.
Najvýznamnejším zdrojom chyby merania vzdušnej rýchlosti pri nízkych rýchlostiach je chyba merania
statického tlaku – takzvaná polohová chyba, pretože je spôsobená odchýlkou polohy sondy statického tlaku
oproti optimálnej polohe. Veľkosť chyby je premenlivá a závisí na uhlovej odchýlke nabiehajúceho prúdu
voči referenčnému smeru. Tento problém je dlho známy, a je vlastnosťou všetkých zatiaľ uvedených sond.
Pri jednoduchších lietadlách sa zistená chyba uvádza v podobe tabuľky alebo grafu v príručke lietadla,
a v prípade presnej navigácie sa musí odpočítať od indikovaného údaja rýchlosti.
Na bezmotorových lietadlách, vetroňoch, za iným účelom ako je meranie rýchlosti, sa používa ďalší typ
tlakovej sondy – sonda celkovej energie (pozor, nie celkového tlaku). Účelom sondy je získať kompenzovaný
statický tlak p, ktorý je súčtom statického tlaku p s a zápornej hodnoty dynamického tlaku q:
p = ps - q .
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Tento tlak sa používa na kompenzované meranie vertikálnej rýchlosti vetroňa. Kompenzovanie vertikálnej rýchlosti vylučuje prechodné zmeny údaja o vertikálnej rýchlosti spôsobené zmenou vzdušnej rýchlosti,
teda zmenou kinetickej energie lietadla. Tieto prechodné zmeny údaja o vertikálnej rýchlosti nie sú spôsobené vertikálnym pohybom okolitej vzduchovej hmoty, a pri pilotovaní vetroňa je záujem hlavne o informáciu
o vertikálnom pohybe vzduchu a nie o výslednom vertikálnom pohybe vetroňa.
Vplyv zmeny vzdušnej rýchlosti na zmenu vertikálnej rýchlosti lietadla je dôsledkom zachovania energie.
Zachovanie celkovej energie lietadla sa prejavuje tak, že pri spomalení rýchlosti pohybu lietadla dochádza
k zmenšeniu kinetickej energie lietadla a k zväčšeniu potenciálnej energie lietadla. Zmenšenie kinetickej
energie je nepriamo merané zmenšením dynamického tlaku, a zväčšenie potenciálnej energie je nepriamo
merané zmenšením statického tlaku, pretože v zemskej atmosfére tlak vzduchu klesá pri zväčšení výšky letu.
Zmenšenie rýchlosti sa prejaví v skutočnosti aj v meraných údajoch ako zvýšenie vertikálnej rýchlosti lietadla.
Štandardný prístroj na meranie vertikálnej rýchlosti lietadla, takzvaný variometer, je tlakový merací prístroj, ku ktorému sa privádza statický tlak, a je citlivý iba na zmenu potenciálnej energie lietadla, teda na zmenu výšky letu. Pri privedení kompenzovaného statického tlaku (p s – q) zo sondy celkovej energie
namiesto statického tlaku, ten istý variometer (nazývaný aj kompenzovaný variometer alebo TEK variometer) je citlivý na zmenu celkovej energie, teda na zmenu výšky letu kompenzovanú o efekt zmeny kinetickej
energie. Údaj kompenzovaného variometra stále neposkytuje čistú informáciu o zmenách vertikálneho pohybe okolitej vzduchovej hmoty, ale je významným vylepšením štandardného variometra na účely merania vertikálneho pohybu vzduchu.
Podstatou sondy celkovej energie je taká konfigurácia vonkajšieho tvaru a polohy otvorov, ktorá zabezpečí vývod tlaku, ktorého hodnota sa čo najpresnejšie blíži k hodnote kompenzovaného statického tlaku
(p s – q) a ktorá zabezpečí aby bol tento tlak čo najmenej citlivý na zmenu uhla sondy voči nabiehajúcemu
prúdu.
Jednu z prvých použiteľných sond celkovej energie opísal Oran W. Nicks v roku 1977 v patente
US 4061028. Výhodou je nízka cena a ľahká vyrobiteľnosť.
Neskôr sa objavili sondy celkovej energie s menšou citlivosťou na zmenu uhla voči nabiehajúcemu prúdu. Porovnanie tejto vlastnosti rôznych sond je popísané v nemeckom časopise Aerokurier 6/2007. Dve z najlepších sond z tohto porovnania sú na obr. 4 – pod číslom 7 je sonda celkovej energie typu Braunschweig, a 8
je dvojštrbinová sonda celkovej energie.
Podstata technického riešenia
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Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energie, (anglicky: total energy probe), spočíva v tom,
že pri kombinácii tejto sondy s pitotovou trubicou je možné získať rozdiel tlakov, ktorý je dvojnásobkom dynamického tlaku, a dá sa tak použiť na meranie vzdušnej rýchlosti.
Rozdiel tlakov Δp je tvorený rozdielom celkového tlaku p c z pitotovej trubice a kompenzovaného statického tlaku (p s - q) zo sondy celkovej energie,

40

∆p = p c - (p - q).
s

Pretože z úplne prvej rovnice vyplýva, že celkový tlak súčtom statického a dynamického tlaku, p c = p s + q,
rozdiel tlakov
45

∆p = (p s + q) - (p - q) = q + q = 2q .
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Pri použití sondy celkovej energie na meranie rýchlosti je nutné použiť rýchlomer (indikátor rýchlosti,
anglicky airspeed indicator) s inou kalibráciou, pretože štandardný rýchlomer predpokladá pri rýchlostiach
menších ako tretina rýchlosti zvuku, že rozdiel tlakov na jeho vstupe je tvorený jednonásobkom dynamického tlaku. (Štandardná kalibrácia je popísaná napríklad v norme SAE AS-8019A.) Pretože dynamický tlak závisí na druhej mocnine rýchlosti, po privedení dvojnásobného rozdielu tlakov zo sondy celkovej energie
a z pitotovej trubice bude rýchlomer so štandardnou kalibráciou ukazovať 1.41-krát väčšiu rýchlosť (presne
násobok odmocniny 2), než zodpovedá skutočnosti.
Nevýhodou je nutnosť rýchlomera s neštandardnou kalibráciou.
Výhodou je využitie menšej citlivosti tlaku privádzaného zo sond celkovej energie na zmeny uhla voči
nabiehajúcemu prúdu vzduchu než pri sondách statického tlaku. Výsledkom je tak presnejší údaj o rýchlosti,
nezávisle na zmene polohového uhla prostriedku voči smeru jeho pohybu. V závislosti od použitého druhu
sondy celkovej energie je možné očakávať zachovanie konšt antnej hodnoty tlaku a presné meranie rýchlosti
pri odchýlke voči priamemu smeru obtekania až 40°. Pri zvyčajnom použití sond celkového a statického tla-

3

S K 133-2019 U1

ku je chyba merania rýchlosti zjavná už pri odchýlke 10° a 100-percentná chyba merania rýchlosti je pri odchýlke okolo 70°.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Obr. 1: Schéma pitot-statickej sondy.
Obr. 2: Schémy pitotovej trubice a statického otvoru.
Obr. 3: Schémy príkladov umiestnenia pitot-statickej sondy, pitotovej trubice a statického otvoru na lietadla.
Obr. 4: Schémy sond celkovej energie.
Obr. 5: Schéma príkladu umiestnenia pitotovej trubice a sondy celkovej energie na lietadle.
Príklady uskutočnenia
Na obr. 5 je schéma príkladu umiestnenia pitotovej trubice 3 a sondy 9 celkovej energie na lietadle tak,
aby umožnili meranie rýchlosti. Rozdiel tlakov Δp je tvorený rozdielom celkového tlaku p c z pitotovej trubice a kompenzovaného statického tlaku (p s - q) zo sondy celkovej energie. Výsledný rozdiel tlakov má pri
rýchlosti neprevyšujúcej tretinu rýchlosti zvuku v danom prostredí hodnotu zhodnú s dvojnásobkom hodnoty
dynamického tlaku: Δp = 2q.
Sonda celkového tlaku 3 musí byť umiestnená dostatočne ďaleko od povrchu lietadla, mimo jeho medznej vrstvy, a mimo úplavu vznikajúceho za pevnými prekážkami.
Umiestnenie sondy celkovej energie 9 závisí na individuálnom vonkajšom tvare lietadla, ale vždy sa dá
nájsť vhodné miesto. Vhodné miesto musí mať na povrchu rovnaký tlak ako je statický tlak a hľadá sa experimentálne alebo počítačovou simuláciou.
Tlaky zo sond 3 a 9 môžu byť pripojené na neštandardne kalibrovaný pneumaticko -mechanický indikátor
rýchlosti (s tlakovými membránami a mechanickými prevodmi). Zvláš ť výhodné a jednoduché je použitie
sondy celkovej energie na meranie nízkych rýchlostí (neprekračujúcich tretinu rýchlosti zvuku v prostredí),
kde neštandardná kalibrácia indikátora spočíva v lineárnom zmenšení indikovaných rýchlostí. V prípade
presnej sondy celkovej energie, použitý indikátor rýchlosti musí byť kalibrovaný neštandardne tak, aby ukazoval 1.41-násobne nižší údaj (presnejšie násobok odmocniny 2) oproti štandardne kalibrovanému indikátoru
rýchlosti.
Skutočná sonda celkovej energie poskytuje tlak líšiaci sa od ideálneho kompenzovaného tlaku (p s – q),
a odchýlka sa vyjadruje pomocou koeficienta k kompenzovaného statického tlaku, ktorý vyjadruje, akú pomernú časť dynamického tlaku q musíme odčítať od statického tlaku p s , aby sme dostali kompenzovaný tlak
skutočnej sondy celkovej energie (budeme ho nazývať aj skutočný kompenzovaný tlak). Ideálna sonda celkovej energie má hodnotu koeficienta k=1, pretože poskytuje tlak (p s - 1q). Hodnota skutočného kompenzovaného tlaku je (p s - kq), a indikátor rýchlosti musí byť pri použití skutočnej sondy celkovej energie kalibrovaný tak aby oproti údaju štandardne kalibrovaného indikátora ukazoval násobok odmocniny (1+k).
V schéme na obr. 5 je sonda 9 celkovej energie zobrazená pomocou tvaru sondy 7 typu Braunschweig, ale
použitá môže byť aj sonda 8 dvojštrbinového typu, alebo sonda celkovej energie akéhokoľvek iného typu
s podobne malou citlivosťou na zmenu uhla polohy.
Rozdiel tlakov zo sond 3 a 9 nemusí byť meraný a prevádzaný na údaj o rýchlosti iba pneumatickomechanickým indikátorom. Môže byť meraný a prevádzaný aj elektrickým meracím systémom, napríklad
tlakovo-elektrickým prevodníkom a ďalej spracovávaný a prevádzaný na údaj o rýchlosti analógovo alebo
digitálne, napríklad pomocou počítačových algoritmov.
Popis tohoto príkladu je rovnaký aj v prípade, že nemeriame rýchlosť lietadla voči vzduchu, ale rýchlosť
iného pohybujúceho sa prostriedku voči inému plynnému alebo kvapalnému tekutému prostrediu, napr. lode
voči vode.
Priemyselná využiteľnosť

55

Spôsob meranie rýchlosti pomocou sondy celkovej energie je využiteľný na meranie rýchlosti letu lietadiel, iných lietajúcich prostriedkov, napr. dronov, ale aj rýchlosti iných prostriedkov, ktoré sa pohybujú plynným alebo kvapalným prostredím, a kde je potreba merať relatívnu rýchlosť medzi prostriedkom
a prostredím, napr. pri lodiach, ponorkách a automobiloch.
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1. Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energie, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
kompenzovaný statický tlak p zo sondy (9) celkovej en ergie a celkový tlak p c z pitotovej trubice (3) sa privádzajú do meracieho systému; meracím systémom sa zisťuje rozdiel Δp tlakov medzi kompenzovaným statickým tlakom p zo sondy (9) celkovej energie a celkovým tlakom p c z pitotovej trubice (3); získaný rozdiel tlakov Δp = p c – p sa meracím systémom prevádza na údaj relatívnej rýchlosti medzi pohybujúcim sa prostriedkom a prostredím.
2. Spôsob merania rýchlosti, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ako merací systém
sa používa pneumaticko-mechanický indikátor rýchlosti, ktorý je neštandardne kalibrovaný.
3. Spôsob merania rýchlosti, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na meranie sa používa elektrický analógový alebo digitálny merací systém alebo ich kombinácia.
4. Spôsob merania rýchlosti, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri rýchlostiach
menších ako 1/3 rýchlosti zvuku, pre presnú sondu celkovej energie sa hodnota rozdielu Δp tlakov rovná
dvojnásobku dynamického tlaku q, podľa vzťahu Δp = 2∙q, a použitý merací systém ukazuje 1.41-násobne
menšiu rýchlosť oproti štandardne kalibrovanému pneumaticko -mechanickému indikátoru rýchlosti.
5. Spôsob merania rýchlosti, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri rýchlostiach
menších ako 1/3 rýchlosti zvuku, pre skutočnú sondu celkovej energie, pri hodn ote k koeficienta kompenzovaného statického tlaku a pri hodnote kompenzovaného statického tlaku p zo sondy (9) celkovej energie
p = (p s – k∙q) sa hodnota rozdielu Δp tlakov rovná (1+k)-násobku dynamického tlaku q, podľa vzťahu
Δp = (1 + k)∙q, a použitý merací systém ukazuje násobne menšiu rýchlosť oproti štandardne kalibrovanému
pneumaticko-mechanickému indikátoru rýchlosti, pričom hodnota násobku je odmocnina (1+k).
2 výkresy
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