
Technické info AIRFLOW/TSI č.109 

Přepočet standardní (standard) rychlosti na skutečnou (actual) rychlost 

Termické senzory, používané pro měření rychlosti vzduchu, jsou citlivé na změnu hustoty vzduchu a 

rychlost proudění vzduchu.  Termické anemometry, které tyto senzory využívají, indikují rychlosti 

nastavené na standardní podmínky. Pro přístroje řady AIRFLOW/TSI jsou standardní podmínky 

definovány pro teplotu 21,1 °C (70° F) a tlak 101,4 kPa (14,7 psia) při 0% relativní vlhkosti. Jiní 

výrobci anemometrů mohou používat jiné hodnoty standardních podmínek. 

Indikovaná rychlost se nazývá „Standard“ nebo také „Mass“. To je rychlost odpovídající pohybu 

proudu vzduchu ve standardních podmínkách (výše definovaných).  

V některých aplikacích (měřeních) může být požadavek na určení okamžité (actual) rychlosti, tj. 

přepočíst standardní rychlost na okamžitou. Okamžitá rychlost je rychlost, při které mikroskopické 

částice prachu mohou procházet měřeným vzdušným proudem. Pro přepočet na skutečnou rychlost 

potřebujete kompenzovat vliv teploty, tlaku a relativní vlhkosti. Níže uvedená tabulka 1 ukazuje 

rozdílné hodnoty standardní rychlosti a okamžité rychlosti pro několik různých podmínek měření.  

Tabulka 1 

Podmínky měření Standartní 
rychlost 

Skutečná (actual) 
rychlost 

Rozdíl (%) 

16°C, 30% r.v., 760 mmHg 5 m/s 4,94 m/s 1,2 

26°C, 70% r.v., 740 mmHg 5 m/s 5,35 m/s 7,0 

34°C, 30% r.v., 760 mmHg 5 m/s 5,30 m/s 6,1 

34°C, 80% r.v., 760 mmHg 5 m/s 5,45 m/s 9,0 

34°C, 80% r.v., 780 mmHg 5 m/s 5,30 m/s 6,1 

Pozn. 760 mmHg = 101,35 kPa 

Přepočet standartní rychlosti na skutečnou 

1) Korekce teploty a tlaku (suchý vzduch) 
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Kde: T = teplota vzduchu (°C) 

 Vskut dry = skutečná rychlost korigovaná na teplotu a tlak (m/s) 

 Vstd = standardní rychlost (m/s) 

 Pbar = celkový tlak vzduchu (barometrický tlak) (mmHg) 

 

 



2) Korekce s ohledem na relativní vlhkost 

Pokud je relativní vlhkost vysoká, obsahuje vzduch nezanedbatelné množství vodní páry. Ve většině 

případů je efekt změny vlhkosti na hustotu vzduchu při pokojové teplotě zanedbatelný. Avšak při 

vyšších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je dobré tento vliv do přepočtu zahrnout. Postup je 

následující: 

a) Určíme teplotu rosného bodu vzduchu, který budeme měřit – termické anemometry TA440 

nebo sondy 964 a 966 jsou vybaveny i čidlem relativní vlhkosti a dokáží indikovat přímo i 

teplotu rosného bodu. Hodnotu lze samozřejmě určit i psychrometrem. 

b) Z tabulky 2 získáme na základě hodnoty teploty rosného bodu hodnotu parciálního tlaku 

vodní páry (tj. tlak odpovídající příslušné absolutní vlhkosti) 

c) Vypočtěte skutečnou rychlost dle vztahu: 
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Kde: Vskut moinst = skutečná rychlost korigovaná na teplotu, tlak a relativní vlhkost (m/s) 

 Vskut dry = skutečná rychlost korigovaná na teplotu a tlak (m/s) 

total  = hustota vlhkého vzduchu 

dry  = hustota suchého vzduchu 

Pbar = celkový tlak vzduchu (barometrický tlak) (mmHg) 

Pvapor = parciální tlak vodní páry (mmHg) 

 

Příklad: 

Potřebujete převést standardní rychlost vzduchu na skutečnou. Teplota vzduchu je 26°C s relativní 

vlhkostí 70% a teplotou rosného bodu 20°C. Barometrický tlak je 740 mmHg. Naměřená hodnota 

standardní rychlosti je 5 m/s. 

 

 

Dosadíte do vzorce 1 a dostáváte: 
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Z tabulky 2 odečtěte hodnotu parciálního tlaku vodní páry pvapor = 17,55 mmHg (pro teplotu rosného 

bodu 20°C) a dosadíte do vzorce: 
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Tabulka 2  

Teplota rosného bodu (tDP) vs. Parciální tlak vodní páry (Pv) 

tDP (°C) Pv (mmHg) tDP (°C) Pv (mmHg) tDP (°C) Pv (mmHg) tDP (°C) Pv (mmHg) 

-50 0,029 -7 2,550 16 13,64 39 52,51 

-45 0,054 -6 2,778 17 14,54 40 55,40 

-40 0,096 -5 3,025 18 15,49 41 58,42 

-35 0,169 -4 3,291 19 16,49 42 61,58 

-30 0,288 -3 3,578 20 17,55 43 64,89 

-25 0,480 -2 3,887 21 18,66 44 68,35 

-24 0,530 -1 4,220 22 19,84 45 71,97 

-23 0,585 0 4,580 23 21,09 46 75,75 

-22 0,646 1 4,920 24 22,40 47 79,70 

-21 0,712 2 5,290 25 23,78 48 83,83 

-20 0,783 3 5,680 26 25,24 49 88,14 

-19 0,862 4 6,100 27 26,77 50 92,60 

-18 0,947 5 6,540 28 28,38 51 97,30 

-17 1,041 6 7,010 29 30,08 52 102,2 

-16 1,142 7 7,510 30 31,86 53 107,3 

-15 1,252 8 8,040 31 33,74 54 112,7 

-14 1,373 9 8,610 32 35,70 55 118,2 

-13 1,503 10 9,210 33 37,78 56 124,0 

-12 1,644 11 9,850 34 39,95 57 130,0 

-11 1,798 12 10,520 35 42,23 58 136,3 

-10 1,964 13 11,240 36 44,62 59 142,8 

-9 2,144 14 11,990 37 47,13 60 149,6 

-8 2,340 15 12,790 38 49,76   

Pozn.  1 mmHg = 1,33 hPa = 0,13 kPa 
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