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Апстракт—У овом раду приказана је теорија мерења протока флуида, различите методе мерења протока нестишљивих 
флуида (течности) са посебним освртом на мерење протока у хидротехници. Приказани су услови на основу којих се 
одређује адекватна мерна метода, а затим су укратко представљене неке од најчешће корићених метода, као што су 
апсолутно мерење протока, хидрауличке методе и методе брзина – протицајни пресек. Детаљније је обрађена метода брзина 
– протицајни пресек на примеру електромагнетних мерача протока, као једне од најпопуларнијих и најпоузданијих метода 
за мерење протока под притиском. Приказане су и карактеристике једног од комерцијалних електромагнетних мерача 
протока. 

Кључне речи – ЕМ мерачи протока; мерење протока; брзина – протицајни пресек;  

1 УВОД  
У овом раду приказаће се разне методе мерења протока у области хидротехнике. Проток флуида је основна 

величина која треба да буде позната како за управљање сложеним хидротехничким системима, тако и за њихово 
пројектовање. Међутим, мерење ове величине је сложено. При избору адекватне методе за мерење протока, 
потребно је размотрити све услове на мерном месту, од којих су најбитнији [1]:  

 хидраулички услови, 

 карактеристике флуида, 

 физичке карактеристике проводника флуида (цеви или канала), 

 услови околине на локацији мерења. 

Честа је појава да су различити услови у међусобној супротности као и да се мењају кроз време на истом 
мерном месту, па су због тога развијене разне методе мерења протока. Неке од метода могу добро одговорити на 
поједине услове, али су други услови лимитирајући фактор за њихово коришћење. Један од примера је мерење 
протока у канализационим системима применом доплерових сензора, који захтевају „прљаву“ воду за одбијање 
звучног таласа, али таложењем материјала на сензор престају са радом. За одабир адекватне методе за мерење 
протока потребна је комплетна анализа мерног места и познавање принципа рада разних типова уређаја.  

2 МЕТОДЕ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТОКА 
Већина метода за мерење протока у хидротехници може се разврстати у три групе [2]:  

1. апсолутно мерење протока, 

2. хидрауличке методе, 

3. методе брзина – протицајни пресек. 

2.1 Апсолутно мерење протока 
Суштина ове методе је добијање протока мерењем основних SI јединица. Може се мерити протекла 

запремина (преко дужине) или маса протеклог флуида, и са мерењем времена добија се вредност протока. Ова 
метода се користи скоро искључиво у лабораторијским условима и првенствено служи за калибрацију других 
уређаја јер се овом методом постижу највише тачности.  

2.2 Хидрауличке методе 
Хидрауличке методе за мерење протока користе се у отвореним токовима и заснивају се на томе да постоји 

једнозначна веза између дубине воде у одређеном попречном пресеку тока и протока. С обзиром да су ове методе 
довољно изучене, правилним обликовањем попречног пресека на мерном месту према подацима из литературе, 
могуће је релативно лако добити ову везу, па се мерење протока своди само на мерење дубине. 

Дубину воде могуће је мерити на различите начине, од којих су најчешћи следећи:  
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 директним мерењем дужине, преко водомерне летве; 

 капацитивним претварачима, чији се принцип рада заснива на разлици делектричне константе за ваздух 
и флуид чији се проток мери; 

 директно мерење времена - време путовања ултразвука (радар) или светлосног зрака од извора до 
површине воде и назад (Слика 1); 

 мерење магнетнорестриктивним претварачем – емитује се електрични импулс који путује дуж челичне 
шипке која је делом зароњена у воду – импулс се одбија на месту где стални магнет у пловку који је 
постављен у шипки прави радијално магнетно поље, па се мери време путовања импулса до површине 
воде и назад. 
 

 
Слика 1: Хидраулички објекат за мерење протока помоћу мерења дубине (дубина се мери радаром). 

2.3 Методе брзина – протицајни пресек 
Ове методе спадају у најчешће заступљене методе за мерење протока, захваљујући њиховој могућности да 

покрију широк спектар различитих проблема. Суштина ових метода је да је на основу познате средње профилске 
брзине и познате геометрије попречног пресека, могуће одредити проток према једноставној формули Q=vА где 
је Q - проток, А - површина попречног пресека и v - средња профилска брзина. 

Средња профилска брзина се може мерити према једној од три методе: 

 Интегрална метода – цео протицајни пресек утиче на мерење брзине. Пример ових метода су 
електромагнетни сензори протока у цевовoдима под притиском, мерења преко промене притиска (јер 
цео пресек утиче на промену притиска). 

 Полу-интегрална метода – део протицајног пресека утиче на мерење брзине. пример су Доплерови 
сензори у отовреним токовима. Сензор мери брзину у једној вертикали у пресеку и на основу ње се 
изводи закључак о средњој профилској брзини. 

 Мерење брзине у тачки - Пример је Питоова цев где се брзина мери у једној тачки за коју се 
предпоставља да је тачка у којој је брзина једнака средњој профилској. 

2.3.1 Мерење брзине помоћу Питоове цеви 

Под претпоставком да се укупна енергија флуида састоји из потенцијалне и кинетичке енергије, уколико је 
позната кинетичка енергија, могуће је одредити и брзину флуида. Укупна енергија флуида мери се преко 
притиска у цеви која је постављена у правцу тока флуида (Слика 2), док се потенцијална енергија добија 
мерењем притиска у цеви која је постављена управно на ток. Разлика ова два мерења даје кинетичку енергију 
флуида помоћу које се одређује брзина флуида у тачки у којој се притисак мери.  

 
Слика 2: Илустрација и фотографија Питоове цеви. 

 



2.3.2 Мерење брзине преко промене притиска 

Због сужења протицајног профила, повећава се брзина флуида (једначина континуитета остаје задовољена) а 
самим тим и кинетичка енергија флуида. Како укупна енергија флуида остаје иста (осим дела енергије који се 
неповратно изгуби на самој прирубници), део енергије се претвара у кинетичку на рачун потенцијалне, те се 
може очитати пад статичког притиска флуида. На основу мереног пада притиска, коришћењем једначине 
континуитета и Бернулијеве једначине, може се одредити проток флуида. Сужење се може реализовати на 
кратком елементу (пригушна плоча) или дужем елементу – Вентуријева цеви. 

2.3.3 Мерачи брзине засновани на мерењу силе отпора  

 Принцип рада ових мерила се заснива на мерењу силе која делује на тело које се налази у центру цевовода, 
настале услед отпора кретању флуида. С обзиром да сила настаје услед разлике притиска, ово је заправо 
подгрупа мерења на принципу промене притиска. Постоје две основне варијанте ових мерила: мерила са 
константном силом и променљивим попречнм пресеком цевовода - ротаметри, и мерила са променљивом силом 
и константним пресеком цевовода -мерила са метом. 

Ротаметри се састоје од коничне цеви у којој вода струји на више и у којој објекат (чигра или сфера) заузима 
положај где се силе тежине објекта и силе потиска услед струјања флуида изједначују. Сила тежине је константа, 
а сила потиска се мења захваљујући промењивим попречним пресеком. На основу положаја који објекат заузме, 
може се одредити проток. 

Код мерила са метом се у центру хоризонталне цеви, на пут струје флуида поставља танак диск – мета 
натегнут опругом, чији је положај пропорционалан протоку. 

2.3.4 Методе детаљних мерења брзина 

 Ове методе користе се у отвереним токовима, и њихова суштина је мерење брзине у што више тачака. 
Осредњавањем мерених брзина добија се средња профилска брзина.  

До недавно је основни инструмент за мерење брзина било хидрометријско крило, које се састоји од елисе 
чији је број обртаја пропорционалан брзини у мереној тачки. Ова мерења су на великим токовима трајала по пар 
дана, па је велики проблем представљало промена протока током самог мерења. Новија метода за мерење поља 
брзина је ADCP уређај (Acoustic Doppler Current Profiler), Слика 3. Овај уређај ради на принципима Доплеровог 
ефекта – емитују се кратки пакети звучних таласа у различитим правцима а затим се слуша ехо ових сигнала који 
је промењене фреквенције. Разлагањем еха на више временски сукцесивних сегмента, одређују се фреквенције у 
одређеном броју контролних запремина (дељење на сегменте је аналогно постављању хидрометријског крила на 
различите дубине). Мерење брзине у профилу се и на највећим водотоцима може обавити у року од пар сати. 

             
Слика 3. Принцип рада ADCP уређаја и његов изглед. 

 

2.3.5 Мерачи брзине засновани на откидању вртлога 

Ови уређаји користе појаву откидања вртлога који се јављају када флуид струји око тела нехидрауличког 
облика. Ток флуида не може да следи облик објекта и гранични слој флуида се одваја од њега, формирајући 
турбулентне вртлоге са страна објекта. У току кретања, величина ових вртлога се повећава, да би на крају дошло 
до њиховог откидања од објекта, наизменично са једне и са друге стране објекта. Брзина њиховог формирања и 
откидања је директно пропорционална запреминском протоку флуида.  

2.3.6 Ултразвучни мерачи протока 
Ултразвучни мерачи протока могу се поделити у две групе: 

1. Мерење кашњења звука између два сета пријемника/предајника. Звук путује дијагонално узводно и 
низводно од правца тока, па се из резлике брзине звука добија проток. За оваква мерења потребна је 
чиста вода, 



2. Уређаји који се заснивају на Доплеровом ефекту – мери се промена фреквенције звука који се одбија 
од нечистоћа у флуиду. Претпоставка је да се нечистоће крећу истом брзином као и флуид. 

3 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ МЕРАЧИ ПРОТОКА 
Електромагнетни мерачи (ЕМ) заснивају се на Фарадејевом принципу електромагнетне индукције. Њихов 

принцип рада је следећи: вода која је проводник се креће одређеном брзином кроз електромагнетно поље које 
ствара намотај са струјом, па се по Фарадејевом закону у води индукује струја, а на крајевима електрода сензора 
које се налазе у води се индукује напон. Овај напон је пропорционалан брзини воде [3]. 

3.1 Теоријске основе 
Основна једначина за електромагнетно мерење средње профилске брзине за електромагнетне мераче 

протока у системима под притиском гласи, Слика 4 [4]: 

 e srU kBL v   

где је U - индукован напон, B – магнетна индукција, Lе - раздаљина између електрода, vsr средња профилска 
брзина, а k константа.  

  
Слика 4:  Илустрација принципа рада електромагнетног мерача протока: 1 – калемови; 2 – цев за мерење; 3 – електроде. 

Константа k је калибрациони фактор који је последица тога да једначина важи само у случају да су 
испуњена два услова: 

1. магнетно поље је унифромно, 

2. профил брзина је осно симетричан. 

Нажалост, у реалним експлотационим условима, ови захтеви никада нису испуњени. Униформно поље је 
немогуће остварити, док се осно симетрично поље брзина остварује само у ретким условима. Да би профил 
брзина био симетричан, потребан је потпуно развијен ток у цеви, а то захтева дугачку праволинијску деоницу 
без локалних сметњи, што се у пракси ретко среће. 

3.2 Индустријски дизајн 
Електромагнетни мерач протока састоји се од два основна елемента, Слика 5: 

1. сензор (примарни елемент), 

2. трансмитер (секундарни елемент).  

 
Слика 5. Приказ примарног и секундарног елемента ЕМ мерача. 

Сензор се састоји од цеви за мерење са изолaционим слојем, фланшним спојевима, калемовима за 
генерисање магнетног поља и електрода. Електроде су постављене на супротним крајевима цеви под правим 
углом у односу на магнетно поље. Побуда калемова за прављење магнетног поља може бити наизменичном или 
једносмерном струјом. Први електромагнетни уређаји су за формирање магнетног поља користили синусну 
побуду на мрежној фреквенцији (код нас на 50 Hz). Тиме је постизано добро потискивање сметњи од мрежног 



напона, али су губици били велики као и сметње услед клизања нуле и спорих електролитичких процеса. 
Савремени електромагнетни уређаји користе импулсну побуду помоћу правоугаоних импулса, обично 
фреквенција 8.33 Hz или 12.5 Hz (умножци од 50 Hz) [5].  

3.3 Комерцијални електромагнетни мерач протока – ABB FlowMaster 
Основне предности уређаја ABB FlowMaster које је произвођач издвојио су [6]:  

 Мерење протока у оба смера (мада је ово генерална одлика свих ЕМ мерача пртока), 

 Трансмитер способан за аутоматску калибрацију,  

 Мерења правих вредности импедансе електрода и калема, 

 HART протокол – уз помоћ овог протокола, ЕМ мерач је могуће повезати како на аналогне тако и на 
дигиталне логере веома једноставно, 

 Read-only начин коришћења са великом сигурношћу. Овај мод је посебно значајан за случајеве када се 
уређај користи за наплату, 

 Стандарди IP68, NEMA6P за основни елемент – уређај је могуће поставити у просторијама у којима се 
очекује плављење или затрпати основни уређај испод земље, док се комуникација са трансмитером 
успоставља преко кабла чија је максимална дужина 200m.  

3.4 Пример примене комерцијалног мерача 
Електромагнетни мерач протока је уграђен у систем приказан на Слици 6.  
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Слика 6  Систем са уграђеним мерачем протока. 

 
Сензор протока је повезан на напајање наизменичним напоном  230 V, 50 Hz, као што је то приказано на 

Слици 7. Излазна једносмерна струја мерача I је у стандардном опсегу од 4 mA до 20 mA. Аквизициона картица 
NI USB 6009 има могућност да мери напон у опсегу до 10 V, па се струја I пропушта кроз отпорник R 
отпорности 330 Ω, чиме се добија напон у опсегу од 1,32 V до 6,6 V. Аквизициона картица је повезана преко 
USB прикључка на персонални рачунар са LabVIEW софтвером. Одговарајућа апликација приказује вредност 
напона прикљученог на аналогни улаз картице (AI+), а исти се прерачунава у проток.  
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Слика 7: Електрична шема веза коришћеног мерача протока.  

 
Овај пример указује на широке могућности примене мерача протока, како за директно праћење протока 

преко уграђеног дисплеја, тако и за праћење протока у дужем временском периоду помоћу персоналног 
рачунара, за даљу обраду података мерења, за сложенија мерења и испитивања, за реализацију система са 
аутоматским управљањем протоком и друго. 



4 ЗАКЉУЧАК 
Апсолутно мерење протока, као најтачнија метода, могуће је само у лабораторијским условима. 

Хидрауличке методе за мерење протока су једноставне јер захтевају само мерење дубине. Нажалост, извођење 
хидрауличких објеката са познатом геометријом за потребе ових мерења је скупо и у одређеним ситуацијама 
немогуће јер захтева предвиђање оваквих објеката још у фази пројектовања.  

Мерења протока преко методе брзина – протицајни пресек је најчешће коришћења метода јер се може 
применити на највећем броју мерних места. Основни проблем ове методе је правилно мерење средње 
профилске брзине.  

Електромагнетни мерачи протока су постали једна од најпопуларнијих метода за мерење протока у 
системима под притиском. Калибрација ових уређаја је једноставна. Једна од великих предности ових уређаја је 
недостатак покретних делова што их чини веома робусним. Овакви уређаји су погодни за континуално мерење 
јер је њихово повезивање на систем за аквизицију података релативно једноставно. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

[1] Godley, A. (2002). Flow measurement in partially filled closed conduits. Flow Measurement and 
Instrumentation, 13(5), 197-201.  

[2] Michalski, A. (2000). Flow measurements in open irrigation channels. IEEE Instrumentation & Measurement 
Magazine, 3(1), 12-16. 

[3] Radojković, M., D. Obradović i Č. Maksimović. (1989). Primena racunara u komunalnoj hidrotehnici. Naucna 
knjiga. Beograd. 

[4] ISO standard 20456. Measurement of fluid flow in closed conduits — Guidance for the use of electromagnetic 
flowmeters for conductive liquids. 

[5] Ristić Z, Prodanović D, Ivetić M, Vujičić V. Problemi merenja brzine provodne tečnosti u tački 
elektromagnetnom metodom i predlog rešenja. 

[6] ABB WaterMaster User Manual 

 

 


