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VYBAVENÍLABORATO~E 

Pro studium proudění jsou k dispozici moderní 
optické diagnostické metody: laserová 
Dopplerovská anemometrie nebo PIV - Partlcle 
Image Velocimetry a také klasické a dlouhodobě 
vyvfjené metody jako je termoanemometrie se 
žhavenými drátky a filmy. K vizualizaci proudění 
vzduchu se využívá metoda zavádění kouře/mlhy 
nebo bublin s osvětlením pomocr tzv. laserového 
nože a záznamem obrazu pomoci rychlé kamery 
nebo fotoaparátu. 

Součástí vybavení laboratoře je počítačově řízené 
měi'ení běžných charakter1stlk proudění, jako jsou 
průtoky, tlakové ztráty a teploty v prostředí NI Lab
View i další, v technice prostfedl často sledované 
fyzikální veličiny (vibrace a hluk, tlak v tekutinách, 
teploty). K vizualizaci a zpracování výsledků slouží 
programy Or1gln, Tecplot, AutoCAD a Matlab. 

•Vizualizace proudu z vyústky 

• Rychlostnr pole proudu z vyústky 
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INVESTICE DO ROZVOJE vzoeLAvANI 

Laboratoř větracích systémů 

Odbor termomechaniky a techniky prostfedí Eů FSI VUT v Brně provozuje 
laboratof větracfch systémQ s kvalitním experimentálnlm zaffzenlm 
a současnými měficími pffstroji. Laboratof umožnuje i"ešení širokého spektra 
problémC. souvisejících s prouděním vzduchu pomocí moderních optických 
metod. Laboratoř je navržena a vybavena zejména pro zkoušení zařízení 
určených k ventllacl místností a kabin dopravních prostredkll. V současnosti 
je zde prováděn napf. v9zkum a vývoj větracích vyCJstek kabin automobilO, 
jejich provoznl měfení a probíhá zde také základnl výzkum proudění v tru
bicích a blízkosti stěn. 
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