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SPECIFIKACE 

• záznam obrazu s maximálním rozlišením 
800x600 při snímkovací frekvenci 1 000 fps 

• maximální snímkovací frekvence 33000 fps (při 
snížení rozllšenr na 96x72) 

• pnpojenr k PC pomocí ethernetového kabelu 
• spouštění záznamu pomocí ručního spínače 

nebo externí elektronický trigger TIL 5 V 
• možnost zápisu analogového signálu až ze 4 

kanálů společně s videem 
• IDT LED svítidlo o výkonu 130 W pro dodatečné 

osvětlení scény 
• sada objektivů a filtru pro lepší zachycení scény 
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• Proud aerosolu z inhalaru 
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INVESTICE DO ROZVOJE vzoELAVANf 

Vysokorychlostní záznamová kamera 
Olympus i-Speed 2 
Kamera Olympus i-Speed 2 je kompaktní, pfenosná autonomní barevná 
kamera, která je vhodná pro snímáni velmi rychlých a krátkých periodických, 
přechodových I stochastických děJO. K dispozici Je celý systém včetně dlgl
talizéru obrazu, notebooku a dalšího pffslušenstvl pro záznam videa a jeho 
následné zpracováni a analýzu. Kamera má široké možnosti použití při výzku
mu, návrhu zaflzení a testování součástí a materlálQ. 

TYPICKÉ POUŽITÍ 

• získávání prvotních infonnací o charakteru proudění v dynamice tekutin a aero
dynamice, např. pl'ed aplikací optických měflcrch metod 

• vhodná i jako hlavnf experimentální metoda pn studiu proudových polí v tekutinách 
• vizualizace proudění vzduchu při výzkumu vytápění, větrání a klimatizace v místno

stech 
• sledovánf výtoku vzduchu/plynů z vyůstek a potrubí, výtoky z trysek, dvoufázový 

tok 
• posuzování vni1fnfho klimatu dopravních prostfedků 
• studium obtékání těles, směšování proudů plynu 
• crash testy, tracking (sledovánQ rychle se pohybujících objektů, zkoušení zbraní, 

testu střeliv a výbušnin 
• studium biomechaniky a biologických dějů 
• vyhodnocení trajektorií strojních mechanizmů, robotických linek, studium 

vysokorychlostních obráběcích procesů a podobně. 
• zkoumání spalovacích procesů 
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