
Měření profilu proudového pole za překážkou  
v mezikruhovém průřezu pomocí metody  

laserové anenometrie (PIV) na experimentálním zařízení. 

 
 
Abstrakt: 

Funkční vzorek slouží pro simulaci části mezikruhového průtočného kanálu palivové tyče  
jaderného reaktoru. Součástí modelu jsou skutečné distanční mřížky které fixují polohu  
palivových tyčí vůči sobě a vytváří tak přirozenou překážku v průtočné části reaktoru. 
Funkční vzorek umožňuje vizualizovat rychlostní proudové pole za překážkou 
na mezikruhovém kanále na relativně malých rozměrech (zhruba do 3mm). Využívá se zde 
optické měřící metody PIV (Particle Image Velocimetry). Model palivové tyče 

na laboratorním zařízení byl navržen s ohledem na problematiku optických vlastností a indexu 

lomu při přechodu vzduch-plexisklo, plexisklo-voda. Součástí funkčního vzorku je měřící rám 

a panoramatická otočná hlava pro přesné nastavení polohy paprsku laseru a pozice objektivu 

pro záznam obrazu. 

 
Klíčová slova: 

laserová anenometrie, PIV - Particle Image Velocimetry, mezikruhový vertikální kanál, 

proudové rychlostní pole, překážka, plexisklová trubice. 

 

Popis funkčního vzorku: 

Použitá metoda PIV na zobrazeném modelu palivové tyče jaderného reaktoru na obr. č.1. Zde  

jsou uvedeny důležité rozměry vyšetřovaného průtočného mezikruhového kanálu a distanční 

mřížky. Z přiloženého obrázku je patrné, že sledovaná oblast je velmi malých rozměrů.  

   

Obr. č.1 : Model palivové tyče v jaderném reaktoru a příklad distanční mřížky 

 

Měření bylo velmi citlivé na přesnost nastavení laserového paprsku a záznamové kamery. 

Přesnost měření závisela také na velikosti použitých částic, rychlostním gradientu, délce 

prodlevy mezi 2 záblesky, intenzitě laserové paprsku atd.  
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Dalším velmi důležitým faktorem je index lomu na rozhraní mezi vzduchem, plexisklem 

a vodou. U vody je index lomu zhruba 1.33, u vzduchu 1.0003 a plexiskla 1.49. Z těchto 

hodnot je patrné, že v závislosti na indexu lomu může docházet k ovlivnění výsledného 

obrazu a k získání nepřesných výsledků. Při návrhu plexisklové trubice byly tyto uvedené 

faktory uvažovány a výsledná konstrukce se to snaží eliminovat viz obr. č.2 a č.3. Největší 

důraz byl kladen na přechod vzduch-plexisklo, protože tento přechod způsobuje největší 

problémy a nepřesnosti. Řešením  je rovinná plocha pro dopad laserového paprsku 

a ke snímání obrazu. Z tohoto důvodu vzniknul na plexisklové trubici přechodový prvek 

tj. kvádr s dírou ve středu. Tento přechodový prvek nám eliminuje problémy s válcovým 

povrchem. Druhý přechod voda-plexisklo už není zásadní, protože mezi hodnotami indexu 

lomu není tak velký rozdíl jako u předchozího přechodu. 

Obr. č.2 : Schématické zobrazení palivové tyče a měřícího rámu pro upevnění  

laseru a objektivu k měření optickou metodou PIV 

   

Objektivy byly přichyceny k CCD čipu Flow Sense  4M 1/2" zakoupeného od firmy Dantec, 

který zajišť oval záznam obrazu z použitých objektivů. Laserový paprsek byl buzen pomocí 

NewWave Research Model 25 300 Solo 200XT-15Hz také od firmy Dantec. Záznam 

a zpracování bylo prováděno dodaným softwarem k zařízení PIV pomocí Dynamic Studio 

v.2.30 na pracovní stanici PC Dell Precision PWS 690 a 390 na platformě Windows XP 

Professional. 

Obr. č.3 : Poloha laseru a objektivu na panoramatické otočné hlavě k modelu palivové tyče 

jaderného reaktoru při měření metodou PIV 


