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Abstrakt CZ 

Hlavním cílem funkčního vzorku je zpřesnění způsobu určení natočení pěti-otvorových 

pneumatických sond používaných pro měření proudových polí za rozváděcím a oběžným kole 

experimentální vzduchové turbíny. 

 

Klíčová slova: experimentální zařízení, pneumatická sonda 

 

Abstract EN 

The main objective of the functional sample is to refine the method of determining the 

five-hole pneumatic probes rotation used to the experimental air turbine flow fields 

measurement behind the stator and rotor blades. 

 

Keywords: experimental device, pneumatic probe 
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Úvod 

Na experimentální jednostupňové vzduchové turbíně (dále jen VT-400) se provádí 

dlouholetý výzkum v oblasti proudění průtočnou částí. Zjišťují se integrální charakteristiky 

turbínového stupně a také se provádí detailní měření proudových polí za statorovým i 

rotorovým kolem. Druhá zmíněná oblast měření se provádí pomocí dvou pěti-otvorových 

pneumatických sond. Tyto sondy jsou osazeny v traverzovacím systému a jejich pohyb je 

řízený pomocí krokových motorů, které sondám umožňují pohyb v radiálním a obvodovým 

směru a rotaci kolem vlastní osy. Jelikož během reálného provozu turbíny není možná vizuální 

kontrola sond, je z pohledu správné kalibrace důležité správně stanovit jejich výchozí polohu 

ve všech uvedených směrech. K tomuto účelu se v řídicím systému implementovala tzv. 

„home poloha“ obou sond, která tuto polohu zajišťuje. 

Z pohledu realizace „home polohy“ bylo nejobtížnější určení směru natočení sondy. 

Z tohoto důvodu vzniklo pomocné zařízení, které nám výrazným způsobem přispívá 

ke zpřesnění celého procesu. 
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Popis funkčního vzorku 

Na  Obr. 1 je znázorněný model zmíněného traverzovacího systému, který je součástí 

zařízení VT-400. 

 

Obr. 1 3D model traverzovacího systému pro řízení pneumatických sond 

Z uvedeného modelu je klíčovou částí upevnění sondy v držáku, který je přichycen 

k tělesu krokového motoru pomocí čtyř šroubů. Na následujícím obrázku (Obr. 2) jsou 

azurovou barvou odlišeny jak držák sondy (vlevo), tak samotná pneumatická sonda (vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 3D Detail držáku (vlevo) a pneumatické sondy (vpravo) 
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Řešení způsobu odečtení úhlu natočení sondy spočívá v jednoduché instalaci 

speciálního úhloměru na držák sondy. K odečtení úhlu slouží samostatný směrový ukazatel 

umístěný přímo na těle sondy. Oba díly jsou vyrobeny z plastu pomocí 3D tisku. Fotografie 

funkčního vzorku instalovaného přímo na zařízení je na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Detail funkčního vzorku v provozu 

 

 


