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Teoretická část
•metody vizualizace
•experimentální zařízení
•didaktika a metodika experimentování
Praktická část
•praktická ukázka experimentů
•provedení měření
•záznam experimentu
•vyhodnocení



VIZUALIZACE PROUDĚNÍ

visualizační metody

optické metody nositelem informace o stavu 
objektu je světelné nebo jiné záření

§ zviditelnění fyzikálních veličin, charakterizujících proudění
§ zobrazení pozorované oblasti najednou
§ měření lokálních hodnot

zviditelnění proudění prostřednictvím 
speciálních látek, které jsou v kontaktu 
se sledovaným objektem 

počítačové modelování

podpora a současně konkurent optických a vizualizačních metod 

proč?

jak?



VIZUALIZAČNÍ METODY V KAPALINÁCH

sledování změn 
povrchu

obtékaného modelu

sledování částic,
která netvoří souvislá

vlákna ani oblasti

sledování přirozených
změn optických vlastností

chemické

fyzikální

mechanické

sledování částic,
která tvoří souvislá
vlákna nebo oblasti

tekutá barviva

nítěné sondy

prachové částice na hladině

jemné bublinky plynů

dočasný dvojlom

1

2

3

4



manganistan draselný

obarvené kondenzované mléko

sledování částic,
která tvoří souvislá
vlákna nebo oblasti



methylénová modř

fluorescenční barvivo

sledování částic, která tvoří
souvislá vlákna nebo oblasti



nítěné sondy

sledování částic, která tvoří souvislá vlákna nebo oblasti



prachové částice – hliník

sledování částic,
která netvoří souvislá

vlákna ani oblasti



bublinky plynů

sledování částic,
která netvoří souvislá

vlákna ani oblasti



barevné tmely ve skloněném korytě silikonový olej
na skleněné tabuli

SPECIÁLNÍ VIZUALIZACE



mýdlový film a sodíková lampa

SPECIÁLNÍ VIZUALIZACE



SPECIÁLNÍ VIZUALIZACE

2 kapaliny o různých hustotách



Armfield (GB)

rozměry: 890x400mmrozměry: 892x610mm

zařízení pro 2D vizualizaci
G.U.N.T. (GER)

EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



rozměry 2200x1000 mm

hydraulická vana pro vizualizaci 2D proudění

katedra
energetických
zařízení (CZ)



přívod vodyodvod vody

pozorovací prostor

směr průtoku vody

záznamové
zařízení

černění
vody

nanášení
vizualizačních

částic
na hladinu

osvětlení

model

schéma hydrodynamické vany 



identifikace samobuzených nestacionarit

1 2

směr
proudění 1,5 cm/s 2,2 cm/s směr

proudění



identifikace samobuzených nestacionarit

3 4

směr
proudění 2,2 cm/s 2,2 cm/s směr

proudění



1 2 3 4

vizualizace částicemi, nanášenými na hladinu 
směr

proudění
5cm/s



5 6 7 8

vizualizace částicemi, nanášenými na hladinu 



nítěné
sondy

model s nítěnými sondami
prostřední nit slouží ke stanovení frekvence kmitání

vizualizace nítěnými sondami

1 2

výška
hladiny
vody

5cm/s



model s kanálky pro barvivo

vtokové otvory

vyústění kanálků
pod hladinou vody

výška
hladiny
vody

vizualizace barvivem

21

5cm/s



numerická simulace

přítokový kanál

směr proudění

nádoba



1 2

experimentální ověření numerické simulace

šířka nádoby
(konstantní)

vzdálenost nádoby
od přítokového kanálu

(lze měnit)

hloubka nádoby
(lze měnit)

0,
49

 m
/s

nádoba

přítokový
kanál



3 4

experimentální ověření numerické simulace



1 2

experimentální stanovení frekvence pulzací

k identifikaci slouží prostřední nit



experimentální stanovení
frekvence pulzací

2

1



• stanovení cíle práce 
• výběr vhodné vizualizační metody
• volba experimentálního zařízení
• provedení experimentu včetně měření a dokumentace
• vyhodnocení
• porovnání experimentu s výsledky numerické simulace
• návrh minimalizace hydrodynamických ztrát
• sestavení zprávy včetně příloh
• odborné posudky



kraj stolu

1000 mm

800 mm

pojezd s fotoaparátem

ø 32 mm

osa souměrnosti stolu
saturnová čerň
druh :o(
Synthesia pardubice
+
mosazný prášek 
druh :o(
(pouze nasypán na hladinu
bez smáčedla → vytvořil shluky)



kraj stolu

1000 mm

800 mm

pojezd s fotoaparátem

ø 32 mm

osa souměrnosti stolu

saturnová čerň
druh :o(
Synthesia pardubice
+
Al prášek 
No.:7429-90-5
ML-chemica Troubsko
+
smáčedlo
druh :o(
dochází černá barva →
nedostatečné probarvení vody →
zkouška bez bočního osvětlení
ve snaze zabránit „prosvítání“
kanálu na podlaze - :o(



příprava
experimentu

klidná voda
X

pohyblivý model



1. první měření



3. měření - upravený model



děkujeme za pozornost


