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Název software v originále     

Port Flow Analysis v1.0 

Název software česky (anglicky)    

Port Flow Analysis v1.0 

 

Obrázek 1 Čelní ovládací panel programu Port Flow Analysis v1.0 

Autoři 

Ing. David Svída 
Ing. Martin Beran 
Ing. Jan Vančura 

Id. číslo (Apollo) 

25149 

Datum předání 

15. 12. 2010 

Interní označení 

Port Flow Analysis v1.0 
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Popis v engličtině 
Program Flow Port Analysis v1.0 is used to analyze the intake and exhaust ports of 
the combustion engines. Inputs are the results of measurements from the flow test 
bench. The user enters the basic parameters of the engine and measured ports. The 
output is a measurement protocol and port flow coefficient. 

Klíčová slova v angličtině 

Combustion engine, intake port, exhaust port, flow coefficient 
 
Copyright Lotus Engineering, 2001.    

Popis česky 

Program Port Flow Analysis v1.0 slouží k analýze sacích a výfukových kanálů 
spalovacího motoru. Jako vstup slouží výsledky měření ze zkušební měřicí stanice. 
Uživatel zadá základní parametry motoru a měřených kanálů. Výstupem je kompletní 
protokol s hodnotami průtokových součinitelů a dalších charakteristik měřeného 
kanálu. 
 

Klíčová slova česky 

Spalovací motor, analýza proudění, průtokový součinitel, sací kanál, výfukový kanál 

Parametry technické 

Program je plně otevřený a podle lze jej podle požadavků zkoušek volně modifikovat. 
Je kompletně vytvořený v programu LabView a z důvodu přenositelnosti přeložen do 
strojově čitelného *.exe souboru. Grafické ovládací prostředí je na základě zkušeností 
s podobnými zkouškami vytvořeno tak, aby bylo pro obsluhu maximálně pohodlné a 
přehledné.          
 

Parametry ekonomické 

Program je napsán v prostředí LabView včetně interaktivního uživatelského 
prostředí. Lze dále šířit zdarma a používat jen k nekomerčním účelům. Uživatel však 
není oprávněn software či jeho součásti jakkoliv měnit. Pro komerční využití je třeba 
se obrátit na autora: 
Ing. David Svída 
tel: +420541142248 

Využití mimo autorský kolektiv 

Předáno za projekt 

14786 MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav 

Kontaktní osoba 

Ing. David Svída 

Telefon 

+420541142248 
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Místnost 

A1/623 

Prohlášení 

Prohlašuji, že popsaný výsledek naplňuje definici uvedenou v Metodice hodnocení 
výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2010, a že jsem si 
vědom důsledku plynoucích z porušení § 14 zákona č. 130/2002 Sb. (ve znění 
platném od 1. července 2009). Prohlašuji rovněž, že na požádání předložím 
technickou dokumentaci výsledku. 
 
 

…………..………………………………. 
Ing. David Svída 

Ing. Martin Beran 
Ing. Jan Vančura 

Příloha 
V příloze jsou prezentovány příklady pro zadávání vstupních dat a výstup z programu. 
 

 

Obrázek 2 Ukázka zadávání změřených hodnot ze zkušebny. 
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Obrázek 3 Ukázka výstupního protokolu. 

 


