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Seznam použitých veličin a značek  

   

a rychlost šíření zvuku v daném prostředí [m.s
-1

] 

c rychlost tělesa nebo proudění [m.s
-1

] 

cA součinitel vztlaku [1] 

cx součinitel odporu vzduchu [1] 

d průměr [m] 

e excentricita [m] 

fMAX přibližná hodnota maximální frekvence [Hz] 

Fx odpor vzduchu [N] 

Fy vztlaková síla [N] 

M měřítko [1] 

Ma Machovo číslo [1] 

Mfk moment [N.m] 

Ofk valivý odpor kola [N] 

p absolutní hodnota tlaku [Pa] 

r plynová konstanta [J.kg
-1

.mol
-1

] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

Rekr kritická hodnota Reynoldsova čísla [1] 

Smin minimální plocha průřezu tunelu [m
2
] 

St Strouhalovo číslo [1] 

Sx čelní plocha automobilu [m
2
] 

T absolutní teplota [K] 

u rychlost proudění [m.s
-1

] 

v rychlost  [m.s
-1

] 

vr náporová rychlost [m.s
-1

] 

vv rychlost větru [m.s
-1

] 

ZK reakce vozovky [N] 

α úhel náběhu [°] 

δ úhel sklonu čelního skla automobilu [°] 

Δp rozdíl tlaků [Pa] 

η dynamická viskozita [Pa.s] 
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ρ hustota [kg.m
-3

] 

τ úhel sklonu "nosu" automobilu [°] 

υ kinematická viskozita [m
2
.s

-1
] 

φ úhel úkosu zadní části automobilu [°] 

χ adiabatický exponent [1] 
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Úvod 
 

Aerodynamika je fyzikální obor, který se zabývá silami působícími na těleso, které 

obtéká proud vzduchu. Má velký význam v automobilovém i leteckém průmyslu, 

kosmonautice, stavebnictví i sportu. Toto odvětví se velmi dynamicky vyvíjí a finančně 

náročné. Závodní automobily dávají prostor pro aplikaci nejnovějších konceptů a jsou na 

špičce technologického vývoje. Problematikou aerodynamiky vozů se zabývají konstruktéři 

především kvůli snížení spotřeby, zlepšení stability vozidla, jeho ovladatelnosti a zvýšení 

výkonu. V dnešní době je aerodynamika otázkou tvrdé práce a závisí i na těch nejmenších 

detailech, které se podrobují důkladným experimentálním měřením v aerodynamických 

tunelech.  

 

V současnosti stojí proti snaze vyrobit nejaerodynamičtější vůz představy designérů 

i dnešní nároky na bezpečnost, které zvyšují nátlak na výrobu čím dál mohutnějších 

automobilů. Nutno je také řešit vztlakovou sílu, aby se automobil za vysoké rychlosti 

nenadlehčoval, jak tomu bylo u mnoha aut v minulosti. 

 

Už v minulosti jsme byli svědky negativních důsledků, které plynuly z neznalosti, 

jak se mohou objekty v tekutém prostředí chovat, např. kolapsy stavebních konstrukcí 

či energetickými ztrátami při pohybu těles. Proto je zapotřebí se neustále zabývat tímto 

oborem a předcházet škodám, které jsou důsledkem nevhodných návrhů, jež nezahrnují 

optimální obtékání. 

 

Důvod, proč jsem si zvolil téma Aerodynamika vozidla, je ten, že mě zajímá 

automobilový průmysl, a chtěl jsem se zabývat problematikou odporů, které působí 

na vozidlo při jeho pohybu.  

 

V práci nastíním základní pojmy aerodynamiky, budu se zabývat silami působícími 

na vozidlo a prvky, které usměrňují tyto síly a zlepšují jízdní vlastnosti. V závěru práce 

přiblížím problematiku aerodynamických tunelů. 
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1.  Základní pojmy aerodynamiky 
 

Proudnice je dráha jedné částice obtékající tekutiny. Proudový svazek je spojení 

několika proudnic. Proudnici lze rozdělit podle jejich tvaru, a to na laminární a turbulentní 

(vířivé). 

 

 

Obr. 1.1 proudnice při laminárním obtékání zakřiveného tělesa a turbulentním proudění za deskou [3] 

  

U laminárního proudění jsou proudnice přibližně rovnoběžné a jejich dráhy 

se nekříží (viz obr. 1.1 vlevo).  

Částice u turbulentního proudění vykonávají kromě posuvného pohybu také vlastní 

obecný pohyb, který způsobuje vznik vírů (viz obr. 1.1 vpravo). 

 

Mezní vrstva vzniká na povrchu tělesa obtékané součásti (viz obr. 1.3). Její tloušťka 

roste se vzdáleností od počátku tělesa. Částic, které se nacházejí na povrchu obtékaného 

tělesa, mají nulovou rychlost a brzdí částice v jejich blízkosti. Rozeznáváme laminární 

a turbulentní mezní vrstvu. U automobilů je laminární vrstva jen na samém počátku karosérie. 

 

Obr. 1.2 tvorba úplavu a víru [3] 
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Odtržení proudu nastává při obtékání zaoblených těles. O tom, ve kterém místě 

se mezní vrstva odtrhne, rozhoduje skutečnost, zda je v mezní vrstvě proudění laminární nebo 

turbulentní. Nemůže nastat případ, kdy by se mezní vrstva oddělila při obtékání zakřivené 

stěny v její první části, kdy je tlakový gradient záporný. K odtržení mezní vrstvy dojde 

v té části tělesa, kde je kladný tlakový gradient. V oblasti rostoucího tlaku jsou částice 

tekutiny ubrzďovány, a to vnitřním třením, ale též kladným tlakovým gradientem. Rychlost 

v mezní vrstvě klesá, rychlostní profil mezní vrstvy se tím deformuje, až dojde k tomu, 

že rychlostní profil svírá se stěnou pravý úhel (má směr normály). V tomto okamžiku 

se částice zastavily. V dalším průběhu nastává účinkem kladného tlakového gradientu, 

směřujícího proti smyslu proudu stěny. Při styku se základním proudem se pohybující částice 

od stěny vzdalují, což vede k odtržení mezní vrstvy. [3] 

 

Úplav (obr. 1.3) je oblast zvířeného proudění za obtékaným tělesem. Je-li mezní 

vrstva turbulentní, dojde k jejímu odtržení později než u laminární vrstvy. Je to z důvodu, 

že turbulencí se přivádí do vrstvy více energie a proto při tření ztrácí částice kinetickou 

energii pomaleji. 

 

Obr. 1.3 vznik úplavu při obtékání automobilu [3] 

Za obtékaným vozem se vytváří úplav, který z velké části ovlivňuje velikost 

odporového součinitele cx. Nejlepší aerodynamické vlastnosti můžeme pozorovat 

u automobilu, jehož tvar připomíná tvar leteckého profilu (viz obr 1.3 a). V tomto případě 

je úplav minimální, avšak délka automobilu je neúměrně dlouhá. 

 

Aerodynamický tunel umožňuje měřením zjistit síly, které při obtékání působí. 

Je vybaven ventilátorem nebo kompresorem, který generuje proud vzduchu o zvolené 
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rychlosti a velmi malé turbulenci. Lze tak stanovit součinitele vztlaku cy, součinitele odporu 

vzduchu cx, tvar rychlostního pole při obtékání automobilu nebo průběh statického tlaku.  

 

Karoserie automobilu není nikdy hladká, jsou na ni k nalezení nejrůznější prvky 

ovlivňující aerodynamiku jako např. nárazníky, vtok vzduchu do chladiče, zrcátka, stěrače 

apod., všechny tyto prvky zvětšují odporový součinitel cx. 

 

Součinitel odporu vzduchu cx je bezrozměrná veličina, která závisí hlavně na tvaru 

automobilu. Čím větší je součinitel odporu vzduchu, tím obtížněji se automobil pohybuje 

daným prostředím. Její hodnota je zjišťována nejčastěji měřením v aerodynamickém tunelu. 

 

Součinitel vztlaku cA (je menší než součinitel odporu vzduchu cx) závisí na úhlu 

náběhu vzduchu α (viz obr. 1.4). Pokud se zvětšuje součinitel vztlaku, zvyšuje se ztráta 

přilnavosti automobilu k vozovce.  

 

Obr. 1.4 úhel náběhu proudu vzduchu α [6] 

Obtékání vozu 

Pohyb proudění vzduchu v těsné blízkosti obtékaného tělesa způsobuje aerodynamické 

zatížení, které působí na vozidlo. Pro dosažení nižšího odporu vzduchu je třeba, aby vzduch 

obtékal plynule a bez náhlých změn směru a rychlosti. Při pohybu vozidla se proud vzduchu 

na přední části karosérie rozdělí na proud pod a nad karoserií, a na proudy, které obtékají 

kolem boční části automobilu (viz obr. 1.5).  

 

 
Obr. 1.5 obtékání vozu [3][2] 



13 

 

Stagnační bod se nachází na obtékané ploše, kde je rychlost větru v tomto bodě 

nulová. Je to bod, kde se proudění rozděluje a pro rozbor aerodynamiky je velmi důležitý 

(viz obr. 2.3). 

 

Vazkost tekutiny  

Na rozdíl od ideální tekutiny nejsou reálné tekutiny dokonale tekuté. Při laminárním 

proudění reálné tekutiny trubicí se zvyšuje její rychlost směrem ke středu trubice. Vrstva 

tekutiny mající vyšší rychlost se snaží zrychlovat vrstvu pomalejší, a naopak pomalejší vrstva 

brzdí rychlejší. Mezi vrstvami tekutiny, jež se pohybují různou rychlostí, vzniká tečné napětí 

a dochází tak k jevu nazývanému vnitřní tření v reálné tekutině. Většinou, jež charakterizuje 

míru tohoto tření, je součinitel dynamické viskozity η. [7]  

 

Silové pole ukazuje v jakých místech je zvýšený tlak na karoserii. Průběh a velikost 

působícího tlaku se mění společně s rychlostí obtékání. Aerodynamický tlak rozlišujeme:  

- statický, 

- dynamický, 

- celkový (součet statického a dynamického tlaku). [8] 

 

Obr. 1.6 tlakové pole automobilu Ferrari F430 Scuderia [8] 
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Strouhalovo číslo 

 Je to bezrozměrná jednotka. Udává frekvenci vytváření vírů v úplavu za překážkou. 

Používá se v oblasti nízkých hodnot Reynoldsova čísla (Re < 300). [12] 

  

Při obtékání koule vyjádříme Strouhalovo číslo: 

 

𝑆𝑡 =
𝑓𝑀𝐴𝑋∙𝑑

𝑢
                                                        (1) 

 
fMAX – přibližná hodnota maximální frekvence 

d – průměr koule  

u – rychlost proudění 

 

Reynoldsovo číslo 

 Je to bezrozměrné číslo, které vyjadřuje vliv vnitřního tření v důsledku viskozity dané 

kapaliny při proudění. Je to poměr dynamických sil k silám viskózním. [11] 

 

𝑅𝑒 =
𝑣∙𝑑

𝜐
                                                      (2) 

v – střední rychlost proudění  

d – průměr potrubí 

𝜐 – kinematická viskozita 

 

 K určení oblasti laminárního a turbulentního proudění a pro vymezení hranice mezi 

těmito dvěma typy se používá kritická hodnota Reynoldsova čísla – Rekr. Hranice mezi 

přechodem z laminárního na turbulentní proudění není zcela přesně definována a jsme 

schopni ji uměle ovlivnit. Obvykle leží v rozmezí Reynoldsova čísla 1000 až 10000. 

 

 Pro Newtonské kapaliny platí, že kritické hodnota Reynoldsova čísla je přibližně 

rovna Rekr = 2320. Tedy pokud je Re < Rekr, jedná se o proudění laminární a pokud 

je Re > Rekr, jde o proudění turbulentní. [11] 
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Machovo číslo 

 Při popisu proudění o vysokých rychlostí se často používá Machovo číslo, které 

je definováno jako poměr mezi rychlosti tělesa nebo proudění v daném prostředí a rychlosti 

zvuku v tomto prostředí. [15] 

𝑀𝑎 =
𝑐

𝑎
                                                             (3) 

 

 

c [m·s
-1

] rychlost tělesa nebo proudění;  

a [m·s
-1

] rychlost šíření zvuku v daném prostředí (proudu); 

 

 Z definice je zřejmé, že pokud rychlost c je menší než je rychlost šíření zvuku v daném 

prostředí je Ma<1. Pokud je rychlost c stejná jako je rychlost šíření zvuku v tomto prostředí 

je Ma=1. Pokud je rychlost c větší než je rychlost šíření zvuku v tomto prostředí je Ma>1. 

[15] 
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2. Síly působící na vozidlo 
 

Při pohybu působí na vozidlo jízdní odpory, které působí proti jeho pohybu (viz obr. 2.1). 

 

 
 

Obr. 2.1 síly působící proti pohybu vozidla [3] 

Počátek aerodynamické soustavy vozidla se nejčastěji volí v polovině automobilu, 

tam se udávají součinitelé vzdušných účinků. Nejdůležitějším bodem pro vyšetřování 

dynamiky vozidla je těžiště, avšak z hlediska aerodynamiky musíme uvažovat tvar karoserie 

a ne rozložení hmotnosti. 

2.1. Rozdělení sil 
 

 Síly se dělí do několika skupin, a to na: 

 

- vztlaková síla Fy, 

- odpor vzduchu Fx, 

- odpor rotujících kol, 

- odpor stoupání. 

2.1.1. Vztlaková síla 
 

Vztlak (v našem případě dynamický vztlak) vzniká pohybem vozidla prostředím, které 

proti pohybu vozidla klade odpor. Vztlaková síla Fy působí v ose y směrem nahoru a snižuje 

tak přítlak vozidla (viz obr. 2.1). Tato síla nepříznivě ovlivňuje ovladatelnost a stabilitu 

automobilu. Můžeme ji vyjádřit vztahem: 

 

𝐹𝑦 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝐴 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣𝑟

2 (4) 

𝑣𝑟 = 𝑣 + 𝑣𝑣 (5) 

𝜌 – hustota prostředí [kg.m-3] 

𝑐𝐴 – součinitel vztlaku [1] 
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𝑆𝑥 – [m
2
]   

𝑣𝑟 - náporová rychlost – výsledná rychlost proudění vzduchu [m.s
-1

] 

v – rychlost vozidla [m.s
-1

] 

vv – rychlost větru [m.s
-1

] 

 

Náporová rychlost 𝑣𝑟 je rovna součtu rychlosti vozidla v a rychlosti větru vv (viz obr. 2.2). 

2.1.2. Odpor vzduchu 
 

Při pohybu automobilu se proudící vzduch rozdělí. Část proudí přes horní karoserii 

a část prochází mezi vozovkou a spodní částí vozidla. Za automobilem nastává víření – odpor 

vzduchu Fx, který působí proti pohybu vozidla (viz obr. 2.1). Odpor vzduchu vyjádříme 

podobným vztahem jako vztlakovou sílu, zamění se pouze součinitel vztlaku se součinitele 

odporu vzduchu : 

𝐹𝑥 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣𝑟

2                                                  (6) 

 
Obr. 2.2 náporová rychlost vr a její rozložení [2] 

 

2.1.3. Odpor rotujících kol 

 
 

Obr. 2.3 zobrazení statického tlaku (vlevo) při obtékání rotujícího kola (vpravo) [3] 
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Na obr. 2.3 (vlevo) můžeme pozorovat rozložení tlaku v pneumatice, který vzniká 

při deformaci pneumatiky o vozovku při jízdě. Pneumatika je ve styku s vozovkou v určité 

ploše – stopa pneumatiky. Reakce vozovky ZK je předsunuta před svislou osu kola o hodnotu 

e (viz obr. 2.4) protože jsou měrné tlaky v přední části stopy větší než v zadní. [14]   

 

Obr. 2.4 předsunutí reakce vozovky ZK o hodnotu e [14]   

Reakce vozovky ZK je stejně velká jako zatížení kola, tudíž vzniká silová dvojice 

(moment Mfk). Moment Mfk vyvolá vodorovnou reakci OfK, která směřuje proti pohybu kola 

(viz obr. 3.5). OfK nazýváme valivý odpor kola. [14]   

 

𝑀𝑓𝑘 = 𝑍𝐾 ∙ 𝑒                                                            (7) 

𝑂𝑓𝐾 = 𝑍𝐾 ∙ 𝑓𝐾                                                           (8) 

 

Součinitel valivého odporu kola fK zjišťujeme experimentálním měřením 

v aerodynamickém tunelu a závisí na: 

- huštění pneumatiky, 

- povrchu vozovky, 

- rychlosti automobilu, 

- zatáčení.  
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Obr. 2.5 vodorovná reakce Ofk [14]   

 

Kola, která jsou vystavena proudu vzduchu, mají významný aerodynamický odpor 

v důsledku vírů a turbulentního úplavu (viz obr. 2.3). Rychlost horní části kola je dvojnásobná 

než rychlost vozidla a to způsobuje rychlé odtržení proudu vzduchu ještě před vrcholem kola. 

To má za následek velký úplav a vysoký aerodynamický odpor. Boční obtékání kol je velice 

komplikované, vzniká zde velké množství vírů, které odtékají směrem dolů, a to způsobuje 

další aerodynamický odpor. [1] 

2.1.4. Odpor stoupání 
 

Velikost tohoto odporu závisí na hmotnosti automobilu. Roste-li rychlost, roste i odpor 

stoupání, ale jeho nárůst není tak značný, jako v případě odporu vzduchu. Tíha vozu 

je při jízdě po nakloněné ploše rozložena do dvou složek: jedna složka tlačí automobil 

k vozovce a druhá působí rovnoběžně se svahem. Při jízdě z kopce působí odpor stoupání 

ve směru jízdy, takže není záporný, ale kladný.  

 

Obr. 2.6  rozložení sil při jízdě po nakloněné rovině [13] 
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2.2. Aerodynamická boční síla 
 

 Stabilita vozidla je schopnost udržovat žádaný směr jízdy za všech provozních 

podmínek. Aerodynamickou stabilitou rozumíme stabilitu při jízdě za působení bočního větru. 

Boční síla, která působí na vozidlo, se přenese na kola. Chování vozidla při působení bočního 

větru je na obr 2.6, tam jsou znázorněny tři možné trajektorie vozidla: 

- Trajektorie B – směrová úchylka předních kol je větší jak směrová úchylka zadních 

kol – vozidlo se bude stáčet ve směru působení větru, vozidlo je aerodynamicky 

nestabilní; 

- Trajektorie C – směrová úchylka předních kol je menší než úchylka zadních kol – 

vozidlo se bude stáčet proti směru působení větru, vozidlo je aerodynamicky stabilní; 

- Trajektorie A – směrové úchylky předních a zadních kol jsou stejné, vozidlo se bude 

posouvat a je aerodynamicky neutrální. [1]   

 

Osobní automobily jsou zpravidla aerodynamicky nestabilní, protože poloha působiště 

boční aerodynamické síly je blíže k přední nápravě a před gravitačním těžištěm vozidla. [1]   

 

Obr. 2.7 chování vozidla při působení bočního větru [1]   
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3. Prvky ovlivňující aerodynamiku a jízdní vlastnosti automobilu 

 

U závodních vozů roste vztlaková síla s kvadrátem rychlosti, proto dochází ke snížení 

přítlaku, což snižuje jeho ovladatelnost a bezpečnost jízdy. Z tohoto důvodu se snažíme 

navyšovat sílu přítlačnou, která je k nepříznivé vztlakové síle opačná. Přítlačná 

síla se upravuje několika způsoby, např. zavedení spoileru, přítlačného křídla, difuzoru, 

úpravou tvaru karoserie apod. Zvyšujeme-li přítlačnou sílu, roste velikost odporového 

součinitele vzduchu cx. 

 

 

Obr. 3.1 součinitel odporu vzduchu u vybraných automobilů [3] 
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3.1. Vliv vozovky 
 

Přítomnost vozovky u automobilů zvyšuje problém cirkulace. Vzduch pod vozidlem 

je zpomalován mezní vrstvou, to zvyšuje cirkulaci a dále zvyšuje aerodynamický vztlak. 

Spodní povrch vozidla a samotná vozovka je mnohdy plná nerovností, které přispívají 

k tvoření mezní vrstvy a turbulencí a ty snižují rychlost proudu pod vozidlem a zvyšují 

aerodynamický vztlak. U sériově vyráběných osobních automobilů bývá součinitel 

aerodynamického vztlaku v rozmezí od 0,55 do -0,08, přitom na přední nápravě v rozmezí 

od 0,55 do 0 a na zadní nápravě v rozmezí od 0,3 do -0,08. [1] 

 

U aerodynamicky dobře řešených automobilů by součinitel aerodynamického vztlaku 

neměl být větší než 0,1. 

 

 Vliv přítomnosti vozovky, resp. vliv proudění pod vozidlem lze popsat 

také následujícím způsobem. Utěsnění mezery mezi spodním povrchem karosérie a vozovkou 

v zadní části karosérie vede k vysokým statickým tlakům v přední části vozidla 

a tím ke vzniku kladného aerodynamického vztlaku. Naproti tomu utěsnění v přední části 

karosérie vede ke snížení statického tlaku pod vozidlem a tím ke vzniku negativního 

aerodynamického vztlaku. Tyto poznatky jsou využívány u přídavných aerodynamických 

prvků (spoilerů), ovlivňujících velikost aerodynamického vztlaku. [1] 

 

 Při velké vzdálenosti automobilu od vozovky (nezahrnujeme-li kola automobilu) není 

proudění ovlivněno vozovkou, obtékání je symetrické a není žádný vztlak. Je-li malá 

vzdálenost od vozovky a uvažujeme-li ideální prostředí, pak nastává mezi automobilem 

a vozovkou zúžení prostoru. To má za následek zvýšení rychlosti a snížení tlaku (Venturiho 

efekt) a vznik negativní vztlakové síly. Ve skutečném vazkém prostředí je mezi vozidlem 

a vozovkou mezní vrstva. Proud vzduchu se naopak zpomaluje a vzniká kladná vztlaková síla. 

[1] 
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3.2. Porovnání automobilu s aerodynamicky zlepšeným automobilem 
 

Na obrázku 3.2 porovnám dva automobily. Černou čarou je zakreslen obrys 

automobilu se součinitelem aerodynamického odporu cx = 0,43, ten by spadal do kategorie 

sériově vyráběných automobilu s větším aerodynamickým odporem. Červenou čarou 

je vykreslen obrys vozidla s karosérií upravenou tak, aby byl odpor automobilu snížen. 

U něj byl naměřen součinitel aerodynamického odporu cx =  0,30. 

 

Obr. 3.2 porovnání obrysů dvou automobilů s rozdílným koeficientem cx [4] 

 

1 – zaoblený nos automobilu 

2 – optimalizovaný otvor do chladiče 

 3 – sklon kapoty 

 4 – sklon čelního skla 

 5 – optimalizace střechy 

 6 – sklon zadního okna 

 7 – výška zadní části automobilu 

 8 – difuzor 

 9 – zakrytá kola 

 10 – hladká spodní část automobilu 

 11 – lítá kola 

 12 – sražené a zaoblené rohy přední části automobilu 

 13 – zaoblený sloupek čelního skla 

 14 – zakřivené čelní sklo 

 15 – posunutí sloupku zadního okna 

 16 – sražené a zaoblené rohy zadní části automobilu 
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 Takto upravený automobil má za výhodu nejen komfortnější jízdu (značné snížení 

aerodynamického hluku), ale především úsporu paliva. Změna u výše uvedených koeficientů 

aerodynamického odporu by se odrazila ve spotřebě paliva v desetinách jednotek litrů paliva, 

pokud bychom automobil používali pro běžné meziměstské dojíždění do práce. Při dálničním 

cestování, kdy se pohybujeme vyšší rychlostí, se úspory výrazně zvětší.  

 

 

 

 

Obr. 3.3 závislost spotřeby paliva na rychlosti jízdy pro různé součinitele cx [1] 

 

 Z obr. 3.3 je zřejmé, že automobil, kterému náleží součinitel aerodynamického odporu 

cx = 0,3 je schopen dosáhnout maximální rychlosti 180 km/h při průměrné spotřebě paliva 

16 l/100 km. Automobil s koeficientem aerodynamického odporu cx = 0,5 se při stejně 

spotřebě dokáže pohybovat necelých 150 km/h přičemž maximální dosažitelná rychlost 

tohoto vozidla je 156 km/h. Z toho plyne, že nejefektivněji se dobrá aerodynamika vozidla 

projeví ve vysokých rychlostech. 
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3.3.  Přítlačná křídla 
 

Obtékání přítlačných křídel je řešeno v aerodynamickém tunelu, nebo matematickým 

modelováním. U závodních vozů, např. u formule F1 jsou přítlačná křídla jak v zadní části 

vozu, tak i v přední. Při návrhu přítlačného křídla je důležitý parametr úhel náběhu 

(viz obr. 3.1). Ten nám udává, jak velkou přítlačnou sílu budou křídla generovat. Je-li úhel 

náběhu malý, potom vozidlo dosáhne větší maximální rychlosti, avšak na úkor přítlačné síly. 

A naopak při větším úhlu náběhu se zvětší součinitel tření, čímž automobil dosáhne menší 

maximální rychlosti, avšak stává se lépe ovladatelné. Proto se křídlo nastavuje 

tak, aby byl poměr přítlaku a odporu co nejvhodnější pro danou trať. Přítlačná křídla je možné 

pozorovat i u osobních automobilů, určených pro běžný provoz po pozemních komunikacích, 

jejich účel ale není tak praktický, jako u závodních automobilů.  

 

 

 

Obr. 3.4 úhel náběhu přítlačného křídla [3] 

 

Přední přítlačné křídlo je část vozu, která se jako první setkává s proudem vzduchu, 

tudíž kromě vytváření přítlaku (asi 25-40%) je jejich úkolem vzduch co nejefektivněji rozložit 

a poslat dále. Čím blíže je křídlo k trati, tím je přítlak větší, nicméně je umístěno tak, 

aby bylo dostatečné množství proudu vzduchu odváděno nejen na zadní přítlačné křídlo, 

ale také do prostoru mezi přední křídlo a vozovku do difuzoru a brzdného chladicího systému. 

Proud vzduchu by se měl také co nejlépe vyhnout kolům, což je také účel předního 

přítlačného křídla. 

 



26 

 

Zadní přítlačné křídlo je nepostradatelnou součástí závodních automobilů, která 

generuje třetinu přítlaku. Platí, že čím větší přítlak křídlo generuje, tím větší je odpor 

a o to menší maximální rychlosti automobil dosáhne. Proto se křídlo nastavuje tak, 

aby byl poměr přítlaku a odporu co nejvhodnější. 

3.4.  Difuzor 
 

Použití difuzoru je další možností, jak příznivě ovlivnit aerodynamické vlastnosti vozidla. 

Je to tvarovaná zadní část podvozku vozu s rostoucím průřezem (viz obr. 3.4). 

 

 

 

Obr. 3.5 difuzor formule [2] 

 

Při pohybu automobilu proudí vzduch z přední a boční části vozu do podvozku, 

kde zvyšuje rychlost proudění a snižuje tlak. Tím automobil získá daleko větší přítlačnou sílu 

k vozovce a znatelně tak zlepší stabilitu a ovladatelnost vozu hlavně při vyšších rychlostech. 

[2] 

Některé typy závodních automobilů mají výstup výfukových plynů namířen právě 

do difuzoru, to ještě více urychluje tok vzduchu difuzorem a snižuje tlak (viz obr. 3.5). [2] 
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Obr. 3.6 umístění výfuku v difuzoru [2] 

 

 

Při návrhu difuzoru je podstatná vhodná volba jeho parametrů. Pokud bude mít difuzor 

nevhodnou délku, či úhel pro danou trať, nepříznivě to tak ovlivní celkový aerodynamický 

odpor. Např. se zvětšujícím úhlem se koeficient vztlaku snižuje, ale na druhou stranu 

se od určité hodnoty zvyšuje koeficient odporu vzduchu. Proto je zapotřebí zjistit, zda bude 

muset automobil na trati dosahovat často maximální rychlosti, nebo zda se bude potýkat 

s komplikovanější tratí, která se bude skládat spíše z úseků se zatáčkami a vůz se bude muset 

spoléhat více na akceleraci a ovladatelnost, než na maximální rychlost. 

 

 

 
 

Obr. 3.7 úhel a délka difuzoru [1] 

 

 Na obr. 3.7 jsou zobrazeny difuzory, s rozdílnou délkou. Níže z obr. 3.8 je zřejmé, 

že zvětšujeme-li úhel difuzoru s větší délkou, vztlaková síla se zvyšuje silněji, než u stejné 

změny úhlu difuzoru s menší délkou. 
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Budeme-li porovnávat součinitele aerodynamického odporu, tak se změnou úhlu 

na tom bude opět lépe difuzor s větší délkou, který při úhlu zkosení 3° vykazuje nejlepší 

aerodynamický odpor. Pokud bychom změnili výšku difuzoru hD, dojdeme k závěru, 

že difuzor s kratší délkou vykazuje menší aerodynamický odpor do výšky 10 mm, s navyšující 

se výškou se zdá být efektivnější opět difuzor delší. 

 
 

Obr. 3.8 závislost součinitele vztlaku a odporu vzduchu na úhlu a výšce difuzoru [1] 

 

3.5. Tvar přední části karoserie 
 

Velký důraz se klade hlavně na tvar a úhel sklonu nosu automobilu a čelního skla. 

Jsou to prvky, které se jako jedny z prvních setkávají s proudem vzduchu a hrají značně 

velkou roli na celkovém aerodynamickém odporu. Dle obr. 3.9 zjistíme, že se zvětšujícím se 

úhlem sklonu „nosu“ automobilu τ klesá odporový součinitel cx. Totéž platí i pro úhel sklonu 

čelního skla δ.  
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Obr. 3.9 úhel sklonu kapoty a čelního skla [4] 

 

 

Je také důležitá poloha „špičky nosu“ automobilu, kde se nachází stagnační bod. Tento 

bod udává, jaké množství proudu vzduchu bude proudit pod vozem a nad ním. Na obr. 3.10 

jsou znázorněny možné tvary „nosu“ automobilu. Pomoci měření v aerodynamickém tunelu 

se zjistilo, že pokud se nachází stagnační bod blíž k vozovce, značně se sníží aerodynamický 

odpor automobilu. [1] 

 

Dále tento profil (viz obr. 3.10 profil P5) výrazně snižuje vztlakovou sílu, která na 

automobil působí. Je to z důvodu nízké polohy stagnačního bodu, který usměrňuje více 

proudu vzduchu směrem nahoru přes kapotu automobilu, a tím tak přitlačuje vozidlo 

k vozovce. Zároveň také nedovolí většímu množství vzduchu, aby proudilo pod automobil, 

kde se vlivem drsnosti a nerovnosti vozovky tvoří mnoho vírů, které jsou nepříznivé. 
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Obr. 3.10 tvary a polohy „nosu“ automobilu v závislosti na cx [4] 

 

3.6. Tvar zadní části karoserie 
 

Tato konečná část automobilu je rozhodující pro odtržení proudu vzduchu a pro vznik 

úplavu za vozidlem. V oblasti úplavu působí tlak proti pohybu tělesa, a nejen že značně 

přispívá k růstu celkového aerodynamického odporu, ale jeho vznik za vozidlem má navíc 

vliv na znečišťování zádě a na výhled směrem dozadu. [1] 

 

Dle obr. 3.11 zjistíme, že měníme-li polohu bodu zadní části automobilu, nastává 

změna aerodynamického odporu. Je to tím, že omezujeme úplav, který se za automobilem 

tvoří. [4] 

 
 

Obr. 3.11 změna polohy bodu zadní části automobilu v závislosti na cx [4] 
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 Jak můžeme pozorovat u obr. 3.12 úplav se tvoří již na počátku úkosu, hned za 

koncem střešní části automobilu s úkosem menším jak 58°. Úplav tak působí i na plochu 

úkosu. Kdežto automobil, který má úhel úkosu zadní části 62° a větší, vykazuje menší 

aerodynamický odpor, a to vlivem pozdějšího odtržení proudu vzduchu a vzniku úplavu, který 

působí na znatelně menší ploše jako u automobilu s menším úkosem. 

 

Úkosy s úhlem φ od 58° do 62° můžeme považovat za kritické, vykazují totiž vysoce 

nestabilní chování proudu vzduchu. Je to tím, že se proud začíná místy odtrhávat už na ploše 

úkosu a vytváří tak nepříznivé turbulence, které znatelně navýší aerodynamický odpor. [5] 

  

K podobnému jevu docházelo také u vozu Škoda Favorit, kdy se sklon zadního okna 

zřejmě blížil kritické hodnotě a to vedlo k relativně vysokému součiniteli aerodynamického 

odporu. Přidáním malého spoileru na horní hraně zadního okna u vozu Škoda Felicia 

se jednoznačně definovalo místo odtržení proudu vzduchu v místě zadního okraje střechy. 

To vedlo k výraznému snížení součinitele aerodynamického odporu. [1] 

 

 
Obr. 3.12 znázornění nestabilního chování proudu za úkosem zadní části automobilu [4] 
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3.7. Praktické detailní úpravy, které snižují odpor vzduchu 
 

V této podkapitole se zaměřím na sériově vyráběné automobily značky mercedes, 

jejichž nová osobní vozidla mají velice malý součinitel odporu vzduchu. Vývojáři se zabývali 

i těmi nejmenšími detaily, které zkoušeli v novém moderním aerodynamickém tunelu, a jejich 

četnost výrazně přispěla ke snížení aerodynamického odporu. 

 

Nejsou to jen křídla a různé kryty, které zlepšují obtékání karoserie. Různé speciální 

výřezy nebo prolisy, které na pohled vypadají jako výrobní chyba nebo technologická nutnost, 

jsou dílem aerodynamiků. Při laděni aerodynamiky se musí sledovat nejen proudění vzduchu, 

ale také je nutno řešit problematiku s odvodem vody při jízdě v dešti. [9] 

 

Například prolis na zrcátku stahuje a odvádí dešťovou vodu a té je nutno se zbavit. 

Proto je na konci spodní hrany zrcátka (nejdál od auta) malý vyčuhující kus plastu (viz obr. 

3.13), tam voda steče dolů, jako z okapové roury. Pokud by tam tato část chyběla, voda by 

stříkala na boční okno. Podobná hrana se nachází i na střeše a kolem čelního skla 

a to z důvodu, aby voda netekla po oknech. [9] 

 

 

Obr. 3.13 zrcátko mercedesu s prolisem a kouskem plastu pro odvod dešťové vody [9] 

 

 Proud vzduchu, který klouže podél boku vozu a směřuje k zadní části, je třeba řízeně 

odtrhnout od karosérie z důvodu omezení tvorby vírů za automobilem. Proto jsou po stranách 

zadního okna dva černé malé plastové kryty – křidélka. Ta vhodně usměrní proud vzduchu 
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tam, kam je třeba. Stejně je to na zadním světle, na kterém je hrana. Právě tam se proud 

vzduchu odtrhává od karosérie (viz obr. 3.14). [9] 

 

 
 

Obr. 3.14 hrana na zadním světle nového mercedesu [9] 

 

 Elegantně mají také vyřešenou problematiku obtékání kol. Jelikož odporové ztráty 

při proudění kolem kol nejsou malé vlivem tvorby složitých vírů a úplavů, celou oblast proto 

upravili tak, že v plastovém krytu podběhu kola jsou na hraně zevnitř u lemu blatníku 

speciálně tvarované výřezy. Kanálky tam odvádějí proud vzduchu z motorového prostoru 

a usměrňují ho tak, že vlastně kryje kolo – odklání proud vzduchu, který proudí zvenku 

směrem do kola. [9] 

 

 Zároveň je ale nutné mít dostatek přísunu proudu vzduchu k chlazení brzd. Na spodní 

straně vozu je kousek před předním podběhem plech s několika výstupky (viz obr. 3.15). 

Ten sám o sobě vlastně aerodynamické vlastnosti auta zhoršuje, přidává totiž na celkové čelní 

ploše a zvýší se tak aerodynamický odpor automobilu. Jeho užitek je ale větší než negativní 

důsledky jeho umístění. Uspořádání výstupků totiž slouží k vytvoření řízeného proudu 

vzduchu. Velká plochá část na vnější straně brání vstupu vzduchu do podběhu a mezera 

o kus vedle naopak vytváří ten správný proud vzduchu k brzdám. Další výstupky pak 

vytvářejí řízený vír vzduchu s vodorovnou osou. Tento vír opět zabraňuje dalšímu pronikání 

vzduchu do podběhu, protože strhává okolní proud vzduchu vzad pod podlahu vozu. [10] 
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Obr. 3.15 tvarovaný plech který slouží k usměrnění proudů vzduchu pod automobilem [10] 

 

 I chlazení hraje v aerodynamice velkou roli. Slabým místem je pochopitelně chladič, 

který se u většiny automobilů nachází za mřížkou masky. Chladič sám o sobě má velký odpor 

vzduchu, a proto se automobilky snaží v poslední době jeho funkci trochu proměnit. 

V režimech, kdy není motor příliš vytížen, speciální lamely uzavírají přívod vzduchu 

k chladiči, což opět sníží odpor (viz obr. 3.16). To jsou technicky očividné detaily, které 

hodně pomohou, ale u běžných vozů jsou nejspíš pořád příliš drahé. [10] 

 

 

Obr. 3.16 náklopné lamely pro uzavření přívodu vzduchu do chladiče [10] 
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4. Nákladní automobily, přívěsy a dodávky 
 

Tato kapitola pojednává o vozidlech rozměrnějších, než běžné osobní automobily. 

Pro rozměrné automobily využívané ke stavebním či zemědělským pracím, kde se vozidla 

pohybují v malých rychlostech, není aerodynamika důležitá, avšak pro nákladní automobily, 

pohybující se vysokou rychlostí je více než podstatná. Řešení správného obtoku těchto 

rozměrných vozidel dosáhneme značné úspory paliva. 

 

 

Obr. 4.1 čelní plochy rozměrnějších automobilů [4] 

 
Obr. 4.2 srovnání aerodynamického odporu [4] 

 

Jelikož existuje mnoho tvarů a velikostí nákladních a dopravních automobilů, mají 

větší rozsah součinitele aerodynamického odporu. Z obr. 4.2 vidíme, že autobusy mají zhruba 

jeden a půl krát větší aerodynamický odpor než osobní automobily. Nákladní automobily 

a tahače s přívěsy skoro dvakrát tolik. Pouze lehké dodávky se alespoň blíží k součiniteli 

aerodynamického odporu osobních automobilů. 
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 Součinitel odporu vzduchu naměřený při obtékání automobilu, kdy proud vzduchu 

proudí kolmo na čelo automobilu, není dostačující, udává nám totiž pouze případ, kdy se bude 

vozidlo pohybovat v bezvětří, nebo za působení větru proudícího neustále kolmo na čelo 

automobilu. Působí-li při jízdě boční vítr, značně to ovlivňuje celkový aerodynamický odpor. 

 

Níže obr. 4.3 znázorňuje, jaký dopad má působení bočního větru při jízdě na vozidla 

čtyř kategorií. Nejlépe na tom jsou lehké dodávky, jejichž nárůst je zanedbatelný oproti 

nákladním automobilům s přívěsy. U nich může součinitel odporu vzduchu při působení 

bočního větru několikanásobně narůst. 

 

 

Obr. 4.3 vliv bočního větru na aerodynamický odpor [4] 

 

 Protože nákladní automobily vykazují takový nárůst aerodynamického odporu, je třeba 

je opatřit prvky a optimalizovat tak, aby bylo jejich obtékání plynulejší a aby se omezilo 

tvoření vírů.  

 

 Na obr 4.4 vidíme tři typy provedení automobilu s přívěsem. Typ A není opatřen 

deflektorem, ani tvarovanou přední částí přívěsu a je vidět, že jeho součinitel 

aerodynamického odporu je dvakrát větší jak u typu B a C, které jsou těmito prvky opatřeny. 

Vzduch u typu A obtéká kabinu řidiče a za ní se tříští o přední stěnu přívěsu, kdežto typ B 

díky deflektoru nad kabinou usměrní proud vzduchu tak, aby se vyhnul kolmé hraně přívěsu 

a pokračoval plynule po jeho horní části. Typ C má vytvarovanou přední část přívěsu 

do kulovitého tvaru tak, aby ji proud vzduchu plynule obtekl. Typ B a C mají téměř stejný 

odpor vzduchu. 
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Obr. 4.4 vliv aerodynamických prvků na odpor vzduchu [4] 

 

  Na obrázku níže je zobrazen nákladní automobil, u kterého bylo cílem využít prvků 

pro zlepšení aerodynamiky, pro dosažení co nejmenšího součinitele aerodynamického odporu. 

 

 Kabina řidiče byla upravena přimontováním spoileru, přidáním deflektoru pro 

usměrnění proudu vzduchu nad hranu přívěsu a klapky z boku kabiny, které mají stejný úkol 

jak deflektor vzduchu nad kabinou (zabraňují proudu vzduchu, aby se tříštil o boční hrany 

přívěsu). 

 

 Přívěs byl z boku opatřen kryty, které zamezovaly vzduchu proudit pod automobil, 

kde způsoboval velké ztráty. 

 

 Aerodynamikům se v tomto případě podařilo zredukovat součinitel aerodynamického 

odporu z cx = 0,65 na cx = 0,42, což je více jak třicetiprocentní zlepšení. 

 

 
Obr. 4.5 úprava aerodynamiky nákladního automobilu[4] 
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5. Aerodynamický tunel 
 

Tunely umožňují měřením stanovit síly a momenty, které působí při obtékání těles. 

Dále umožňují pomocí vhodné měřící techniky stanovit rychlostní pole v mezní vrstvě i vně 

obtékaného tělesa. Umožňují také měření tlakového pole na povrchu obtékaného tělesa. 

Aerodynamický tunel je charakterizován velikostí rychlosti, parametry turbulence a rozměrem 

měřícího prostoru, kterému potom odpovídá velikost celého tunelu. Tunely se nejčastěji 

používají nejen pro stanovení parametrů leteckých profilů, mříží a automobilů, ale také 

pro řešení úloh ze sportu jako je sjezdové lyžování, skoky na lyžích, jízda na bobech, jízda 

na kole apod. [3] 

 

 

Obr. 5.1 otevřený aerodynamický tunel [3] 

 

Aerodynamické tunely se staví ve dvou základních provedeních: 

- S otevřeným okruhem (viz obr. 5.1) v němž proud vzduchu po průchodu 

tunelem není veden zpět do jeho okruhu, tzv tunel Eiffelův. Tyto tunely mají 

větší energetickou náročnost, jsou však ekonomicky méně nákladné, musí se 

zajistit těsnost měřícího prostoru a při měření je zapotřebí vyrovnat se 

s vlhkostí nasávaného vzduchu z okolí. [3] 

 

- S uzavřeným okruhem (viz obr 5.2) tzv. aerodynamický tunel cirkulační, 

nazývaný také tunel Prandtlův nebo Göttingenský, v němž vzdušnina proudí 

v uzavřeném okruhu bez velkých ztrát tlaku a kinetické energie. Má menší 

energetickou náročnost, obvykle větší turbulenci v měřícím prostoru, při 

měření stoupá teplota a je náchylný na zvětšování počtu prachových částí po 

dobu měření. Tyto tunely mají vlastní měřící prostor uzavřený, nebo otevřený. 

[3] 
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Obr. 5.2 uzavřený aerodynamický tunel [3] 

 

Podle rychlosti proudění vzduchu se dají aerodynamické tunely rozdělit 

na podzvukové, ve kterých se rychlost proudícího vzduchu pohybuje pod rychlostí vzduchu 

(Ma < 1) a na nadzvukové, kde je rychlost proudění větší než rychlost zvuku (Ma > 1). 

 

Dle rychlosti protékajícího vzduchu je aerodynamický tunel: 

- Nízkorychlostní, v němž rychlost proudu vzduchu v měřícím prostoru 

aerodynamického tunelu je tak nízká, že se ještě neprojevují význačnější vlivy 

stlačitelnosti Ma < 0,25. 

 

- Vysokorychlostní, kde je rychlost vzduchu dostatečně vysoká, aby bylo 

možno pozorovat vlivy stlačitelnosti 0,25 < Ma < 0,8. 

 

 

- Podzvukový (subsonický), v němž rychlost nerušeného proudu vzduchu 

v měřícím prostoru je dostatečně vysoká, aby se mohl projevit vliv 

stlačitelnosti, ale je vždy nižší než rychlost zvuku 0,8 < Ma < 1. U tohoto 

tunelu vznikají problémy s odrazem rázových vln od stěny tunelu. 

 

- Nadzvukový (supersonický), kde rychlost nerušeného proudu vzduchu 

v měřícím prostoru přesahuje rychlost zvuku Ma > 1. [3] 
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Hlavní části aerodynamického tunelu: 

 

- Měřící prostor je část, do které se umisťují měřená tělesa, proud v této části má 

obvykle maximální rychlost a je homogenní, rychlostní profil se blíží obdélníku. U 

uzavřených aerodynamických tunelů tento prostor může být uzavřený obr…A nebo 

volný obr…B. 

- Dýza se nachází před měřícím prostorem v aerodynamickém tunelu a může být pevná 

či stavitelná. Dýza má tu vlastnost, že výrazně snižuje turbulenci vzduchu, který přes 

ní protéká. 

- Kolektor je konvergentní nálevkovité ústí před dýzou nebo difuzorem tunelu. 

- Ohybové lopatky a usměrňovače slouží k usměrnění proudu vzduchu v obloucích. 

- Tepelný a vzduchový výměník. 

- Aerodynamické váhy nebo elektronické siloměry se používají k vyhodnocení 

aerodynamické síly. Nazývají se také šesti komponentní váhy. [3] 

 

 

Chceme-li v aerodynamických tunelech získat data z měření na modelu a uplatnit je na 

skutečném díle, je třeba dodržet: 

a) Geometrickou podobnost – je nezbytná lineární transformace délek mezi modelem 

a dílem, zahrnující i drsnost povrchu. 

b) Kinetickou podobnost – za předpokladu, že je splněna geometrická podobnost, 

musí být vektorové pole rychlostí u modelu i díla stejné. 

c) Dynamickou podobnost – za předpokladu, že je splněna geometrická i kinetická 

podobnost, musí být poměr sobě odpovídajících, které působí na model i dílo 

konstantní. 
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6. Měření v aerodynamickém tunelu  
 

 Pro měření v aerodynamickém tunelu na VŠB-TUO byla vybrána Student Formule, u 

které bylo zapotřebí navrhnout vhodné měřítko pro měřený model. To je zapotřebí z toho 

důvodu, aby se co nejvíce omezilo deformace proudění o stěny v měřící části tunelu. Jak 

můžeme pozorovat na obr 6.1 A je znázorněno, že je těleso obtékáno ve volném prostoru a 

proudění dál od předmětu nebude ovlivněno a zůstane souběžné.  

Na obr 6.1 vpravo je znázorněno totéž obtékané těleso, v tomto případě ale 

v uzavřeném prostoru, kde se proudění nedaleko zaoblení přizpůsobí tvaru stěny. Zde se bude 

proudění pohybovat rychleji a bude zde působit větší vztlak a odpor. 

 

Obr. 6.1 znázornění proudění v otevřeném a uzavřeném prostoru [2] 

 

Grafickou metodou byla zjištěna čelní plocha díla (formule) Sx = 1,32623 m
2
 a je 

dáno, že plocha průřezu části tunelu, ve které je prováděno měření , je S = 0,0207 m
2
. 

 

Obr. 6.2 Student formule [17] 
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Vypočítal jsem minimální plochu průřezu tunelu Smin. Pro nejlepší výsledky se udává 

plocha kolmá k vektoru rychlosti 7 – 10% (zástavbová plocha). U výpočtu jsem zvolil 

maximální hodnotu zástavbové plochy 10%. 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝑆 ∙ 0,1 

𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0,00207 𝑚2  

 

Z minimální plochy průřezu aerodynamického tunelu Smin bylo vypočítáno měřítko M. 

𝑀 = √
𝑆𝑥

𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝑀 = √
1,32623

0,00207
= 25,31 

 

Z tohoto výpočtu jsem zvolil měřítko pro dílo/model 1:25. Formule tedy bude 

zmenšena 25x.   

6.1. Popis aerodynamického tunelu VŠB - TUO 
 

Experimentální zařízení se skládá z: 

- ventilátoru (VT),  

- difuzoru a části pro uklidnění proudění (DUK),  

- dvouosého traverzéru (TR),  

- měřícího prostoru (MP), který je průhledný,  

- předního difuzoru se síty pro ustálení proudění (PD) , 

- elektrického příslušenství spolu s generátorem mlhy (EPGM)., 

- ovládacího panelu pro traverzér a generátor mlhy (OP). 
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Obr. 6.3 aerodynamický tunel VŠB [12] 

 Samotný měřící prostor lze vyjmutím plexiskel upravit na měření potrubních prvků 

pro měření v energetickém průmyslu a parní dopravě tekutin. 

 

 

6.2. Měření pomocí žárového anemometru MiniCTA 

 

 CTA (Constant Temperature Anemometr) je zařízení pro měření rychlosti v tekutinách 

(kapaliny i plyny) a je obzvláště vhodný pro měření turbulentních fluktuací rychlostí 

proudění. Pracuje na základě konvekčního přenosu tepla za zahřívaného čidla (drátku 

o průměru 5μm) do okolního prostředí, přičemž přestup tepla je primárně závislý na rychlosti 

tekutiny. Použitím čidel umístěných v proudovém poli a elektroniky se zpětnovazební 

smyčkou je možno měřit fluktuace rychlosti malého měřítka a vysokých frekvencí. [12] 

 

 MiniCTA sondy mají obvykle wolframový drátek, 1 mm dlouhý a 5 μm v průměru, 

připevněn na dvě jehlovitě tvarované špice. Mohou být s jedním, dvěma nebo třemi drátky. 

 

 
Obr. 6.4 MiniCTA sonda [12] 
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 Nejdříve je zapotřebí fyzicky sestavit měřící obvod dle obr. 6.5, samotná sonda je 

umístěna v ručně ovládaném traverzovacím zařízení. 

 
Obr. 6.5 schéma měřícího obvodu [12] 

 

 

Sonda – čidlo obsahující žhavený drátek 

Support sondy – zařízení pro upevnění sondy opatřený konektorem BNC 

Datový vodič -  slouží pro přenos signálu ze sondy k samotnému anemometru 

Anemometr – je samotné zařízení pro zjištění analogového signálu 

Konektorová skříňka – slouží pro přenos signálů z více anemometrů najednou. 

A/D převodník – slouží pro transformaci analogového výstupu anemometru do digiitální 

podoby z důvodu vyhodnocení signálu ve vyhodnocovacím programu. 

CTA software – program, který slouží pro vyhodnocování naměřených dat. 

 

 

6.3. Sestavení měřící soustavy 
  

 Nejprve se sestaví měřící soustava anemometru. Sonda se zasune do držáku sondy, 

který je možno upevnit do předem připraveného prostoru, zpravidla na traverzovací zařízení – 

což umožňuje měnit pozici sondy během měření a tudíž  měřit rychlost na více relativně 

přesně definovaných místech. [16] 

 

 Následně se držák sondy pomocí kabelu a konektorů BNC propojí s anemometrem. 

Dále se anemometr propojí s konektovou skříňkou a A/D převodníkem v PC. [16] 
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 Nyní je soustava fyzicky připravena ke spuštění.  

6.4. Nadefinování měřící soustavy 
 

 Dalším důležitým krokem je sestavení této měřící soustavy ve vyhodnocovacím 

programu MiniCTA (viz obr. 6.6), což spočívá v nadefinování všech prvků a jejich parametrů.  

  

K měření by byla použita jednodrátková sonda se zahnutím 90°, označení 55P14, 

support sondy 55H20 Long, Coaxial kabel A1863. [16] 

 

 

Obr. 6.6 vyhodnocovací program MiniCTA [12] 

 

 

6.5. Kalibrace sondy 

 Po sestavení měřící soustavy a nadefinování všech parametrů ve vyhodnocovacím 

programu je příprava k samotnému měření téměř dokončena. Dalším nezbytným krokem je 

však kalibrace sondy. Jeden ze způsobů kalibrace sondy je využití kalibračního 

aerodynamického tunelu. [16] 

  

- Kalibrovaná sonda se vloží do kalibračního aerodynamického tunelu. 
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- V tomto tunelu se nastaví tok vzduchu. 

- Na mikromanometru se odečte tlaková diference Δp. Z rovnice adiabaty (9) 

se vypočítá rychlost tohoto vzduchu, změří se hodnota napětí, která této rychlosti 

úměrná a postup se několikrát opakuje. [16] 

 

𝑢2̅̅ ̅ =
2𝜒

𝜒−1
𝑟𝑇 [1 − (1 −

∆𝑝

𝑝
)

𝜒−1

𝜒
]                                            (10) 

 

𝜒 – adiabatický exponent (pro vzduch 𝜒 = 1,4),  

r – plynová konstanta (pro vzduch 𝑟 = 287,1 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1),  

Δp – tlaková diference,  

p – absolutní hodnota tlaku v aerodynamickém tunelu,  

T – absolutní teplota. 

 

Tímto způsobem je vytvořena Přenosová funkce. 

 

Dalším způsobem kalibrace sondy může být kalibrace přímo v tunelu pomocí Pitotovy 

nebo Prandtlovy trubice. Tento způsob je vhodný pro vyšší rychlosti, na které kalibrační 

aerodynamický tunel už nestačí. 

 

 

Při měření rychlosti anemometrem se postupuje tak, že se měří můstkové napětí 

a z kalibrační křivky se odečítá hodnota rychlosti, která je tomuto napětí úměrná. Cejchovní 

křivku anemometru je třeba často kontrolovat, hlavně v těch případech, kdy se mění teplota 

proudící kapaliny. Rovněž usazováním prachu na čidle anemometru, hlavně při použití 

drátkových sond, podstatně ovlivňuje přestup tepla a tím také závislost napětí na rychlosti. 

Proto je třeba při měření dodržovat čistotu proudící tekutiny. [16] 
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Závěr 
 

 V práci jsem řešil obtékání automobilu, protože se v dnešní době kladou vysoké 

nároky na zdokonalování jízdních vlastností vozidel, mezi které správná aerodynamika 

vozidla určitě patří. V první kapitole jsem se věnoval základním pojmům aerodynamiky, které 

jsou důležitou součástí pro pochopení problematiky obtékání vozidel. 

 

 Na automobil v pohybu působí několik odporů, mezi kterými jsou především odpor 

vzduchu, odpor rotujících kol a odpor stoupání (viz kapitola 2), v práci jsem se podrobněji 

zabýval odporem vzduchu, který má velký význam, neboť způsobuje velké ztráty při pohybu 

automobilu, proti kterému působí. Aby bylo možné odpor vzduchu vypočítat, je zapotřebí 

znát čelní plochu automobilu, náporovou rychlost, hustotu vzduchu a koeficient odporu 

vzduchu. V kapitole 3 a 4 jsou k nalezení grafy, které znázorňují závislost odporového 

součinitele vzduchu nejen na rychlosti automobilu, ale také na úhlu působení bočního větru 

atd. Aerodynamický odpor s rostoucí rychlostí také roste. 

 

 Znalosti o proudění vzduchu a jeho usměrnění jsou užitečné jak pro závodní 

automobily, kdy jsou efekty aerodynamicky upravené karosérie při vysokých rychlostech 

mnohonásobně větší, ale také u nákladních automobilů (viz kapitola 4). Nákladní automobily 

se sice nepohybují vysokou rychlostí, ale plocha, na kterou působí proudění je velká a úspory 

při provozu aerodynamicky dobře řešených vozů jsou významné. V dnešní době se však 

z hlediska aerodynamiky kladou vysoké nároky i na sériově vyráběné osobní automobily, u 

nichž se střetávají požadavky aerodynamiků s požadavky designérů. 

 

 Existuje mnoho důvodů, proč se aerodynamikou zabývat: dobrá stabilita automobilu, 

redukce hlučnosti, zvýšení výkonu a úspora paliva. Těchto výhod ovšem dosáhneme po 

upravení karosérie tak, jak byla navržena a otestována v nákladných aerodynamických 

tunelech. 

 

Řešil jsem tuto práci v rámci projektu Student formule, a v budoucnu na ni chci dále 

pracovat (provádět měření a následně modelovat a upravovat parametry). 
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