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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

V této diplomové práci je zpracována problematika matematického modelování 

rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Je rozdělena do několika kapitol. Úvodem je 

popsán současný stav této problematiky. V dalších částech se věnuji atmosféře – přesněji 

mezní vrstvě atmosféry, vlastnostem metanu jako znečišťující látky a také samotnému 

znečištění atmosféry. Následně jsou uvedeny druhy modelŧ, pouţívané k matematickému 

modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Pokračuji popisem vybraných metod 

citlivostní analýzy a metod pro srovnání výsledkŧ provedeného matematického 

modelování. V další části se věnuji popisu pouţitého programového vybavení pro 

matematické modelování (SYMOS’97,FLUENT,GAMBIT) a programu Statgraphics pro 

provedení citlivostní analýzy a srovnání výsledkŧ. Pokračuji popisem modelované oblasti a 

postupem zpracování daného problému. Poslední kapitoly jsou věnovány prezentaci a 

interpretaci získaných výsledkŧ a poznatkŧ. 

 

Klíčová slova: atmosféra, dynamický model, statistický model, matematické 

modelování, SYMOS’97,FLUENT, metan, citlivostní analýza 
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ANOTATION OF THESIS 

 

Mathematical simulation  of pollutant’s dispersion in air is discussed in this thesis. It 

is divided into several chapters. First, it describes the current knowedges about  this 

subject. The next part deals with the atmosphere – rather the atmospheric boundary layer, 

the characteristics of natural gas as a pollutant and pollution of the atmosphere itself. 

Subsequently, the various types of models for mathematical modeling of the pollutant’s 

dispersion are given. Next, the description of methods for sensitivity analysis and for the 

comparison of the mathematical modeling results are presented.The next section is devoted 

to a description of the mathematical modeling software (SYMOS'97, FLUENT, GAMBIT) 

and Statgraphics program for the implementation of sensitivity analysis and comparison of 

the results. The description of the modelled area and the problem processing procedure 

continue. The presentation and  interpretation of the results is presented in the last chapters. 

 

Keywords: atmosphere, dynamical model, statistical model, mathematical modeling, 

SYMOS’97, FLUENT, methane, sensitivity analysis 
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Di’,m [m
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ijJ ,   [kg·m
-2

·s
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2
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-1
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iR    [kg·m
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·s
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] rychlost produkce i -té příměsi vlivem chemické reakce 

Rx,Ry   pořadová čísla 
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2
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-3
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] rychlost tvorby přírŧstku i -té příměsi z distribuované fáze 
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T   [K]  termodynamická (absolutní) teplota 
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3
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Y     hmotnostní zlomek 
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   [W·m
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·K
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1. Úvod 

 

Veškerý ţivot je závislý na atmosféře, která se převáţně skládá z určitého mnoţství 

plynŧ v daném poměru. Pokud se tento poměr změní, či přibude jiný plyn, který se 

v atmosféře nevyskytuje, mŧţe dojít k váţným škodám na ţivotním prostředí. 

„Rozvoj prŧmyslu znamenal pro naše ţivotní prostředí rychlý nárŧst mnoţství 

znečišťujících látek, které jej ohroţují, a to zejména v urbanizovaných oblastech. Vyšší 

koncentrace znečišťujících látek v ovzduší negativně pŧsobí na zdraví lidí a ostatních 

organismŧ a zpŧsobuje škody na hmotném majetku. Konečným dŧsledkem jsou 

ekonomické ztráty společnosti.“ [21] 

Abychom se vyhnuli ztrátám, které tímto společnosti vznikají, je třeba se snaţit 

umisťovat zdroje znečištění tak, aby měly co nejmenší vliv na své okolí a také se snaţit 

tyto zdroje co nejvíce eliminovat. Pŧvodcŧ, kteří znečišťují ovzduší je mnoho např. 

doprava, prŧmyslové podniky a také těţba nerostných surovin, z čehoţ je silniční doprava 

tím největším znečišťovatelem – je známo, ţe 90% znečištění přecházejícího do 

přízemních vrstev atmosféry je ve vyspělých zemích produkováno právě silniční dopravou. 

[21] 

Prŧmyslová výroba patří také k velkým znečišťovatelŧm ţivotního prostředí a navíc 

dochází občasně k haváriím, při kterých mŧţe dojít k váţnému a i dlouhotrvajícímu 

poškození ţivotního prostředí polutanty. Proto je nutné se snaţit těmto havarijním situacím 

předcházet, anebo alespoň zjistit, jak velké by znečištění bylo a jak velkou oblast by 

zasáhlo. Tyto situace nejde dopředu změřit v reálu a tudíţ je nutno je buďto modelovat 

v aerodynamických tunelech, coţ je velmi nákladné, anebo pomocí matematických 

modelŧ. 

Pro modelování úniku znečišťujících látek lze pouţít matematických modelŧ buď 

statických např. model SYMOS‘97 anebo dynamických např. model FLUENT. 
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2. Cíl práce 

Cílem diplomové práce je stanovit pomocí citlivostní analýzy do jaké míry ovlivňují 

měnící se vstupní parametry (změna velikosti pixelu GRIDu) výstupní hodnoty vypočítané 

pomocí matematických modelŧ SYMOS’97 a FLUENT a zároveň provést srovnání 

výsledkŧ těchto modelŧ. 

Výsledkem práce je zodpovědět otázky: 

1. Do jaké míry ovlivňuje velikost pixelu GRIDu výsledné koncentrace 

spočítané modelem SYMOS’97? 

2. Do jaké míry ovlivňuje velikost pixelu GRIDu výsledné koncentrace 

spočítané modelem FLUENT? 

3. Jaký je rozdíl ve výsledných koncentracích vypočtených modelem 

SYMOS’97 a modelem FLUENT? 
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3. Vyhodnocení současného stavu problematiky 

V dnešní době je pouţití matematického modelování pro zjišťování a předpověď 

znečištění ovzduší čím dát tím víc dŧleţité a vyuţívané. Z ekonomického hlediska je toto 

modelování mnohem méně nákladné neţ přímé měření, nebo modelování únikŧ 

znečišťujících látek v laboratořích. 

Existují dva typy přístupŧ k matematickému modelování rozptylu ZL a to buď 

statistické, anebo dynamické modelování (více o rozdílech mezi jednotlivými typy 

matematických modelŧ v kapitole 7.). 

Mezi statistické modely patří např. program Aloha, či Rolex, které jsou určeny pro 

modelování havarijních únikŧ díky větším moţnostem zadávání definice zdroje. Dalšími 

statistickými modely jsou ATEM, AEOLIUS a v neposlední řadě SYMOS’97, který je 

určen pro modelování znečištění ve venkovských oblastech do 100km od zdroje a je určen 

pro látky SO2, NOx, CO, prašný aerosol
 
a další méně reaktivní látky (benzen…) a bude 

pouţit jako zástupce statistických modelŧ pro tuto práci. Je to metodika legislativně 

doporučovaná Ministerstvem ţivotního prostředí České republiky. 

Mezi dynamické modely patří převáţně CFD (Computional Fluid Dynamics) kódy 

jako Fidap, Flow 3D a dále kód FLUENT, který je pouţit v této práci jako zástupce 

dynamických modelŧ. Kód FLUENT je postupně nahrazován kódem ANSYS CFX. Velmi 

dŧleţitá je u dynamických modelŧ také volba programu pro tvorbu geometrie sítě a také 

pro definici okrajových podmínek. K dispozici jsou programy GAMBIT, TGrid, GridPro a 

TurboGrid. V této práci budu pouţívat program GAMBIT. 

Ohledně prací zabývajících se srovnáním mezi jednotlivými druhy modelŧ, se mi 

nepodařilo najít práci, která by byla podobně zaměřena. Nelezl jsem práce týkající se 

modelování v programu FLUENT, které jsem vyuţil při tvorbě této práce. 
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4. Atmosféra a její vlastnosti 

4.1. Struktura atmosféry 

Atmosféra je plynný obal Země, který je k Zemi poután gravitační silou, jenţ nám 

zaručuje, ţe plyny neuniknou do okolního vesmírného okolí. Název atmosféra je odvozen z 

řeckého slova atmos, coţ znamená v českém překladu pára. Atmosféra je tvořena směsicí 

plynu, které souhrnně nazýváme vzduch. Tento vzdušný obal Země má na svědomí to, ţe 

mŧţeme dýchat, volně se procházet po povrchu planety a to, ţe se na naší planetě mohl 

vyvinout ţivot.  

Celková hmotnost atmosféry se pohybuje okolo 5,137 x 10
18

 kg. Polovina celkové 

hmotnosti naší atmosféry je soustředěna jen do výšky 6-9 km nad zemským povrchem,    

90 % hmotnosti do výšky 16 km a výše se nachází jen nepatrná část hmotnosti atmosféry. 

Docházíme tak k poznatku, ţe hustota vzduchu s rostoucí vzdáleností směrem od povrchu 

klesá. [18] 

Atmosféru mŧţeme dělit buďto podle vrstev ve vertikálním směru, anebo podle 

chemického sloţení. 

 

Ve vertikálním směru mŧţeme atmosféru členit na (Obr. 1): [18] 

 

1. Troposféra je nejniţší vrstvou naši atmosféry. Její mocnost je prŧměrně 11 km  

(mocnost je zprŧměrovaná, jelikoţ naše planeta má nepravidelný tvar a také 

vlivem rotace naší planety dochází k tomu, ţe troposféra je na pólech nejtenčí – 

nad póly sahá do výšky 8-9 km, ale na rovníku aţ do výše 18 km) – začíná u 

zemského povrchu a končí přibliţně právě v 11 km nad povrchem.   

       Troposféra je ta část atmosféry, ve které se odehrávají skoro všechny 

meteorologické jevy a procesy (vznik počasí, sráţky, oblačnost, vítr atd.) 

       Charakteristickým znakem pro troposféru je ten fakt, ţe zde klesá teplota o   

0,65 °C na 100 m. Teplota na hranici troposféry se pohybuje okolo -45 aţ         

-70 °C (opět souvisí s tloušťkou troposféry, platí, ţe nad rovníkem je niţší 

teplota neţ nad póly). Dále platí i pokles tlaku a hustoty vzduchu s rostoucí 

nadmořskou výškou.  
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2. Stratosféra sahá do výšky 50-60 km 

nad zemským povrchem. Teplota v její 

spodní části dosahuje od -45 po -75 °C a je 

poměrně stabilní. Ve stratosféře je oblast 

mezi 25 aţ 35 km, kde se nachází největší 

koncentrace ozónu, mluvíme tedy o oblasti 

ozonosféry. Ozón je dŧleţitý pro pozemský 

ţivot na povrchu Země, jelikoţ zabraňuje 

pronikání smrtícího UV (ultrafialové) 

záření, které je na nás vysíláno Sluncem. 

Kdyby neexistovala ozonosféra, UV 

paprsky by zničily veškerý ţivot na 

povrchu, docházelo by k rŧzným mutacím 

DNA a vzniku rakoviny. UV paprsky mají 

vraţedný vliv na denaturaci bílkovin. 

Dnešní ozonosféra je však velice narušena 

vlivem činnosti člověka, který jí ničí např. 

vypouštěním freonŧ. V posledních letech se 

od pouţívání freonŧ upouští, ale i tak se 

stav ozonosféry neustále zhoršuje. Snad 

dílem člověka se tak podařilo vytvořit v 

ozonosféře jev, jenţ je znám pod pojmem 

ozónová díra. Pro přeţití člověka na Zemi 

je podmínkou udrţení ozonosféry. 

Ozonosféra pohlcuje aţ 99 % dopadajících 

UV paprskŧ. 

3. Mezosféra sahá do výšky 80 km nad 

zemský povrch. Teplota v této vrstvě 

pohybuje okolo -100 °C. 

 

 

Obr. 1 Vertikální dělení atmosféry [17]            
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4. Termosféra se nachází mezi 80 km a 1000 aţ 1200 km nad zemským 

povrchem. Teplota se mění v závislosti na výšce. Mezi 200 aţ 300 km roste 

teplota vzduchu na několik set stupňŧ celsia. Protoţe vzduch je v těchto 

výškách velmi řídký, nelze jeho teplotu měřit beţnými teploměry, ale určuje se 

na základě kinetické energie pohybu jednotlivých molekul. Z tohoto dŧvodu 

mluvíme o tzv. kinetické teplotě. Na přelomu mezi mezosférou a termosférou 

dochází k ionizaci plynŧ, coţ má pro lidstvo ohromný význam. Tato oblast, 

která se nazývá ionosféra, totiţ umoţňuje šíření radiových vln, které nám 

umoţňují například poslech rádia, sledování televize atd.  

5. Exosféra. Jedná se o okrajovou vrstvu pozemské atmosféry. Za horní hranici 

exosféry se povaţuje 20 000 aţ 70 000 km nad zemským povrchem. V této 

oblasti se nacházejí převáţně volné atomy vodíku a helia, na které jiţ nepŧsobí 

takovou silou gravitace, coţ má za následek to, ţe tyto částice mohou uniknout 

do okolního volného prostoru a vymanit se tak z gravitačního sevření planety. 

 

Podle chemického sloţení mŧţeme atmosféru dělit: [18] 

1. homosféra (turbosféra) je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 100 km. 

Intenzivní turbulentní promíchávání zpŧsobuje rovnoměrné zastoupení 

jednotlivých plynŧ v jejích jednotlivých částech s výjimkou vodní páry 

vyskytující se převáţně v troposféře, ozonu vyskytujícího se převáţně ve 

stratosféře a oxidu uhličitého. 

2. homopauza (turbopauza) je vrstva atmosféry na přechodu mezi homosférou 

neboli turbosférou a heterosférou neboli difúzosférou. 

3. heterosféra (difúzosféra) je vrstva atmosféry sahající do výšky cca 40000 km, 

kde přechází v meziplanetární prostor. Difúzní rovnováha zpŧsobuje se 

zvětšující se vzdáleností od zemského povrchu ubývání těţkých plynŧ - v její 

dolní části je zastoupen převáţně kyslík, ve střední helium a v horní vodík. 

 

Chemické sloţení atmosféry (Tab. 1) je v rovnováze. V atmosféře neprobíhají běţně 

chemické reakce. Sloţení ovzduší se výrazněji dlouhodobě taky nemění.  
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Obsah atmosféry rozdělujeme do tří základních skupin: [18] 

1. Směs plynŧ - kterou chápeme všechny molekuly plynu, které se v ovzduší 

nacházejí mimo molekuly vody (v jakémkoli skupenství) a látek, které se do 

atmosféry dostaly aţ díky lidské činnosti. Taková směs plynu se chová jako 

téměř ideální plyn. Nazýváme ji dokonale suchá a čistá atmosféra. 

 

Plyn  Značka  % v ovzduší 

dusík N2 78,083 

kyslík O2 20,945 

argon A 0,933 

oxid uhličitý CO2 0,034 

neon Ne 0,001 82 

helium He 0,000 524 

metan CH4 0,000 15 

krypton Kr 0,000 114 

vodík H2 0,000 05 

ostatní 
 

méně neţ 0,002 35 

Tab. 1 Složení atmosféry 

Složení atmosféry se s výškou výrazněji nemění až do výšky 90 km. 

 

2. Voda-  je obsaţena v atmosféře ve formě páry, kapaliny i ledu. 

3. Sloţení atmosféry negativně ovlivňují i výsledky lidské činnosti. Zejména 

prŧmyslová výroba a nedokonalé spalování fosilních paliv mají za následek 

vysoké koncentrace plynŧ a částic aerosolové povahy: prachu, oxidŧ dusíku 

(NOx), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého 

(CO2). Zatímco u oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého nás zvyšující se mnoţství 

ve vzduchu z dlouhodobého hlediska aţ tak moc netrápí, protoţe atmosféra má 

vŧči těmto plynŧm samočistící schopnost a koncentrace se příliš nezvyšují, tak 

mnoţství CO2 v atmosféře se za posledních sto let postupně zvyšuje, coţ 

z dlouhodobého hlediska mŧţe znamenat výrazné problémy, pokud tento trend 

bude pokračovat.  
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4.2. Mezní vrstva atmosféry 

Mezní vrstva atmosféry je část troposféry (Obr. 2), kterou přímo ovlivňuje zemský 

povrch a reaguje na jeho podměty v časovém měřítku menším neţ jednu  hodinu. Mezi tyto 

podněty patří tření o zemský povrch, vypařování, přenos tepla, emise znečišťujících látek 

nebo vliv konfigurace terénu. Tloušťka mezní vrstvy atmosféry se pohybuje od několika 

set metrŧ aţ po několik kilometrŧ. [1], [4] 

 

 

Obr. 2 Členění troposféry [4] 

 

Proudění v mezní vrstvě atmosféry mŧţe nabývat několika podob (Obr. 3): střední 

vítr, turbulence, vlnění.  Mŧţou se vyskytovat samostatně, či společně. 

V horizontálním směru má dominantní podíl na transportu vlhkosti, tepla, hybnosti a 

polutantŧ vítr, ve směru vertikálním se uplatňuje rozhodujícím zpŧsobem turbulence. 

Vlnění je generováno v místě obtékání překáţek nebo třením o zemský povrch. Má 

významný vliv hlavně pro přenos hybnosti a energie. Turbulence mezní vrstvy atmosféry v 

blízkosti zemského povrchu  je charakteristickou vlastností, kterou se odlišuje od zbytku 

atmosféry. [1], [4] 
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Obr. 3 Podoby proudění v atmosféře [20] 

4.3. Stabilita atmosféry 

Na stabilitu atmosféry má podstatný vliv takzvaný „suchoadiabatický gradient“. 

Suchoadiabatický gradient je fyzikální veličina, která udává vertikální teplotní gradient, 

coţ je velikost změny teploty vzhledem k nadmořské výšce. Děje v atmosféře se dají 

povaţovat za adiabatický jev. Platí vztah (1) [1], [4], [17], [20] 

 

𝛾𝑎 = −
𝑑𝑇

𝑑𝑧
=

𝑔

𝑐𝑝
                                      (1) 

 

kde g je tíhové zrychlení a cp je měrné teplo nenasyceného vzduchu při stálém tlaku. 

 

Po dosazení g a cp pro suchý vzduch dostaneme 
1.00975.0  mKa  . Pro nejčastěji 

se vyskytující meteorologické teploty se obvykle uvaţuje hodnota 
1.0065.0  mKa . 

Následující typy teplotního zvrstvení lze definovat pomocí představy, ţe z konkrétní 

výškové hladiny byla určitým zpŧsobem vychýlena vzduchová částice ve vertikálním 

směru. Na kaţdou vzduchovou částici pŧsobí kromě síly gravitační také síla vztlaková. 

Tato síla vztlaková bude tedy závislá na hustotě a tudíţ i na teplotě okolního vzduchu. 

V závislosti na tom, zda teplota okolí klesá rychleji či pomaleji mŧţeme definovat tři typy 

stabilních podmínek v atmosféře (Obr. 4): [17], [20] 

1. Indiferentní teplotní zvrstvení - Teplota okolního vzduchu klesá s výškou 

stejně rychle jako teplota vzduchové částice. Částice po počátečním vychýlení 
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nemá tendenci svou výchylku zvětšovat ani se nevrací do pŧvodní polohy. 

Vertikální teplotní gradient příznačný pro tuto situaci je totoţný se 

suchoadiabatickým gradientem. Jedná se o mezní stav. 

2. Instabilní teplotní zvrstvení - Teplota okolního vzduchu klesá s výškou 

rychleji neţ teplota vzduchové částice. Částice má po počátečním vychýlení 

tendenci stoupat vzhŧru a zvětšovat svou výchylku vŧči výchozí poloze. 

Vertikální pohyby jsou podporovány a i malý počáteční impuls mŧţe vést 

k rozvoji významných vertikálních pohybŧ a intenzivnímu míšení vzdušných 

hmot.  Vertikální teplotní gradient příznačný pro tuto situaci je větší neţ 

suchoadiabatický gradient. 

3. Stabilní teplotní zvrstvení - Teplota okolního vzduchu klesá s výškou 

pomaleji neţ teplota vzduchové částice, popřípadě se s výškou nemění (stav 

„izotermie“) nebo dokonce roste (stav „teplotní inverze“). Částice má po 

počátečním výše zmíněném vychýlení tendenci se vrátit do výchozí polohy. 

Vertikální pohyby jsou brzděny a vertikální promíchávání je tudíţ omezeno. 

Vertikální teplotní gradient příznačný pro tuto situaci je menší neţ 

suchoadiabatický gradient. 

 
 Obr. 4 Základní typy teplotního zvrstvení [4] 

 

V některých meteorologických podmínkách dochází k takzvané inverzi – coţ je 

obrácení neboli inverze teplotního gradientu. Při inverzi se v určité výšce nachází inverzní 
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vrstva a je podstatné, jak vysoko se tato vrstva nachází. Pokud je inverzní vrstva pod 

zdrojem polutantŧ (znečištění) jsou podmínky pro rozptyl dobré, ale pokud je inverzní 

vrstva nad zdrojem znečištění jsou podmínky špatné. [8], [17] Na (Obr. 5) jsou uvedeny 

základní typy kouřových vleček pro jednotlivé případy teplotních stratifikací 

 

 

 Obr. 5 Typy kouřových vleček [8] 

 

Typ 1: přemetání – normální stav, typ 2: unášení – kombinace stavu inverzního a 

normálního od výšky pod ústím komína, typ 3: vlnění – téměř izotermní stav, typ 4: 

zadýmování – kombinace stavu normálního při zemi a inverzního nad ústím komína, typ 5: 

čeření – inverzní stav, typ 6: zadrţování – kombinace stavu normálního a inverzního nad 

ústím komínu. 

4.3.1. Turbulence 

Proudění vzduchu lze vţdy povaţovat za turbulentní. Turbulentní proudění se 

vyznačuje náhodnými fluktuacemi svých charakterizujících veličin v čase i prostoru. Jsou 

pro něj příznačné vysoké hodnoty Reynoldsových čísel Re. Turbulenci lze podle zpŧsobu 

jejího vzniku rozčlenit do tří druhŧ, a to na turbulenci mechanickou, termickou a 

dynamickou. [22] 

Mechanická turbulence (Obr. 6) – vzniká třením vzduchových částic o zemský 

povrch a také vnitřním třením, tj. kdyţ existují rozdíly rychlosti proudění v sousedních 

vrstvách. Dále vzniká vlivem rozdílného tlaku na návětrné straně překáţky (zvýšení tlaku) 

a na straně závětrné (tlak klesá). Turbulentní promíchání vzduchu vzniklé tímto zpŧsobem 

je prakticky nezávislé na teplotních podmínkách. [22] 
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Obr. 6 Vznik mechanické turbulence při proudění přes překážku [22] 

Termická turbulence (Obr. 7) – tímto termínem rozumíme podmíněný, ne vţdy 

uspořádaný vertikální pohyb vzduchových částic. Zemský povrch se ve dne neohřívá všude 

stejně. V dŧsledku toho i přilehlé vrstvy vzduchu se neoteplují stejnoměrně. Teplejší 

vzduch je i lehčí a proto v podobě praménkŧ začne stoupat, zatímco na jeho místo klesá 

chladnější a těţší vzduch z okolí. [22] 

 

 

 

Obr. 7 Vznik termické turbulence [22]                                            

 

 

Dynamická turbulence – se vyskytuje ve výškách několika kilometrŧ nad zemským 

povrchem, kde uţ tento povrch nemá vliv na proudění vzduchu. Vzniká v místě střetu dvou 

horizontálně proudících vzduchových vrstev o mohutnosti několika set metrŧ – tyto vrstvy 

musí mít odlišnou hustotu, rychlost, teplotu či směr pohybu. Na tomto rozhraní dochází 

k dynamické turbulenci. [22] 
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5. Vlastnosti metanu 

Metan (Obr. 8) s chemickým vzorcem  CH4, je biologický bezbarvý plyn, bez zápachu, 

jeho hustota je za normálních podmínek 0,7168 kg.m
-3

, je tedy téměř o polovinu lehčí neţ 

vzduch. Je málo rozpustný ve vodě, ale více rozpustný v alkoholu. Jeho rozpustnost ve vodě 

je malá, jeden litr vody při teplotě 20 °C pohltí 33 cm
3
 metanu. [3] 

 

                                     

Obr. 8 Metan 

                  

Metan se přirozeně vyskytuje na Zemi: [12] 

 v atmosféře, kam se dostává zejména jako produkt rozkladu látek biogenního 

pŧvodu (bioplyn), nebo jako produkt metabolismu velkých přeţvýkavcŧ, také z 

termitišť a z rýţovišť. 

 v podzemí:  

o jako hlavní sloţka zemního plynu 

o jako součást dŧlního plynu v dolech 

o rozpuštěný v ropě 

 rozpuštěný ve vodě některých jezer, zvláště v Africe (např. jezero Kivu mezi 

Rwandou a Kongem) 

 tvoří bublinky pod ledem rozmrzajícího permafrostu, například na Sibiři 

Samotný metan je nehořlavý, ale je nebezpečný zejména pro svou výbušnost, která je 

udávána pro normální podmínky v intervalu koncentrací 5-15 %, přičemţ nejnebezpečnější 

je směs 91 % vzduchu a 9 % metanu (spodní hranice však mŧţe být sníţena, je-li zároveň 

přítomen zvířený jemný prach). Za běţných provozních podmínek je v dŧlních provozech 

povolena koncentrace do 1,5 %. Při vysokých obsazích metanu v ovzduší je dalším 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%AFln%C3%AD_plyn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kivu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratick%C3%A1_republika_Kongo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
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nebezpečím sniţování relativní koncentrace kyslíku. Např. zvýšení koncentrace metanu na 

29 % zpŧsobí sníţení koncentrace kyslíku na 15 %, coţ jiţ zpŧsobuje značné dýchací potíţe, 

zvýšení koncentrace metanu na 49 % sníţí obsah kyslíku na 13 %, coţ jiţ bezprostředně 

ohroţuje lidský ţivot. [12] 

Uvedené údaje platí pro uzavřené prostory. Ve volném ovzduší budou platit uvedené 

hodnoty s podmínkou dostatečně energetické iniciační jiskry. Nebezpečí výbuchu je zde 

niţší, nelze však zcela vyloučit. 

Nebezpečí vzniká při těţbě, budování a poruchách rozvodŧ zemného plynu, v 

rašeliništích (bahenní plyn), na naftových polích a v dolech (dŧlní plyn), kde se mŧţe 

hromadit v horních částech slují. Metan je i sloţkou cigaretového dýmu. [12] 

Doba ţivotnosti metanu v ovzduší je cca 10 - 12 let. Jedná se o skleníkový plyn, 

zúčastňuje se na globálním oteplování Země.  
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6. Znečištění atmosféry 

Znečištění ovzduší je chemický, fyzikální nebo biologický činitel, jenţ mění přírodní 

vlastnosti zemské atmosféry. Jedná se o látky jako je smog, prach, dým, plyny, stálé mlhy. 

Přítomnost těchto jevŧ v atmosféře mŧţe být nebezpečná ţivým organizmŧm, či ovlivňuje 

nepřiměřeně ţivotní prostředí. Znečišťující látky se do atmosféry dostávají buď lidskou 

činností, anebo přírodními vlivy. Ke znečišťování ovzduší přírodními vlivy dochází při 

lesních poţárech, rozkladem rostlinných a ţivočišných organizmŧ nebo vulkanismu.  

Rozlišujeme dva pojmy: [9], [18], [20] 

a) Emise – jsou to látky, vypouštěné do ţivotního prostředí. Mnoţství emisí se 

udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách vypouštěné škodlivé látky 

za určitou dobu, většinou za rok. 

b) Imise – jsou to látky, na které se emise přemění po svém vypuštění, při reakci s 

dalšími v ovzduší přítomnými látkami. Často mohou vzniknout látky ještě 

škodlivější. Mnoţství imisí se udává v koncentračních jednotkách, např. v 

mikronech na kubický metr vzduchu. 

Emisní zdroje lze dělit podle několika kritérií: [9] 

1. Podle pŧvodu se dělí na přirozené a antropogenní. Mezi přirozené zdroje 

řadíme sopečnou činnost, bakteriální činnost, prašné bouře apod., kdeţto 

antropogenní zdroje souvisejí s lidskou činností (zemědělství, prŧmysl, 

doprava atd.). 

2. Podle umístění jsou zdroje přízemní (nízké) a výškové (vysoké). Přízemní 

zdroje leţí na zemském povrchu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Mŧţeme 

sem zařadit zemědělskou činnost, skládky (např. odpadŧ), lomy nebo 

automobilovou dopravu. Naproti tomu výškové zdroje se nacházejí ve výšce 

několika desítek aţ stovek metrŧ nad úrovní zemského povrchu. Patří sem 

vysoké komíny elektráren, tepláren a prŧmyslových závodŧ. 

3.  Podle jejich uspořádání se dělí na bodové, liniové, plošné a objemové. U 

bodového zdroje není preferován ţádný rozměr. Vhodným příkladem je vrchol 

komína. Lineární zdroj je tvořen mnoţinou mnoha bodových zdrojŧ, které jsou 

spojitě rozestřené podél jisté linie. Lineárním zdrojem je např. doprava na 

dálnici či řece. Plošný zdroj je mnoţina rozestřených bodových zdrojŧ na 
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ploše. Za plošný zdroj mŧţeme povaţovat město jako celek, protoţe ve městě 

se vyskytuje veliký počet menších zdrojŧ. Mŧţeme sem zařadit také 

prŧmyslovou aglomeraci, povrchový dŧl a podobně. O objemovém zdroji se 

hovoří v souvislosti s katastrofami, např. jaderný výbuch.  

4. Zdroje mŧţeme dělit také na stacionární a mobilní. Rozdíl mezi těmito dvěma 

zdroji je ve změně polohy v prostoru a čase. Stacionární zdroj svoji polohu 

nemění, kdeţto mobilní ano. Jejich rozlišení závisí na časovém a prostorovém 

měřítku, které bereme v úvahu. Např. jednotlivá auta na dálnici jsou bodovými 

mobilními zdroji, kdeţto souvislou kolonu aut na dálnici (v čase více méně 

konstantní) lze pokládat za stacionární lineární zdroj. 

5. Zdroje znečišťujících příměsí dále dělíme na okamţité a kontinuální. Okamţitý 

zdroj dodá jisté mnoţství příměsi do ovzduší za teoreticky nekonečně krátký 

časový interval a ukončí svoji činnost. Kontinuální zdroj pŧsobí spojitě. Z toho 

plyne, ţe pro rozlišování těchto zdrojŧ je dŧleţité časové měřítko. Z hlediska 

ochrany čistoty ovzduší většina zdrojŧ patří mezi zdroje kontinuální. Při studiu 

šíření zplodin vytvořených explozemi se setkáváme s okamţitým zdrojem. 

Např. elektrárna je kontinuálním zdrojem oxidu uhličitého, oxidŧ dusíku, oxidu 

siřičitého a dalších látek. Dŧleţitou vlastností kontinuálních zdrojŧ je jejich 

intenzita, která vyjadřuje mnoţství příměsi, kterou zdroj uvolňuje do atmosféry 

za jednotku času. 
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7. Modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší 

Dŧvodem pro provádění modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší je, ţe 

v dnešní přetechnizované době dochází k nárŧstu mnoţství znečišťujících látek 

uvolňovaných do ovzduší, čímţ dochází k poškozování ţivotního prostředí (a zdraví lidí a 

ostatních organizmŧ) a také ke škodám na hmotném majetku. [21] 

 Nejlepším zpŧsobem, jak zjistit mnoţství znečišťujících látek v atmosféře je imisní 

monitoring (přímé měření imisí). Problémem při tomto měření je, ţe toto měření je velmi 

nákladné a proto se provádí pouze v oblastech s velkými zdroji znečištění, anebo 

v referenčních oblastech. 

 Další moţností, jak zjišťovat zasaţení daného území znečištěním jsou výpočetní 

postupy (matematické modely), které mají na základě údajŧ o mnoţství znečišťujících látek 

vypouštěných do ovzduší a meteorologických údajích vypočítat koncentraci těchto látek 

v atmosféře. [21] 

 Modelování znečištění ovzduší mŧţe být definováno jako metoda pro získání 

informací o kvalitě ovzduší na základě znalosti emisí a procesŧ, které probíhají v atmosféře a 

které mohou vést k rozptylu, přenosu, chemickým změnám a odstranění znečišťujících látek 

z ovzduší. 

Modelování rozptylu znečišťujících látek se pouţívá pro tyto účely: [21] 

 Zjištění kvality ovzduší tam, kde nepostačují údaje z imisního monitoringu, 

 podklad pro řešení aktuálních situací (např. při inverzních stavech atmosféry), 

 podklad pro výpočet zdravotních rizik, 

 podklad pro řešení krizových stavŧ potenciálních situací, které by mohly nastat 

např. při haváriích, 

 predikci budoucího imisního zatíţení území při stávajících trendech vývoje 

znečišťování ovzduší, 

 podklad pro rozhodování o výběru navrhovaných variant lidských aktivit, 

 stanovení vlivu jednoho zdroje (stávajícího, nebo plánovaného) na kvalitu 

ovzduší, 
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 stanovení podílu jednotlivých zdrojŧ na imisní situaci (nelze měřením imisí přímo 

zjistit, neboť imise jsou dány součtem příspěvkŧ všech okolních zdrojŧ). 

Existují dva typy matematických modelŧ a to model statistický a model dynamický. 

7.1. Statistické modely 

Vychází z tzv. Statistického Gaussovského modelu (Obr. 9). Tyto modely jsou 

zaloţeny na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze. Šíření znečišťující látky z 

bodového zdroje se popisuje pomocí tzv. „difúzní rovnice“, která je zjednodušená a je 

moţno ji řešit analyticky. Turbulentní difúze je definována pomocí normálního (Gaussova) 

rozloţení. Tento přístup je v současné době základem praktických modelŧ pouţívaných pro 

zpracování rozptylových studií i posuzování havarijních situací. Je méně náročný na čas a 

nákladnost výpočtu. Vykazuje však nepřesné výsledky v blízkosti zdroje emisí, v členitém 

terénu a při nízkých rychlostech proudění (při nulové rychlosti proudění nemá rovnice 

difúze řešení). [4], [5], [11], [14] 

Distribuci polutantŧ z bodového zdroje lze popsat rovnicí (2): [6] 
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kde Y  je „hmotnostní zlomek polutantu“, ju  „sloţky rychlosti“ a jK  „koeficienty 

turbulentní difúze ve směru osy jx , pro 3,2,1j “. Vzhledem k tomu, ţe má turbulentní 

difúze (dominantní sloţka vertikální distribuce polutantŧ) náhodný charakter, lze ji 

statisticky popsat dle normálního (Gaussova) rozloţení. [23] 



Bc. Jiří Maršolek : Citlivostní analýza vlivu terénu na modelování metanu 

 

2010                                                                                                                                 19 

 

 

Obr. 9 Gaussovský model [17] 

Za těchto předpokladŧ mŧţeme vzorec pro výpočet „hmotnostního zlomku příměsi“ 

pro směr jx  a výšku zdroje nad terénem 0z  upravit na tvar (3): [23] 
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   , (3) 

kde Y  je „hmotnostní zlomek příměsi“, VQ  je „objemový prŧtok polutantu ze 

zdroje“, j  jsou „disperzní parametry“ ve směrech kolmých na směr jx , jeţ mají význam 

směrodatných odchylek v dvojrozměrném normálním rozloţení a jsou závislé na 

„vzdálenosti od zdroje“ jx  a meteorologických podmínkách, 1u  je „rychlost proudění ve 

výšce zdroje polutantu“.  

V případě, ţe se zdroj příměsí nachází ve „výšce“ z  nad terénem, je nutné ve vztahu 

upravit argument exponenciální funkce a rovnice získá tvar (4): [23] 
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V tomto případě je pak 1u  „středovaná rychlost“ proudění ve výšce komína, spočtená 

z „referenční rychlosti“ refu  měřené v „referenční výšce“ refzx 3  definované vztahem 

(5): [23] 
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kde   je „exponent mocninného rychlostního profilu“, který je závislý na „třídě stability“ 

a „rychlosti větru“. 

 

Přednosti statistických modelŧ: [17] 

 rychlý odhad koncentrací škodlivin 

 snadný výpočet 

 velmi jednoduchá definice terénu a polutantŧ 

 výpočet pro velké oblasti 

Nevýhody statistických modelŧ: 

 nelze zahrnout chemické reakce polutantŧ 

 zanedbání geometrie zástavby 

 nepouţívají fyzikálních vlastností polutantŧ 

 vyuţívají časově stálý únik polutantŧ 

7.2. Dynamické modely 

Dynamické modely rozptylu znečišťujících látek v ovzduší jsou numerickým 

řešením obecného případu třírozměrného, časově závislého proudění stlačitelných tekutin 

rŧzných fyzikálních vlastností v reálném prostoru a reálné topografické situaci. Proudění je 

popsáno pomocí systému parciálních diferenciálních rovnic s hledanými hodnotami 

prostorového rozloţení hustoty, rychlostí, tlaku, teploty a koncentrací příměsí. Tyto 

bilanční rovnice je moţno velmi zjednodušeně definovat ve tvaru: [4], [15] 

 

Nestacionární člen 

(Lokální změna) 

+ Advekční 

člen 

= Difúzní 

člen 

+ Zdrojový 

člen 

 Pro vyřešení těchto rovnic je potřeba definovat tzv. okrajové podmínky, které 

umoţňují vnést do modelu fyzikální podstatu děje. [4] 
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Matematický model tedy tvoří soustava algebraických a parciálních diferenciálních 

rovnic, která je řešena metodou konečných objemŧ. Numerické řešení dynamických 

modelŧ je velmi náročné na pouţitou techniku, vyţaduje špičkový hardware. Řešení je i s 

pouţitím výkonné výpočetní techniky relativně zdlouhavé. [4] 

Diagram postupu řešení je na (Obr. 10). 

Přednosti dynamických modelŧ: [17] 

 uţití fyzikálních a chemických vlastností polutantŧ 

 velké moţnosti definování typŧ zdrojŧ 

 přesná definice terénu, zdroje 

Nevýhody dynamických modelŧ: 

 velmi sloţité na přípravu (definování geometrických sítí) 

 časová náročnost a náročnost na výpočetní techniku 

 

 

 

Obr. 10 Diagram algoritmu řešení FLUENTem [15] 

 



Bc. Jiří Maršolek : Citlivostní analýza vlivu terénu na modelování metanu 

 

2010                                                                                                                                 22 

 

8. Citlivostní analýza a srovnání 

Citlivostní analýza se pouţívá ke stanovení, jak citlivé jsou modely na změny 

vstupních hodnot a do jaké míry tyto změny ovlivňují výsledky. Tyto změny kvantifikuje a 

katalogizuje podle významnosti.  

Dŧvodŧ pro katalogizaci je více: [16] 

 Abychom mohli definovat, které dodatečné vstupy jsou více a které méně 

dŧleţité 

 Abychom mohli odŧvodnit pouţití jednodušších modelŧ před sloţitějšími (bez 

ztráty poţadované přesnosti) 

 Abychom mohli sníţit počet parametrŧ zkoumaných v analýze neurčitosti 

 

Pro citlivostní analýzu je moţné pouţít dvou metod: [16] 

1. Metoda deterministická - je zaloţena na odhadu parciálních derivací odezvové 

funkce podle jednotlivých vstupních parametrŧ. Pro jednodušší modely lze 

stanovit parciální derivace analyticky, pro sloţitější numerickými 

aproximacemi. 

2. Metoda statistická - spočívá ve srovnání regresních koeficientŧ odezvových 

funkcí s pŧvodním modelem. 

 

Při citlivostní analýze mŧţeme vyuţít i metody analýzy neurčitosti – např. metodu 

Monte Carlo a metodu regresních modelŧ. Na těchto technikách jsou zaloţeny některé 

metody, kterými lze nahradit klasické postupy citlivostní analýzy; např. regresní a 

korelační analýza, metoda variace parametrŧ a metoda rozptýlených grafŧ (scattered plots). 

[16] 

Metoda Monte Carlo je zaloţena na náhodném generování souboru vstupních dat 

podle předepsaných distribučních funkcí. Pro kaţdý z generovaných souborŧ vstupních dat 

je vyhodnocen vybraný matematický model pomocí vhodného simulačního programu. 

Tento proces se cyklicky opakuje tolikrát, kolikrát je nutné pro dosaţení poţadované 
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přesnosti výsledkŧ. Závěrem jsou statisticky vyhodnoceny výsledky celé simulace pomocí 

distribučních funkcí, středních hodnot a odchylek sledovaných parametrŧ. [24] 

Metoda regresních modelů vyuţívá náhradu komplexních matematických modelŧ 

tzv. regresním modelem, který je zaloţen na analýze výstupu pŧvodního modelu (lineární 

vs. nelineární závislost). [24] 

8.1. Vybrané metody citlivostní analýzy 

Citlivostní analýza v této práci bude prováděna pomocí výpočtu koeficientŧ korelace. 

Korelace – znamená vzájemný lineární vztah mezi znaky či veličinami. Pro 

vyjádření intenzity vztahŧ mezi sloţkami ξ , ..., ξ m-1  m -rozměrného náhodného vektoru 

ξ se pouţívá korelačních koeficientŧ. Data tvoří náhodný výběr z m-rozměrného rozdělení 

náhodného vektoru ξ. A priori se obvykle neuvaţuje, která sloţka ξj náhodného vektoru ξ 

je vysvětlovaná (u lineárního regresního modelu označovaná jako výstupní závisle 

proměnná) a které sloţky vektoru ξ jsou vysvětlující (u lineárního regresního modelu 

označované jako vstupní nezávisle proměnné). Náhodný výběr {xij}, i = 1, ..., n,                  

j = 1, ..., m, velikosti n je tvořen (n × m) rozměrným polem dat (6) 
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Platí, ţe 

a) počet řádkŧ n (tj. počet m-rozměrných "bodŧ" xi ) je výrazně větší, neţ počet 

sloupcŧ 

m (tj. počet "proměnných" čili sloţek vektoru x). 

b) Všechny sloţky vektoru xi jsou náhodné a předem neovlivnitelné 

experimentátorem. 

c) Mezi sloţkami jsou pouze lineární vazby. 
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Druhy korelačních  koeficientŧ: [26] 

1. Párový korelační koeficient - Korelační koeficienty slouţí jako míry pro 

vyjádření "těsnosti lineární stochastické vazby" mezi sloţkami náhodného 

vektoru. Pearsonŧv párový korelační koeficient ρ(ξi, ξj) = rij vyjadřuje míru 

lineární stochastické vazby mezi náhodnou veličinou ξi a ξj. Pro výběrový 

korelační koeficient platí výraz (7) 
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2. Pořadový korelační koeficient - V některých případech je výhodné nahradit 

klasický párový korelační koeficient pořadovým (neparametrickým) 

korelačním koeficientem podle Spearmana, který je málo citlivý na přítomnost 

vybočujících hodnot. Pořadí i-tého prvku výběru je rovno indexu odpovídající 

pořádkové statistiky. Označme pořadí prvkŧ výběru vzhledem k proměnné ξ1 

jako x1si a pořadí prvkŧ výběru vzhledem k proměnné ξ2 jako x2si. Pro 

Spearmanŧv pořadový korelační koeficient pak platí (8) 
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kde di je rozdíl pořadí mezi xi a yi 

Jako poslední ověření byla vybrána metoda testování hypotézy pomocí „P-hodnoty“, 

kde nám tato hodnota určuje míru platnosti testované hypotézy. 

  

 H0: Corr = 0 

kde  

 Corr je korelace. 
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8.2. Použitá metoda srovnání výsledků 

Srovnání výsledkŧ z programu FLUENT a SYMOS’97 bude v této práci provedeno 

pomocí testování hypotézy a to pouţitím neparametrického mediánového testu. 

Neparametrické testy jsou takové testy, u kterých nemusíme specifikovat typ rozloţení dat. 

Tyto neparametrické testy budou pouţity, jelikoţ u výsledkŧ se nedá přesně určit typ 

rozloţení dat. 

Pro tuto práci pouţijeme Mann-Whitneyuv (Wilcoxŧv) test - tento test představuje 

neparametrickou analogii dvouvýběrového t-testu. Slouţí k testu hypotézy, ţe dva 

nezávislé výběry x, y, pocházejí ze stejného základního souboru proti alternativě, ţe se 

významně liší svou polohou. 

Všechny výběrové hodnoty x1…..xm a y1…… yn (tzv. sdruţený výběr) uspořádáme 

podle velikosti a přiřadíme jim pořadová čísla Rx1…………Rxm, Ry1…………Ryn, (tzn. 

hodnoty očíslujeme od nejmenší k největší přirozenými čísly 1,2 … N=m+n, přičemţ 

stejně velkým hodnotám přiřadíme stejné prŧměrné pořadí) 

 

Zjistíme součty: Tx=Rx1 + …..Rxm , Ty= Ry1+…..Ryn 

a vypočteme veličiny (10) 

𝑈𝑥 = 𝑚𝑛 +
𝑚 𝑚 + 1 

2
− 𝑇𝑥  

𝑈𝑦 = 𝑚𝑛 +
𝑛(𝑛 + 1)

2
− 𝑇𝑦  

           (10) 

Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti α, jestliţe U=min(Ux,Uy) ≤ Uα  

kde 

Uα je tabelovaná hodnota. 
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9.  Popis použitého programového vybavení 

9.1. SYMOS’97 

Program SYMOS´97 byl vydán v roce 1998 jako doporučená metodika MŢP ČR ve 

Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí. Program vydává firma Idea Envi, s.r.o. Je určen 

pro zpracování a vypracování studií pro vyhodnocování kvality ovzduší.  

Tento program nelze pouţít pro výpočet znečištění uvnitř městské zástavby pod 

úrovní střech budov a dál neţ 100 kilometrŧ od zdroje. Základních rovnic modelu rovněţ 

nelze pouţít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve sloţitém terénu a při bezvětří. 

Metodika výpočtu obsaţená v programu SYMOS’97 umoţňuje: [27] 

 Výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),     

        plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojŧ (typ zdroje 3), 

 výpočet znečistění od velkého počtu zdrojŧ (teoreticky neomezeného), 

 stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodŧ (aţ 30000 

referenčních bodŧ) a připravit tímto zpŧsobem podklady pro názorné 

kartografické zpracování výsledkŧ výpočtŧ, 

 brát v úvahu statistické rozloţení směru a rychlosti větru vztaţené ke třídám 

stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. 

Pro kaţdý referenční bod je umoţněn výpočet těchto základních charakteristik 

znečistění ovzduší: [27] 

 Maximální moţné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících 

látek, které se mohou vyskytnout v třídách rychlosti větru a stability ovzduší, 

 maximální moţné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících 

látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší, 

 roční prŧměrné koncentrace, 

 dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty 

(v programu lze zadat současně aţ tři nezávislé hodnoty). 
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Koncentrace jsou počítány v referenčních bodech a jejich hodnoty závisí také na tom, 

jaký tvar má terén mezi zdrojem a referenčním bodem. Jako vstupní parametr vyjadřující 

tvar terénu se pro výpočet zadává formou matice hodnot výškopisu s jakoukoliv velikostí 

buňky pro zvolenou oblast. 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují rŧzným procesŧm, jejichţ přičiněním 

jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické, nebo fyzikální procesy. 

Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici podle zpŧsobu, jakým jsou 

příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na 

zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími sráţkami a 

vymývání oblačné vrstvy. Model uvaţuje prŧměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, 

kterou je moţno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblíţení se látky dělí do tří kategorií a 

výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle 

daných vztahŧ pro danou kategorii znečišťující látky. [27] 

 Jednotlivé znečisťující látky členíme do těchto tří kategorií (Tab. 2): 

Kategorie 
Průměrná doba setrvání 

v atmosféře 

I 20 h 

II 6 dní 

III 2 roky 

Tab. 2 Kategorie znečišťujících látek podle setrvání v atmosféře [27] 

Uvedeme si rozdělení základních znečišťujících látek (Tab. 3): 

Znečišťující 

látka 
Kategorie 

oxid siřičitý II 

oxidy dusíku II 

oxid dusný III 

amoniak II 

sirovodík I 

oxid uhelnatý III 

oxid uhličitý III 

metan III 

vyšší uhlovodíky III 

chlorovodík I 

sirouhlík II 

formaldehyd II 

peroxid vodíku I 

dimetyl sulfid I 

Tab. 3 Rozdělení znečišťujících látek do kategorií [27] 
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Pokud vypočítáváme dlouhodobé roční koncentrace, potřebujeme mít podrobnou 

větrnou rŧţici – musíme znát četnost výskytu směru větru pro kaţdý azimut od 0° do 359° 

a pro všechny třídy stability ovzduší a třídy rychlosti větru.  

Větrná rŧţice (Obr. 11), která se pouţívá jako vstup pro matematické modelování 

rozptylu ZL, obsahuje relativní četnosti pro 8 směrŧ větru a úplného bezvětří ve všech 

třídách stability. Při vytváření podrobné větrné rŧţice se lineárně interpoluje mezi těmito 

hodnotami. 

 

Obr. 11 Příklad větrné růžice 

 Vstupní údaje o meteorologii se většinou týkají období o délce 1 roku. Velmi 

dŧleţité je si dát pozor, zda jsou údaje z dané meteorologické stanice dostatečně 

reprezentativní pro území, které je podrobené výpočtu. Zjištění, zda jsou údaje dostatečně 

reprezentativní je velice sloţité a kompetentní k tomuto posouzení je ČHMÚ. [27] 

Jako nejdŧleţitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná rŧţice rozlišená podle 

rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti 

(Tab. 4): 

 

Třída větru Třída rychlosti větru 

slabý vítr 1.7 m/s 

střední vítr 5.0 m/s 

silný vítr 11.0 m/s 

Tab. 4 Rozdělení větru do tříd rychlosti [27] 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 

zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší (Tab. 5): 
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Třída 

stability 
Název Popis třídy stability 

I. superstabilní 
silné inverze, velmi špatné 

podmínky rozptylu 

II. stabilní 
běţné inverze, špatné podmínky 

rozptylu 

III. izotermní 

slabé inverze,izotermie nebo malý 

kladný teplotní gradient 

často se vyskytující mírně zhoršené 

rozptylové podmínky 

IV. normální 

indiferentní teplotní zvrstvení, 

běţný případ dobrých rozptylových 

podmínek 

V. konvektivní 
labilní teplotní zvrstvení, rychlý 

rozptyl znečišťujících látek 

Tab. 5 Třídy stability ovzduší [27] 

Pokud posuzujeme výsledky matematického modelování rozptylu ZL, je třeba mít na 

paměti všechna uvedená omezení tohoto modelu. To znamená, ţe výsledné rozloţení 

přízemních koncentrací všech znečišťujících látek je statistické, s významným 

zjednodušením pŧsobících faktorŧ (zejména meteorologických podmínek a prostorových 

okrajových podmínek). Výsledky matematického modelování jsou proto orientační a jsou 

vhodné zejména pro srovnání pŧsobení jednotlivých druhŧ zdrojŧ v rŧzných obdobích. 

Lokálně se mohou ve skutečnosti vyskytnout i výrazně vyšší koncentrace znečišťujících 

látek, zejména ve sloţitém terénu a v husté zástavbě. [27] 

9.2. GAMBIT 

Program GAMBIT je objemový modelář a generátor sítí a je určen jako univerzální 

preprocesor pro všechny řešiče FLUENTu. Výrazné zrychlení tvorby modelu se projevuje 

nejvíce při "Top-down" vytváření geometrie. Mezi jeho další výrazné rysy patří nástroje 

pro opravu importované geometrie, parametrizace modelu, snadná a rychlá automatická i 

parametrická generace všech typŧ sítí včetně přechodových vrstev a hybridních sítí, 

nástroje na vyšetřování kvality výpočetní sítě a snadná výměna dat s ostatními CAD, CAE 

systémy. [7] 
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9.3. FLUENT 

FLUENT je moderní CFD program umoţňující komplexní řešení úloh z oblasti 

proudění, přenosu tepla a spalování. Řešit je moţno vnitřní i vnější obtékání, v laminární i 

turbulentní oblasti, výpočty vícefázového proudění, proudění s volnou hladinou i 

chemickými reakcemi (například hoření) spolu s přenosem tepla. Program umoţňuje jak 

stacionární, tak i nestacionární analýzu  2D i 3D problémŧ a následnou kvalitní vizualizaci 

výsledkŧ. FLUENT lze pouţít např. pro modelování sloţitých procesŧ v turbínářství a 

energetice, automobilovém i leteckém prŧmyslu, chemickém inţenýrství, v technice 

ţivotního prostředí a dalších oborech. 

Pro funkčnost výpočtu v programu FLUENT je nutné provést souhrn dílčích operací:[6] 

 definování geometrie výpočtové oblasti 

 definice fyzikálního a turbulentního modelu daného problému  

 definice okrajových a počátečních podmínek 

 definice fyzikálních vlastností vzduchu a příměsí 

 definice parametrŧ zdroje  

 volba parametrŧ výpočtu 

 

Definování geometrie výpočtové oblasti: 

Pro definování geometrie se pouţívá program GAMBIT. 

9.3.1. Okrajové podmínky 

Drsnost, okrajové podmínky na stěně: 

Pro výpočet přenosu znečišťujících látek je podstatné nadefinovat drsnost terénu, 

hlavně pro oblasti s vysokou mírou zástavby, popřípadě hustě zalesněné oblasti. 

Na stěně se dají nastavit teplotní podmínky, rychlost, smykové napětí, drsnost, 

chemické reakce nebo záření. 
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Rychlost a hmotnostní průtok na vstupu: 

 Rychlostní podmínku pouţíváme k definování rychlosti proudu na vstupu do 

oblasti. Rychlost se zadává buď jako konstantní veličina, nebo pokud chceme přesnější 

zadání, tak pomocí rychlostního profilu. [13] 

 V případě, ţe pouţíváme výpočet pro stlačitelné proudění, není vhodné pouţívat 

rychlost, ale hmotnostní prŧtok. 

Zdroje znečišťujících látek: 

Zdroj je nutno definovat pomocí dat o: [6], [7] 

 typu zdroje (liniový, bodový, plošný) 

 velikosti zdroje 

 umístění v dané oblastí 

 sloţení a mnoţství vypouštěných látek 

 

Mnoţství unikajících látek mŧţe být konstantní, nebo se měnit v prŧběhu času. 

9.3.2. Bilanční rovnice 

Základní rovnice pro výpočet vycházejí ze základních fyzikálních zákonŧ – 

zachování energie, hybnosti a hmotnosti. Fyzikálně vyjadřují tyto zákony bilanci určité 

veličiny v určitém objemu. Podle této bilance (11) je časová změna zachovávané veličiny v 

daném objemu V rovna toku této veličiny plochou S, která tento objem omezuje, a její 

produkci uvnitř objemu V. [6], [13] 

 

 

𝜕

𝜕𝑡
 𝐽𝑑𝑉 +   𝐹𝑗  𝐽 𝑛𝑗𝑑𝑆 =  𝑃 𝐽 𝑑𝑉

𝑉𝑆𝑉

 

                                                                                                                                       (11) 

kde 

  J  – bilancovaná veličina, Fj(J) - j-tá sloţka vektoru hustotu toku veličiny J plochou 

dS, nj -j-tá sloţka notmálového vektoru, P(J) - hustota produkce veličiny J (produkce za  
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jednotku času v objemu V) pro index j se pouţije Einsteinovo sumační pravidlo (umoţňuje 

zkrácené označení, kdy jedním členem lze vyjádřit všech devět napětí). 

První člen vyjadřuje časovou změnu veličiny J v objemu V, druhý člen levé strany 

rovnice (11) hustotu toku veličiny J plochou S , pravá strana rovnice vyjadřuje hustotu 

produkce veličiny J v objemu V . Tok veličiny J je definován jako přenos této veličiny 

jednotkou plochy za jednotku času, např. tok hmoty, tok hybnosti, tok tepla. Hybnost 

vyjadřuje součin hmoty a rychlosti v jednotkách [kg·(m·s
-1

)], tedy tok hybnosti má rozměr 

[(kg·m·s
- 1

)·(m2·s)
-1

]. Tato jednotka je identická s jednotkou [N·m
-2

], coţ je jednotkou pro 

napětí. 

9.3.3. Matematický model turbulence stlačitelného proudění (Navier-

Stokesovy rovnice a rovnice kontinuity) 

Rovnice kontinuity se definuje (12) : [2], [10], [20] 

 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑗 )

𝜕𝑥𝑗
= 0 

          (12) 

kde ρ – měrná hmotnost vzduchu 

 

Rovnice pro přenos hybnosti má tvar (13): 

 
𝜕(𝜌𝑢 𝑗 )

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑗𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝜌

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 𝜇

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 + 𝜌𝛿𝑖3𝑔   

𝑣𝑧𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣 é 𝑠í𝑙𝑦

+ 𝜌𝑓𝑐𝜖𝑖𝑗3𝑢𝑗       
𝐶𝑜𝑟𝑖𝑜𝑙𝑖𝑠𝑜𝑣𝑦  𝑠í𝑙𝑦

+ 𝜌𝑓𝑗            (13) 

(Coriolisovy síly - setrvačné síly působící na tělesa, která se pohybují v rotující neinerciální vztažné 

soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení. Coriolisovy síly mají směr kolmý ke spojnici těleso - 

osa otáčení a způsobuje stáčení trajektorie tělesa proti směru otáčení soustavy. Patří mezi zdánlivé síly). 

Tento vztah odpovídá diferenciálnímu tvaru rovnice pro přenos hybnosti, kde  

g =-9,81 je gravitační zrychleni v případě vztlakových sil a μ představuje viskozitu. 

Rovnice pro přenos tepla, tj. zákon zachování energie je řešen prostřednictvím zachování 

statické entalpie h ve tvaru (14) 

𝜕

𝜕𝑡
 𝜌 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 𝜌𝑢𝑗 = 𝜆

𝜕2𝑇

𝜕𝑥𝑗
2 +

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜏𝑗 ,𝑘𝑢𝑗 )

𝜕𝑥𝑘
 

           (14) 

kde λ je molekulová tepelná vodivost. 
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9.3.4. Transportní rovnice pro přenos příměsí 

Program FLUENT počítá v modelu lokální hmotnostní zlomky příměsí Yi , které jsou 

popsány podobnou bilanční rovnicí zahrnující řešení konvektivní a difúzní sloţky přenosu. 

Je vyuţíváno vztahu, který má v konzervativní formě tvar (15) [6],[13],[20] 

 

𝜕

𝜕𝑡
 𝜌𝑌𝑖 ′  +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 𝜌𝑢 𝑗𝑌𝑖 ′  = −

𝜕

𝜕𝑥𝑖
𝐽𝑗 ,𝑖′ + 𝑅𝑖 ′ + 𝑆𝑖 ′     (15) 

kde 𝑢 𝑖  je časově středovaná sloţka rychlosti proudění a na pravé straně je Ri‘ rychlost 

produkce příměsí i′ vlivem chemické reakce a Si‘ rychlost tvorby přírŧstku z distribuované 

příměsi.  

Výše uvedená rovnice platí pro N − 1 příměsí, kde N je úplný počet komponent 

prezentovaných v matematickém modelu. Distribuce příměsí mŧţe být realizována za 

rŧzných podmínek, obecně lze rozlišovat distribuci za laminárního nebo turbulentního 

proudění. Jj,i‘ představuje difúzní tok i′ -té komponenty směsi. 

 

 Laminární proudění 

 

V rovnici Ji’ představuje difúzní tok i′ -té sloţky, který je FLUENTem definovaný (16) 

 

𝐽𝑖′ = −𝜌𝐷𝑖 ′ ,𝑚

𝜕𝑌𝑖′
𝜕𝑥𝑗

 

          (16) 

kde Di’,m je difúzní koeficient i′ -té příměsi. 

 Turbulentní proudění (17) 

𝐽𝑖′ = −(𝜌𝐷𝑖 ′ ,𝑚 +
𝜇𝑖

𝑆𝑐𝑡
)
𝜕𝑌𝑖′
𝜕𝑥𝑗

 

          (17) 

kde Sct je Schmidtovo turbulentní číslo (přednastaveno na hodnotu 0,7). [17] 
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9.4. STATGRAPHIC Plus 5.0 

Pro vyhodnocení citlivostní analýzy a srovnání jednotlivých výsledkŧ 

matematického modelování rozptylu metanu bylo pouţito programové vybavení 

STATGRAPHIC Plus 5.0. Statistický program STATGRAPHIC Plus 5.0  je produktem 

společnosti  Statistical  Graphics Corporation. Slouţí k výpočtu statistických charakteristik 

jednorozměrných i vícerozměrných statistických dat a následné vizualizaci výsledkŧ ve 

formě grafŧ a tabulek. Program je schopen provádět celou řadu statistických analýz jako 

např.: regrese, korelace, faktorové analýzy a mnoho dalších. Pro potřeby této práce byla 

pouţita funkce Multiple-Variable Analysis a funkce Two-Sample Comparison. [19] 

9.4.1. Multiple Variable Analysis 

Funkce Multiple - Variable Analysis nám dovoluje shrnout několik sloupcŧ 

kvantitativních dat produkováním popisných statistik pro kaţdou proměnnou. Například, 

vypočítat statistiky souhrnu, korelací, kovariancí, a dílčí korelace. 

Funkce Multiple  Variable Analysis nám umoţňuje posoudit statistická data pomocí 

rŧzných tabulek např. Sumary statistics, Correlations, Spearman Rank Correlations a další. 

Pro svou práci vyuţiji Correlations a Spearman Rank Correlations. [19] 

9.4.2. Correlations 

Tabulka Correlations počítá matici Pearson Produkt- Moment korelačních 

koeficientŧ pro sledované hodnoty. Tabulka poskytuje předběţný pohled na vztahy mezi 

vybranými proměnnými. Kaţdá řada a sloupec v tabulce odpovídá proměnné v datové 

sadě. 

V kaţdé buňce matice se objeví tři čísla: korelační koeficient pro dvě proměnné, 

reprezentovaný buňkou; rozsah výběru (v závorce); a P - hodnota pro korelace. Korelace je 

v rozsahu od -1 +1. Pozitivní korelace nám říká, ţe dvě proměnné se mění ve stejném 

směru, zatímco záporná korelace nám říká, ţe dvě proměnné se mění v opačném směru;   

P- hodnoty pod 0.05 signalizují statisticky významné korelace na 95 % úrovni 

spolehlivosti. Statisticky nezávisle proměnná má očekávaný koeficient korelaci nulovou. 

[19] 
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9.4.3. Spearman Rank Correlations 

Tabulka Spearman Rank Correlations počítá matici Spearmanových koeficientŧ 

pořadových korelací,  které jsou podobné jako matice koeficientŧ korelace pouţitím Rank 

Correlation Options dialogového okna.  Rozdíl oproti tabulce Correlations je, ţe se 

pouţívají spíše řady hodnot neţ hodnoty samy. [19] 

9.4.4. Two-Sample Comparison Analysis 

 Primárním účelem funkce Two-Sample Comparison Analysis jsou: [19] 

 Počítat intervaly spolehlivosti pro rozdíl mezi prŧměry výběru a poměrem 

změn odchylek. 

 Srovnání hypotetických testŧ prŧměru, odchylek a mediánŧ. 

Analýza pouţívá testy, aby určila, existují-li statisticky prŧkazné rozdíly mezi dvěma 

vzorky. Potom vytváří rŧzné zprávy a grafy, které obsahují výsledky pro kaţdý vzorek dat. 

Funkce Two-Sample Comparison Analysis nám umoţňuje posoudit statistická data 

pomocí rŧzných tabulek např. Sumary statistics, Comparison of Means, Comparison of 

Standart deviation, Comparison of Medians and Kolmogorov-Smirnov Test. Z grafických 

moţností zobrazení je to například Frequency Histogram. 

Pro tuto práci byla pouţita analýza pomocí Comparison of Medians a Frequency 

Histogram. [19] 

9.4.5. Comparison of Medians 

Jedná se o mediánový test, který pouţívá Mann-Whitneyŧv test k tomu, aby srovnal 

mediány pro dva vzorky dat. Mann-Whitneyŧv test, také známý jako Wilcoxonŧv test 

nevyţaduje předpoklady o tvaru distribuce. Testuje hypotézu, zda nezávislé vzorky 

pocházejí ze stejné distribuce. 

       Je konstruovaný pomocí kombinování dvou vzorkŧ, setříděním od nejmenšího 

po největší, potom se porovnává prŧměrné pořadí pro dva vzorky kombinovaných dat. 

Jestli je P-Value menší neţ poţadovaný interval spolehlivosti, tak existuje významný 

statistický rozdíl mezi mediány na dané úrovni spolehlivosti. [19] 
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9.4.6.  Frequency Histogram 

Volba Frequency Histogram vytváří graf, který zobrazuje četnost na svislé ose a třídy 

na vodorovné ose. V grafu jsou zobrazeny dva histogramy, pro kaţdý vzorek dat jeden. 

[19] 

9.5.  ArcGis Desktop 9.3 

9.5.1 ArcView 

ArcView je geografický informační systém, který patří do třídy tzv. desktop GIS. Je 

to tedy GIS pro koncové uţivatele, kterým umoţní snadnou práci se všemi informacemi, 

které mají vztah k mapě. [25] 

Hlavní rysy 

 Velmi intuitivní prostředí 

 Mopová kompozice pomocí symbolŧ, rŧzné typy klasifikace dat, 

 objektově orientovaný systém, 

 nástroje pro vývoj aplikací a úpravu systému, 

 české prostředí, současná podpora rŧzných kódových stránek. 

ArcView obsahuje také celou řadu funkcí pro prostorové analýzy (jako jsou 

překryvy, protínání ploch, vytváření ochranných pásem, a další). [25] 

9.5.2. ArcInfo 

ArcInfo je kompletní GIS pro tvorbu dat, aktualizaci, dotazy, tvorbu map 

a analytické úlohy.  

Umoţňuje: [25] 

Plné moţnosti zpracování a analýzy dat 

 více neţ 200 nástrojŧ pro zpracování dat, 
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 analýza vektorových dat, 

 plné moţnosti správy dat, 

 nástroje pro generalizaci prostorových dat, 

 konverze dat (export do CAD), 

 převody mezi rŧznými typy geometrie. 

Kartografická tvorba 

 kartografické reprezentace, 

 finalizace map, 

 generalizace, 

 pokročilé nástroje pro práci s kartografickými reprezentacemi. 
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10. Modelovaná oblast 

  Pro tuto práci byla vybrána oblast, která se nachází přibliţně 30km jiţně od 

města Ostravy (Obr. 12) v okolí samostatného horského masivu Moravskoslezských 

Beskyd - Ondřejníku, který se nachází na severní Moravě, mezi Frýdlantem nad Ostravicí 

a Frenštátem pod Radhoštěm (Obr. 13). Nejvyšším vrcholem tohoto masivu je Skalka 

(964,4 m), kolem které se rozkládá přírodní rezervace stejného jména. 

Modelovaná oblast byla vybrána o velikosti 14x14 km a byla vymezena z východu 

městem Frýdlant nad Ostravicí, ze západu Frenštátem pod Radhoštěm, ze severu Frýdkem 

Místkem a z jihu Kunčicemi pod Ondřejníkem. Tato oblast se nachází na 6 mapových 

listech mapy DMÚ 25, která byla pouţita jako podklad pro tvorbu vstupních dat s terénem.  

Pro modelování v programu FLUENT byla oblast zmenšena na 12,6x12,6 km. 

Dŧvod, proč byly oblasti pro modelování v dynamickém a statistickém programu odlišné, 

bude vysvětlen v kap. (11.3.). 

 

Obr. 12 Umístění modelované oblasti 
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Obr. 13 Podrobné vymezení modelované oblasti 
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11. Postup zpracování 

11.1. Příprava vstupních dat 

Před matematickým modelováním rozptylu metanu v ovzduší bylo třeba připravit 

„Digitální model terénu“ (dále jenom DMT) oblasti našeho zájmu. Jako podklad byly 

pouţity mapy DMÚ 25 (měřítko 1:25000). Tyto mapy byly načteny do programu ArcGIS 

Desktop 9.3. Následně byly pomocí překryvných operací vstupní data ořezána na 

poţadovanou velikost a umístění do námi studované oblasti. V dalším kroku byl vytvořen 

DMT a převeden do formátu GRID, kde je moţno stanovit velikost buňky, a jelikoţ má 

tato buňka jednotnou výšku, dochází změnou její velikosti k změně polohové přesnosti 

terénu. 

Pro matematické modelování rozptylu metanu bylo připraveno 5 variant s rŧznou 

velikostí pixelu GRIDu a to o velikosti 87,5 m, 175 m, 350 m, 700 m a 1400 m. 

Dále byla zvolena meteorologická situace, za které se bude modelovat. Bylo zvoleno 

indiferentní teplotní zvrstvení při rychlosti větru 5 m.s
-1

 a teplotě vzduchu 15 °C. Směr 

větru byl nastaven na 90. 

Modelovaná oblast byla pokryta sítí receptorŧ (coţ jsou body, ve kterých se počítá a 

zobrazuje koncentrace). K pokrytí této oblasti bylo vyuţito 12005 receptorŧ ve vzdálenosti 

252 m od sebe a v rozmezí výšky 1050 m aţ 1800 m. 

Jako poslední podmínkou nutnou k matematickému modelování bylo třeba stanovit 

parametry zdroje. 

Typ zdroje    plošný 

Výška výduchu    h = 0 m nad terénem 

Velikost zdroje    d = 100x100 m 

Objemový tok plynu   QV = 6 m
3
.s

-1 

Hmotnostní tok plynu   Qm = 4,2 kg.s
-1 

Převýšení kouřové vlečky  100m 
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11.2. Modelování v programu SYMOS’97 

Pro matematické modelování rozptylu metanu v ovzduší byly pouţity vstupy 

definované v předchozí kapitole. Vstupní data s terénem byly z gridu v programu ArcGIS 

převedeny do maticového záznamu ve formátu ASCII Raster grid čímţ vznikl soubor 

s příponou *.asc (Obr. 14), který je nutný jako vstup do programu SYMOS’97. 

ncols         10 

nrows         10 

xllcorner     0 

yllcorner     0 

cellsize      1400 

NODATA_value  -9999 

337.6087 315.6261 298.0368 337.6707 398.7427 377.2979 323.8962 317.799 

320 301.5113 

315.9513 316.5484 331.3555 497.2962 508.2925 610.1405 361.283 315 

331.5385 312.709 

354.7412 324.8555 321.907 527.4937 588.5264 405.6518 341.7023 348.4913 

344.1023 320.101 

. 

. 

. 

Obr. 14 Ukázka struktury *.asc souboru 

kde  

ncols je počet sloupcŧ, nrows je počet řádkŧ, xllcorner a yllcorner jsou souřadnice 

x a y levého spodního rohu oblasti, cellsize je velikost buňky a NODATA_value je 

hodnota buňky, v které nejsou ţádné data. 

Pro matematické modelování rozptylu metanu byly pouţity všechny připravené 

varianty vstupního souboru s terénem. Všechny počátky gridŧ byly posunuty do souřadnic 

(0,0), ale sloţka výšky byla zachována. Dŧvodem je jednodušší zpracování modelu 

v programu FLUENT.  Na všech 6-ti variantách terénu byl umístěn zdroj o předem daných 

parametrech. 

Následně byl pouţit skript (viz příloha A), který odesílá příkazy do programu 

SYMOS’97 a došlo k samotnému modelování. Po ukončení modelovacího procesu byly 

všechny výsledky převedeny do formátu *.shp, aby se daly jednoduše zpracovat 

v programovém vybavení ArcGIS. 
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Výsledky modelování byly následně zpracovány a zobrazeny v programu ArcGIS 

(Obr. 15, Obr. 16). 

 

 

Obr. 15 Vypočtené koncentrace metanu ve výšce 1000m nad mořem 

 

Obr. 16 Vypočtené koncentrace metanu 



Bc. Jiří Maršolek : Citlivostní analýza vlivu terénu na modelování metanu 

 

2010                                                                                                                                 43 

 

11.3. Modelování v programu FLUENT 

Pro matematické modelování rozptylu metanu v ovzduší byly pouţity vstupy 

definované v kap. (11.1.) – parametry zdroje, data o terénu a meteorologická situace. 

Modelovaná oblast byla pro tento typ modelování zmenšena z pŧvodních 14x14 km na 

12,6x12,6 km. Bylo to nutno provést z dŧvodu odlišného přístupu jednotlivých programŧ 

při práci se vstupním gridem terénu (Obr. 17). Při modelování v programu SYMOS je 

oblast modelování vymezena od středu gridu, kdeţto program FLUENT pracuje na 

principu kdy oblast modelování je vymezena od levého spodního rohu. Tudíţ pokud danou 

oblast zmenšíme, dosáhneme toho, ţe pracujeme v obou programech se stejným terénem. 

 

Obr. 17 Důvod zmenšení oblasti pro program FLUENT 

Následovalo vytvoření vstupních souborŧ s terénem do programu GAMBIT 

s vyuţitím programu ArcGIS a *.aml skriptu (viz příloha B). Pomocí tohoto *.aml skriptu 

byl grid převeden do journal file (viz příloha C) - journal file je soubor příkazŧ pro 

programové vybavení Gambit, který pomocí těchto příkazŧ vytvoří geometrii bodŧ terénu. 

Následně je pomocí příkazŧ a funkcí programového vybavení GAMBIT dodělána 

geometrie dané oblasti. (Obr. 18) 
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Obr. 18 Geometrie oblasti pro různé terény 

Dalším krokem bylo definování typu objemu částí modelu (zda se jedná o pevnou, 

anebo kapalnou část) a typy okrajových podmínek (vstup, výstup, stěna, zdroj) a exportují 

se data do souboru *.msh (viz příloha D) - coţ je vstupní soubor do programového 

vybavení FLUENT). 

V programovém vybavení FLUENT načteme *.msh soubor z Gambitu a musíme 

nastavit fyzikální model proudění (laminární, nebo turbulentní). Turbulentních modelŧ 

proudění je v programu FLUENT šest. Vzhledem k situaci a po prostudování literatury byl 

vybrán RNG k-ε turbulentní model. Dále byly nadefinovány látky, které se vyskytují 

v modelu z chemické databáze FLUENTu a nastaví se počáteční podmínky (gravitace, 

tlak,…).  

Následuje nastavení okrajových podmínek: 

 profil hmotnostního toku 

 teplotní profil 

 atmosférický tlak 

 profil turbulentních veličin k a ε (k je kinetická turbulentní energie, ε je 

rychlost disipace – rychlost rozptýlení) 

(použité profily byly mocninné a byly stanoveny na základě studia dostupné literatury) 
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a uloţení všeho tohoto nastavení do souboru s příponou *.cas. 

Následným krokem byla velmi dŧleţitá část modelování, tj. testování několika druhŧ 

výpočetních sítí a rozdělení geometrie oblasti. Z testování vyplynula optimální geometrie 

oblasti (Obr. 19), která byla pokrytá výpočetní sítí o počtu buněk 100 x100 x20. 

 

Obr. 19 Výsledné nastavení geometrie oblasti 

 

 V dalším byl proveden vlastní výpočet daného modelu, nejdříve bez příměsi 

metanu ze zdroje – pouze pro výpočet proudění vzduchu – bylo provedeno vţdy 1000 

iterací, které postačily ke konvergenci výpočtu a jakmile bylo nalezeno vhodné řešení, 

přidal se zdroj metanu. Následují stratifikace (pro model s velikostí pixelu gridu 87,5 m) 

teploty (Obr. 20), rychlosti (Obr. 21) a tlaku (Obr. 22) – u tlaku lze vidět jeho pokles 

v okolí hornatých částí terénu. Dále také vektory rychlosti (Obr. 23) na kterých lze vidět 

vznikající turbulence v okolí hornatých částí terénu a normalizované reziduály (Obr. 24) – 

pokud normalizované reziduály neklesnou pod definovanou mez, není úloha dopočtena a je 

nutné hledat jiné řešení k dosaţení konvergence (přibliţování se k řešení) výpočtu 

matematického modelu.  

Ukázky pro ostatní modely jsou obsaženy v příloze E1-E12. 
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Obr. 20 Stratifikace teploty v [K] po 1000 iteracích 

 

Obr. 21 Stratifikace rychlosti v [m/s] po 1000 iteracích 
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Obr. 22 Stratifikace tlaku v [Pa] po 1000 iteracích 

 

Obr. 23 Rychlostní pole v [m/s] po 1000 iteracích 
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Obr. 24 Graf normalizovaných reziduálů při výpočtu po 1000 iteracích 

Po přidání zdroje metanu do výpočtu proběhlo dalších 11000 iterací výpočtu a tímto 

byl výpočet pro daný model ukončen (Obr. 25). 

 

Obr. 25 Ukázka šíření metanu 
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Po ukončení výpočtu byly pomocí journal file – tvořeného příkazy FLUENTu    

(Obr. 26) vytvořeny receptory a vypsány vypočtené koncentrace v daných bodech       

(Obr. 27), které byly následně pouţity pro analýzu. 

surface point-surface r1 252 252 1050 

surface point-surface r2 504 252 1050 

. 

. 

. 

surface point-surface r1200 6048 6300 1050 

report surface-integrals vertex-max ( r1 

r2 

. 

. 

. 

r1200) ch4 yes 

receptory_1_1200.srp 

quit 

exit 

Obr. 26 Ukáza journal file pro výpis hodnot z FLUENTu 

 

 

"Surface Integral Report" 

Maximum of Vertex Values 

Mass fraction of ch4 

-------- -------------------- 

r1        5.7973908e-12 

r2        4.0006162e-12 

. 

. 

. 

r1200        6.7828864e-08 

--------- -------------------- 

Net        9.4002735e-07 

Obr. 27 Ukázka získaného souboru koncentrací 

11.4. Prezentace výsledků citlivostní analýzy a srovnání 

11.4.1. FLUENT 

Pro velkou časovou náročnost přípravy dat a samotného matematického modelování 

v programu FLUENT byly zpracovány pouze terény o velikosti pixelu GRIDu  87,5 m, 

350 m a 1400 m.  
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Korelační koeficienty byly řešeny v programovém vybavení STATGRAPHIC Plus. 

Byly vypočteny: 

1. Pearsonŧv korelační koeficient 

2. Spearmanŧv korelační koeficient 

Ve výsledné matici jsou uvedeny tři hodnoty (Obr. 28): 

 hodnota korelačního koeficientu,  

 počet párŧ dat vyuţitých při výpočtu,  

 p-hodnota, která nám signalizuje, zda dochází ke statisticky významné 

korelaci.  

 

 

Obr. 28 Příklad Spearmanovy matice korelací 

Korelační koeficienty nám udávají míru závislosti chyby na velikosti pixelu gridu. 

Mŧţou nabývat hodnot od -1 do 1, kde mezní hodnoty nám dokazují plnou lineární 

závislost hodnot. 

V tomto případě (Obr. 29) se hodnoty blíţí k hodnotě 1, coţ znamená, ţe výsledky 

jsou na sobě závislé. P-hodnota je pro všechny moţnosti rovna 0, coţ nám udává, ţe 

všechny pouţité varianty terénu jsou na hladině pravděpodobnosti 95 % pouţitelné. Tudíţ 

je moţno konstatovat, ţe při tomto druhu matematického modelování rozptylu metanu není 

podrobnost terénu (velikosti pixelu gridu) dŧleţitá. 
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Obr. 29 Koeficienty korelace pro FLUENT 

 

11.4.2. SYMOS’97 

Při matematickém modelování rozptylu metanu v programu SYMOS’97 byly vyuţity 

všechny připravené terény s velikostí pixelu gridu 87,5 m, 175 m, 350 m, 700 m a 1400 m.  

Z vypočtených hodnot (Obr. 30) koeficientŧ korelace (které se v tomto případě drţí 

kolem hodnoty 1) vyplývá, ţe výsledky matematického modelování rozptylu metanu v 

ovzduší jsou na sobě závislé. P-hodnota je pro všechny moţnosti rovna 0, coţ nám  udává, 

ţe všechny pouţité varianty terénu jsou na hladině pravděpodobnosti 95 % pouţitelné. 

Tudíţ i v tomto případě je moţno konstatovat, ţe při tomto druhu matematického 

modelování není podrobnost terénu (velikosti pixelu gridu) dŧleţitá. 
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Obr. 30 Koeficienty korelace pro SYMOS 

11.4.3. Srovnání výsledků z FLUENTu a SYMOSu’97 

 Při srovnávání výsledkŧ z obou programŧ pouţitých pro matematické modelování 

rozptylu metanu v ovzduší jsem narazil na problém, ţe hodnoty koncentrací vypočtené 

těmito programy byly tak malé, ţe jejich zpracování a porovnání bylo obtíţné – naráţel 

jsem na problém hranice citlivosti programŧ a počítačové algebry. Navíc vypočtené 

hodnoty nepocházejí z normálního rozdělení, čímţ se zamítá pouţití většiny 

parametrických metod testování hypotéz. Z tohoto dŧvodu byla vybrána neparametrická 

metoda testování a to testování pomocí mediánu – Mann-Whitneyŧv test. 

Jako nulová hypotéza bylo zvoleno, ţe medián souboru dat 1 se rovná mediánu 

souboru hodnot 2. Alternativní hypotéza byla stanovena, ţe medián souboru dat 1 se 

nerovná mediánu souboru hodnot 2. 

Comparison of Medians   

--------------------- 

Median of sample 1: 0,0 

Median of sample 2: 1,05887E-7 

Mann-Whitney (Wilcoxon) W test to compare medians 

Null hypothesis: median1 = median2 

Alt. hypothesis: median1 NE median2 

Average rank of sample 1: 10933,9 

Average rank of sample 2: 13077,1 

W = 8,49241E7   P-value = 0,0 

Obr. 31 Příklad výsledku Mann-Whitneyova testu 
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Zde na příkladu (Obr. 31) jde vidět výsledky Mann-Whitneyova testu pro velikost 

pixelu gridu 1400m. Dle toho, ţe hodnota P-value je rovna 0 lze usoudit, ţe na úrovni 

pravděpodobnosti 95 % zamítáme nulovou hypotézu a mŧţeme tvrdit, ţe existuje 

významný statistický rozdíl mezi soubory dat získanými programem FLUENT a 

programem SYMOS’97. Stejný výsledek vyšel i pro ostatní velikosti pixelu gridu. 

Dále přikládám histogram (Obr. 32) hodnot získaných z programu FLUENT a 

SYMOS’97 na kterém je patrné, ţe se v souborech opravdu vyskytují jiné hodnoty. 

 

Obr. 32 Histogram porovnání FLUENTu a SYMOSu 

 

V dolní polovině histogramu jsou pouţity hodnoty z programu FLUENT a v horní 

jsou hodnoty z programu SYMOS’97. Jak je vidět, tak četnost výskytu koncentrací 

v jednotlivých třídách je odlišná, coţ potvrzuje výsledky našeho hypotetického testu. 
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12. Interpretace výsledků 

1. Na základě výsledkŧ výpočtu korelačních koeficientŧ z kapitoly (11.4.), kde 

bylo provedeno hodnocení pomocí Pearsonova a Spearmanova korelačního 

koeficientu, lze vyvodit následující závěr: 

Pro koncentrace vypočtené v rozmezí výšek 1050 m až 1800 m v obou typech 

programů pro matematické modelování (statistickém a dynamickém) není 

závislost výsledků modelování na velikosti pixelu gridu terénu prokazatelná. 

Pravděpodobným vysvětlením tohoto jevu je skutečnost, že v těchto výškách 

již nejsou hodnoty koncentrací příliš ovlivňovány terénem. 

2. Na základě provedení srovnání výsledkŧ modelování z obou typŧ programŧ 

(jak dynamického, tak statistického) pomocí neparametrického mediánového 

testu (Mann-Whitneyova testu) vyplývá: 

Hodnoty vypočtené oběma programy jsou výrazně odlišné na hladině 

významnosti 95 %.  
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13.  Závěr 

 Ve své diplomové práci se zabývám modelováním rozptylu metanu v ovzduší 

pomocí dvou typŧ matematických modelŧ – a to dynamického modelu a statistického 

modelu. Hlavním úkolem práce je provedení citlivostní analýzy vlivu velikosti pixelu gridu 

vstupního terénu na výsledky modelování v jednotlivých druzích modelŧ a také srovnání 

výsledkŧ dynamického a statistického matematického modelu. 

 K  matematickým výpočtŧm jsem vyuţíval jeden ze CFD (Computational Fluid 

Dynamics)  kódŧ – program FLUENT verzí 6.3, který pracuje jako dynamický 

matematický model. Tento konkrétní model je zaloţen na numerickém řešení parciálních 

diferenciálních rovnic metodou konečných objemŧ. Dále jsem pouţíval statistický model 

SYMOS’97, který je zaloţen na statistickém Gaussovském modelu, který je zaloţen na 

aplikaci statistické teorie turbulentní difúze. 

 Nepostradatelnou částí kaţdého matematického modelování je příprava vstupních 

dat. Přesnost a kvalita těchto vstupních dat přímo ovlivňuje výsledky modelování. Ovšem 

získávání kvalitních a přesných dat je velmi nákladné a tudíţ je třeba hledat kompromis 

mezi přesností vstupních dat a jejich cenou. 

 Jedním z úkolŧ této práce bylo posoudit, jak právě zhoršující kvalita vstupních dat 

terénu ovlivňuje výsledky matematického modelování rozptylu metanu v ovzduší. 

 Vzhledem k tomu, ţe existují dva přístupy k modelování (dynamické a statistické 

matematické modely), bylo dalším úkolem tyto dva typy modelŧ porovnat. 

 Výsledky provedených analýz lze shrnout do těchto bodŧ: 

 Při modelování v statistickém matematickém modelu SYMOS’97 není výpočet 

nadzemních koncentrací metanu ovlivněn volbou polohové přesnosti vstupních 

dat s terénem. 

 Při modelování v dynamickém matematickém modelu FLUENT není výpočet 

nadzemních koncentrací metanu ovlivněn volbou polohové přesnosti vstupních 

dat s terénem. 

 Při srovnání výsledkŧ modelování rozptylu metanu v ovzduší provedeného 

matematickými modely FLUENT a SYMOS’97 jsem došel k závěru, ţe se tyto 

výsledky výrazně liší, coţ bylo také potvrzeno statistickou analýzou. Pro 
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konstatování, který z uvedených matematických modelŧ dává přesnější a 

správnější výsledky by bylo nutno připravit fyzikální model dané problematiky 

a vypočtené výsledky konfrontovat s hodnotami přímo naměřenými pomocí 

tohoto fyzikálního modelu. Vzhledem ke stupni a rozsahu této práce a také 

z dŧvodu časových a finančních nebyla verifikace fyzikálním modelem 

provedena. Proto nelze přesně stanovit, který z matematických modelŧ je 

přesnější. 

Tyto závěry lze určitě pouţít v praxi, abychom byli schopni minimalizovat náklady 

potřebné pro získání vstupních dat. 

Pro další stupeň práce či jako námět pro další zkoumání bych navrhoval provést 

verifikaci tohoto výpočtu fyzikálním modelem, aby bylo moţné stanovit, který z pouţitých 

typŧ matematických modelŧ je nutné pouţívat pro modelování daného problému. 
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