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MOŢNOSTI NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ ZATÍŢENÍ KONSTRUKCÍ VĚTREM 

 

Abstract 

The paper shortly summarizes possibilities of access to solving of wind  load on structures. 

More detailed attention is given to numerical simulation of wind flow around structures in 

atmospheric  boundary layer by CFD codes (Computational Fluid Dynamics) in program Fluent. 
 

ÚVOD 
Téměř kaţdá stavební konstrukce je vystavená tlakovým účinkŧm větru. Dle [1] mŧţeme 

převáţnou část účinkŧ povaţovat za statické. Na naší katedře se zabýváme numerickým řešením této 

problematiky. V článku jsou v krátkosti shrnuty moţnosti přístupŧ k řešení zatíţení konstrukcí 

větrem. Podrobnější pozornost je věnována numerické simulaci proudění větru kolem stavebních 

objektŧ v mezní vrstvě atmosféry (dále jen MVA) pomocí CFD kódŧ (Computational Fluid 

Dynamics) programovým komplexem Fluent. Jelikoţ se jedná o velmi sloţité turbulentní děje, není 

opomenuta zmínka teorie MVA. 
 

TURBULENCE A MEZNÍ VRSTVA ATMOSFÉRY 
Získávání informací o proudění vzduchu v mezní vrstvě atmosféry má nezastupitelný význam 

nejen v meteorologii, ale i v řadě technických odvětví. Ve stavebnictví je základem pro řešení účinkŧ 

zatíţení konstrukcí větrem nebo navrhování konstrukcí z energetického hlediska. Toto vede 

k moderním metodám řešení zaloţených na seriozních experimentech, ať jiţ fyzikálních nebo 

numerických simulacích. 

Ţivot na Zemi, se všemi jeho aspekty, probíhá převáţně v troposféře, přesněji v její spodní 

části - mezní vrstvě. Mezní vrstvou atmosféry nazýváme část troposféry, která je přímo ovlivněná 

přítomností zemského povrchu, přičemţ reaguje na jeho podněty v časovém měřítku kratším neţ 1 

hodina. Její výška se mění v prostoru i čase od stovek metrŧ do několika kilometrŧ. Je součástí 

ţivotního prostředí člověka znečišťovaného produkty jeho činnosti. 

V mezní vrstvě atmosféry je turbulence generována účinky zemského povrchu, který 

bezprostředně ovlivňuje proudění tím, ţe se nejspodnější vrstva vzdušného proudu o něj tře a 

v dŧsledku toho dochází k poklesu hybnosti proudění. Tyto ztráty hybnosti proudícího vzduchu jsou 

pak kompenzovány vertikálním transportem hybnosti od výše leţících vzduchových vrstev směrem 

dolŧ, coţ je spojeno se vznikem sil turbulentního tření (tečných napětí), které pŧsobí proti směru 

vzdušného proudu. Turbulentní tření je největší u zemského povrchu a směrem vzhŧru jeho velikost 

klesá. V dostatečně vysokých hladinách jiţ mŧţeme síly tření zanedbat a mluvíme pak o volné 

atmosféře. 

Nejen významná role tření, ale také výskyt výrazné turbulence v blízkosti zemského povrchu 

je jedním z charakteristických vlastností, kterými se MVA odlišuje od volné atmosféry. 

Turbulence je vlastnost proudění, se kterým se lze setkat jak v oblasti prŧmyslu, tak v oblasti 

proudění v atmosféře. Obecně se nazývá turbulentní, jestliţe jeho proměnné vykazují chaotické 

fluktuace v prostoru i v čase. Jedná o proudění s rotačním pohybem vírŧ. Jeho charakteristickým 
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znakem je vysoké Reynoldsovo číslo pohybu Re, které udává poměr mezi setrvačnými a třecími 

silami pŧsobícími na element a je dáno známým vztahem: 

lu
Re                                                                        (1) 

Při proudění v atmosféře dosazujeme za u referenční rychlost, coţ v tomto případě znamená 

střední rychlost ve výšce objektu. Za charakteristický rozměr proudění l je uvaţována výška 

obtékaných objektŧ a ν  představuje kinematickou viskozitu. 
 

MOŢNOSTI ŘEŠENÍ ZATÍŢENÍ KONSTRUKCÍ 

Měření v reálu 

Problémy se zatíţením větrem vyvstávají převáţně proto, ţe stavby jsou budovány ve velmi 

turbulentní oblasti MVA, a proto měření vlivu turbulentního proudění je dŧleţitou součástí studia 

tohoto problému a nemalou mírou se podílí také na vývoji norem. Jedná se v současné době o 

nejpřesnější stanovení zatíţení stávajících konstrukcí, avšak finančně i časově velice náročné, 

nereálné pro inţenýrskou praxi, projekty nově budovaných staveb. Měření v reálu ovšem umoţňuje 

poskytnout velmi kvalitní podklady k vyhodnocení experimentŧ a přispívá k jejich dalšímu rozvoji. 

Výpočet zatíţení podle návrhových norem 

Při návrhu většiny stavebních konstrukcí, kdy musíme brát v úvahu zatíţení vyvolané větrem, 

postačí výpočet podle příslušné normy. V některých výjimečných situacích však musíme i v běţné 

inţenýrské praxi pouţít jiné metody pro stanovení účinkŧ větru. Jedná se například o neobvyklé 

konstrukce nebo výjimečné uspořádání staveb. 

Nacházíme se v přechodném období od norem ČSN [2] k evropským Eurokodŧm (EC) [3]. 

Jak bylo uvedeno v úvodu, pro pozemní stavby se zpravidla uvaţuje zatíţení větrem jako statické. 

Projevuje se jako souvislé zatíţení, které je nerovnoměrně rozloţeno po celém vnějším i vnitřním 

povrchu objektu. Pŧsobí kolmo na povrch, označujeme jej obecně jako tlak [Pa] (kladný směrem 

k povrchu-tlak, záporný směrem od povrchu-sání). Dle větrové oblasti stanovíme normovou hodnotu 

tlaku větru (základní vstupní hodnotu tlaku větru) a dle tvaru konstrukce (v normách jsou uvedeny 

pouze základní tvary konstrukcí) stanovíme příslušné tlakové součinitelé cp pro jednotlivé části všech 

stran i střechy (kap.4). Charakter okolního terénu zohledňujeme několika dalšími součiniteli. Takto 

získáme rozdělení tlaku na povrchu konstrukce pro případ statické sloţky zatíţení větrem. Hodnota 

tlaku větru we  pŧsobící na vnější povrchy konstrukce je dle EC uvedena v článku 5.2 a dle ČSN 

v článku 165 jako hodnota normové statické sloţky zatíţení větrem wn pŧsobícího na povrchovou 

plochu objektu. 

Velikost hodnot zatíţení je podle EC nezanedbatelně vyšší oproti výpočtŧm dle ČSN. Toto je 

zpŧsobeno součinitelem, který udává závislost změny rychlosti větru na výšce nad terénem a na 

drsnosti zemského povrchu, čímţ by měl vyjadřovat střední tlak na konstrukce. V ČSN jej zastupuje 

součinitel výšky χw v článku 165, zatímco v EC jej představuje součinitel expozice ce(z), který 

zahrnuje nejen vliv terénu a výšky nad zemÍ, ale také vliv turbulence a mění střední tlak na tlak 

maximální a je aţ trojnásobně vyšší. Při porovnávání výpočtŧ zatíţení konstrukcí větrem je proto 

objektivní porovnání pouze tvarových součinitelŧ tlaku větru cpi, které jsou závislé pouze na 

geometrii objektu a jeho okolí, nikoli na Reynoldsově čísle, tudíţ ani na rychlosti větru. Výsledný 

lokální tlak na povrchu budovy se pak mění se změnou rychlosti větru. V EC je tento součinitel 

zastoupen jako součinitel vnějšího tlaku cpe ve vztahu 5.1 článku 5.2 a v ČSN ve vztahu 18 jako tzv. 

tvarový součinitel Cw. Dle [1] jsou tlakové součinitelé označované jako aerodynamický součinitel cp. 

Fyzikální modelování 

Dalším z přístupŧ vedoucích k poznání sloţitých dějŧ v atmosféře je fyzikální modelování. To 

spočívá v tom, ţe okrajové podmínky, především zemský povrch včetně staveb, vegetace, vodních 

ploch apod., jsou simulovány vhodným geometricky podobným modelem a modelem pole proudění 
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vzduchu v aerodynamickém tunelu, ve kterém je umístěn model krajiny. V aerodynamických 

tunelech s krátkými pracovními prostory se vyuţívá iniciujícího zařízení, pomocí kterého lze 

dosáhnout profilu střední rychlosti a intenzity turbulence, jenţ by co nejpřesněji odpovídaly 

rovnováţným profilŧm pozorovaným dále v proudu. 

Numerické modelování 

Kromě rozvoje fyzikálních experimentálních technik je v současné době dalším významným 

přínosem k pochopení turbulentního děje odlišný přístup - numerická simulace, která vede v 

součinnosti se stále rostoucí výkonnou výpočetní technikou k rozvoji nových turbulentních modelŧ. 

Úplný numerický popis turbulence je velmi problematický. Rovnice proudění tekutin jsou dobře 

známy a existuje tedy moţnost řešit tyto rovnice numericky, coţ vede k získání detailní informace o 

trojdimenzionálních strukturách, které nelze získat měřením v laboratoři. 

Pouţití numerických metod ovšem vyţaduje pouţití aproximace a parametrizace některých 

jevŧ. K dnešnímu dni se nabízí celkem široký rozsah programových systémŧ schopných numericky 

modelovat nejrŧznější problémy souvisejících s prouděním pomocí CFD kódŧ. Patří k nim např. 

Fluent, Phoenix,  Fidap, Ansys-Flotran, Star 3D, Fluidyn-Panache. Z uvedených obecných systémŧ 

se na našem pracovišti vyuţívá programový komplex Fluent, který umoţňuje podrobnou definici 

problému a jeho řešení. Ze softwarŧ uţívaných v České republice obsahuje nejobsáhlejší soubor 

numerických modelŧ uţívaných v mnoha aplikacích, je však uţivatelsky náročný a vyţaduje 

podrobné znalosti fyziky mezní vrstvy atmosféry a zkušenosti v oblasti numerického modelování 

proudění [4],[5],[6]. 

Fyzikální a numerické modelování proudění jsou dva odlišné nástroje, které spolu úzce 

souvisejí a navzájem se doplňují. Ačkoli oba přístupy pouţívají rŧzné nástroje a prostředky, mají své 

přednosti i svá omezení, jejich společným cílem je co nejpřesnější modelování zkoumaných 

fyzikálních jevŧ. Fyzikální experiment poskytuje základní informace pro pochopení fyzikální 

podstaty daného jevu, přitom klade menší finanční nároky ve srovnání s měřením v reálu. Výsledky 

měření mohou být vyuţity k sestavení a upřesnění matematického popisu zkoumaného děje s cílem 

dosáhnout co největší shody se skutečností, k definici okrajových podmínek a verifikaci výsledkŧ. 

Fyzikální experiment tak umoţňuje jakousi „kalibraci“ numerické simulace [7]. Pokud je 

matematický model ověřen s uspokojivým výsledkem, mŧţe být numerické modelování vyuţito k 

získání dat v širší oblasti, k detailnímu vyšetření proudového pole v místech, kde je měření obtíţně 

realizovatelné, ke zkoumání vlivu modifikací řešené úlohy při niţších časových i finančních nárocích 

ve srovnání s fyzikálním experimentem. Integrace těchto dvou přístupŧ, vzájemné vyuţívání výhod 

obou metod, však bude vyţadovat ještě další úsilí a uţší spolupráci ze strany fyzikálních i 

numerických experimentátorŧ [8]. 
 

VYHODNOCOVÁNÍ VÝPOČTŮ A EXPERIMENTŮ 
Součinitel tlaku je veličina pro objektivní vyhodnocování experimentŧ (vysvětleno v kap. 3). 

Lokální tlak větru v určitém místě na vnějším povrchu pŧsobí ve směru normály stěny. Referenční 

tlak pro měření lokálního tlaku se zpravidla uvaţuje statický tlak proudění větru ve výšce horní hrany 

budovy. Všeobecně se celkový tlak vyjádří z Bernoulliho rovnice jako součet statického a 

dynamického tlaku. 

Celkový tlak na horní hraně budovy tedy bude: 

2

2

1
refrefc upp                                                            (2) 

pref  je statický tlak referenční ve výšce objektu a 
2

refu2/1  dynamický tlak větru ve výšce 

objektu. 

Celkový tlak v i-tém bodě na povrchu budovy se vyjádří podobně ze vztahu 
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irefci ppp                                                                   (3) 

pi  je tlak na povrchu objektu  v i-tém bodě měřený vzhledem k referenčnímu tlaku pref. 

Lokální tlak na povrchu konstrukce vyjadřujeme pro vhodné pouţití v bezrozměrném tvaru 

formou součinitelŧ tlaku větru cpi vyjádřených buďto pomocí tlakŧ: 

refc

refci

ref

refci

ref

i
pi

pp

pp

u

pp

u

p
c

22
2/12/1

                               (4) 

nebo pomocí rychlosti: 

2

2

2

22

1
2/1

2/1

ref

i

ref

iref

pi
u

u

u

uu
c              (5) 

2

iu  představuje v tomto případě rychlost větru při dopadu v i-tém místě na povrch budovy 

Vzhledem na zavedený referenční tlak, kladná maximální hodnota tlakového součinitele 

nemŧţe překročit hodnotu cp=+1. Tato hodnota se dosahuje v bodě konstrukce, kde rychlost při 

dopadu na povrch je nulová 0ui . Záporné tlakové součinitelé dosahují při určitých úhlech náběhu 

větru, drsnosti či členitosti povrchu budov hodnoty aţ  cp=-5 i vyšších. 
 

VLASTNOSTI PROUDÍCÍHO VZDUCHU A PROUDĚNÍ 

Hustota vzduchu 

Hustota vzduchu při obecném stlačitelném proudění je funkcí tlaku a teploty podle stavové 

rovnice plynu: 

         Trp / ,                     (6) 

kde měrná plynová konstanta pro ideální plyn a vzduch má hodnotu r =287 J.K
-1

.kg
-1

. Proudění 

v MVA je uvaţováno jako proudění vazké, slabě stlačitelné tekutiny. Stavová rovnice platí pro 

ideální plyn, přitom v souvislosti s atmosférou lze suchý čistý vzduch povaţovat za ideální plyn asi 

do výšky 100 km [9]. Úlohy týkající se řešení problematiky zatíţení stavebních konstrukcí větrem 

jsou řešeny pro indiferentní stabilitní třídu (kap. 5.4) a vzhledem k nízké výšce řešených objektŧ je 

moţno zavést konstantní hustotu vzduchu konst . 

Směr větru 

Směr větru se mění, je dán větrnou rŧţicí o 8 popřípadě 12 směrech a do výpočtu se zadává 

sloţkami směrového vektoru rozloţeného horizontálně do x a y. 

Rychlost větru 

Okamţité hodnoty rychlosti se v kaţdém bodě rychle mění a časové periody nejkratších 

z těchto změn odpovídají řádově 10
-1 

aţ 10
-2 

s, popřípadě i méně. Je dána součtem střední rychlosti za 

určitý vhodně zvolený časový interval iu  a její turbulentní sloţky iu  se sloţitým, často 

negaussovským rozloţením fluktuací, která se překládá přes základní (časově zprŧměrňované) 

proudění a je dŧsledkem existence chaoticky se pohybujících turbulentních vírŧ rŧzných měřítek. 

Platí tedy: 

ii uuu .                 (7) 
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Obecně se vertikální profil střední rychlosti v atmosféře určí buďto pomocí mocninné funkce 

nebo logaritmického zákona. Tvar vertikálního profilu střední rychlosti v závislosti na výšce z je 

závislý na drsnosti terénu. 

Mocninná funkce se vyjádří výrazem  

ref

ref
z

z
uu                                  (8) 

kde α je exponent mocninného rychlostního profilu závislý konfiguraci terénu, třídě stability a 

rychlosti větru. refu  je rychlost větru měřená v referenční výšce zref. Referenční výška je v normách 

udávaná 10 metrŧ nad terénem, spolu s referenční rychlostí se jedná o hodnoty, s kterými pracují 

meteorologové. Ve výpočtech se často uţívá zref  vztaţena k horní hraně obtékaného objektu. Rovněţ 

měření proudění a zatíţení objektŧ v reálu a jejich vyhodnocení jsou vztaţeny k referenční výšce 

odpovídající hranici výšky zkoumaného objektu. 

Dalším přístupem je logaritmická funkce definované na základě Monin–Obuchovovy 

podobnosti [6], z které vycházejí obě normy a která pro indiferentní zvrstvení (kap. 5) má tvar: 

0

0

z

zz
ln

*u
u                        (9) 

 je von Kármánova konstanta (nejčastěji pouţívaná hodnota 0,40 aţ 0,42), 0z  aerodynamická 

drsnost a /*u  smyková neboli třecí rychlost a pro proudění ve vnitřní vrstvě platí, ţe má 

stejnou velikost jako třecí rychlost na stěně. τ  představuje vazké napětí na stěně. Hodnoty parametru 

0z  se mění v souvislosti s  drsností terénu a určují se experimentálně. 

Teplota vzduchu – stabilita v atmosféře 

Jedním z faktorŧ, které významně ovlivňují vertikální přenos hybnosti, tepla apod. v zemské 

atmosféře, jsou tzv. stabilitní podmínky. Čím větší stabilita v atmosféře, tím jsou horší podmínky pro 

vertikální promíchávání vzduchu, coţ znesnadňuje vertikální transport. Termodynamický děj 

v zemském ovzduší lze povaţovat za adiabatický, kdy nedochází k výměně tepla mezi danou 

soustavou a okolím. Z hlediska řešení zatíţení konstrukcí větrem se uvaţuje indiferentní stav, při 

němţ pokles teploty vzduchu s výškou odpovídá adiabatickému gradientu a potenciální teplota 

zŧstává konstantní. To umoţní uplatnění výše uvedených předpokladŧ pro konstantní hustotu a 

vertikální profil střední rychlosti. 

Intenzita turbulence 

Zmíněné fluktuace rychlosti proudění mají časové periody od několika minut po zlomky 

sekundy, ale podstatná část turbulentní kinetické energie obvykle souvisí s fluktuacemi o časových 

periodách kratších neţ 5 sekund. Intenzita turbulence, která je v meteorologii občas označována jako 

nárazovitost větru, je definována jako bezrozměrná veličina 

2

i

2

ii u/ui                 (10) 

a pro krátkoperiodické fluktuace rychlosti proudění v hladině 2 m nad zemským povrchem přibliţně 

platí: 75,0:16,1:1i:i:i zyx . Turbulence má tudíţ výrazně anizotropní charakter s boční 

nárazovitostí asi o 50% větší ve srovnání s nárazovitostí vertikální. Experimenty rovněţ dokazují, ţe 

ve výškách zhruba nad 25 m nad povrchem mívají sloţky ii vzájemně bliţší hodnoty  
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NUMERICKÁ SIMULACE 
Proudění v mezní vrstvě atmosféry v úlohách řešících zatíţení konstrukcí od účinku větru je 

tedy modelováno jako turbulentní proudění vazké, nestlačitelné tekutiny. Okrajové podmínky 

umoţňují vnést do modelu příslušné meteorologické parametry, typické pro konkrétní stabilitní 

podmínky v atmosféře. Jejich správnost velice ovlivňuje přesnost výpočtu. 

Modelování turbulence je stále ve stádiu výzkumu a vývoje, který se neustále mění s 

pokrokem v matematickém, fyzikálním a technickém odvětví. Pokrok je podmíněn prohloubením 

znalostí proudění a numerických metod. Dŧleţitou roli také hraje rozvoj ve sféře výpočetní techniky. 

Při řešení turbulentního proudění se vzhledem ke své sloţité a ne dosud plně objasněné fyzikální 

podstatě turbulence pouţívají zjednodušené modely. Zatím neexistuje obecně platný model, naopak, 

modely turbulence jsou závislé na empirických poznatcích, tj. i na konkrétních podmínkách, 

geometrii řešené oblasti, a liší se případ od případu. 

Proudění v atmosféře je obecně turbulentní děj, je moţné jej popsat matematicky rovnicí 

kontinuity a Navier-Stokesovými rovnicemi, rovnicemi pro přenos tepla a příměsí nebo případně 

Reynoldsovými rovnicemi [5]. Aplikace Fluentu při modelování sloţitých dějŧ v MVA vyţaduje 

testování fyzikálního modelu, sítě, modelŧ turbulence, okrajových podmínek, parametrŧ řešení. 

Numerický model tvoří soustavu algebraických a parciálních diferenciálních rovnic, která je ve 

Fluentu řešena metodou konečných objemŧ. Numerická simulace proudění vyţaduje na počátku 

popis geometrie a vytvoření elementŧ, konečných objemŧ. Síť moţno tvořit strukturovanou 

(obdélník, kvádr, šestistěn), kdy kaţdá jednotlivá hranice prvku musí sousedit pouze s jedinou hranicí 

sousedního elementu a nelze tudíţ síť libovolně zhušťovat, nebo nestrukturovanou (trojúhelník, 

obdélník, šestistěn i čtyřstěn). Výhody těchto elementŧ byly ověřeny v úlohách pruţnosti řešených 

metodou konečných prvkŧ. Je moţné pouţít také síť hybridní, coţ umoţňuje v blízkosti stěny pouţít 

síť strukturovanou a ve vzdálenější oblasti nestrukturovanou. 

Způsoby matematického modelování turbulence v atmosféře 

Metoda přímé numerické simulace (DNS-Direct Numerical Simulation) se pouţívá jen za 

určitých omezujících předpokladŧ, které jsou dány velkými nároky na kapacitu počítače z dŧvodu 

velmi jemné sítě. Počet uzlových bodŧ sítě nutných pro metodu DNS lze odhadnout řádově z 

Kolmogorovova mikroměřítka turbulence Np  Re9/4. Počet uzlových bodŧ sítě tedy prudce narŧstá 

s Reynoldsovým číslem, coţ vede k technické nereálnosti výpočtŧ při stávající výpočetní technice a 

nebudeme se jí v práci zabývat. 

Metoda velkých vírŧ (LES-Large Eddy Simulation) je zaloţena na modelování velkých vírŧ, 

které lze zachytit sítí. Tyto turbulentní struktury o velkých měřítcích odebírají kinetickou energii 

hlavnímu proudu a jsou velmi závislé na poloze v proudovém poli a na čase. Jsou tedy modelovány 

přímo v trojrozměrném a časově závislém tvaru. Turbulentní víry o malých měřítcích, vyvolané 

kaskádním přenosem energie od velkých vírŧ, jsou obecně izotropní, málo se podílejí na 

transportních jevech, ale jejich prostřednictvím dochází k disipaci kinetické turbulentní energie v 

dŧsledku viskozity. Tyto malé víry jsou parametrizovány tzv. subgridními modely a odstraněny 

pomocí filtrace turbulentního pole. Volbou šířky pásma filtru, většinou odpovídajícího rozměru 

buněk sítě, je moţné dosáhnout takový počet buněk sítě, který lze se současnou výpočetní technikou 

řešit. Tyto modely vykazují přesné výsledky v převáţné části prŧmyslových problémŧ.  

Pro většinu inţenýrských úloh turbulentního proudění zŧstávají nejpouţívanějším nástrojem 

statistické modely turbulence, které jsou zaloţeny na metodě časového (Reynoldsova) středování 
veličin turbulentního proudění (RANS-Reynolds Averaged Navier-Stokes equations)  a na následující 

proceduře časového středování bilančních rovnic, kdy se v Navier-Stokesových rovnicích objevují 

nové proměnné, tzv. Reynoldsova napětí, jejichţ přítomnost je základním problémem výpočtu 

turbulentního smykového proudění pomocí rovnic popisujících střední pohyb tekutiny. Systém 

pohybových rovnic tudíţ není uzavřen jako v případě laminárního proudění. Soubor přídavných 

rovnic a empirických vztahŧ, které společně s pohybovými rovnicemi tvoří řešitelný systém, se 

nazývá modelem turbulence. Modely turbulence lze rozdělit do několika skupin. Statistické modely 
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buďto řeší Re napětí pomocí diferenciálních rovnic (17), nebo pomocí tzv. Boussiesquovy hypotézy, 

která hledá zjednodušené vyjádření těchto napětí. Vystupuje zde nová veličina tzv. turbulentní 

viskozita. Vyjadřuje sloţité funkční závislosti stavu proudící tekutiny a polohy uvaţovaného bodu. 

Nejedná se tudíţ o fyzikální konstantu tekutiny, nýbrţ funkci popisující dané turbulentní proudění. 

Princip řešení výše uvedených metod znázorňuje obr.1. 

 

 

Obr.1 Rychlosti počítané rŧznými numerickými metodami: 

    DNS 

        LES 

         RAM 

 

Bilanční rovnice proudění ve FLUENTU 

Proudění popisují 2 bilanční rovnice, které pro nestacionární nestlačitelné izotermní proudění 

[10], [11] a mají následující tvar: 
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Kde u představuje sloţku rychlosti, p tlak, f sloţku vnější objemové síly, ν kinematická 
viskozita,(dynamická viskozita μ=νρ), i je index sloţkový a  j sčítací, čímţ dostáváme jednu rovnici 

kontinuity a 3 rovnice pohybové pro 3 směry souřadného systému. V,S jsou elementy objemu a 

plochy, t představuje čas. 

Hovoříme-li o časově středovaných metodách, jedná se o dekompozici veličin na časově 

středovanou a fluktuační sloţku, kde
/aaa . Po dosazení součtu středované a fluktuační 

hodnoty a aplikaci Reynoldsových pravidel a úpravou pro konstantní hustotu se dostanou rovnice pro 

středované veličiny: 
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nazývaná Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS). V rovnicích vystupuje střední hodnota součinu 

fluktuačních sloţek rychlosti -
/

j

/

i uu , jeţ je úměrná tzv. 
//

ji uu , která vystihují turbulentní tok 
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hybnosti a lze pro ně odvodit také transportní rovnice. Existují pouze při turbulentním proudění a 

mají stejné vlastnosti jako napětí uţívané v mechanice. 

u u u u u u

u u u u u u

u u u u u u

u u u u u u

u u u u u u

u u u u u u

1 1 1 2 1 3

2 1 2 2 2 3

3 1 3 2 3 3

1 1 1 2 1 3

1 2 2 2 2 3

1 3 2 3 3 3

                        (15) 

Jedná se o tenzor o devíti sloţkách (15), respektive šesti nezávislých, tudíţ i rovnic je šest. 

Tvoří rozsáhlý systém diferenciálních rovnic obtíţně řešitelných. Proto je pozornost věnována 

teoriím, zabývajícím se jednodušším vyjádřením Reynoldsových napětí v rovnici (16), ve které i, j 

jsou indexy sloţkové a k sčítací. Vznikají tím tzv. modely turbulence, jejichţ principy pro modely 

vhodné k modelování proudění v MVA jsou vysvětleny v [11]. 
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APLIKACE NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH 
Bohuţel je faktem, ţe ţádný model turbulence není univerzálně pouţitelný jako nejlepší pro 

všechny druhy úloh. Výběr turbulentního modelu závisí na úvaze řešitele stejně jako na fyzikálních 

charakteristikách proudění, na úrovni poţadované přesnosti řešení, na dostupných prostředcích pro 

výpočet a na mnoţství času dostupného pro řešení dané simulace. 

Z těchto dŧvodŧ se na našem pracovišti zabýváme testováním numerických modelŧ vhodných 

pro numerickou simulaci obtékání větru kolem stavebních konstrukcí a následným vyhodnocováním 

účinkŧ jeho zatíţení na tyto konstrukce. Vzhledem k charakteru proudění, hlavně pak velikostem 

výpočtových oblastí a hodnotě Re čísla je potřeba rozdělit úlohy do dvou samostatných kategorií. 

Jedná se o: 

 Simulaci proudění v MVA v reálné atmosféře (in situ). 

 Simulaci proudění v MVA v aerodynamickém tunelu. 

Modelování proudění v reálné atmosféře 

U prvního typu úlohy bylo řešeno matematické modelování chování reálné MVA ve 

zjednodušeném ustáleném stavu. Potřebné podklady pro okrajové podmínky byly získány z měření 

v reálu, kde byla provedena měření střední rychlosti větru a intenzity turbulence proudění. Následně 

byly měřeny účinky větru na objekt o hraně 6m, tzv. Silsoe krychli, která je umístěna ve volném 

rovném prostoru dle obr.2. 

 
Obr.2 Silsoe krychle s odběrovými místy 
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Výstupy tohoto měření in situ byly vyuţity pro numerický experiment. Výpočty jsme provedli 

ve 3D stacionárních úlohách, v současné době probíhají výpočty v úlohách nestacionárních. 

Zpracovávání vstupních hodnot i výsledky, kterých jsme dosáhli jsou publikovány v [12]. Pro 

názornost jsou na obr.3 uvedeny prŧběhy tlakového součinitele po obvodu Silsoe krychle vypočítané 

některými matematickými modely (plné čáry), včetně hodnot získaných in situ v odběrových místech 

(označených čtverci). Rovněţ je názorně vidět nesymetrické obtékání symetricky umístěného 

objektu. Podrobněji viz. [12]. 

Průběh součinitele tlaku po obvodu krychle ve střednicové rovině
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Obr.3 Tlakový součinitel po obvodu Silsoe krychle a nesymetrické proudové čáry objektu 

Modelování proudění v aerodynamickém tunelu 

Druhý typ úlohy představuje numerický experiment proudění v aerodynamickém tunelu. 

V tomto případě byla pro testování vyuţita spolupráce s VZLÚ Praha, kde byl zkoumán účinek větru 

na panelový dŧm v předměstské zástavbě. Po testování stratifikovaného proudu [13], bylo proudění 

kolem panelového domu řešeno ve 3D nestacionární úloze LES modelem [14]. Ilustrující obrázek 

obr.4  představuje schéma fyzikálního modelu a prŧběh tlakového součinitele po obvodu domu v 

jeho střednicové rovině. Pro více informaci je čtenář odkázán na [14]. 



 178 

 

 

 

Porovnání výsledků experimentů
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Obr.4 Schéma fyzikálního modelu panelového domu s odběrovými místy a prŧběh tlakového 
součinitele po obvodu objektu 

 

ZÁVĚR 
Numerické modelování dějŧ v mezní vrstvě atmosféry je významným nástrojem poznání. 

Aplikace obecných CFD kódŧ k tomuto účelu je moţná. Přesnost numerického modelování je ovšem 

podmíněna nejen vhodným výběrem matematického modelu, ale také přesností vstupních dat. 

Vypočtené hodnoty je nutné zatím vţdy srovnávat s hodnotami skutečnými, nebo jiným přístupem 

k problematice. 

Přestoţe hodnoty tlakového součinitele vykazují uspokojivé výsledky, je potřeba vyhodnotit 

výsledky celého proudového pole a zkoumat moţnosti modifikace této úlohy. Problematice moţnosti 

řešení zatíţení konstrukcí pŧsobením větru numerickým modelováním se budeme nadále věnovat za 

účelem získání přesnějších výsledkŧ, podrobnějšího vyšetření proudového pole a zkoumání vlivu 

modifikací úloh. 
 

REFERENCE 

[1] PIRNER, M., FISCHER, O. Zatíţení staveb větrem. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2003,  256 s. 

ISBN 80-86769-10-0 

[2] ČSN 73 0035: 1986. Zatíţení stavebních konstrukcí 

[3] ČSN P ENV 1991-2-4: 1997. Zásady navrhování a zatíţení konstrukcí, Část 2-4: Zatíţení 

konstrukcí-Zatíţení větrem 

[4] FLUENT. Users Guide, Tutorial Guide. Lebanon: Fluent Incorporated, 2005, Vol.1-4. 

 FLUENT:Fluent 6.1.18 - User‟s guide. Fluent Inc. 2003. VŠB-TU Ostrava 

URL:http://sp1.vsb.cz/DOC/Fluent_6.1/html/ug/main_pre.htm  

[5] KOZUBKOVÁ, M., DRÁBKOVÁ, S. Numerické modelování proudění. FLUENT I. [Skripta] 

Ostrava: VŠB-TU, 2003, 106 s. 

[6] STULL, B.R. An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Dordrecht: Kluwer Academic 

Publisher, 1994, 666 s. ISBN 90-227-2768-6 

[7] GARDNER, A. et al. Full-Scale Experiment in a Transitional Flow Regime. In Wind 

Engineering 2003.  Proceedings of 11th International Conf. on Wind Engineering, Lubbock, 

Texas, USA, 2003. 

[8] YOSHIE, R. et al. Kooperative project for CFD predestrian wind enviroment in the 

Architectural Institute of Japan. In Wind Engineering 2005. Proceedings of 4th European & 

African Conference on Wind Engineering, Praha, 2005 



 179 

 

 

[9] LEONARD, A. Energy Cascade in Large Eddy Simulation of Turbulent Fluid Flows. 

Advances in Geophysics, 1974, Vol. 18, Part A., p.237-248. 

[10] BIRD, R.B. et al. Přenosové jevy. 1. vyd. Praha: Academia, 1968, 800 s. 

[11] MICHALCOVÁ, V. Numerické modelování zatíţení budov při kvazistatickém pŧsobení 

větru: Teze disertační práce, Ostrava 2005 

[12] MICHALCOVÁ, V. et. al. Numerické modelování účinkŧ zatíţení konstrukcí větrem v reálné 

atmosféře. In Modelování v mechanice. Sborník mezinárodní konference, Ostrava 1.-2.2.2006. 

ISBN 80-248-1035-2  

[13] MICHALCOVÁ, V., KOZUBKOVÁ, M., DRÁBKOVÁ, S. Experimentální a matematické 

modelování mezní vrstvy atmosféry. In Fluent 2005. Sborník 11. uţivatelské konference, 

Mikulov, 8.-10.6.2005. ISBN 80-239-5127-0 

[14] MICHALCOVÁ, V. et. al. Experimentální a numerické modelování účinkŧ zatíţení 

konstrukcí větrem . In Modelvání v mechanice. Sborník mezinárodní konference, Ostrava 1.-

2.2.2006. ISBN 80-248-1035-2 

 

Reviewer: Doc., RNDr. Milada Kozubková, CSc. 

 



 180 

 

 




