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Abstrakt 
 

Portálový vír v úplavu modelu rotačního hyperboloidu 

 

V disertační práci byl řešen případ mechaniky tekutin. Jednalo se o proudění okolo špatně 

obtékaného tělesa umístěného v aerodynamickém tunelu s modelovanou atmosférickou 

mezní vrstvou. Těleso pro experiment bylo převzato z případu stavebního inženýrství, 

který je studován již desetiletí, ale stále vysoce aktuální: chladící věž hyperboloidního 

tvaru. 

Model byl původně měřen v podmínkách odpovídajících stavebnímu inženýrství, ale 

za jiným účelem a s jinými požadovanými výstupy. Nové měření pro účely výzkumu a této 

disertační práce bylo soustředěno na proudění v úplavu a absolvováno při nižších, 

podkritických Reynoldsových číslech: od 42 000 do 52 000. Byly měřeny a porovnány dva 

modely, jeden podobný modelu chladící věže se všemi charakteristickými prvky, jako je 

profukovaná základna a otevřená vrchní část, zatímco druhý model se podobou blížil 

obecnému špatně obtékanému tělesu, pouze hyperboloidního tvaru. 

Měření bylo provedeno pomocí systému PIV. Měření odhalilo vírovou strukturu 

v úplavu, nazývanou portálový vír. Tento portálový vír byl analyzován a uvedeny jeho 

geometrické a aerodynamické parametry, čímž byl detailně popsán a zejména podrobné 

měření drobně přispívá k poznatkům z oboru mechanika tekutin. 

 

Klíčová slova: Mechanika tekutin, Špatně obtékané těleso, Hyperboloidní model, 

Měření při nízkých Reynoldsových číslech, Úplav za špatně obtékaným tělesem, 

Portálový vír. 
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Abstract 
 

An Arch Vortex in a Wake of a Hyperboloid-Shaped Model 

 

The mechanics of fluids task has been solved. Flow around a bluff body was measured, 

placed in a wind tunnel with a modelled athmosferic boundary layer. The bluff body was 

taken from a classical civil engineering case, while still being a topical problem: 

a hyperboloid-shaped cooling tower. 

This hyperboloid-shaped model was originally measured in conditions 

corresponding to the civil engineering, but the results required from such measurements 

focused on the flow behind the model and the Reynolds number for the measurement was 

subcritical, 42000 to 52000. Two models were compared, one similar to the cooling tower 

model with all its features like a vented base and an open top part, while the second model´s 

features were close to the universal bluff body, but with the hyperboloid-like shape. 

The measurement was realized by 2D Particle Image Velocimetry. 

The measurement revealed a vortex structure in the wake of the models. This structure is 

called an arch vortex. Geometrical and aerodynamical characteristics of this structure were 

calculated and analysed and this detailed description of the arch vortex contributes to 

the mechanics of fluids discipline knowledge. 

 

Key words: Mechanics of Fluids, A Bluff Body, A Hyperboloid-Shaped Model, 

Low Reynolds Number Measurement, A Wake Behind a Bluff Body, An Arch Vortex. 
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1 Úvod 

1.1 Proudění kolem špatně obtékaných těles 

Výzkum proudění kolem špatně obtékaných těles a struktur, které při něm vznikají, patří 

mezi základní obory mechaniky tekutin. Jejich experimentální a numerický výzkum je 

neustále rozvíjen. Nástroje pro experimentální výzkum v poslední době rozšířilo například 

prostorové měření (3D PIV), numerické možnosti posílil snadný přístup k softwaru a 

rozvoj hardwaru. 

Úloha špatně obtékaných těles zažila prudký rozmach s nástupem letectví, se kterým 

bývá vlastně stále výrazně spojována, ale dávno nespočívá pouze v řešení vztlaku a odporu. 

Přibyly například úlohy zkoumání vírových struktur v úplavu. Obecně se má za to, že 

zkonstruovat a do výroby uvést zcela odlišná letadla je příliš revoluční záležitost, proto se 

upřednostňuje zpřesňující výzkum již známé oblasti s cílem současný stav zefektivnit – 

například přistávací manévr na letištích. 

Na druhé straně, mechanika tekutin jako úloha pro výzkum prorazila do mnoha na 

první pohled méně pravděpodobných oborů s cílem zvýšit bezpečnost, efektivitu, pohodlí, 

či zlepšit ekonomičnost a ekologii a dnes je již vnímána jako jejich nedílná součást. 

Například stavebnictví, z něhož vzešla úloha pro tuto disertaci, patří mezi takové obory již 

delší dobu. 

Veškerá lidská stavební činnost může být z hlediska mechaniky tekutin zařazena do 

kategorie špatně obtékaných těles: mosty, budovy, mrakodrapy, chladící věže i třeba větrné 

elektrárny (zde se jedná o komplexní případ, ve kterém nejde pouze o bezpečnost stavby, 

ale take její účinnost, závislou na způsobu obtékání tekutinou). Každá stavba může být 

s ohledem na vírové struktury zkoumána jinak: například u budov na straně, kde se 

nacházejí vchody či promenády, se zjišťuje vířivost víru, který se generuje z nabíhajícího 

proudění na stěně budovy. S tímto vírem, zvaným i v české literatuře anglicky downwash 

podle směru proudění, souvisí stanovení takzvané větrné pohody chodců. Jak důležitý tento 

obor je, ukazuje stavba City Tower v Praze na pankrácké pláni. Sotva znatelné horizontální 

proudění přes Centrální park Pankrác na čele této budovy změní směr na vertikální a u ní 

zformuje velmi nepříjemnou oblast silné recirkulace, silně zasahující oblast západního 

vchodu budovy. (Mimochodem, při výstavbě této budovy se na mechaniku tekutin na takto 

exponovaném místě nehledělo ani v dalším případě. Po promenádě podél budovy na jižní 

straně v případě silnějšího západního větru takřka nebylo možné projít, neboť proudící 
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vzduch se zde u země ocitnul v zúžení mezi vysokými stavbami. V posledních několika 

letech ale došlo v této oblasti k další výstavbě a aktuální situace není autorce známa). 

Odtrhávání vírů na mostech, tedy obecně řečeno na ostré hraně, je další z klasických 

případů stavební inženýrství + mechanika tekutin. Při superpozici frekvence odtrhávání 

vírů na vlastní frekvenci pohybu mostu může nastat fatální nárůst oscilací, vedoucí až ke 

kolapsu zdánlivě robustní stavby. Příběh mostu v Tacomě v americkém státě Washington 

se odehrál sice před osmdesáti lety, ale jako zlomový okamžik pro intenzivní 

aerodynamický výzkum mostů je stále připomínán. Původní most, který zde byl postaven 

v roce 1940, aby spojil město Tacoma s poloostrovem Kitsap a zkrátil cestu přes záliv, 

vydržel pouhé čtyři měsíce. Filmový záznam pohybu mostu v ohromných amplitudách a 

následně i jeho pádu lze shlédnout na kanálu youtube.com, viz Tacoma Narrows Bridge 

Collapse; foto viz Obr. 1. Vítr, který pád mostu zapříčinil, vál rychlostí 64 km/h. 

Jiný učebnicový případ pádu kolosu, způsobeného větrem, se udál před více než 

padesáti lety v západní oblasti hrabství Yorkshire u města Ferrybridge. Zde stála soustava 

osmi chladících věží uhelné elektrárny Ferribridge C. Západní vítr dle Beaufortovy 

stupnice klasifikován jako silná vichřice (stupeň 10 ze 12) generoval na věžích mohutný 

poryv (vír), který zesílil na maximální stupeň (12 – orkán). Pevnostní výpočty se zatížením 

silným větrem počítaly, nikoliv však s tak silnými náhlými poryvy. Celkem tři chladící 

věže se zcela zřítily a zbylé byly značně poškozeny (viz Obr. 2). Tato havárie vědce 

fascinuje dodnes, stale je jí věnována pozornost (například publikace od Shena et al. [1]). 

Podobné události se ovšem dějí i v novodobé historii. Nově postavený most (2009) 

přes řeku Volhu u Volgogradu je další z případů aerodynamické nestability (video mostu 

vlnícího se s amplitudou přibližně 1 metru je možné shlédnout na kanálu youtube.com po 

zadání hesla Volga River Bridge). 

Obr. 1.1. Most u Tacomy sloužil čtyři 

měsíce. 

 

  Obr. 1.2. Zkolabované chladící věže 

elektrárny Ferrybridge C. 
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1.1.1  Experimentální výzkum obtékání válce 

Níže uvedené Obrázky dokumentují podstatné jevy, které nastanou při proudění kolem 

válce. Jedná se o odtržení mezní vrstvy (Obr. 1.3.) a úplav za tělesem, ve kterém může dojít 

k recirkulaci tekutiny (Obr. 1.4.). V úplavu za tělesem kromě změny základních parametrů 

proudění se mohou pohybovat víry (Obr. 1.5.). 

 

Obr. 1.3. Odtržení mezní vrstvy na straně 
obtékaného válce, měřené metodou Particle Image 
Velocimetry (stín v úplavu představuje při 
postprocessingu eliminovanou oblast, kam 
nezasahovalo laserové záření). 

 

Výzkum výše popsaných jevů patří do klasické literatury mechaniky tekutin (například 

Thom [2] – obtékání válce pro velmi nízká Reynoldsova čísla, či Fage & Faulkner [3], již 

řešili například odtržení mezní vrstvy na válci či vliv rozrušeného nabíhajícího proudu na 

proudění kolem válce a experiment porovnávali s klasickou teorií mezní vrstvy). 

Mezi zásadní literaturu patří dále publikace A. Roshka, který v padesátých a 

šedesátých letech studoval proudění kolem válce a dynamiku a úplav při vysokých 

Reynoldsových číslech ([4],[5],[6]). Roshko se rozsáhle věnoval studiu úplavu a 

odtrhávání vírů a o významu jeho práce svědčí i fakt, že na jeho počest bylo pojmenováno 

jedno z bezrozměrných čísel v mechanice tekutin Roshkovo číslo 𝑅𝑜 (𝑅𝑜 = 𝑆𝑡. 𝑅𝑒). 
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Obr. 1.4. Vektorové čáry pole průměrovaných rychlostí v úplavu 
válce. 

 

 

Obr. 1.1.15. Pole vektorů okamžité rychlosti v úplavu válce.  
 

Výše zmíněné publikace posloužily k úvodnímu seznámení s problematikou proudění 

kolem válce, s úplavy a s odtrháváním vírů. Vzhledem k bohatým možnostem dnešních 

numerických metod je žádoucí experimentální poznatky vždy doprovodit numerickým 

výpočtem – na jednu stranu se podle experimentu ladí výpočet a na druhou stranu numerika 

poskytne velké množství výsledků, z nichž některé se experimentálně získávají obtížně. 

Například Khan et al. Ve své studii [7] modelovali obtékání válce při Reynoldsově čísle 
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𝑅𝑒 = 3900 za použití modelování velkých vírů (LES) a výsledek ve své práci porovnali 

s experimentem popsaným v literatuře – s uspokojivým výsledkem. Frederich et al. [8] 

konstatovali, že pro nízký válec bylo provedeno překvapivě málo experimentů a připravili 

numerickou studii pro válec s poměrem výšky k průměru 
𝐿

𝐷
= 2 pro proudění pro 𝑅𝑒 =

2𝑥105, což je alespoň řádově blízké proudění kolem modelu, který byl použit při 

experimentu zpracovaném v této disertační práci. Autoři ve zmíněné publikaci uveřejnili 

přehled experimentů z této oblasti, viz Tab. 1. (Od publikace Frederichova kolektivu již 

uplynulo více než desetiletí, ovšem v tomto ohledu tabulka příliš rozšířena nebyla.) 

 

Tabulka 1 Válec o nízkém poměru 
𝑳

𝑫
 ve vybraných experimentech, převzato z publikace 

kolektivu autorů Frederich et al. [8]. 

autoři ReD L/D výstup 

Kawamura et al. (1984) 32000 2 Tlaková měření, vizualizace 

Agui & Andreopoulus (1992) 220000 2 Tlaková měření, vizualizace 

Okamoto & Sunabashiri (1992) 47000 2 Tlaková měření, vizualizace 

Fröhlich & Rodi (2003) 43000 2,5 Numerický výpočet, LES 

Leder (2003) 200000 2 LDA 

Roh & Park (2003) 148000 1,25 vizualizace 

Patteden et al. (2005) 200000 1 5rit. Měř., PIV, vizualizace 

Richter (2005) 200000 2 LDA 

Jensch et al. (2006) 200000 2 TR-PIV 

Frederich et al. 200000 2 Numer. Výpočet, LES, DES 
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1.2 Obtékání tělesa charakterizovaného komplexní geometrií 

Úloha, která je řešena v této disertační práci, je postavena na základech experimentu 

provedeného pro účely stavebního inženýrství. Model, o kterém bude řeč, vychází 

z prostorově výrazné reality, a tedy jedny z prvních otázek, které zřejmě tato volba vzbudí, 

budou směřovat právě k možnosti srovnání rozměrů Model vs předloha, k podobnostní 

analýze. K té ovšem zde publikované výsledky zatím nespějí. 

Mezi ústřední úlohy z oblasti mechaniky tekutin, které stavební inženýrství řeší, patří 

zjištění zatížení stavby větrem. U modelu, který je protagonistou následujících stránek, byl 

původně přesně tento problém formulován. V aerodynamickém tunelu s modelovanou 

atmosférickou mezní vrstvou byl měřen model chladící věže a sestavy chladících věží. 

V rámci tohoto měření se počítalo i s větším vědeckým přínosem, než jsou obvyklá data 

z tlakových snímačů umístěných vně a uvnitř věže či věží, proto se po získání těchto 

základních výsledků přikročilo k měření proudění okolo objektů. 

Měření poskytovala zajímavá data (proudění mezi dvěma věžemi a za nimi, mezi 

čtyřmi věžemi – v prostoru mezi věžemi a opět za nimi) a odhalila struktury, které se kolem 

modelů v prostředí turbulentní mezní vrstvy aerodynamického tunelu mohou vyskytovat. 

Úloha stavebně inženýrská tak postupně přešla v úlohu čisté mechaniky tekutin. 

Špatně obtékaná tělesa v zásadě představují obor s bohatou literární základnou, ale 

pokud je tím špatně obtékaným tělesem chladící věž, potom už je tato základna výrazně 

tenčí. A věnovat se chladící věži jako objektu pro experiment v oboru mechanika tekutin 

je velice specifické téma. 

Aby experimentátor získal alespoň kusou představu, je úlohu možné zjednodušit. 

Například Zdravkovich [9] připodobňuje obtékání chladících věží k obtékání válce. Ovšem 

zdůrazňuje, že se jedná o vzdálenou podobnost. Nicméně i zjednodušený obraz může 

usnadnit rozhodování o správném experimentálním postupu. Typologii struktur, které se 

vyskytují v proudění kolem válce, nabízí například Pattenden et al. [10]. 

Velice podrobné zpracování proudění kolem válcových objektů, struktur a podmínek, 

za kterých vznikají, zároveň s velkým množstvím odkazů na literaturu, představil ve své 

disertaci doktorand univerzity v Iowě Hajimirazie [11] a v diplomové práci student 

kanadské univerzity Heseltine [12]. 
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1.2.1 Obtékání hyperboloidního modelu 

Rotační hyperboloid je těleso pro typologii proudění poměrně složité. Jeho průměr se po 

výšce mění, mění se tedy i lokální Reynoldsovo číslo, význačný podobnostní parametr pro 

určení vývoje proudění souvisejícího s přechodovými jevy. 

Další komplikací pro obecnější popis struktur kolem hyperboloidu je prostředí, v němž 

byla převážná část experimentů provedena – a to prostředí aerodynamického tunelu 

s modelovanou atmosférickou mezní vrstvou. Tloušťka mezní vrstvy nabíhajícího proudu 

převyšuje výšku modelu, což znamená, že rychlost proudu vzduchu nabíhajícího na model 

je po výšce modelu rozdílná.  

Model, vycházející z typické chladící věže, je navíc postaven na pilířích, které tvoří 

soustavu průduchů do vnitřního prostoru. Tento konstrukční prvek má vliv na charakter 

proudění. V práci Barraclough et al. [A] se autoři soustředili zejména na vliv těchto prvků 

na proudění. 

Dalším konstrukčním prvkem zasahujícím do proudění, zde konkrétně do vývoje 

přechodu v mezní vrstvě na modelu, a tedy i do úplavu, je drsnost povchu. O tomto vlivu 

podrobně píše například Zdravkovich [13] a Merrick a Bitsuamlak [14]. Teorie přechodu 

na drsném povrchu je podrobně rozepsána v knize od Schlichtinga a Gerstena [15]. 

Zajímavý výzkum byl zveřejněn Sakamotem a Ariem [16]. Jde o zpřesnění poznatků 

k odtrhávání vírů. Tito vědci přišli při provádění experimentu mj. na válci umístěném 

v mezní vrstvě na způsob, jakým se mění odtrhávání vírů pro válce různých poměrů výšek 

k průměru. Původně asymetrické odtrhávání vírů při překročení poměru 2,5 (tedy pro 

štíhlejší a vyšší válce) přejde v symetrické.  

Pro úlohu, jejímuž experimentálnímu průzkumu je zasvěcena tato práce, se jedná o 

významný poznatek, protože v případě tohoto tělesa se poměr mění od 
𝐿

𝐷
 = 1,3 ÷ 2,54 a 

nejvyšší hodnota tohoto poměru se nachází v nejužší části modelu, tedy přibližně ve dvou 

třetinách výšky. 

1.3 Problematika vírů, portálového víru 

1.3.1 Vírové struktury a jejich identifikace 

Přesná definice víru je stále předmětem vědecké diskuse. Za její počátek považuje jeden 

z významných badatelů v této oblasti P. G. Saffman [17] rok 1858, kdy von Helmholtz 

uveřejnil svoji význačnou stať O integrálech hydrodynamiky, které popisují vířivý pohyb 
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(originál byl publikován v německém jazyce) [18], ale ani za století a půl dlouhou historii 

této rozpravy nelze říci, že univerzálně platná matematická definice víru existuje. 

V zásadě se vědci opírají o tenzor rychlostního gradientu a jeho rozklad na 

symetrickou a antisymetrickou část, případně o tenzor deformace elementárního objemu, 

kde „jádro víru je oblast v prostoru, kde vířivost je silná natolik, že tenzoru deformace 

dominuje tenzor rotace, tzn. Tenzor deformace má komplexní vlastní hodnoty“ (přeloženo 

z publikace od Chonga et al. [19]). 

Čínský tým vědců Tian et al. [20] vědeckému světu aktuálně předložil ambiciózní 

definici víru prostřednictvím vektoru víru (vortex vector) reprezentující rotující pohyb, 

mající směr rotace tekutiny a jehož velikost je rovna vířivosti.  

Klasický přístup k identifikaci vírů je založen na řešení tensoru gradient rychlosti a 

řešení vlastních hodnot tohoto tensoru (Δ-kritérium, kritérium λ2) a nově v nalezení oblasti 

nejnižšího tlaku. 

Víry dále lze identifikovat přímou metodou z pole vířivosti, spočítané z rychlostního 

vektorového pole. 

Vzhledem k současnému stavu tohoto oboru, kdy je identifikace vírů intenzivně 

rozvíjena a zpřesňována, ale vířivost, přestože se jedná o nejdůležitější veličinu spojenou 

s vířivým polem, již dávno není hlavním nástrojem pro identifikaci. Je známo, že některé 

oblasti proudového pole nebyly při použití vířivosti pro identifikaci správně vyhodnoceny. 

Vířivost je například detekována ve smykové vrstvě, nikoliv pouze v oblasti výskytu 

vířivého proudění. Obrázek 1.7. je příkladem takové nejasné identifikace. Na Obr. 1.6. je 

rychlostní pole získané z měření metodou 2D PIV. Z tohoto rychlostního pole je 

vyhodnocena vířivost na Obr. 1.7. (pro určení vířivosti se vzhledem ke dvojrozměrnosti 

měřených dat vychází pouze ze dvou složek vektoru rychlosti). V oblasti nerozrušeného 

proudu, který je pouze zakřiven podél úplavu, by se vířivost dle své definice objevit 

neměla. 



  

9 

 

 

Obr. 1.6. Pole průměrovaných rychlostí 
v úplavu za hyperboloidním modelem ve 

výšce 
𝑧

𝐿
= 0,72. 

 

Obr. 1.7. Pole hodnot vířivosti v úplavu 
za hyperboloidním modelem ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,72.  

Zejména z poznatku, že rotace a smyk nemohou být rozlišeny za pomoci vířivosti, 

vzešly některé moderní metody pro identifikaci vírů. Metoda, založená na oddělení rotace 

od smyku, se nazývá trojitá dekompozice (Kolář [21]; Kolář a Šístek [22]) a metoda 

průměrné korotace čarových segmentů (Kolář et al. [23]). Další moderní metody 

identifikují víry za pomoci nalezení tlakového minima (spolehlivě identifikující víry 

v turbulentní mezní vrstvě, viz například Robinson [24]), na uzavřených či spirálovitých 

proudnicích atd., speciální vývoj potřebují metody pro identifikaci vírů ve stlačitelném 

proudění (Kolář [25]). Pro podrobný přehled a popis lze doporučit diplomovou práci 

Vivianne Holmén [26]. Výčet zajímavých případů mechaniky tekutin, kdy dojde k chybné 
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identifikaci (vír prokazatelně existuje, ale současné metody jej nejsou schopné 

identifikovat a naopak, metody identifikují neexistující víry) uvedl kolektiv vědců Tian et 

al. V již zmíněné publikaci [20]. 

Klasické a stále hojně používané metody selhávají i v případě, že se jedná o oblast 

interakce. K bližšímu studiu této konkrétní problematiky lze odkázat na články autorů 

Chakraborty et al. [27] a Jeong a Hussain [28]. 

 
  

1.3.2 Experimentální výsledky 

Jednotlivé struktury obklopující špatně obtékané těleso se experimentálně zjišťují s většími 

komplikacemi než například tlakové rozložení. Vzhledem k rozvíjejícímu se 

tomografickému PIV (tedy zjednodušeně 3D PIV) však mohou být přeci jenom předloženy 

i experimentální výsledky. Vyčerpávající přehled o experimentech, které byly provedeny, 

podává F. Scarano, jeden z předních evropských vědců na poli PIV experimentu a zejména 

vývoji metody, například v publikaci [30]. 

Kromě kolektivu kolem F. Scarana se o 3D PIV experiment pokusili i Zhu et al., kteří 

nedávno publikovali své výsledky z měření proudění kolem válce [31]. 

Před nástupem tomografického PIV se měřilo (a vzhledem k náročnosti 

tomografického PIV stale intenzivně měří) metodou, která 3D výsledky rovněž poskytuje. 

Nazývá se stereoskopické PIV a spočívá v proměření dvou rovin dvěma kamerami pod 

určitým úhlem, z čehož se třetí složka rychlosti v proudovém poli dopočítá. 

Ovšem i v případě 3D proudění se stále sahá k metodě prostého 2D PIV se zajímavými 

výsledky, jak třeba ukázal Gonçalves a spol. [32] ve své studii válce s nízkým poměrem 
𝐿

𝐷
 

při proudění ve vodním kanálu pro 𝑅𝑒 = 43000. Válec by se mohl zdát experimentálně 

vytěžený, ale nové články s novými pohledy na tuto úlohu dokazují, že je stále co bádat: 

například Rostamy a spol. porovnali úplavy za válci o různých poměrech 
𝐿

𝐷
 při proudění o 

𝑅𝑒 = 42000 [33]. Park a Lee publikovali článek o strukturách, vznikajících za válcem 

ponořeným do modelované atmosférické mezní vrstvy [34]. 

Pro badatele je rovněž zajímavý detail vrchní části válce – odtržení a přimknutí mezní 

vrstvy. Podrobný přehled o současné úrovni vědomostí v této oblasti podal Sumner ve své 

práci [35]. 
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1.4 Cíle práce 

Cíle této disertační práce jsou následující: 

 

 

• Experimentálně potvrdit existenci portálového víru pomocí měřicí metody 2D 

PIV za špatně obtékaným tělesem hyperboloidního tvaru. 

 

• Změřit geometrické a proudové parametry portálového víru za tělesem 

hyperboloidního tvaru. 

 

 

• Kvantifikovat geometrickou podobu portálového víru a rozložení cirkulace 

podél tohoto víru. Zhodnotit dynamické vlastnosti proudění v úplavu. 

 

 

K dosažení těchto cílů je potřebné: připravit a provést experiment 

v aerodynamickém tunelu, připravit a aplikovat měřicí metodu PIV, aplikovat software 

Dynamic Studio pro analýzu změřených výsledků, aplikovat metodu vlastní 

ortogonální dekompozice a rychlou Fourierovu transformaci pro zjištění vlastních 

frekvencí základních módů proudění. 
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2 Parametry experimentu 

2.1 Aerodynamický tunel s modelovanou mezní vrstvou 

a nízkorychlostní aerodynamický tunel 

Pro experiment byl využit zejména tunel s modelovanou 12ritéria12ckou mezní vrstvou 

(z angličtiny Boundary Layer Wind Tunnel, BLWT, viz Obr. 2.1.). Tento tunel se využívá 

pro měření spojené se stavebním inženýrstvím, neboť až na výjimky tvořené nejvyššími 

budovami světa se výsledky veškeré lidské stavební činnosti nacházejí v mezní vrstvě 

atmosféry o tloušťce 0,5-2 km. Modelování mezní vrstvy atmosféry je možné studovat 

například v monografii od Z. Jaňoura [36]. 

Do laboratorního prostředí jsou reálné podmínky přeneseny následovně: na podlahu 

BLWT tunelu je připevněna například napková folie, simulující terén určité kategorie 

(podrobnosti o terénech viz norma [37]). Za vstupem do tunelu je umístěn kupř. práh, který 

vstupní proud turbulizuje. Intenzita turbulence dosahuje vysokých hodnot, od hodnot 

kolem Tu = 30% blízko terénu po hodnotu 5% ve výšce 
𝑧

𝑍
= 0.6. 

Uzavřený měřicí prostor má tvar kvádru o délce 1,8, šířce 1,8 a výšce 1,5 m. 

 

Obr. 2.1. Aerodynamický tunel s modelovanou atmosférickou mezní vrstvou BLWT. 

Druhý aerodynamický tunel disponuje nízkou intenzitou turbulence Tu < 1% a jedná 

se o tzv. tunel Eiffelova typu s otevřeným kruhovým měřicím prostorem o průměru 1,8 m 
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(z angličtiny Low Speed Wind Tunnel, LSWT).  

Turbulence v nabíhajícím proudu má silný vliv na úplav za tělesem. Autorka této 

disertace jako spoluautorka publikace [B]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se zabývala 

mírou tohoto vlivu. Publikované výsledky jsou založeny na porovnání úplavu za modelem 

v tunelech BLWT a LSWT. Porovnání je zobrazeno na následující sérii obrázků. Obr. 2.2.: 

Vektorová pole středovaných rychlostí v obou úplavech jsou zde položena vedle sebe 

s vyznačenou škálou pro složku u vektoru rychlosti. Vrchní díl obrázku představuje 

výsledek z tunelu BLWT – oblast recirkulace v úplavu je kratší a odtržená mezní vrstva je 

turbulentní. Spodní díl obrázku pochází z LSWT tunelu. Délka oblasti recirkulace je 

podstatně delší a odtržená mezní vrstva je laminární vzhledem k úhlu, pod kterým dochází 

k separaci. 

Porovnání obou úplavů je na Obr. 2.3. a Obr. 2.4. doplněno pohledem do podmínek 

proudění v rovině kolmé k zemi. Zde jsou vyobrazeny vektorové čáry rychlostních polí pro 

průměrovaná rychlostní pole za Modelem v tunelu LSWT a BLWT.  

 

 

Obr. 2.2. Porovnání průměrovaných rychlostních polí 
proložených spektrem složky u vektoru rychlosti za 
hyperboloidním modelem v rovině rovnoběžné se zemí ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,63. Ve vrchní části obrázku výsledek z tunelu BLWT, ve 

spodní části LSWT. 
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Obr. 2.3. Vektorové čáry 
průměrovaného rychlostního pole 
úplavu za hyperboloidním modelem 
v tunelu bez turbulence (LSWT). 

 
 

 
 

Obr. 2.4. Vektorové čáry 
průměrovaného rychlostního pole 
úplavu za hyperboloidním modelem 
v tunelu s modelovanou atmosférickou 
mezní vrstvou (BLWT). 

 
 

2.2 Modely 

Měření bylo provedeno na stejném modelu, jaký byl použit při měření tlaků pro účely 

stavebního inženýrství. Bude nadále zván Model 1. Později byl tento model zjednodušen, 

zůstal pouze jeho hlavní hyperboloidní tvar, ale jiné prvky typické pro chladící věže byly 
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eliminovány. Bude nadále zván Model 2. Rozměry obou modelů jsou stejné (výška 𝐿 a 

průměr při základně 𝐷) a oba byly zhotoveny stejně, vytištěny na 3D tiskárně. 

Výrazným prvkem Modelu 1 jsou pilíře tvořící průduchy výšky 
𝑧

𝐿
= 0,06. Tato spodní 

část, základna, je prostupná pro proudění. Model 1 je dutý s otevřenou vrchní částí. 

Tloušťka stěny je 
𝑡

𝐷
= 0,01.  

Z charakteristik přímo souvisejících s aerodynamikou je důležité vyzdvihnout 

zejména poměr výšky modelu k tloušťce mezní vrstvy tunelu BLWT 
𝐿

𝑧𝑏𝑙
= 0,3 a dále poměr 

průřezu modelu k průřezu měřicího prostoru, který činí  
𝑆𝑀

𝑆
= 0,02. 

Základní prvky modelů jsou následující: 

Model 1: 

a) Prostupná základna. 

b) Drsností pokrytý povrch. 

c) Model je dutý. 

Model 2: 

a) Základna byla zakryta. 

b) Povrch modelu je hladký. 

c) Vršek modelu je přikryt. 

 

Obr. 2.5. Rozložený Model 1, konstrukce 
pro výrobu. 
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2.3 Měřicí metoda velocimetrie pomocí obrazů částic, Particle 

Image Velocimetry 

Měřící metoda Particle Image Velocimetry, metoda velocimetrie pomocí zobrazení částic 

(PIV), pracuje na principu vpuštění částic do proudu vzduchu, osvětlení těchto částic, 

záznam obrazu částic a jeho vyhodnocení. 

Výhoda použití této metody spočívá zejména v možnosti obsáhnout rozsáhlou oblast 

proudového pole. 

Experiment byl proveden klasickým způsobem: do proudícího vzduchu byly zavedeny 

kapičky oleje generované Laskinovými tryskami a rovina byla osvětlena pevnolátkovám 

laserem Nd:YAG. Maximální frekvence pulsů laseru byla 15 Hz. Ovládání zařízení, 

ukládání dat a následné vyhodnocení bylo provedeno v softwaru Dynamic Studio. 

 

Obr. 2.6. Schemata pozice laserové roviny pro měření v rovinách a) rovnoběžných 
s terénem (vlevo) a b) kolmých k terénu (vpravo). 

 

Výstupem postprocesingu PIV z Dynamic Studia jsou nejčastěji mapy vektorů 

rychlostí. Jedná se o okamžitou rychlost nebo rychlost průměrovanou a dále o vektorové 

čáry pole rychlostí (v softwaru zjednodušeně nazývané proudnicemi). Nejčastěji byla 

použita metoda adaptivní korelace s následujícími parametry: takzvanou konečnou 

vyšetřovanou oblast tvořilo 64 x 64 pixelů, v předmětové rovině se jednalo zpravidla 

o oblast o rozměrech několika desítek čtverečních milimetrů. Záznamová kamera byla 

umístěna u stropu měřicího prostoru, její pozice byla neměnná pro měření v úplavu 

v rovinách rovnoběžných s podkladem [příklad viz Obr. 2.6 a)]. S rostoucí vzdáleností 

roviny měření od kamery se tedy zvětšovala pozorovaná oblast a měnily se i parametry 

uvedené výše. 
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2.4 Měřicí metoda žhaveného drátku, Hot Wire Anemometry 

Měření metodou PIV bylo potřeba doplnit bodovým měřením pomocí tzv. teplotní 

anemometrie, tzn. Měřením pomocí sondy se žhaveným drátkem (Hot Wire Anemometry, 

HWA). Tímto způsobem byly určeny charakteristiky jako rychlostní pole nabíhajícího 

proudu a frekvence měřené v úplavu modelu (Obr. 2.7.), u nichž bylo počítáno Strouhalovo 

číslo podle vztahu  

 

 

𝑆ℎ =
𝑓 ∙ 𝑑

𝑈
. 

(1) 

 

Proběhlo i měření čáry odtržení mezní vrstvy z Modelu, kde se traverzovalo mezní 

vrstvou až do těsné blízkosti věže a kolem ní. Tyto výsledky nejsou součástí této disertační 

práce. 

 

 

Obr. 2.7. Strouhalovo číslo v úplavu 
za modelem měřené metodou žhaveného 
drátku. 

2.5 Vizualizace proudového pole nitěmi 

Pro některé oblasti proudového pole byla použita experimentální metoda vizualizace 

pomocí nití. Jedná se o jednoduchou a efektivní metodu, jak si rychle zajistit představu 

o charakteru proudění. Nejedná se o kvantitativní metodu, ale výsledky mohou 

kvantitativní výsledek předznamenat s poměrně dobrou přesností. 
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Poloměr křivosti proudnic v proudovém poli je omezujícím parametrem pro délku nití 

(délka nití je vždy kratší). Nitě jsou obarveny výraznou fluorescenční barvou a po nasvícení 

objektu UV lampou je jejich umístění a pohyb dobře znatelný. 

Pro úlohu vizualizace proudění v blízkosti hyperboloidního modelu nebylo možné nitě 

aplikovat libovolně. Například při použití na drsném povrchu Modelu 1 zcela selhaly. 

(Dlužno dodat, že zde selhaly i další vizualizační metody). Na druhou stranu při aplikaci 

v úplavu, kde byly připevněny na nosné konstrukci, se při ověřovací vizualizaci osvědčily 

dobře. Proud vzduchu zde kopíruje zakřivený povrch hyperboloidu a po odtržení se 

v prostoru pod smykovou vrstvou vytvoří vír. Přes vrchní část tělesa se proudění odtrhne 

na ostrých hranách a generuje vír za tělesem. Vířivé proudění bylo ověřeno nitěmi. 

Pohyb nití byl zachycen vysokorychlostní kamerou Fastcam s frekvencí 4000 obr./sec. 
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3 Matematický aparát pro určování parametrů 

struktur v proudovém poli 

3.1 Identifikace vírů: vířivost, kritérium 𝝀𝟐 

Nejdůležitější veličinou spojenou s víry je vířivost. Již bylo v kapitole 1.3.1 (str. 7) 

diskutováno využití tohoto vektoru při identifikaci vírových struktur v proudící tekutině. 

Vířivost je vyjádřena rovnicí (2), kde �⃗� je vektor rychlosti a ∇ nabla operátor. 

�⃗⃗⃗� =  ∇  × �⃗� (2) 

Pokud získané výsledky jsou – jako v případě této disertace – dvourozměrné, tato 

skutečnost se musí projevit v rovnici pro vyjádření vířivosti a vznikne tedy – pro 

přehlednost uvedena ve složkovém zápisu – varianta (2a).  

 

𝜔𝑧 =
𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
 (2a) 

 

Pro identifikaci vírů byla použita metoda tzv. kritéria 𝜆2 vycházející z rychlostního 

gradientu. Tensor tohoto gradientu je rozložen na symetrickou a antisymetrickou část 

(představující napětí a rotaci). Dále jsou spočítány 3 vlastní hodnoty tensoru 𝑆2 + 𝑅2 [viz 

matice (3) a (4)]. Vlastní hodnoty jsou označeny 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 a v případě, že v dané oblasti se 

vyskytuje vír, budou minimálně dvě vlastní hodnoty záporné. Při hledání jádra víru lze 

využít lokálního minima vlastního čísla 𝜆. 

𝑆 =
1

2
(𝐽 + 𝐽𝑇) =

1

2

[
 
 
 
 
 
 2 ∙

𝜕𝑢

𝜕𝑥

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
2 ∙

𝜕𝑣

𝜕𝑥

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
2 ∙

𝜕𝑤

𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 

 (3) 
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𝑅 =
1

2
(𝐽 − 𝐽𝑇) =

1

2

[
 
 
 
 
 
 0 −

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
−

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
0 −

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
𝜕𝑤

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑧

𝜕𝑤

𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

𝜕𝑧
0

]
 
 
 
 
 
 

 (4) 

3.2 Statistický popis asymetrie a diference geometrie vírových 

vláken Modelů  

 

Vzhledem k hlavnímu tématu disertace, kterým je geometrické zpřesnění podoby víru, 

bude zde použit i matematický aparát jednoduché statistiky, pomocí něhož lze číselně 

vyjádřit případnou asymetrii předpokládaného tvaru víru.  

Rozdíl hodnot počítaný v rovině y-z mezi dvěma částmi jednoho víru je vyjádřen 

v rovnici (5). V téže rovině je počítán rozdíl pro strukturu za Modelem 1 a Modelem 2 (6) 

a vztah (7) se týká stejného problému v rovině x-z. 

Výsledky výše zmíněných rovnic lze poté shrnout do jedné redukované hodnoty 

nazývané variační rozptyl, vyjadřující, v jakém maximálním rozmezí se geometrické 

rozdíly pohybují [rovnice (8)-(10)]. 

 

𝜌1−1 = 1 −
𝑦1

𝑦1´
 

 

(5) 

𝜌𝑦1−𝑦2 = 1 −
𝑦1

𝑦2
 

 

(6) 

𝜌𝑥1−𝑥2 = 1 −
𝑥1

𝑥2
 

 

(7) 

𝑉𝑅𝑦1−𝑦1´ = 𝜌1−1𝑚𝑎𝑥 − 𝜌1−1𝑚𝑖𝑛 

 

(8) 

𝑉𝑅𝑥1−𝑥2 = 𝜌(𝑥1−𝑥2)𝑚𝑎𝑥 − 𝜌(𝑥1−𝑥2)𝑚𝑖𝑛 

 

(9) 

𝑉𝑅𝑦1−𝑦2 = 𝜌(𝑦1−𝑦2)𝑚𝑎𝑥 − 𝜌(𝑦1−𝑦2)𝑚𝑖𝑛 

 

 

(10) 
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3.3 Modely víru a klasifikace víru 

3.3.1 Rychlostní profily 

Ke klasifikaci změřeného víru přispěje znalost rychlostního profilu. Z průběhu tangenciální 

rychlosti po poloměru víru vycházejí čtyři základní matematické modely vírů: 

1) rotující tuhé těleso s průběhem tangenciální rychlosti 

𝑣𝜃(𝑟) = 𝜔 ∙ 𝑟 (11) 

2) potenciálový vír 

𝑣𝜃(𝑟) =
𝐾

𝑟
 

(12) 

3) Rankinův model víru coby kombinace obou výše jmenovaných s ostrou hranicí na 

hraničním poloměru R  

𝑣𝜃(𝑟) = 𝜔 ∙ 𝑟     pro 𝑟 < 𝑅 (13a) 

𝑣𝜃(𝑟) =
𝐾

𝑟
      pro 𝑟 ≥ 𝑅 (13b) 

 

4) Lambův vír respektující viskozní jevy na hranici mezi vírem a volným proudem 

(viz publikace H. Lamb a C. W. Oseen [39]). 

𝑣𝜃(𝑟) =
𝜔 ∙ 𝑅2

𝑟
∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑟2

𝑅2
)] (14) 

 Průběhy rychlostí pro jednotlivé modely jsou vykresleny v grafu na Obr. 3.1. 

 

 

Obr. 3.1 Průběhy tangenciálních rychlostí pro základní matematické modely 
vírů s hraničním poloměrem R = 0,05 m. 
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3.3.2 Cirkulace 

Identifikované víry je možné dále klasifikovat či kvantifikovat pomocí 

aerodynamických parametrů, zjišťujících zejména intenzitu vírové trubice, tedy cirkulace. 

Cirkulace je počítána z rychlosti po uzavřené křivce jako křivkový integrál či přes 

Greenův theorém z vířivosti přes známou plochu ze vztahů (15) a (16). 

Γ𝐶 = ∮ 𝑣 ∙ 𝑑𝑟

𝐶

 (15) 

Γ𝑆 = ∬𝜔

𝑆

∙ 𝑑𝑆 (16) 

 

3.3.3 Vlastní ortogonální rozklad 

 

Vektorová pole lze dále podrobit vlastnímu ortogonálnímu rozkladu a získat představu 

o základních modech. Znamená to, že i přes absenci časově lépe rozlišených dat (pro 

připomenutí, rychlostní vektorová pole byla měřena s frekvencí 15 Hz, zatímco správný 

statistický rozbor lze pořídit s měřením minimálně vyšších jednotek, spíše desítek kHz) je 

možné analyzovat dynamické chování proudového pole. Na některé jevy v proudovém poli 

lze dokonce rozborem energetických módů nahlédnout unikátním způsobem, například lze 

zkoumat příspěvek jednotlivých struktur proudění k celkovému obrazu. 

Vlastní ortogonální rozklad je přeložený anglický název metody Proper Ortogonal 

Decomposition (proto dále bude užívána zkratka POD; v české odborné literatuře lze také 

nalézt slovo „dekompozice“ místo zde použitého „rozklad“). Pro mechaniku tekutin ji 

podle Siroviche [40] poprvé použil Lumley ([41]). 

Vlastní ortogonální rozklad může být spočítán dvěma způsoby: přímou metodou a 

metodou snapshotů. V této práci byla použita metoda snapshotů (v českém překladu 

„momentka“; metodou PIV jsou získány právě takové „momentky“). Princip získání 

výsledných vektorových polí, které ukazují, jaký pohyb pole přináleží kterému 

energetickému módu, je v zásadě prostý: z rychlostních vektorových polí je odečten 

průměrovaný snímek a dále se pracuje pouze s fluktuačními složkami vektorů rychlosti. 

Fluktuační složky jsou organizovány v matici 𝑈 následujícím způsobem: 
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a) řádky – časové průběhy jedné složky v bodě 

b) sloupce – v jednom časovém okamžiku složky ze všech bodů (z jednoho PIV 

snímku). 

Matice 𝑈 je vynásobena transponovanou maticí a vzniklá matice 𝐶 představuje soubor 

vlastních hodnot (𝛷 jsou vlastní vektory, 𝜆 vlastní čísla). 

𝑈 =

[
 
 
 
 
 
𝑢11 𝑢12 ⋯
⋮ ⋮ ⋮

𝑢11 𝑢𝑚2 ⋯
     

𝑢1𝑛

⋮
𝑢𝑚𝑛

𝑣11 𝑣12 ⋯
⋮ ⋮ ⋮

𝑣𝑚1 𝑣𝑚2 ⋯
     

𝑣1𝑛

⋮
𝑣𝑚𝑛]

 
 
 
 
 

 (17) 

𝐶 = 𝑈𝑇𝑈 (18) 

𝐶Φ𝑖 = 𝜆𝑖Φ𝑖 (19) 

Získaná vlastní čísla představují energii jednotlivých modů, tedy jednotlivých 

vlastních tvarů proudění. 

Projekce fluktuační složky rychlosti na POD mód představuje POD koeficient 𝑎𝑛: 

𝑎𝑛 = 𝜓𝑇 ∙ 𝑢𝑛 (20), 

kde 

𝜓 = [𝜑1, 𝜑2, 𝜑3 …𝜑𝑁−1] (21) 

𝜑𝑖 =
𝑈 ∙ 𝜙𝑖

∥ 𝑈 ∙ 𝜙𝑖 ∥
 

(22). 

Rovnice (21) a (22) slouží k rekonstrukci rychlosti, kdy z původních rychlostních polí 

před POD módy lze například eliminovat módy o vyšší energii a získat tak struktury 

malých měřítek, či lze ponechat pouze vysoce energetické módy a módy s nižší energií 

eliminovat. 
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Metodu POD lze použít na výpočet vlastních tvarů rychlostního pole, potom se 

označuje jako relativní kinetická energie daného vlastního tvaru. Hlavním výstupem 

měření PIV jsou rychlostní pole, proto i vlastní tvary spočítané v této práci jsou tohoto 

druhu. 

POD lze aplikovat i na další veličiny. Pokud jsou výstupem tlaková pole, jejich vlastní 

tvary se nazývají relativní mohutnost daného tvaru. Vlastní tvary počítané z pole vířivosti 

se označují jako relativní enstrofie. Získat rozměrná tlaková pole z experimentu je vysoce 

pracné a vířivost je velice obtížné až nemožné měřit. Obrazy enstrofie stejně jako obrazy 

relativní mohutnosti lze tedy spíše nalézt v publikacích jako výsledky matematického 

modelování. Podrobný výklad a příklady POD analýzy provedl například ve své diplomové 

práci M. Jízdný [42]. 
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4 Experimentálně zjištěné vírové struktury 

4.1 Proudění kolem Modelů 

Pro získání obrazu proudění kolem Modelu byla použita měřicí metoda PIV. Dostupná 

technika umožnila pořídit velkoplošné záběry proudového pole v mnoha řezech 

(rovnoběžných se zemí, kolmých k zemi, před Modelem, v jeho úplavu). Výsledná data 

poskytují dobrý přehled o větších vírových strukturách, které se v proudění vyskytují. 

Měření přineslo výsledky spíše nižšího rozlišení, kdy jeden pixel představoval obraz 

plochy o rozměrech maximálně 0,2 x 0,23 mm. V převedení do tzv. vyšetřované oblasti to 

znamenalo, že v ploše o velikosti 12,5 x 15 mm byl spočítán jeden vektor rychlosti. Jednalo 

se o maximální rozlohu, kdy se měřící kamera nacházela v největší vzdálenosti od 

vyšetřované oblasti. I přes rovinnou rozlehlost zjištěné struktury se samozřejmě jedná o 

měření poskytující méně detailní výsledky. 

Z těchto PIV měření vzešlo několik vedlejších souborů dat a jeden hlavní. Mezi 

vedlejší patří:  

a) obraz proudění na návětrné straně Modelu,  

b) obraz proudění v úplavu ve větší vzdálenosti po proudu vzhledem k Modelu,  

c) porovnání proudění kolem Modelu 1 se zjednodušeným Modelem 2 (rotačním 

hyperboloidem zbaveným některých konstrukčních prvků). 

Hlavními soubory potom jsou: 

d) výsledky z měření v úplavu do maximální vzdálenosti 
𝑥

𝐷
= 1 pro oba Modely, a to 

jak vertikální, tak horizontální roviny měření. 

Výsledky měření (a to i slepé větve, například měření v rovině kolmé k zemi mimo 

osu Modelu) byly postupně publikovány [4], [4] a [4]. 

4.1.1 Obraz proudění na návětrné straně Modelu 

Obrázky 4.1 a 4.2 zobrazují proudění před Modelem s pohledem na základnu Modelu. 

V případě Modelu 1 je tato základna prostupná pro proudění, v případě Modelu 2 nikoliv. 

Na úpatí špatně obtékaného tělesa by bylo možné očekávat vír zvaný downwash, zatočený 

proud, který dosáhne základny, u které začne cirkulovat a z nějž se kolem paty Modelu 

rozbíhají větve silné stabilní struktury, podkovovitého víru. 

U základny Modelu 1 ale typický obrázek víru chybí (Obr. 4.1.). Model 2 prostupy 

nemá, u základny se vír vytvořil (Obr. 4.2.). 
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Obr. 4.1. Proudění na návětrné straně Modelu 1 u základny, 
𝑦

𝐷
= 0. 

 

Obr. 4.2. Proudění na návětrné straně Modelu 2 u základny, 

𝑦

𝐷
= 0. 

4.1.2 Obraz proudění na závětrné straně Modelu 

Na Obr. 4.3. a 4.4. jsou vyobrazeny závětrné strany Modelů, tedy proudění v úplavu. Jedná 

se o měření v rovině kolmé k terénu a procházející osou modelu, zároveň rovnoběžné 

s hlavním směrem proudění. K Modelu přiléhá oblast recirkulace proudění. Z porovnání je 
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patrné, jak významnou roli hraje prostupná základna pro obraz proudění. Na Obr. 4.3. i na 

Obr. 4.4. jsou viditelné body zbrždění proudění (nacházejí se přibližně ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,5). 

 

 

Obr. 4.3. Úplav za Modelem 1, 
𝑦

𝐷
= 0. 

 

 

Obr. 4.4. Úplav za Modelem 2, 
𝑦

𝐷
= 0. 

Výsledky práce, kde bylo kvalitativně porovnáno proudění pro oba Modely (zejména 

byl kladen důraz na ujasnění vlivu jednotlivých konstrukčních rozdílů Modelu 1 vs. 

Jednoduchého rotačního hyperboloidu – Modelu 2), byly autorkou prezentovány na 

konferenci Computational Mechanics [A]. 
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4.1.3 Obraz proudění ve větší vzdálenosti od Modelu v úplavu 

Z odborné literatury lze vyčíst poznatek, že portálový vír by nemusel být v úplavu 

osamocen. V úplavu se generují další podobné struktury. S touto myšlenkou přišli ve svých 

publikacích například Tanaka a Murata [38] a Heseltine [12]. 

Na převzatém schematickém Obr. 4.5. jsou další víry naznačeny pro čtyři různé 

poměry výšky válce ku průměru 
𝐿

𝐷
 (Tanaka a Murata v [38] tento poměr označují λ, v práci 

budiž dále označován 
𝐿

𝐷
 a označení λ bude přináležet vlastním číslům). Nejblíže Modelům 

měřeným v této disertaci je poměr 
𝐿

𝐷
= 2,5. Bylo realizováno doplňkové měření, 

inspirované tímto schématem. 

Velkou neznámou v tomto případě byl vliv turbulence v mezní vrstvě proudění 

nabíhajícího na Model na případné další portálové víry. O vlivu turbulence na úplav již 

bylo uvedeno, že je výrazná a na délku oblasti recirkulace a charakter úplavu obecně má 

značný vliv (viz Obr. 2.2., 2.3. a 2.4. v kapitole 2.1 věnované experimentálnímu zařízení – 

porovnané úplavy v tunelu bez modelované atmosférické mezní vrstvy a s nízkou 

intenzitou turbulence a v tunelu s modelovanou silně turbulentní mezní vrstvou). 

  

 

Obr. 4.5. Úplav za válci konečné délky s jedním koncem připevněným 

k podkladu; různé poměry výšky k průměru  
𝐿

𝐷
.  Převzato z publikace autorů 

Tanaky a Muraty [38]. 
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Obr. 4.6. Formování portálového víru a jeho dynamika, 
převzato z diplomové práce J.L. Heseltina ([12]). 

Pro měření byla zvolena vzdálenost 
𝑥

𝐷
= 1,1 a 1,7 (měřeno od stěny Modelu a z výřezu, 

který je monitorován kamerou, se jedná o vzdálenost mezi Modelem a bližší stranou 

výřezu) a výška 
𝑧

𝐿
= 0,25  a 0,63. Polohu měřených rovin zobrazuje Obr. 4.7. 

Z naměřených výsledků (viz grafy na Obr. 4.8. a 4.9.) je zřejmé, že se jedná o oblast úplavu 

bez recirkulačních oblastí. 

 

Obr. 4.7. Polohy měřených rovin pro zjišťování sekundárního a dalších 
portálových vírů. 
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Obr. 4.8. Rychlostní profil v úplavu ve vzdálenosti 
𝑥

𝐷 
= 1,1 od 

stěny Modelu ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,63. 

 

Obr. 4.9. Rychlostní profil v úplavu ve vzdálenosti 
𝑥

𝐷 
= 1,1 od 

stěny Modelu ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,25. 

Zjištení, že rychlosti zde jsou stále kladné a oblast je tedy bez recirkulace, ale 

neznamená, že se další portálové víry v úplavu nevyskytují. Mohly se nacházet mimo 

měřenou oblast. Nelze ovšem ani vyloučit destruktivní účinek silné turbulence v mezní 

vrstvě nabíhajícího proudu na úplav za Modelem. 

Budiž dodáno, že podobné výsledky vzešly z měření v tunelu LSWT bez modelované 

atmosférické mezní vrstvy. Zde ale byla proměřena pouze výška 
𝑧

𝐿
= 0,63 a vzdálenost 

𝑥

𝐷
=

1. 
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4.1.4 Obraz proudění v úplavu – zjištění portálového víru 

Aby bylo dosaženo geometrického zpřesnění portálového víru, proudění v úplavu bylo 

měřeno v rovinách rovnoběžných se zemí, s malými rozestupy jednotlivých rovin od sebe, 

od úpatí Modelu po její vrchol. Měření bylo provedeno podle schématu na Obr. 2.6. Tedy 

v následujících rovinách: 

a) rovnoběžná se zemí a  

b) kolmá k zemi.  

Měření v rovinách rovnoběžných se zemí bylo prováděno po krocích 
𝑧

𝐿
= 0,06, 

přičemž rovina ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,13 byla nejbližší k zemi, která byla měřena. V této výšce 

již bylo měření silně zkreslováno dvěma zdroji odrazu laserového světla: od Modelu 

(měření v části v těsné blízkosti Modelu jsou výrazně ozářena odrazy od stěny Modelu – 

v této části svírá stěna Modelu s rovinou měření malý úhel) a od země z napkové folie. Při 

pokusu měřit ještě blíže zemi už byl poměr měřeného signálu k šumu velice nízký a 

naměřená data nebylo možné použít. 

Měření poskytla opět časově průměrované výsledky, plošně rozsáhlé. Na obrázcích 

výsledků, například na průměrovaných rychlostních polích či vektorových čarách těchto 

rychlostních polí, jsou zřetelné struktury. Ve středu těchto struktur lze detekovat minimální 

rychlost. Některá změřená rychlostní pole – zejména ta blízko zemi – jsou natolik rozsáhlá, 

že jeden vektor rychlosti je spočítán na oblast větší než 100 mm2 – potom lokalizace středu 

víru v tomto výsledku proběhne s ohledem na tento fakt. Víry jsou často oválné. 

Těmto vírům v měřených rovinách nad sebou lze určit střed. Při analýze a zobrazení 

souřadnic středů v 3D souřadnicovém grafu je očividné, že se jedná o součásti větší 

struktury – portálového víru, o jehož výskytu se na tomto místě uvažuje. Vizulizační 

měření metodou nití zavedených do proudového pole potvrdila přítomnost víru. 

Analýza vektorových polí přinesla zjištění, že oblast úplavu může být s ohledem na 

portálový vír rozdělena po výšce na tři části (viz schema na Obr. 4.10.): 

a) Oblast I. Začíná u země a sahá do výšky 
𝑧

𝐿
≅ 0,13. V případě Modelu 1 se jedná 

o oblast s prostupnou základnou (vysokou 
𝑧

𝐿
= 0,07). Přízemní část struktury 

bude tedy výrazně ovlivněna komplexností proudění: značný objem vzduchu 

bude proudit Modelem vzhůru a dále objem, který proudí okolo Modelu a v jeho 

úplavu se podílí na formování portálového víru, bude ztenčen o objem 

prostupující základnou a vyfukující do úplavu po přímé trajektorii. Oblast 
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blízká zemi je obtížně měřitelná metodou PIV (vzhledem k silným odrazům 

laserového záření od povrchu), zároveň stěžejní pro výklad Helmholtzových 

teorémů. Dosavadní výsledky je nutné potvrdit za pomoci dalších měřicích či 

výpočtových metod. Zdá se pravděpodobné, že portálový vír je zde formován 

pod vlivem masivní interakce se silnou turbulencí mezní vrstvy (modelované 

atmosférické mezní vrstvy) v blízkosti země a profukovaným proudem vzduchu 

základnou Modelu. Rychlostní pole oblasti blízko země jsou zobrazena na Obr. 

4.11. a 4.12. 

b) Oblast II. Střední část sahá od 
𝑧

𝐿
≅ 0,13 po 0,75. Podle dosavadních výsledků 

se jedná o vyvinutou část portálového víru, jehož geometrie kopíruje geometrii 

Modelů. Příklady rychlostních polí z Oblasti II jsou vyobrazeny na Obr. 4.13. a 

4.14. 

c) Oblast III. Vrchní část víru tvoří část ohybu a část horizontálně vedená. Zde 

musí být roviny měření rovnoběžné se zemí nahrazeny kolmými (v části ohybu, 

kde vír přechází z vertikální orientace do horizontální, by bylo vhodné roviny 

měření směrovat kolmo k domnělému vírovému vláknu, což ale zvolená 

technika a omezený prostor tunelu neumožňovaly). Obr. 4.15. představuje řez 

vírem, jehož vírové vlákno je rovnoběžné s rovinou měření. Polohu portálového 

víru vzhledem k vršku Modelu zobrazuje Obr. 4.17., tedy výsledek z vertikálně 

vedené roviny. 

 

Obr. 4.10. Rozdělení oblasti úplavu za Modelem podle výšky. 
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Obr. 4.11. Průměrované rychlostní pole 

ve výšce 
𝑧

𝐿
=0,13 nad terénem za 

Modelem 1. 
 

 

Obr. 4.12. Průměrované rychlostní 

pole ve výšce 
𝑧

𝐿
=0,13 nad terénem za 

Modelem 2. 
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Obr. 4.13. Průměrované rychlostní pole ve 

výšce 
𝑧

𝐿
=0,2 nad terénem za Modelem 1. 

 

 

Obr. 4.14. Průměrované rychlostní 

pole ve výšce 
𝑧

𝐿
=0,2 nad terénem za 

Modelem 2. 
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Obr. 4.15. Průměrované rychlostní pole ve 

výšce 
𝑧

𝐿
=0,9 nad terénem za Modelem 1. 

 

 

Obr. 4.16. Průměrované 
rychlostní pole ve výšce 
𝑧

𝐿
=0,9 nad terénem za 

Modelem 2. 
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Obr. 4.17. Průměrované rychlostní pole ve vertikálně 

vedené rovině měření za Modelem 1.  
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5 Portálový vír – Analýza experimentálních dat 

5.1 Identifikace víru 

Identifikace vírů již byla diskutována v kapitole 1.3.1. Nejdostupnější nástroj pro 

identifikaci, vířivost, lze na zde publikovaná experimentálně změřená rychlostní vektorová 

pole aplikovat pouze s omezeními. Vyhodnocovat vířivost z pole průměrovaných hodnot 

nepřinese jednoznačný výsledek, protože identifikuje pohyb rotační i smykový. Stejně tak 

se jeví výpočet těchto derivací z časově rozlišených dat, kde se do výsledku promítnou 

chybně změřené vektory. Takto vedená identifikace vírů provedena standardními 

metodami je pro zajímavost zobrazena na Obr. 1.6.; příklad další identifikace, zde metodou 

kritéria vlastního čísla 𝜆2, viz Obr. 5.1. 

Po dílčích neúspěších vír jednoznačně určit a ohraničit pomocí klasických metod 

identifikace byla existence víru vyhodnocena z průměrovaných rychlostních polí (viz 

kapitola 4.1.4) a dosvědčena vizualizační metodou pomocí nití a vyhodnocením pohybu 

nití.  

 

Obr. 5.1. Identifikace vírů za Modelem 1 

v rovině ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,72 metodou stanovení 

37ritéria pro vlastní číslo 𝜆2. Vyhodnoceno 
z pole průměrované rychlosti. 

5.2 Geometrie vírového vlákna 

V průměrovaných rychlostních polích byl identifikován střed portálového víru, zde tedy 

průsečík vírového vlákna vedeného středem víru s rovinou měření. Jednalo se vždy o bod 
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s nejnižší rychlostí. Výsledky této analýzy posloužily pro rekonstrukci reálné 3D podoby 

víru. 

Graf na Obr. 5.2. představuje tedy zpřesněnou podobu portálového víru pro oba 

Modely v podobě vynesených průsečíků vírového vlákna vedeného středem portálového 

víru s rovinami měření do 3D grafu. Stále je nutné mít na paměti skutečnost, že veškeré 

obrazy jsou rekonstruovány z průměrovaných rychlostních polí a ze 2D měření. 

Pro detailnější představu o podobě portálového víru a rozdílech mezi víry za Modelem 

1 a Modelem 2 je graf z Obr. 5.2. dále projektován do rovin x-z (Obr. 5.3.) a y-z (Obr. 

5.4.). Aby byla dodržena bezrozměrná komvence této disertační práce, v případě průmětu 

souřadnic do rovin byla vzdálenost x a y od středu Modelu vztažena k největšímu průměru 

Modelu, a to bez ohledu na vzdálenost měřené roviny od země. Autorka poprvé 

publikovala 3D rekonstrukci souřadnic vírového vlákna v příspevku [4], průměty byly 

uveřejněny v [4]. 

 

Obr. 5.2. 3D zobrazení souřadnic průsečíků vírového vlákna s rovinami měření doplněné 
o projekci bodů do jednotlivých rovin. 
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Tabulka 2 Souřadnice průsečíku vírového vlákna s rovinou měření pro Model 1 a Model 2. 
 

 

5.2.1 Asymetrie a diference vírových vláken za Modely 

Rozdíly v geometriích mezi oběma větvemi jednoho vírového vlákna i mezi Modely lze 

přehledně numericky vyjádřit pomocí statistiky. Větvemi vírového vlákna se rozumí dvě 

části, levá a pravá (ve směru proudění), střetávající se v rovině symetrie x-z. 

Z grafů na Obr. 5.3. až 5.5. je zřejmé, že vír za Modelem 2 (pro připomenutí: bez 

prostupné základny, vrchní část přikryta, bez drsnosti na povrchu) je ovlivněn rozdílností 

konstrukce Modelů do té míry, že se nachází v podstatně větší vzdálenosti od Modelu než 

vír za Modelem 1. Rozdíl vzdáleností od povrchu Modelu činí až dvojnásobek. Dále lze 

analyzovat úhel odklonu víru od osy Modelu. Změřené body byly proloženy lineárním 

trendem a úhly, které tento trend svírá s osou Modelu, porovnán. Pro Model 1 tento úhel 

činí 𝛾1 = 34°, pro Model 2 𝛾2 = 45°. 
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Obr. 5.3. Rovinná projekce souřadnic vírového 
vlákna Modelu 1 a Modelu 2 do roviny x-z. 

 

 

Obr. 5.4. Rovinná projekce souřadnic vírového 
vlákna Modelu 1 a Modelu 2 do roviny y-z. 

V případě projekce do polárních souřadnic (Obr. 5.5.) se jedná o projekci do roviny x-

y (pohled shora), který blíže ukazuje, jak vírová vlákna kopírují tvar Modelů. Tento graf 

lze interpretovat jako vzájemné úhlové odchylky jednotlivých změřených bodů vlákna 

nebo ochylky od roviny symetrie. Změřená větev vírového vlákna Modelu 2 se nachází 

blíže k rovině symetrie x-z. 
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Obr. 5.5. Projekce souřadnic vírových 
vláken za Modely 1 a 2 v polárních 
souřadnicích. 

 

 

Obr. 5.6. Úhly trendů geometrických souřadnic středů vírů s osami 
Modelů 𝛾1 pro Model 1 a 𝛾2 pro Model 2. 

Obrázky 5.7. a 5.8. představují rekonstruovanou 3D podobu portálového víru. V obou 

případech vždy tmavší barva víru vyznačuje tu část víru, která byla změřena. Ilustrace byla 

rekonstruována přibližně za pomoci plochy, která byla navrhnuta pro výpočet cirkulace. 
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Obr. 5.7. Model 1 – ilustrace možné 
podoby portálového víru (zelené body 
jsou změřené souřadnice). 

Obr. 5.8. Model 2 – ilustrace možné 
podoby portálového víru (žluté body jsou 
změřené souřadnice). 

Grafické vyjádření poměrných rozdílů mezi jednotlivými případy (tedy rozdíly 

v souřadnicích mezi větvemi vírového vlákna pro vír za Modelem 1, rozdíly ve 

vybraných souřadnicích mezi levou větví vírového vlákna pro Model 1 a Model 2) je 

znázorněno na Obr. 5.9.-5.11. Grafy představují jednoduchý statistický popis asymetrie a 

příslušné rovnice byly rozepsány v odstavci 3.2. 

• Rovnici 𝜌1−1 = 1 −
𝑦1

𝑦1´
  (5) odpovídají výsledky v Obr. 5.9. Jedná se 

o matematické posouzení asymetrie mezi větvemi vírového vlákna pro 

Model 1. Byly posouzeny souřadnice 
𝑦

𝐷
. 

• Rovnice 𝜌𝑦1−𝑦2 = 1 −
𝑦1

𝑦2
  (6) poskytla výsledky pro graf v Obr. 5.10. Zde 

byly posouzeny souřadnice 
𝑥

𝐷
. 

• Výsledky výpočtů podle rovnice 𝜌𝑥1−𝑥2 = 1 −
𝑥1

𝑥2
  (7) byly zaneseny do 

grafu v Obr. 5.11. V tomto případě se jedná o porovnání souřadnic levých 

větví víru za oběma modely.  
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Obr. 5.9. Model 1 – asymetrie mezi vlákny v y-ových 
souřadnicích. 

 

Obr. 5.10. Model 1 a Model 2 – porovnány rozdíly v x-
ových souřadnicích. 

 

Obr. 5.11. Model 1 a Model 2 – porovnány rozdíly v y-
ových souřadnicích. 
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Rozklad asymetrie vírového vlákna Modelu 1 a odchylek mezi větvemi za oběma 

Modely byl završen další kvantitou vypůjčenou ze statistiky, a to variačním rozpětím. 

Rozdíly mezi jednotlivými souřadnicemi byly spočítány bez ohledu na fakt, že 

s proměnnou výškou se mění podmínky proudění. Výsledné hodnoty jsou:  

• 𝑉𝑅𝑦1−𝑦1´ = 0.29 (pro 
𝑦

𝐷
),  

• 𝑉𝑅𝑥1−𝑥2 = 0.2 (pro 
𝑥

𝐷
) a  

• 𝑉𝑅𝑦1−𝑦2 = 0.2 (pro 
𝑦

𝐷
). 

 

5.3 Klasifikace portálového víru 

5.3.1 Rychlostní profil víru 

Na Obr. 5.12. je zachycen vír v okamžitém rychlostním poli za Modelem v horizontální 

rovině měření. Na Obr. 5.13. je vykreslen jeho rychlostní profil. Rozloha celého víru je – 

a nyní budou výjimečně použity reálné rozměry -  pouhých přibližně 2002 pixelů, tedy 16 

cm2, přičemž záběr byl extrahován z plochy o celkové rozloze přibližně 320 cm2. 

Nejednalo se tedy o detailní záběr jediného víru ve vysokém rozlišení. Ale pro ilustraci, 

jaké výsledky se při řešení rychlostního profilu ve víru očekávají, byl dostačující. Graf 

5.13. znázornil velikost vektoru rychlosti tečnému v příslušném bodě k obvodové 

rychlosti. Rychlost okolního poudění dospěje za hranicí víru svého maxima, posléze 

směrem ke středu klesá až k nule. 

Příklad rychlostního profilu víru i s obrázky 5.12. a 5.13. byl uveden zejména proto, 

že vypočítané průběhy rychlosti pro všechny průměrované víry měly odlišný charakter. 

Rychlost v takovém víru roste z jádra (označovaného {𝑥𝑣 = 0; 𝑦𝑣 = 0} – v souřadném 

systému s indexem 𝑣 pro vír) přibližně lineárně směrem k volnému proudu, bez poklesu 

rychlosti poblíž hranice víru v místě, kde se projevuje interakce s okolním proudem. 

Podobný průběh rychlosti má rotující tuhé těleso. Takový charakter rychlostního profilu 

může být způsoben průměrováním – pro jemné nuance dynamiky víru může být hrubá 

vektorová statistika prostého průměrování nedostačující.  
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Obr. 5.12. Vír v proudovém poli za 
Modelem.  

Obr. 5.13. Rychlostní profil víru z obr. 
5.12. 

Příklady rychlostních profilů průměrovaného víru (portálového víru) viz Obr. 5.14. a 

5.15. V případě Obr. 5.14. byl rychlostní profil veden napříč úplavem středy portálového 

víru ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,72 a v grafu byly vykresleny obě složky vektorů rychlosti. Zejména 

složka u rychlostního profilu dokazuje výše uvedený poznatek, že rychlostní profil 

průměrovaného víru má odlišnou charakteristiku a jeho průběh připomíná rotující tuhé 

těleso. V případě Obr. 5.15. byl rychlostní profil (tentokrát šlo o délku vektoru rychlosti) 

veden podélně jednou částí vírů se stejným výsledkem. Rychlostní profily pro další měřené 

horizontální roviny měly podobný průběh. 

 

Obr. 5.14. Rychlostní profil víru z průměrovaného 
rychlostního pole pro souřadnice y/D. 
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Obr. 5.15. Rychlostní profil víru z průměrovaného 
rychlostního pole pro souřadnice x/D. 

Tato globální monotonie rychlostních profilů vírů byla doplněna o graf směrnic 

tangent k rychlostním profilům, tedy velikostí gradientů rychlosti 
ⅆ(

𝑢

𝑢
)

ⅆ(
𝑦𝑣
𝐷

)
. Graf těchto hodnot 

je vykreslen na Obr. 5.16. pro Model 1 a 5.17. pro Model 2. 

Graf na Obr. 5.16. lze interpretovat následujícím způsobem. Rychlost ve víru vzroste 

prudce, posléze se po výšce její růst zpomalí. Mezi hodnotami bezrozměrné výšky 
𝑧

𝐿
=

0,25 ÷ 0,63 hodnoty velikostí rychlostního gradientu mírně oscilují kolem hodnoty 

ⅆ(
𝑢

𝑢
)

ⅆ(
𝑦𝑣
𝐷

)
= 0,2. Ve vrchní dojde k zpomalení nárůstu rychlosti. Odhalení této rozmanitosti a 

její případné potvrzení zpřesněným měřením podpořilo smysluplnost rozdělení víru podle 

výšky na tři části mající každá odlišné vlasnosti. Podrobněji byla tato typologie objasněna 

v odstavci 4.1.4. 
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Obr. 5.16. Směrnice tangent rychlostních profilů (velikost 
gradientu rychlosti) portálového víru po výšce pro Model 
1. 

 

Obr. 5.17. Směrnice tangent rychlostních profilů (velikost 
gradientu rychlosti) portálového víru po výšce pro Model 
2. 

5.3.2 Rychlostní profil v úplavu 

Dále byly vyhodnoceny rychlostní profily z vertikálně vedených rovin měření, v rovině 

symetrie souběžné se směrem proudění. Tyto charakteristiky sloužily zejména k porovnání 

vlivu odlišnosti geometrie Modelu 1 a Modelu 2 na proudění kolem těchto těles. 
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Na Obr. 5.18. jsou vykresleny průběhy rychlostních profilů pro tři zvolené výšky 
𝑧

𝐿
=

0,13; 0,31 𝑎 0,63. V grafu jsou zřetelné dva charakteristické prvky těchto profilů: bod 

zbrždění 
𝑢

𝑈
= 0  a rychlost v oblasti recirkulace. Při porovnání křivek pro jednotlivé modely 

bylo zjištěno, že bod 
𝑢

𝑈
= 0 se nachází u Modelu 2 zpravidla ve větší vzdálenosti od Modelu 

(až na výšku 
𝑥

𝐷
= 0,63) a velikost složky 

𝑢

𝑈
 vektoru rychlosti v recirkulační oblasti u 

Modelu 2 dosahuje zpravidla vyšších hodnot než u Modelu 1.  

Zajímavé bylo dále zjištění, že pro výšku 
𝑧

𝐿
= 0,31 jsou rychlosti pro oblast recirkulace 

výrazně rozdílné, zatímco od minima pro Model 1 ve vzdálenosti 
𝑥

𝐷
= 0,25 jsou následně 

rozdíly mezi rychlostními profily malé (na rozdíl od ostatních vyšetřovaných oblastí). 

 

Obr. 5.18. Rychlostní profily v úplavu pro výšky 
𝑧

𝐿
= 0,13; 0,31 𝑎 0,63 a 

vertikálně vedenou rovinu měření v ose symetrie. 

5.3.3 Rozložení cirkulace podél portálového víru 

Vírové vlákno je křivka, k níž je vektor vířivosti �⃗⃗⃗� vždy tečný. Jedná se o uzavřenou 

křivku, případně o křivku sahající ve sledované oblasti od jedné hranice k druhé, přičemž 

její základní vlastností je, že v inkriminované oblasti nezačíná, ani nekončí; je tedy 
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nezřídlová. Musí pokračovat do nekonečna, anebo končí na pevné překážce. Tento teorém 

bude formulován a komentován v Kapitole 6. 

Vírová trubice je myšlená trubice sestavená z vírových vláken, které tvoří její povrch. 

Na této vírové trubici se určuje další důležitá kvantita pro určení charakteristiky víru. Tato 

kvantita se nazívá cirkulace. 

Cirkulace je nedílnou součástí teorie mechaniky letu. Figuruje v obecně známé vírové 

teorii křídla coby základní přepoklad pro vztlak a tedy let, ale dlouho před letectvím (1858 

a 1867) se objevila ve vírové teorii obecně a pevně se ukotvila v jejích teorémech. 

Cirkulace vychází z vířivosti spočítané přes změřenou plochu jako plošný integrál. Pro 

účely této disertace byla použita rychlost (neboť rychlostní vektorové pole je hlavním 

výstupem PIV měření); potom je cirkulace počítána podél uzavřené křivky. 

K zjištění číselné hodnoty cirkulace bylo potřeba zjistit střed víru a jeho hranici. Střed 

víru byl určen pomocí rychlostního minima. Z průměrovaných rychlostních polí a 

vyhodnocených rychlostních profilů vyšlo najevo, že nebude možné jednoznačně 

identifikovat hranici víru. Bylo tedy rozhodnuto, že se v tomto případě použije smluvní 

hranice, křivka, která obepnula průměrovaný vír. Průměrovaný vír je oválný. Uzavřenou 

křivkou tedy byla zvolena elipsa, na níž se velikost rychlosti rovnala 𝑢𝑣 = 0.9𝑈. Obvod 

elipsy činil 𝑜 = 0,22𝑚. 

Cirkulace víru po výšce byla pro jednoduchost převedena do jednoho čísla pro každou 

měřenou rovinu do grafu, viz 5.19. 

Na grafu cirkulace je pozoruhodná jeho nepravidelnost. Hodnoty intenzity víru pro 

Model 1 oscilovaly mezi hodnotami 𝛤 = 15 ÷ 31
𝑚2

𝑠
. Podle tohoto výpočtu vír vykazuje 

tři oblasti silnější intenzity víru. Jedna se nachází blízko země ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,19, kde je 

proudění pod vlivem profukované základny. Nejvyšší intenzita víru byla zjištěna v ničím 

charakteristické výšce 
𝑧

𝐿
= 0.39 a v pořadí třetí vysoká hodnota byla zjištěna v úplavu za 

místem, kde je Model nejužší. 

U Modelu 2 byl zjištěn rozdílný průběh cirkulace. Na rozdíl od Modelu 1 zde se 

v blízkosti země nachází místo s nejnižší cirkulací. V místě, kde Model 1 vykázal nejnižší 
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cirkulaci, zde je tomu naopak, Model 2 má v tomto místě ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,56, cirkulaci 

nejvyšší. 

K výpočtu cirkulace je také potřeba dovysvětlit, že v některých oblastech bylo nutné 

rychlost aproximovat, čímž se do výpočtu zanesla nejistota. Nejednalo se o všechny roviny, 

ale v některých z nich v místech poblíž Modelu vinou nekvalitních dat (zapříčiněných 

odrazem laserového záření od povrchu Modelu, čemuž nebylo možné na zakřiveném 

povrchu zabránit) byla tato úprava nutná. 

 

Obr. 5.19. Rozložení cirkulace rychlosti po výšce portálového víru. 

5.3.4 Rozbor energetických módů – vlastní ortogonální rozklad 

Dále byla vektorová pole za Modelem 1 a Modelem 2 podrobena analýze POD, vlastnímu 

ortogonálnímu rozkladu. Prvním výsledkem tohoto rozkladu je analýza modální energie 

příslušející jednotlivým módům. Na grafu na Obr. 5.20. je vynesen příklad rozložení 

modální energie pro horizontální roviny pro všechny tři oblasti portálového víru pro oba 

modely (tedy Oblast I, II a III). Prvních 10 módů POD proudění za Modelem 1 v součtu 

představuje nadpoloviční většinu celkové modální energie. Pro Oblast I je celková 

kumulativní energie těchto deseti módů rovna 𝐸𝑀10 ≅ 54%, pro Oblast II 𝐸𝑀10 ≅ 69% a 

pro Oblast III 𝐸𝑀10 ≅ 65%. Z poměru modální energie, kterou v tomto případě 
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kumulativně disponují následující módy, lze mj. usuzovat na složitost proudového pole. 

Pro Model 2 je kumulativní energie v jednotlivých řezech následující: 𝐸𝑀10 ≅ 46% pro 

Oblast I, 𝐸𝑀10 ≅ 24% pro Oblast II a 𝐸𝑀10 ≅ 28% pro Oblast III. Rozbor modální energie 

pro portálový vír byl autorkou poprvé představen ve článku [4]. 

 

Obr. 5.20. Energetické módy pro horizontální rovinu měření ve výšce 
𝑧

𝐿
= 0,13; 0,63; 0,88, 

Model 1, Model 2. 

Následující publikované výsledky patří pouze Modelu 1. Pro Model 2 byly rovněž 

vyhodnoceny, ale vzhledem k nižší kvalitě změřených rychlostních polí nejsou obrázky 

módů dostatečně výmluvné a reprezentativní. Dalším výstupem POD jsou pole 

jednotlivých módů. Obrázky 5.21.-5.28. představují POD projekci prvních deseti módů do 

rychlostních polí pro Oblasti I a II (je vynechán první, označovaný též jako nultý mód 

představující průměrované rychlostní pole). 

Z vlastních tvarů rychlostního pole lze vypozorovat globální pohyby pole.  

• Jedná se zejména o inklinaci ke vzniku centrovaného víru v Oblastech I a II 

(první vlastní tvar na Obr. 5.21. a 5.23.). 

• Vlastní tvary se liší pro každou ze tří oblastí; společnou mají oscilaci 

proudového pole jako např. na Obr. 5.27 (tento vlastní tvar se vyskytuje 
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vždy stejný pro dva po sobě jdoucí módy, pouze zrcadlově převrácený). 

Dále vlastní tvary vyšších čísel POD módů mají často podobu dalšího víru 

či dvou protiběžných vírů (Obr. 5.26., 5.28.).  

• Čtvrtý vlastní tvar pole je u výšky 
𝑧

𝐿
= 0,13 – podobně jako nultý vlastní 

tvar, který je roven průměrovanému obrázku – zformován do dvou 

protiběžných vírů (Obr. 5.28). Jedná se o zajímavý poznatek vzhledem ke 

komplikovanosti proudění v této oblasti. 

           

    

            

              

 

Obr. 5.21. První vlastní tvar 

rychlostního pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
=

0,13.  

Obr. 5.22. Druhý vlastní tvar 

rychlostního pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
=

0,13. 

Obr. 5.23. První vlastní tvar 

rychlostního pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
= 0,63.  

Obr. 5.24. Druhý vlastní tvar 

rychlostního pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
=

0,63. 
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Z POD výsledků lze dále získat časový průběh koeficientů. Pro jejich další zpracování 

byl v MS Excel naprogramován modul pro frekvenční analýzu a rychlou Fourierovou 

transformací byla získána představa o pohybu proudového pole ve frekvenční rovině. 

Vypočítané frekvenční charakteristiky v podstatě odpovídají frekvencím pohybu 

vlastních tvarů. Toto tvrzení by bylo možné potvrdit experimentálně – alespoň pro nultý 

vlastní tvar rychlostního pole za použití metody HWA. 

 

Obr. 5.25. Třetí vlastní tvar rychlostního 

pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
= 0,13.  

Obr. 5.26. Čtvrtý vlastní tvar 

rychlostního pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
= 0,13. 

Obr. 5.27. Třetí vlastní tvar rychlostního 

pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
= 0,63.  

Obr. 5.28. Čtvrtý vlastní tvar rychlostníhoo 

pole Modelu 1, 
𝑧

𝐿
= 0,63. 
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Měřená rovina Koeficient  frekvence (Hz) 

𝑧

𝐿
= 0,13 a3 0,21 

𝑧

𝐿
= 0,13 a4 2,05 

𝑧

𝐿
= 0,63 a1 4,39 

𝑧

𝐿
= 0,63 a2 0,15 

𝑧

𝐿
= 0,63 a3 4,1 

 

 

  

  
  

  
Tabulka 3 Přehled frekvencí pro zvolené koeficienty POD módů. 
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6 Diskuse dosažených výsledků 

V kapitole 5 již byla započata diskuse o platnosti Helmholtzových teorémů, jejichž výklad 

v takto komplexním proudění reálného plynu v podmínkách se značnou intenzitou 

turbulence v proudovém poli se jevil jako složitý. 

V Kapitole 4 byly rozebrány výsledky experimentu, z nichž mimo jiné vyplynulo, že 

popis portálového víru může být rozdělen na tři odlišné části. Část v blízkosti země byla 

na klasifikaci nejsložitější. Metoda PIV v této oblasti dosahovala svého limitu, protože zde 

docházelo k výraznému odrazu laserového záření od země a od zakřiveného povrchu 

Modelu zpět do roviny měření. Situaci navíc komplikovala složitá geometrie v případě 

Modelu 1 (pilíře základny, dosahující výšky 
𝑧

𝐿
= 0,07) a tyto prvky společně s extrémní 

intenzitou turbulence se projevily na nejasnosti výsledku. Přitom pro potvrzení von 

Helmholtzova teorému o nekonečnosti či uzavřenosti vírového vlákna je tato část víru 

podstatná. Vírové vlákno nemůže v tekutině končit; sahá až k hranici (myšleno pevné stěně 

nebo hladině) či tvoří uzavřenou křivku. (Helmholtz v [18]). 

Dalo by se namítat, že v této části může dojít k disipaci; ovšem k jak vysoké míře 

disipace víru musí dojít, aby byla polemika přínosná? Mohlo by takové proudění být 

limitou platnosti tohoto teorému? Pro polemiku na tak vysoké úrovni jsou ale stávající 

experimentální data příliš hrubá. Budiž tedy pouze opatrně konstatováno, že portálový vír 

snadno rozpoznatelný ve své střední a vrchní části se zatím dle výsledků změřených 

dostupnými prostředky jeví jako nejasný a patrně pod silným vlivem vysoké intenzity 

turbulence ve své nejspodnější části blízko země. 

Střední část portálového víru je poměrně jasně ohraničena a charakterizována. 

Vzhledem k dobrým podmínkám pro měření PIV ve střední části Modelu zde byla 

proměřena rychlostní pole s nejmenšími obtížemi, proto o vlasnostech víru lze říci více. 

Vyznačuje se proměnlivou geometrií s jasným vlivem tvaru Modelu.  

Zde měla být demonstrována platnost dalšího z Helmholtzových teorémů.  Intenzita 

vírového vlákna je podél něj konstantní. Teoretický předpoklad, že cirkulace kolem 

vírového vlákna – podél vírové trubice – bude konstantní či alespoň rovnoměrně rozložená, 

s nějakou vystopovatelnou závislostí na známých parametrech, se ale nenaplnil. 

Otázka zní, zda v tomto případě neměl být postup opačný a teorém o cirkulaci podél 

vírové trubice neměl být v tomto případě předpokladem. Potom by došlo i k přesnější 
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rekonstrukci vírové trubice, prostřednictvím cirkulace víru v jedné rovině by byly získány 

odpovídající průměry trubic v dalších rovinách. 

  



  

57 

 

7 Závěr 
 

V této disertační práci byl řešen případ mechaniky tekutin, přesněji z oblasti vnější 

aerodynamiky. V tunelu s modelovanou atmosférickou mezní vrstvou bylo metodou 

velocimetrie pomocí stopovacích částic (Particle Image Velocimetry) měřeno proudění za 

modelem hyperboloidního tvaru. Reynoldsovo číslo činilo 42000 až 52000, jednalo se tedy 

o případ podkritického proudění špatně obtékaného tělesa. Měření bylo soustředěno 

zejména do oblasti úplavu. 

Byly měřeny dva modely. V případě Modelu 1 se jednalo o model vycházející ze 

studie pro stavební inženýrství se všemi prvky původní geometrie, tedy například se 

základnou, kudy rozestupy mezi podpůrnými pilíři proudí vzduch vzhůru Modelem a 

s drsností povrchu urychlující přechod mezní vrstvy. Tyto prvky silně ovlivňují proudění 

kolem Modelu. Určení mohutnosti vlivu jednoho každého z nich na úplav sice přesahuje 

rámec této disertační práce, ale její podrobný rozbor je další z možných oblastí k řešení. 

Autorka řešení tohoto tématu přednesla na konferenci [B]. Model 1 byl následně 

zjednodušen: základna byla zakryta, vrch tělesa byl přikryt a drsnost povrchu odstraněna. 

Vznikl tak Model 2. Jeho geometrie se blíží zásadnímu případu mechaniky tekutin, válci 

konečné délky a malého poměru výšky ku průměru 
𝐿

𝐷
. 

Oba Modely byly měřeny v modelované atmosférické mezní vrstvě, pouze pro případ, 

kdy bylo potřeba kvantifikovat její vliv na úplav za Modelem, byl pro měření zvolen další 

typ tunelu bez atmosférické mezní vrstvy, a tudíž bez výrazné intenzity turbulence. 

1. První bod z cílů disertační práce spočíval v experimentálním potvrzení 

existence portálového víru za Modely. Měření bylo vedeno v rovinách 

rovnoběžných se zemí a v rovinách kolmých k zemi, rovnoběžných s proudící 

tekutinou, s důrazem na proměření velké oblasti úplavu. Frekvence měření byla 

15 Hz, pořizovalo se zpravidla 900 záběrů pro jednu konfiguraci. Z těchto dat 

byla vyhodnocena 2D vektorová pole okamžité rychlosti, z nich posléze 1 

průměrovaný obraz proudového pole.  

Tento průměrovaný obraz odhalil silnou oblast téměř symetrické recirkulace v oblasti 

úplavu přilehlé těsně za Modely; ve vertikálních vektorových polích se tento obraz objevil 
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rovněž (v těsné blízkosti odtokové hrany Modelů) a po zhodnocení těchto výsledků a jejich 

potvrzení vizualizační metodou pomocí nití bylo zřejmé, že za Modely se nachází velká 

struktura. Její doposud spíše knižní podoba potrubí ohnutého do tvaru U mohla získat 

realistický obraz a bylo možné započít s rekostrukcí geometrie a posléze určení některých 

aerodynamických parametrů. Vír je v literatuře pojmenován portálový. 

2. Druhý z bodů cílů se soustředil na získání experimentálních souborů dat pro 

podrobné popsání změřené struktury, na změření geometrických a proudových 

charakteristik. 

Portálové víry za Modelem 1 a Modelem 2 byly proměřeny tak, aby mohly být 

porovnány z hlediska geometrie. Ukázalo se, že konstrukční prvky, často v textu této 

disertační práce zdůrazněné, měly na tvar, na polohu i na aerodynamické parametry víru 

vliv. Nejcitelnější rozdíl se projevoval ve spodní části modelu. Tato část byla 

problematická z hlediska samotného měření; docházelo ke značnému odrazu silného 

laserového záření od země i od zakřiveného povrchu Modelů. Přesto bylo možné 

konstatovat, že portálový vír za Modelem 1 se nachází v jeho blízkosti, zatímco proudění 

kolem Modelu 2, které nepřekonává pilíře základny jako u Modelu 1, posouvá spodní část 

víru po proudu výrazně dále od Modelu. 

S tím je spjat i další význačný poznatek z hlediska geometrie o náklonu celé struktury. 

Středy vírů promítnuté do roviny x-z byly jednoduše proloženy trendem, ze kterého byl 

určen úhel náklonu – úhel sevřený osou Modelu a přímkou trendu - 𝛾1 = 34° pro Model 1 

a 𝛾2 = 45° pro Model 2. 

Dále byl vyhodnocen aedynamický parametr velikost gradientu rychlosti ve víru po 

výšce modelu. V každé změřené rovině byl vyhodnocen rychlostní profil pro složku u 

rychlosti a stanovena směrnice jeho tangenty, představující velikost gradientu.  Jistá 

pravidelnost ve směrnicích tangenty se ukázala ve víru za Modelem 1, ve víru za Modelem 

2 je průběh tohoto parametru silně neuspořádaný. 

Další aerodynamická charakteristika portálového víru vzešla z vertikálně vedených 

rovin měření. Byly zde vyhodnoceny profily složek u rychlosti pro různé signifikantní 

výšky Modelů a porovnáno proudění za Modelem 1 a Modelem 2. 
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Další etapa měření byla soustředěna do úplavu ve větší vzdálenosti od Modelů. Podle 

literatury [38] a [12] existuje v úplavu celá řada portálových vírů a cílem této etapy měření 

bylo potvrdit jejich existenci. Což se ale zatím nepodařilo a bez dalšího měření, které oblast 

prozkoumá podrobněji, nelze k tomuto tématu uvést více než pouhé domněnky. Se stejným 

výsledkem zatím zůstává i měření v tunelu bez modelované atmosférické mezní vrstvy, a 

tedy bez vysoké intenzity turbulence. 

V tomto bodě by velice pomohlo, kdyby experimentální výsledky doprovodilo CFD. 

Numericky modelovaná data by mohla další portálový vír či víry odhalit a případně navést 

experiment do správné oblasti. Experiment by zase zpětně určil správnost použitého 

modelu pro výpočet. 

3. Podle třetího bodu cíle této disertační práce se zjišťovalo rozložení cirkulace 

portálového víru, kvantifikovala se jeho geometrie a některé dynamické 

vlastnosti. 

Pro stanovení hranice víru (k výpočtu cirkulace) nelze pro tato naměřená data použít 

standardní metody identifikace vírů založené na derivacích rychlosti (vířivost, kritérium 

λ2), navíc z vypočteného průměrovaného rychlostního pole vychází rychlostní profil 

s pouze kladným gradientem a hranice víru se proto vymezuje smluvně. 

Cirkulace jako jeden ze stěžejních parametrů pro posuzování eventuálních mezí 

platnosti Helmholtzových teorémů byla již výrazněji diskutována v Kapitole 6. Očekávalo 

se, že její velikost bude mít po výšce konstatní či alespoň lineární průběh, což se 

nepotvrdilo. 

Zajímavý výsledek přinesl vlastní ortogonální rozklad. Metoda, která se běžně užívá 

v mechanice pro analýzu dynamického systému, může zajímavá zjištění vnést i do 

mechaniky tekutin. Vstupem mohou být soubory nízkého časového rozlišení, výsledkem 

jsou potom vlastnosti pohybu zkoumaného proudového pole, které by se měřily jenom 

velmi obtížně. Pro toto komplikované proudění se například ukázalo, že hlavnímu nultému 

modu proudění, představovanému průměrovaným obrazem rychlostního pole, přispívají 

další dva mody energeticky okolo deseti procent. Další mody se podílí jednotkami procent. 

Tyto mody s nízkým příspěvkem ale mohou představovat například pohyb víru pouze 
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v jedné z os souřadného systému či rozpínání či smršťování samotného víru, proto jsou 

jejich zdánlivě bezvýznamné příspěvky také podstatné. 

Kromě výzvy pro CFD odborníky dosud provedený experiment vyvolal další otázky 

ke studiu. Nejjednodušším problémem bude měření vrchní části víru, kde z vertikálního 

směrování vír zatočí do horizontální polohy. Tento „ohyb“ se stávajícím vybavením 

nemohl být zatím důkladně změřen. Dosud značně nejasná zůstává i spodní část víru Oblast 

I. Blízkost země téměř znemožňuje PIV měření v rovinách se zemí rovnoběžných. Zde by 

bylo vhodné použít metodu tzv. stereo-PIV, tedy měřit ve dvou rovinách kolmých k zemi 

a třetí složku vektoru rychlosti rekonstruovat. 

Tato měření by dále zpřesnila geometrii víru, která byla v této disertační práci 

kvantifikována, a bylo by možné přistoupit k přímému měření dynamických vlastností víru 

a zjišťování jeho stability. Dále je potřeba zkoumat dopad takto rozsáhlé struktury na 

bezprostřední okolí a její interakci s dalšími strukturami. Pokud by se portálový vír přenesl 

do reálného měřítka, tedy za skutečnou chladící věž (či například silo), potom by znalosti 

jeho vlastností mohly například napomoci při stavbě soustav věží (sil), případně jako 

informace pro pozemní piloty bezpilotních prostředků v blízkosti těchto staveb. 
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