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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního 

vozu s využitím open-source softwarů.  

Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro 

optimalizaci byl zvolen programovací jazyk Python a jako optimalizační funkce 

algoritmus diferenciální evoluce. Tento algoritmus je dále propojen se softwarem Xfoil, 

který počítá aerodynamické charakteristiky. Jako parametr posuzující aerodynamickou 

účinnost byl zvolen poměr vztlakového a odporového koeficientu (𝐶𝐿/𝐶𝐷). Druhá část 

práce se zabývá CFD výpočtem proudění kolem celého vozu a je provedena v open-

source softwaru OpenFOAM.  

Optimalizací profilu křídla bylo dosaženo přibližně 7.9 % zlepšení parametru 

𝐶𝐿/𝐶𝐷, při zachování stability křídla. Přínosem této práce je možnost využití open-source 

softwarů pro optimalizaci i CFD analýzu, což může do budoucna ušetřit firmám náklady 

spojené s nákupem licencí komerčních softwarů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

CFD, optimalizace, profil, zadní křídlo, aerodynamika, sportovní vůz, vztlak, odpor, 

parametrizace, Xfoil, OpenFOAM, evoluční algoritmus 

ABSTRACT 

This master’s thesis is focused on optimization of rear wing of sport car by using open-

source software. 

 The optimization of 2D profile of the rear wing is present in this thesis. Python 

environment was chosen for optimization and evolutionary algorithm was is used as 

optimization function. This algorithm is further connected to Xfoil software, which is 

computing aerodynamic characteristic. The ratio of the lift and drag coefficients (𝐶𝐿/𝐶𝐷) 

is chosen as parameter which considers the aerodynamic efficiency. The CFD 

computation of flowing around the whole car is provided in open-source software 

OpenFOAM. 

. The profile optimization results to approximately 7.9 % raise of the parameter 

𝐶𝐿/𝐶𝐷,  in the same wing stability. The main benefit of this work is to use open-source 

software for the optimization and CFD analysis, which in future might save company’s 

resources by not buying expensive commercial software licenses.  

KEYWORDS 

CFD, optimization, profile, rear wing, aerodynamic, sport car, lift, resistance, 

parametrization, Xfoil, OpenFOAM, evolutionary algorithm 
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Úvod 
Návrh aerodynamického tvaru karoserie vozu a prvků zlepšujících proudění okolo 

něj je v současnosti stále důležitější částí při vývoji nového vozu. Snaha o snížení 

odporu vozidla a vytvoření přítlaku v určitých místech vede inženýry jednak 

k vynalézání nových komponent a dále k optimalizaci komponent stávajících. 

Optimalizace, konkrétně zadního přítlačného křídla, je také předmětem této práce. 

Motivací pro její sepsání byla nejen snaha o zlepšení tvaru profilu přítlačného křídla 

a tím zlepšení ovladatelnosti vozu při vysokých rychlostech ale i zájem o celkový 

proces optimalizace s využitím evolučních algoritmů a open-source softwaru Xfoil. 

Samozřejmostí bylo nejdříve porozumět problematice a pochopit principy, které 

často vycházejí z leteckého odvětví.  

Po optimalizaci samotného aerodynamického prvku je dalším důležitým 

krokem jeho zakomponování do celkové geometrie vozu, neboť proudění před 

prvkem je razantně ovlivněno například víry od kol a ulpíváním vzduchu na povrchu 

vozu. Nejlepším způsobem ověření návrhu je provedení experimentálního měření 

v aerodynamickém tunelu. Taková měření a výroba prototypů jsou však často velmi 

náročná a drahá. Proto se v posledních desetiletích přistoupilo k rozvoji softwarů pro 

počítačové simulace proudění tekutin (tzv. CFD analýz). Hlavní nevýhodou těchto 

komerčních softwarů je pořizovací cena licencí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto 

využít pro simulaci proudění open-source software OpenFOAM, který je založen na 

textové struktuře. Nemá tedy pro uživatele zvlášť přívětivé prostředí, ale díky 

neomezenému počtu licencí a výpočetní domény umožnuje snadnou paralelizaci 

výpočtu a tím snížení celkového výpočetního času. Díky zmíněným výhodám přináší 

firmám snížení nákladů na licence CFD softwarů. Dalším bodem práce bylo provést 

CFD analýzu za pomoci OpenFOAMu a porovnat přítlačnou sílu vytvořenou 

referenčním a optimalizovaným profilem. 
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1 AERODYNAMIKA VOZU 

Aerodynamický tvar vozidel se začal postupně měnit a vyvíjet na přelomu 20. let 

20. století. Do té doby byl při vývoji kladen důraz spíše na výkon vozidla než na jeho 

tvar. Se snahou dosáhnout vyšších rychlostí se ale konstruktéři postupně začali 

zabývat prouděním kolem vozu při jízdě a silami, které toto proudění vyvolává. 

Časem tak dospěli k závěru, že nejvíce působí proti pohybu vozu čelní odpor, který 

je vyvolaný tlakem na přední sklo. Jak je patrné z vývoje automobilů, docházelo 

postupně k uzavírání karoserií a k zaoblování předních částí vozu. Tyto úpravy 

jednak snížili čelní odpor a umožnili tak dosažení vyšších rychlostí, ale také snížili 

spotřebu paliva. V dnešní době, kdy sportovní vozy dosahují maximální rychlosti až 

400 km/h, se začala aerodynamika řešit více v souvislosti se stabilitou řízení 

a jízdním komfortem (větraní, topení, chlazení motoru, znečišťování skel, 

aerodynamický hluk apod). Dalším důvodem je snaha snižovat množství emisí 𝐶𝑂2 

vypouštěných do ovzduší. Podle cílů evropské komise by po přelomu let 2020 a 2021 

nemělo přesáhnout množství vypouštěné průměrným osobním vozem 95 g 𝐶𝑂2/km. 

Důsledkem je přechod na hybridní pohony a větší důraz na snižování spotřeby paliva 

skrze snižování aerodynamického odporu. [2] 

Celkově se dá říci, že se aerodynamické tvary inspirují v letectví, nicméně co se 

týče matematické analýzy odporu a vztlaku, nelze uplatnit stejné matematické 

rovnice, a to hlavně z důvodu existence vozovky pod automobilem. Dalším často 

řešeným tématem při rozboru aerodynamiky je, zda je rozdíl v silových účincích mezi 

situací kdy automobil jede určitou rychlostí a situací kdy stojí a je obtékán vzduchem 

o téže rychlosti. Co se týče charakteristiky obtékání působí na vůz v obou případech 

stejné aerodynamické síly. Rozdíl nastává pouze u relativního pohybu vzduchu vůči 

vozovce. [1] 

1.1 Aerodynamické síly a momenty 
Při jízdě automobilu působí na jeho povrch vlivem obtékání vzduchu vztlakové, 

odporové a boční síly a momenty. Velikosti těchto sil a místa jejich působení mají 

zásadní vliv na stabilitu řízení vozu a ekonomiku provozu. Je tedy velmi důležité 

působiště těchto sil lokalizovat. Na Obr. 1.1 je znázorněna 2D geometrie vozu a síly, 

které v určitých místech na vůz působí. Šedé šipky znázorňují tíhovou sílu, červená 

přítlačnou, modrá vztlakovou a zelená přídavnou přítlačnou sílu od zadního křídla. 

Červená a modrá oblast zobrazuje rozložení tlaku na povrchu vozu. Nicméně protože 

je obrázek ve 2D nezobrazuje působení boční síly. 

Vznik vztlakové a odporové síly na obtékané těleso vychází ze základních 

principů mechaniky tekutin. Tyto síly jsou důsledkem velikosti rychlosti proudění a 

rozložení tlaků. Rovnice, která dává tyto dvě veličiny do souvislosti se nazývá 

Bernoulliho rovnice (1.1) a říká, že součet statického a dynamického tlaku je v 

každém bodě na povrchu vozu konstantní. Zjednodušeně řečeno platí, že tam kde je 

proudění urychlováno vzniká podtlak, a naopak například ve stagnačním bodě (na 

přední části vozu), kde je rychlost nulová, je nejvyšší tlak. Rovnice nicméně platí pro 
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subsonické1 laminární proudění, proto je vhodná spíše pro pochopení. Pro turbulentní 

proudění tuto rovnici nelze využít. [1] 

𝑝 +   1/2  𝜌 𝑣^2 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (1.1) 

Silové působení na vůz je v prostoru popsáno soustavou šesti komponent: [1]  

• Aerodynamický odpor   𝐷 =  𝐶𝑑 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆            (1.2) 

• Aerodynamický vztlak   𝐿 =  𝐶𝑙 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆             (1.3) 

• Aerodynamická boční síla  𝑄 =  𝐶𝑄 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆            (1.4) 

• Klopivý moment    𝑀𝑜 = 𝐶𝑀 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙            (1.5) 

• Zatáčivý moment    𝑁 = 𝐶𝑁 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙            (1.6) 

• Klonivý moment    𝐾 =  𝐶𝐾 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙            (1.7) 

 

kde 𝐶𝑑 , 𝐶𝑙, 𝐶𝑄 , 𝐶𝑀, 𝐶𝑁 , 𝐶𝐾 jsou bezrozměrné aerodynamické součinitele sil 

a momentů, dynamický tlak q [Pa], maximální čelní plocha (plocha kolmá na směr 

proudění vzduchu) S [𝑚2] a rozvor vozidla (vzdálenost středů předních a zadních 

kol) l [m]. 

 

Obr. 1.1 Silové zatížení vozu, převzato z [8] 

1.1.1 Aerodynamický odpor 

Při jízdě automobilu na něj působí vlivem odporu prostředí proti pohybu 

aerodynamický a valivý odpor. Aerodynamický odpor má největší význam při návrhu 

a konstrukci vozidel. Jeho vliv začíná převažovat od rychlosti vozidla nad 65–80 

km/h.  

Aerodynamický odpor lze rozdělit dle vzniku na několik druhů, které je možné 

vhodným návrhem karoserie korigovat. V závorkách jsou vždy uvedeny podíly 

jednotlivých druhů odporů na celkovém aerodynamickém odporu. [1] 

• Tvarový odpor (tlakový 50-80 % a třecí 5-10 %) 

Tlakový odpor, jak naznačuje název, vzniká v důsledku rozložení tlaků na 

povrchu tělesa. Při pohybu tělesa ve skutečném (vazkém) prostředí dochází 

                                                 
1 Subsonické proudění = podzvukové proudění, Machovo číslo <1 
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k odtržení proudění za tělesem a vzniku zóny aerodynamického podtlaku, 

jinak nazývané jako úplav. Podtlak v této zóně způsobuje, že je vůz tahán 

proti směru jeho pohybu. Dalším důsledkem pohybu ve skutečném prostředí 

je vznik mezní vrstvy na povrchu tělesa. Proudění v této vrstvě je ovlivněno 

vazkostí tekutiny. To znamená, že převažují viskózní síly nad setrvačnými. 

Vlivem ulpívání tekutiny na povrchu se mění rychlost od nuly (na povrchu) 

až po rychlost volného proudu (na hranici mezní vrstvy). Tření v mezní vrstvě 

lze popsat Newtonovým zákonem viskozity: 

𝜏 = 𝜇
𝜕𝑣

𝜕𝑦
   (1.8) 

kde:  𝜏 – smykové napětí [Pa],  

𝜇 – dynamická viskozita [Pa·s], 
𝜕𝑣

𝜕𝑦
 - rychlostní gradient [𝑠−1]. 

Místo odtržení mezní vrstvy závisí na rychlosti, drsnosti povrchu, turbulenci 

a tlakovém gradientu. Například na konci střechy vozu rychlost proudění 

zpomaluje a tlakový gradient ve směru proudění se dostává do kladných 

hodnot, to následně způsobuje odtržení proudu. Další místo, kde dochází 

často k odtržení je na přechodu mezi kapotou a čelním sklem. Tady odtržení 

závisí na úhlu sklonu čelního skla vůči kapotě. Čím je úhel větší tím je utržení 

pravděpodobnější.  

• Indukovaný odpor v důsledku aerodynamického vztlaku (3–10 %) 

Při obtékání vozu vzniká mezi jeho spodním povrchem a vozovkou oblast 

kladného tlaku která působí na vůz jako vztlaková síla. Naopak na horní 

straně vozu vzniká v důsledku urychlení proudění podtlaková oblast. V rámci 

vyrovnávání tlaků proudí vzduch ze spodní oblasti do horní a tím vytváří po 

bocích vozu odtokové víry, viz Obr. 1.2. Tyto víry přitlačují proudění na 

konci vozu k vozovce a tím ještě více snižují tlak v podtlakové zóně za 

vozem. 

 

Obr. 1.2 Indukovaný odpor: porovnání obtékání vozu s obtékáním krátkého křídla [1] 

• Odpor rotujících kol (5 %) 
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Rotující kola způsobují v důsledku větší relativní rychlosti na jejich horní 

straně oproti rychlosti vozu rotující víry. Tyto víry rozrušují proudění po 

bocích vozu a způsobují turbulentní proudění, které vytváří odpor. 

• Odpor způsobený průchodem vzduchu přes systém chlazení a větrání (10–20 

%) 

Tento druh odporu se těžko koriguje, neboť je takřka nezbytný buď pro 

správné fungování vozu nebo pro komfort pasažérů. Nicméně existují 

aerodynamické prvky, například žaluzie na chladiče, které dokáží některé 

průduchy ve vhodnou chvíli uzavřít a snížit tak odpor. 

• Odpor vzniklý interferenčními účinky mezi základním tvarem různými 

detaily na povrchu karoserie (10–20 %) 

Jedná se například o interakci mezi karoserií vozu a zpětným zrcátkem nebo 

spoilerem. Spoiler sám o sobě vytváří odpor, ale celkový aerodynamický 

odpor vozu snižuje. Největší interferenční účinek nastává při nulové 

vzdálenosti. 

 

1.1.2 Aerodynamický vztlak 

Po odporu je vztlak další významnou silou působící na vůz. Tato síla působí kolmo 

na směr pohybu vozu a podle zavedeného souřadného systému je pozitivní, pokud 

působí vzhůru. Aerodynamický vztlak vzniká v důsledku tvaru vozu. Při proudění 

kolem vozu musí urazit částice vzduchu na horní straně větší dráhu než částice na 

spodní straně. Tím vzniká na horní straně vozu vyšší lokální rychlost, a tudíž nižší 

tlak. Oblast pod vozem je navíc ovlivněna přítomností vozovky. Tato zužující se 

oblast by v ideálním prostředí vytvářela nižší tlak (princip Venturiho trubice), ve 

skutečném prostředí ale vzniká pod vozem mezní vrstva, která zpomaluje proudění a 

tlak tak naopak narůstá a působí na vůz jako vztlak.  

Aerodynamický vztlak má nepříznivé účinky na ovladatelnost vozu, tyto 

negativní účinky se ještě umocňují s působením bočního větru. [1] 

1.1.3 Aerodynamická boční síla a aerodynamické momenty 

Aerodynamická boční síla je způsobena bočním větrem, který působí na vůz. Tato 

síla má největší vliv na stabilitu vozu, tedy udržení požadovaného směru jízdy. Pokud 

je vůz aerodynamicky stabilní, vrátí se po působení boční síly do původní polohy. 

Osobní vozy jsou ale obvykle spíše nestabilní. Na velikost boční síly, a tedy na 

součinitel 𝐶𝑄 , má největší vliv tvar karoserie. Například čím více má karoserie 

oválný průřez tím menší je součinitel 𝐶𝑄 .  

Mimo boční sílu májí na stabilitu řízení vliv také aerodynamické momenty. 

Například klonivý moment zhoršuje efekt setrvačné síly při naklonění vozu. [1] 
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1.2 Prvky ovlivňující aerodynamiku vozu 
Aby se dosáhlo co nejlepších aerodynamických vlastností, upravuje se základní tvar 

vozu různými přídavnými prvky, které korigují působení aerodynamických sil a 

momentů. U osobních vozů se v dnešní době dosahuje koeficientu odporu 

𝐶𝑑 přibližně 0.35 a koeficientu vztlaku 𝐶𝑙 přibližně 0.28 [3]. Tyto součinitelé se 

nejčastěji stanovují v aerodynamickém tunelu na modelech o měřítku 1:1 [4]. 

Typy aerodynamických prvků [5]:  

• Zadní křídlo 

Přítlačné křídlo (Obr. 1.3) je pravděpodobně nejznámější prvek využívaný 

pro zlepšení aerodynamiky vozu, ačkoliv vytváří přídavný odpor. Jeho funkce 

spočívá ve vytvoření přítlaku na zadní nápravě. Tento přítlak je důležitý pro 

ovladatelnost vozu zvláště ve vysokých rychlostech a při průjezdu zatáčkami. 

Umisťuje se na zadní část vozu podobně jako spoiler. Existují ale i přední 

přítlační křídla, ta se však využívají spíše u závodních vozů formule 1.  

Průřez přítlačného křídla má tvar inverzního leteckého profilu. 

Některé z využívaných tvarů profilu jsou například E423 nebo S1223 [7]. 

Oproti leteckému profilu má ale přítlačné křídlo jiné okolní podmínky. Velký 

vliv na funkčnost křídla má jeho vzdálenost od karoserie. Čím je vzdálenost 

větší tím je vyšší vytvořený přítlak. Důležitý je také směr proudu vzduchu, 

který proudí na křídlo. Ten je většinou ovlivněný prouděním přes střechu 

vozu, proto je proudění dobré analyzovat například pomocí CFD simulace. 

Na koncích křídla je proudění ovlivněno bočními víry, proto se křídlo často 

upravuje zkroucením nebo změnou profilu směrem od středu ke kraji.  

U některých přítlačných křídel se navíc objevují takzvané bočnice. 

Tyto zábrany na koncích křídla mají zabránit proudění z tlakové zóny do 

podtlakové. Tím snižují indukovaný odpor mezi spodní a horní stranou křídla.  

 

Obr. 1.3 - Zadní přítlačné křídlo převzato z [6] 

• Spoiler  

Spoiler (Obr. 1.4) je prvek, který snižuje odpor a vztlak. Většinou se umísťuje 

na hranu zadního kufru a má tvar výstupků. Tento výstupek odkloňuje 

proudění a tím zvyšuje tlak v nízkotlaké zóně za vozem a snižuje tak tvarový 
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odpor. Dále může mít spoiler také tvar podobný přítlačnému křídlu, na rozdíl 

od křídla ale jeho příčný řez nemá tvar inverzního leteckého profilu, nevytváří 

tedy přítlak, ale jen usměrňuje proudění. 

 

Obr. 1.4 - Spoiler na zadním kufru, čárkovaně vyznačena oblast nízkého tlaku[5] 

• Generátory vírů 

Generátory vírů (Obr. 1.5) se umísťují na střechu vozu do míst, kde dochází 

k odtrhávání proudění. Mají tvar několika výstupků a jejich úkolem je 

posunout místo separace proudění. Principem je vytvoření vírů, které 

strhávají proudění a pomáhají překonat oblast odtržení.  

• Boční křidélka 

Úlohou bočních křidélek (Obr. 1.6) je vytvořit víry, které následně strhávají 

víry tvořené rotujícími koly. Z jejich funkce plyne místo umístění, a to sice 

před předními koly.  

 

Obr. 1.5 - Generátory vírů, převzato z [9] 

 

Obr. 1.6 - Křidélka, převzato z [10] 

• Difusor 

Difusor (Obr. 1.7) je aerodynamický prvek umístěný v zadní části pod vozem 

nízko nad zemí. Je tvořen kanály, ve kterých dochází k expanzi a tlak vzduchu 

se mění na tlak okolního vzduchu. To napomáhá při vytváření přítlaku. Dále 

je proudění ustáleno, což zmenšuje aerodynamický odpor.  
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• Splitter 

Splitter (Obr. 1.8) je plech připevněný na přední část vozu. Tento prvek má 

za úkol vytvořit nad sebou oblast vysokého tlaku, která následné vytváří 

přítlačnou sílu na přední nápravě. 

 

 

Obr. 1.7 - Difuzor, převzato z [11] 

 

Obr. 1.8 - Splitter, převzato z [12] 
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2 PROFIL PŘÍTLAČNÉHO KŘÍDLA 

V předchozí kapitole byla popsána aerodynamika vozu a prvky kterými ji lze 

ovlivnit. Mezi těmito prvky se vyskytuje i zadní přítlačné křídlo, které vytváří 

dodatečný přítlak na zadní nápravě. Cílem této práce je optimalizovat 2D tvar profilu 

takového přítlačného křídla. K tomu je zapotřebí profil nejdříve popsat sadou 

geometrických parametrů a na základě nich vytvořit parametrické rovnice. Z těchto 

rovnic pak vychází koordináty profilu, které následně slouží jako vstup do softwaru 

Xfoil. Tento software pro profil vypočítá aerodynamické charakteristiky a na základě 

nich se posoudí aerodynamická efektivita profilu. 

2.1 Geometrie profilu 
Profil křídla automobilů je uzavřená křivka, která vznikne říznutím křídla ve směru 

proudění. Jeho tvar vychází z profilu leteckého křídla, nicméně protože nemá za úkol 

vytvořit vztlakovou sílu, ale přítlačnou je profil k leteckému profilu inverzní. Při 

geometrickém popisu je ale stále možné vycházet ze stejných parametrů. Letecký 

profil je odvozen z požadavků na co nejmenší odpor a největší vztlak. Na Obr. 2.1 je 

možné vidět různé tvary těles a jejich aerodynamický odpor 𝐶𝐷 . Co se týče 

vztlakového koeficientu 𝐶𝐿 , je nulový u osově symetrických těles. Tak dospěli 

inženýři k základnímu tvaru profilu (poslední tvar na Obr. 2.1). Dalšími podrobnými 

výzkumy a experimenty pak vnikly rozsáhlé databáze tvarů profilů vhodné pro 

nejrůznější účely. 

 

Obr. 2.1 - Obtékání těles, pro Reynoldsovo číslo > 104 [14] 

Geometrie profilu (Obr. 2.2) se dá popsat sadou parametrů, mezi nejdůležitější patří: 

tětiva2 c (vzdálenost náběžné a odtokové hrany), střední čára profilu (tvořená středy 

vepsaných kružnic), maximální tloušťka t (průměr největší vepsané kružnice), 

maximální prohnutí p a rádius náběžné hrany r. Co se týče odtokové hrany dochází 

                                                 
2 Dříve definovaná také jako tečna spuštěná z odtokového bodu profilu k jeho 

dolnímu obrysu. 
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k rozporu mezi teorií a skutečností. Teorie většinou uvažuje odtokový bod jako 

průsečík horní a spodní strany profilu, ve skutečnosti lze takhle ostrá hrana velmi 

těžko vyrobit, a ještě těžší je ostrost při provozu zachovat. Proto se odtoková hrana 

řeší jako ploška nebo rádius o minimální tloušťce. Tvar odtokové hrany ovlivňuje 

separaci proudění za profilem, zde můžou za určitých podmínek vznikat periodicky 

se odtrhávající víry, které sebou nesou vibrace a zvyšují emise hluku. Co se týče 

tvorby tupých odtokových hran existují dvě metody. První metoda „usekne“ špičatý 

konec odtokové hrany a následně přeškáluje profil na jeho původní délku. Vlivem 

této úpravy se ale zvětší tloušťka profilu, zmenší prohnutí a změní orientace tětivy. 

Z toho plyne vliv na aerodynamické charakteristiky – pokles vztlaku a zvýšení 

odporu. Druhá metoda je založena na symetrickém přidáváním tloušťky z bodu 

umístěném v 30 % - 50 % délky tětivy až ke konci profilu. Výhodou této metody je 

zachování geometrických parametrů profilu.[26] 

Za účelem snadnějšího porovnání profilů mezi sebou byly zavedeny 

parametry vztahující se k tětivě profilu.  

Bezrozměrné parametry:  

t/c relativní tloušťka  

a/c relativní poloha maximální tloušťky 

p/c relativní maximální prohnutí 

b/c  relativní poloha maximálního prohnutí 

r/c relativní poloměr náběžné hrany 

 

Obr. 2.2 - 2D geometrie profilu [13] 

Dalším důležitým parametrem vztahujícím se k tětivě profilu je náběžný úhel α tj. 

úhel mezi tětivou a proudem vzduchu. Tento úhel ovlivňuje obtékání profilu a tím 

rozložení tlaků na horní a spodní straně ze kterého vychází vztlaková a odporová síla. 

U automobilů je směr proudění na křídlo ovlivněný obtékáním střechy vozu. Toto 

proudění je dobré analyzovat pomocí CFD simulace celého vozu, neboť jeho směr 

má zásadní vliv na výsledné nastavení přítlačného křídla. [13]  

2.2 Parametrizace profilu 
Aby bylo možné s profilem pracovat je potřeba jeho tvar nejdříve parametrizovat to 

znamená popsat rovnicemi které určují koordináty X, Y bodů profilu nebo samotné 

křivky profilu. Tyto rovnice využívají geometrických parametrů popsaných 
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v kapitole 2.1. Rozsahy těchto parametrů mají určité limity (maxima, minima) 

kterých mohou dosahovat, aby byl profil ještě funkční.  

Ve většině případů bývá profil definován v pravoúhlých souřadnicích a jeho 

rozměr je jednotkový (délka profilu c = 1 popřípadě 100). Rozložení bodů po křivce 

profilu není rovnoměrné, pro správné zachycení tvaru jsou body zhuštěny v místech 

většího zakřivení t.j. v blízkosti nátokové hrany. [13] 

V následujících kapitolách jsou popsány některé metody parametrizace 

profilů. Efektivní metoda je charakteristická schopností pokrýt co největší návrhový 

prostor s co nejmenším počtem parametrů. Podle způsobu vytváření profilů je možné 

metody rozdělit na konstruktivní a deformační. Konstruktivní metody vytváří tvar 

nového profilu na základě daných parametrů a to pomocí polynomů, splinů nebo 

parciálních diferenciálních rovnic. Jsou to metody B-spline, CST, SVD a PARSEC. 

Deformační metody využívají již existující profil a pouze ho deformují s využitím 

bázových vektorů a analytických a diskrétních metod. Diskrétní metody využívají 

přímo souřadnicových bodů již hotového profilu jako návrhových parametrů. Tato 

metoda ale není příliš efektivní a to z důvodu velkého množství parametrů které 

vedou k horší konvergenci při optimalizaci. Deformační metody jsou například 

Beziérovy plochy, RBF, Hicks-Henneho perturbační funkce. [15] 

2.2.1 Metoda B-Spline 

Tato metoda patří mezi konstrukční metody. Vytváří hladkou křivku definovanou na 

základě součtu bázových funkcí a sady prostorově definovaných diskrétních řídicích 

bodů. 

Pro tvorbu profilů se využívají dvě B-Spline křivky, které reprezentují horní 

a spodní stranu profilu. Tyto křivky mají společný bod na nátokové hraně 𝑃0  (0,0) a 

bod na odtokové hraně 𝑃𝑛−1  (1, 𝑦𝑜ℎ ), kde 𝑦𝑜ℎ  je hodnota y-ové souřadnice 

odtokového bodu a n je počet řídících bodů. Souřadnice ostatních bodů záleží na tom, 

zda využijeme uniformní nebo kosinové rozložení:  

 

Uniformní rozložení:  𝑃𝑖 = (
𝑖−1

𝑛
; 𝑎𝑖)               (2.1) 

 

Kosinové rozložení:  𝑃𝑖 = (
1

2
[1 − cos (

𝜋(𝑖−1)

𝑛
)] ; 𝑎𝑖)          (2.2) 

 

kde 𝑎𝑖 jsou hodnoty parametrů. Řídící body mají tedy fixní x-ovou souřadnici a y-

ová se mění v rozsazích parametrů. Co se týče vlivu počtu řídících bodů a stupně B-

spline křivky k, dle [15] bylo zjištěno, že u uniformního rozložení má větší vliv na 

přesnost stupeň křivky k, zatímco u kosinového rozložení hraje větší roli počet 

řídících bodů n. Vztah mezi n a k pro nejlepší přesnost je pro uniformní rozložení 

𝑘 =  𝑚𝑖𝑛(𝑛 −  1.15 ).  
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2.2.2 Metoda Hicks-Henneho tvarové funkce 

Tato deformační metoda používá definici základního profilu a přičítá lineární 

kombinaci sady bázových funkcí. Bázové funkce jsou definované pomocí rozšířené 

sinusové funkce, takže každá plocha je definovaná:  

𝑦 =  𝑦𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í +  ∑ 𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑖(𝜋𝑥ln(0.5)/ln (ℎ𝑖))

𝑛

𝑖=0

 (2.3) 

kde 𝑎𝑖 reprezentuje návrhové parametry, ℎ𝑖 určuje polohu maxima bázové funkce a 

𝑡𝑖 jeho tloušťku. Každá bázová funkce je tak definovaná 3 parametry, které mohu být 

buď optimalizovány nebo fixní.  

2.2.3 NACA3 parametrizace 

Asi nejznámější parametrizaci vyvinula organizace NACA, podle níž se také vzniklé 

profily jmenují. Existují 4místné, 5místné a 6místné série profilů podle počtu 

parametrů které využívají. Název je nicméně trochu zavádějící, neboť například 

4místná série využívá jen 3 návrhové parametry a to polohu maximálního prohnutí 

M jako procentuální část tětivy, maximální prohnutí P jako desetinu procentuální část 

tětivy a maximální tloušťku profilu jako procentuální část tětivy XX. Například profil 

NACA 2412 (NACA MPXX) má maximální prohnutí 2 % tětivy, polohu 

maximálního prohnutí v 40 % tětivy a tloušťku 12 % délky tětivy. Matematicky je 

profil popsán rovnicemi pro rozložení prohnutí a tloušťky. Z těchto rovnic následně 

vznikají koordináty profilu. [17] 

• Rozložení prohnutí:  

 Prohnutí: Gradient: 

(0≤ x ≤ 𝑝) 𝑦𝑐 =  
𝑀

𝑃2
(2𝑃𝑥 − 𝑥2)                       (2.4) 

𝑑𝑦𝑐

𝑑𝑥
=  

2𝑀

𝑃2
(𝑃 − 𝑥)      (2.5) 

(p≤ x ≤ 1) 𝑦𝑐 =
𝑀

(1−𝑃)2
(1 − 2𝑃 + 2𝑃𝑥 − 𝑥2) (2.6)       

𝑑𝑦𝑐

𝑑𝑥
=  

2𝑀

(1−𝑃)2
(𝑃 − 𝑥) (2.7) 

p – poloha maximálního prohnutí 

• Rozložení tloušťky:  

𝑦𝑡 =  
𝑇

0.2
(𝑎0𝑥0.5 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎4𝑥0.5)                        (2.8) 

𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 – konstanty  

 

 

 

 

                                                 
3 NACA - National Advisory Committee for Aeronautics 
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• Koordináty X, Y profilu:  

𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝑑𝑦𝑐

𝑑𝑥
)                        (2.9) 

 

Horní povrch:  𝑥𝑢 =  𝑥𝑐 − 𝑦𝑡sin (𝜃) 𝑦𝑢 =  𝑦𝑐 + 𝑦𝑡cos(𝜃)   (2.10) 

Spodní povrch: 𝑥𝑙 =  𝑥𝑐 + 𝑦𝑡sin (𝜃) 𝑦𝑙 =  𝑦𝑐 − 𝑦𝑡cos(𝜃)    (2.11) 

2.2.4 Jednoduché analytické rovnice 

Kromě předchozích zmíněných metod existují i parametrické popisy využívající 

jednoduché analytické rovnice jako například dle [16]. Zde jsou uvedeny dvě 

parametrické rovnice pro souřadnice X a Y závislé na úhlu θ, který se mění od 0 do 

2π (vniká tak uzavřená křivka). 

𝑋(𝜃) = 0.5 + 0.5
|𝑐𝑜𝑠𝜃|𝐵

𝑐𝑜𝑠𝜃
 (2.12) 

𝑌(𝜃) =
𝑇

2

|𝑠𝑖𝑛𝜃|𝐵

𝑠𝑖𝑛𝜃
(1 − 𝑋𝑃) + 𝐶 sin(𝑋𝐸𝜋) + 𝑅 sin (𝑋2𝜋) (2.13) 

Tyto rovnice využívají 6 parametrů:  

B – určuje základní tvar, t.j. mezi elipsou a obdelníkem, nejvíce ovlivnuje tvar 

nátokové hrany, rozsah (0.15 – 2.5) 

T – tlouštka profilu vyjádřena jako část tětivy (t/c), rozsah (0.02 – 0.2) 

P – exponent zúžení, ovlivňuje velikost zúžení u odtokové hrany, rozsah (0.4 – 4) 

C – prohnutí profilu vyjádřené jako část tětivy (p/c), rozsah (0.02 – 0.2) 

E – exponent prohnutí, určuje polohu maximálního prohnutí, rozsah (0.5 – 2) 

R – reflexní parametr, ovlivňuje tvar u odtokové hrany, pozitivní hodnota = reflexní 

hrana, negativní = klapka.  

2.3 Validace parametrické metody 
Zvolenou parametrickou metodu je před použitím pro optimalizaci potřeba nejdříve 

validovat, jinými slovy ověřit, zda je schopna obsáhnou co největší návrhový prostor. 

Validace se provádí reprodukcí již existujícího profilu a porovnáním maximálního 

geometrického a aerodynamického rozdílu mezi profilem pocházejícím z databáze a 

profilem vytvořeným parametrickými rovnicemi. [27] 

2.4 Aerodynamika profilu 
Aby bylo možné posoudit aerodynamickou efektivnost profilu je zapotřebí provést 

analýzu, která určí pro daný profil rozložení tlaků a smykových napětí na povrchu. 

Z těchto rozložení pak vychází síly působící na profil (vztlak a odpor). Tato teorie 
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vyplývá ze stejných poznatků, které byly zmíněny v první kapitole, kde byla popsána 

aerodynamika celého vozu. Tato kapitola a její podkapitoly čerpají ze zdroje [20]. 

 

Jako kritérium posouzení aerodynamické účinnosti profilu se zavádí většinou 

klouzavost neboli poměr vztlakového a odporového koeficientu Cl/Cd. Pro tyto 

koeficienty platí stejné vztahy jako byly uvedeny pro automobil. Nicméně za 

předpokladu že se pohybujeme v 2D prostoru, jsou vyjádřeny na jednotku tětivy. 

Tětiva je u profilu charakteristický rozměr. Například vztlakový koeficient má tedy 

vztah (2.14), kde L´ je normalizovaná vztlaková síla a má rozměr 𝑁𝑚−1 a q je 

dynamický tlak volného proudu.  

𝐶𝑙 =
𝐿´

 𝑞 ∙ 𝑐
         (2.14) 

Vlivem působení sil na profil vzniká dále moment, který způsobuje naklánění profilu. 

Tento moment se většinou definuje v bodě umístěném v ¼ délky tětivy od náběžné 

hrany. Obdobně jako u vztlakové a odporové síly lze zavést koeficient 𝐶𝑚  závislý na 

dynamickém tlaku, délce tětivy a momentu Mo. 

Při obtékání křídla automobilu (Obr. 2.3) je přítlačná síla (negativní vztlaková síla) 

způsobena zvětší části podtlakem, který vzniká pod křídlem než přetlakem, který 

působí na jeho horní povrch. 

 Kromě vztlakového, odporového a momentového koeficientu se dále zavádí 

také tlakový koeficient 𝐶𝑝 . Tohoto koeficientu se využívá při zobrazovaní rozložení 

tlaku na povrchu profilu a vyjadřuje se za pomoci dynamického tlaku 𝑞∞ a statického 

tlaku 𝑝∞ proudu vzduchu v dostatečné vzdáleném od profilu a okamžitého tlaku na 

profilu p. Po úpravě lze tento koeficient vyjádřit také pomocí rychlostí (𝑣∞ - rychlost 

volného proudu, 𝑣 - rychlost na povrchu profilu) 

𝐶𝑝  = 1 −
𝑝 −  𝑝∞

 𝑞∞
= 1 − (

𝑣

 𝑣∞
)

2

         (2.15) 

Na základě tohoto vztahu platí pro sací stranu profilu 𝐶𝑝 < 0 a pro tlakovou stranu 

𝐶𝑝 > 0. Ze vztahu dále vyplývá, že je 𝐶𝑝 maximální pro nulovou rychlost 𝑣 na 

povrchu profilu. Toto místo s nulovou rychlostí se označuje jako stagnační bod a 

proudnice jsou v něm kolmé na povrch tělesa. Poloha tohoto bodu se mění se změnou 

náběžného úhlu.  
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Obr. 2.3 - Rozložení tlaku na povrchu profilu, α – úhel náběhu, (+) přetlak, (-) podtlak, [18] 

2.4.1 Mezní vrstva 

Ve volném proudění skutečné kapaliny převažují setrvačné síly nad silami 

viskózními, zatímco v blízkosti obtékaných těles dochází ke snížení rychlosti 

v důsledku ulpívání tekutiny na jejich povrchu. V této tenké oblasti mají setrvačné a 

viskózní síly přibližně stejný řád. Oblast se označuje jako mezní vrstva a je velmi 

důležitá při aerodynamické analýze, neboť její chování zásadně ovlivňuje vztlak i 

odpor těles. Co se týče popisu této vrstvy využívá se bezrozměrné podobnostní 

Reynoldsovo číslo, které udává poměr setrvačných a viskózních sil. Hodnota tohoto 

čísla určuje také zda se jedná o turbulentní nebo laminární proudění. Laminární 

proudění je charakteristické rovnoběžnými proudnicemi a vytváří menší odpor 

proudění. Při vyšších rychlostech přechází proudění do turbulentního režimu, zde se 

proudnice promíchávají a rychlosti částic tekutiny se nepravidelně mění což vede ke 

vzniku vírů a vírových struktur. Přechodové proudění mezi těmito dvěma režimy se 

označuje jako tranzientní a jeho poloha na obtékaném profilu rozhoduje o výsledném 

odporu viz Obr. 2.4. Delší laminární oblast mezní vrstvy na profilu vede k nižšímu 

odporu, zároveň je ale náchylnější k tvorbě takzvané laminární bubliny. Tato bublina 

představuje utržené turbulentní proudění přikryté laminární vrstvou, což představuje 

v podstatě změnu tvaru tělesa a tím zvýšení oporu. Další nechtěný jev, ke kterému 

dochází je úplné odtržení mezní vrstvy, to nastává nejčastěji při zvyšování náběžného 

úhlu. V kritické hodnotě se proudění utrhne a dochází k náhlému poklesu vztlaku. 

 Snahou v dnešní době je tedy přechod z laminárního do turbulentního 

proudění korigovat. To je možné například odsáváním nebo vyfukováním mezní 

vrstvy. někdy se dokonce využívá nucený přechod do turbulentního proudění, aby se 

zabránilo vzniku laminární bubliny. 
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Obr. 2.4 - Proudění v mezní vrstvě [28] 

Aby bylo možné mezní vrstvu nasimulovat, je potřeba ji nejdříve matematicky 

popsat. Co se týče tloušťky, ta se definuje jako vzdálenost v kolmém směru na těleso 

do bodu, kde rychlost dosahuje 99% rychlosti volného proudu. Dále se zavádí 

výtlačná, hybnostní a energetická ztrátová tloušťka. Ty jsou vyjádřeny porovnáním 

s prouděním ideální tekutiny u stěny. Proudění v mezní vrstvě se popisuje Navier-

Stokesovýma rovnicemi a rovnicí kontinuity. Pro laminární vrstvu je z nich dále 

odvozena Prantlova rovnice mezní vrstvy. Ta říká, že tlakový gradient ve směru 

kolmém ke zdi zůstává konstantní. Co se týče turbulentní vrstvy zavádí se dvě oblasti: 

v blízkosti stěny (viskózní podvrstva) není proudění ovlivněno vnějším rušením a 

rychlost je proporcionální ke vzdálenosti od zdi – zde platí takzvaný stěnový zákon. 

S rostoucí vzdáleností od stěny narůstají turbulentní fluktuace a viskozita se stává 

méně významnou. Zde platí logaritmický stěnový zákon. Oba zákony jsou vyjádřeny 

pomocí bezrozměrné rychlosti 𝑢+ a bezrozměrné koordináty 𝑦+. [14] 

2.4.2 Xfoil 

Aerodynamický výpočet profilů v této práci byl proveden v open-source softwaru 

Xfoil vytvořený Markem Drelou a Haroldem Youngrenem. Xfoil se hojně využívá 

v leteckém průmyslu pro 2D návrh a analýzu subsonických profilů. Jeho výhodu je 

relativně snadná a rychlá aerodynamická analýza profilů. Jako vstup slouží datový 

soubor obsahující koordináty profilu vytvořené vlastní parametrizací nebo již 

existující koordináty profilů z implementované databáze. Pro správné zachycení 

tvaru profilu by měli koordináty obsahovat 50–100 bodů. 

Co se týče matematického pozadí programu, Xfoil využívá pro počítání 

aerodynamických profilových charakteristik vysokořádovou panelovou metodu plně 

svázanou s viskózně-neviskózní interakční metodou.  

Panelová metoda vychází z teorie potenciálního4 proudění [30]. Při jejím 

použití předpokládáme že: 

• intenzita cirkulace se na jednotlivých panelech lineárně mění 

• intenzita cirkulace je spojitá po celém profilu 

                                                 
4 Potenciální proudění je nevířivé a nevazké (ideální tekutina) 
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• na odtokové hraně je splněna Kuttova podmínka (vyrovnané rychlosti na horní a 

spodní straně profilu v oblasti odtokové hrany) 

• kontrolní body leží ve středu panelů a řeší se v nich podmínka nulové normálové 

rychlosti 

V Xfoilu je obtékané těleso rozděleno na určitý počet elementů – panelů které 

jsou hustější v oblasti většího zakřivení (viz Obr. 2.5). Standartně je profil rozdělen 

na 160 panelů, ale počet se dá i zvýšit. Geometrický tvar tělesa je pak modelován 

pomocí singularit jako jsou zdroje, propady nebo potenciální víry, které se umísťují 

do těchto panelů. Potenciální víry indukují v určité vzdálenosti rychlosti 𝑣𝑖. Tyto 

rychlosti pak vytváří elementární cirkulace kolem profilu a ze součtu jejich přírůstků 

se určí za pomoci Žukovského věty (2.16) vztlak na panel. Výsledné účinky na celý 

profil se pak určí jako vektorový součet účinků na jednotlivých panelech. 

𝐿 =  𝜌 𝑣∞ 𝛤         (2.16) 

  𝛤 – cirkulace 

  ρ – hustota media 

  𝑣∞  – rychlost volného proudu  

 

Obr. 2.5 - Xfoil: Rozložení panelů na profilu E423, 200 panelů, max. panelový úhel 15.8° 

Uprostřed panelů jsou dále určeny kontrolní body, ve kterých musí být 

splněna okrajová podmínka. Tato podmínka vynucuje nulovou rychlost ve směru 

vnější normály k danému panelu a její splnění zajišťuje, že vzniklá cirkulace společně 

s paralelním proudem vytvoří proudnice kopírující tvar profilu. Aplikací metody 

převádíme úlohu na soustavu lineárních rovnic pro neznáme cirkulace jednotlivých 

vírů. Výsledkem metody je rozložení rychlostí a tlakového koeficientu pro určitý úhel 

náběhu. 

Co se týče viskózního proudění a s ním spojeného vzniku mezní vrstvy, je 

mezní vrstva popsána pomocí dvourovnicové disipační integrální formulace a 

transientního kritéria 𝑒𝑛. Toto kritérium určuje přechod do turbulentního proudění. 

Odpor je určen z hybnostní tloušťky. 

Program Xfoil je napsaný v programovacím jazyku Fortran a ovládá se 

zadáváváním příkazů v textovém terminálu. Díky implementaci řady funkcí je možné 

vložený profil nejdříve upravit, a to na základě změny geometrie (tloušťky, prohnutí, 
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rádiusu náběžné hrany, tloušťky odtokové hrany atd.) nebo na základě požadavků na 

rozložení rychlosti na povrchu. Dále je možné určit síly působící na profil, rozložení 

tlaku na povrchu, a to pro různé náběžné úhly a různá Reynoldsova (Re) nebo 

Machova čísla5 (M). Dalším parametrem, kterým lze ovlivnit proudění, popřípadě 

drsnost profilu je 𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡. 
 Tento parametr slouží jako vstup do tranzientního kritéria 𝑒𝑛 

které bylo popsáno dříve. 

𝑅𝑒 =
𝑣 𝑐

 𝜈
 (2.17) 

v – rychlost proudění 

c – charakteristický rozměr (zde délka tětivy) 

𝜈 – viskozita media  

              

Tab. 1 - Hodnoty parametru 𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡  pro určité situace 

Situace 𝐍𝐜𝐫𝐢𝐭 
 

Větroň 12 - 14 

Motorglider 11 – 13  

Čistý větrný tunel 10 – 12  

Běžný větrný tunel 9 

Znečištěný větrný tunel 4 - 8 

Na Obr. 2.6 je možné vidět rozložení koeficientu 𝐶𝑝 na profilu (horní část 

obrázku) jako výsledek aerodynamické analýzy, která byla provedena pro inverzní 

profil E423. Tento profil byl zvolen jako ukázkový, ale je to zároveň i profil, který je 

dále použit při optimalizaci jako původní profil křídla vozu. Proudění bylo 

uvažováno jako viskózní a Reynoldsovo číslo zvoleno 2 000 000 (rychlost proudění 

přibližně 105 km/h, délka tětivy 1 m). I když je uvažováno viskózní proudění 

(červená a modrá křivka na Obr. 2.6) Xfoil počítá současně i neviskózní proudění 

(čárkovaná křivka) dokonce z něj v některých případech i vychází. Parametr 𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡 
 

byl na staven na hodnotu 9 neboť analýza byla provedena pro proudění v běžném 

větrném tunelu. Z obrázku je možné dále vyčíst polohu stagnačního bodu pro úhel 

náběhu α = -5° a to v místě kde je koeficient 𝐶𝑝  roven 1 (dle vztahu 2.15 je zde nulová 

rychlost). Na spodní části obrázku je pak zobrazena separace mezní vrstvy na horní 

a spodní straně profilu. V tomto případě k ní dochází až na úrovni odtokové hrany.  

Kromě rozložení koeficientu 𝐶𝑝  jsou dalšími očekávanými výstupy z 

programu aerodynamické charakteristiky profilu pro určitý rozsah náběžných úhlů α 

(viz Obr. 2.7): 

• Polára profilu: závislost součinitelů 𝐶𝑙  a 𝐶𝑑  

• Vztlaková čára: závislost 𝐶𝑙 na úhlech náběhu 

                                                 
5 Machovo číslo udává poměr rychlosti proudění k rychlosti zvuku v daném mediu 
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• Odporová čára: závislost 𝐶𝑑 na úhlech náběhu 

• Momentová čára: závislost 𝐶𝑀 na úhlech náběhu 

Pomocí těchto charakteristik je například možné určit optimální úhel náběhu pro 

zadané podmínky. [19][20] 

 

Obr. 2.6 - Xfoil: Nahoře: Rozložení koeficientu 𝐶𝑃 na profilu E423, (červeně – spodní strana, modře 

– horní strana), Dole: odtržení mezní vrstvy 

 

Obr. 2.7 - Xfoil: Charakteristiky profilu, zleva: polára, vztlaková a momentová čára, přechod 

z laminárního do turbulentního proudění pro dané 𝐶𝑙 (horní a spodní povrch) 
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3 OPTIMALIZAČNÍ METODA 

Předchozí kapitola popisovala druhy parametrických metod a možnosti výpočtu 

aerodynamických charakteristik profilu. Posledním dílem potřebným k sestavení 

optimalizačního algoritmu je optimalizační metoda, která předchozí dvě části propojí 

a vytvoří cyklus na jehož konci bude nalezení hledaného extrému, tedy nejlepší 

možné řešení tvaru profilu pro zadané parametry. 

Optimalizační metody lze obecně rozdělit podle způsobu výpočtu extrému na 

ty které vycházejí z numerického výpočtu (Gradientní metody, Newtonova metoda 

atd.) a na ty které jsou založeny na náhodně vybraných hodnotách. Druhou skupinu 

metod je tedy možné aplikovat i na nespojité nebo nediferencovatelné funkce, jejími 

základními druhy jsou metody stochastické (metoda Monte Carlo), geometrické 

(Simplexová metoda) nebo evoluční (Genetické žíhání, Genetické algoritmy, 

Diferenciální evoluce). 

Evoluční metody vznikly na základě Darwinovy teorie „přežití nejsilnějších“ 

a využívají při optimalizaci přírodních procesů mutace, křížení a výběru. V této práci 

byla pro optimalizaci zvolena evoluční metoda diferenciální evoluce, a to na základě 

jejích vlastností – spolehlivého hledání globálního extrému, snadného 

naprogramování a v celku rychlého výpočtu i pro více parametrů. [21][22] 

3.1 Metoda diferenciální evoluce 
Základem diferenciální evoluce je sestavení takzvané účelové funkce f, která bude 

vyjadřovat zvolené cíle skrze několik proměnných. Snahou metody je pak nalezení 

globálního minima této funkce.  

𝑓 = 𝑓(𝑥𝑘) k = 1, 2…. n.                  (3.1) 

n – dimenze problému      

Matematicky nutnou podmínkou extrému funkce f je nulová hodnota jeho 

gradientu.  

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑘
= 0 (3.2) 

Co se týče základního nastavení diferenciální evoluce, určují se hodnoty hlavních 

parametrů a to:  

• NP – počet rodičů  

• F – mutační konstanta (0-2) 

• CR – konstanta křížení (0-1) 

• G – počet generací  

Dalšími nastavitelnými parametry jsou pak například strategie metody nebo kritérium 

konvergence.    
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Principem diferenciální evoluce je nejdříve vytvoření první zcela náhodné generace 

jedinců (zde profilů) a to náhodným výběrem hodnot z rozsahů parametrů 𝑥𝑘. Tyto 

jedinci jsou dále vloženi do podpůrného programu, který určí hodnotu účelové funkce 

f každého z nich. V této práci je jako podpůrný program využit software Xfoil, který 

byl popsán v předchozí kapitole. Jeho výstupem jsou aerodynamické charakteristiky, 

ze kterých se určí hodnota účelové funkce. Následně se z každého původního jedince 

vytvoří nový zkušební jedinec, a to metodou mutace a křížení s jinými jedinci. Dále 

se spočítá účelová funkce i pro zkušební jedince. Do nové generace se pak dostávají 

selekcí ti lepší jedinci (z pohledu optimalizace) z původních a zkušebních. Takovým 

způsobem je vytvořena nová generace a postup se opakuje, dokud metoda nenalezne 

jedince s globálním minimem účelové funkce. [22][23] 
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Obr. 3.1 - Schéma optimalizačního algoritmu  
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4 OPTIMALIZACE PROFILU KŘÍDLA 

Tato část práce se zabývá nalezením co nejvhodnějšího tvaru profilu pro zadané 

parametry, a to s využitím teorie uvedené v předchozích kapitolách. Na základě ní je 

sestaven optimalizační algoritmus, který využívá parametrické metody, software 

Xfoil a metodu diferenciální evoluce (Obr. 3.1). Všechny tyto části jsou propojeny 

pomocí skriptovacího jazyka Python. Výsledné optimalizované profily jsou vždy 

porovnány vůči profilu Eppler E423 a na závěr je určen nejlepší zoptimalizovaný 

profil. Profil E423 byl zvolen jako základní, neboť se využívá pro přítlačná křídla 

automobilů a původní profil křídla vozu nebyl k dispozici. 

 Z hlediska návrhových podmínek jsou profily optimalizovány pro rychlost 

proudění 140 km/h. Přítlačné křídlo je tedy navrhováno na přímou jízdu a ne na jízdu 

v zatáčkách, kde se rychlost vozu pohybuje jen okolo 40 – 50 km/h. Proudění je 

uvažováno jako nestlačitelné. Tento předpoklad je možné zavést na základě Machova 

čísla (M), které určuje vliv stlačitelnosti. Do hodnoty M = 0.3 je možné stlačitelnost 

zanedbat. Rychlosti 140 km/h odpovídá M ~ 0.1, na základě této hodnoty je možné 

počítat s M = 0. Proudění je dále uvažováno jako viskózní. Vliv viskozity vyjadřuje 

Reynoldsovo číslo (vztah 2.17), kterému při uvažování délky tětivy 0.3 m a rychlosti 

140 km/h (39 m/s) odpovídá hodnota Re = 823538.  Z hodnoty Reynoldsova čísla 

dále vyplývá, že je proudění turbulentní – mezní hodnota mezi laminárním a 

turbulentním prouděním je přibližně 5x105 (obtékání rovné desky).  

V další části jsou prezentovány výsledky získané pomocí parametrizační 

metody – analytických rovnic. Část programovacího kódu, konkrétně spouštění 

programu Xfoil jako subprocesu, byla převzata z [24] a upravena do potřebné formy.  

Metoda diferenciální evoluce byla použita formou již implementované funkce 

scipy.optimize.differential_evolution v programovacím jazyku Python. Více 

informací o této funkci lze nalézt v [25]. 

4.1 Parametrizace pomocí analytických rovnic 
Parametrizační metodou profilu byl zvolen popis pomocí dvou jednoduchých 

analytických rovnic (2.12) a (2.13), které využívají jen 6 parametrů a jsou tak 

snadněji optimalizovatelné. Obecně platí že obtížnost najít optimální řešení roste 

exponenciálně s počtem parametrů. Počet parametrů byl dále snížen na 5 a to po 

zvolení parametru R = 0 na základě jeho významu.  

4.1.1 Validace parametrické metody 

Validace se provádí zvolením referenčního profilu se známými koordinátami a 

namodelováním tohoto profilu pomocí zvolené parametrizační metody. Pro validaci 

byly vybrány dva normalizované letecké profily: RAE 2822 (tlustý) a NACA 6409 

(tenký a prohnutý), které ověří schopnost metody obsáhnout návrhový prostor. 
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Pomocí optimalizačního algoritmu diferenciální evoluce, do kterého byly 

implementovány analytické rovnice, byly nalezeny tvary reprodukovaných profilů a 

porovnány s původními profily (viz Obr. 4.1). U profilu RAE 2822 byla maximální 

geometrická odchylka 𝛿𝑚𝑎𝑥 0.29 % délky tětivy a u profilu NACA 6409 0.35 % délky 

tětivy. Dále byly pro profily provedeny aerodynamické analýzy v softwaru Xfoil a 

porovnány rozdíly v průbězích vztlakových čar a polár (viz Obr. 4.2 a Obr. 4.3). 

Analýzy byly určeny pro viskózní proudění s M = 0 a Re = 1 000 000. Ze získaných 

výsledků vyplývá, že je metoda dostačující pro využití v optimalizačním algoritmu.  

  

Obr. 4.1 - Validace parametrické metody: porovnání tvarů původních a reprodukovaných profilů 

  

Obr. 4.2 - Validace parametrické metody: porovnání vztlakových čar profilů 
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Obr. 4.3 - Validace parametrické metody: porovnání polár profilů 

4.1.2 Optimalizace I. 

První varianta optimalizace byla získána pro nastavení diferenciální evoluce: 

• NP = 15 

• F = (0.5;1) 

• CR = 0.7 

• G = 25 

Účelová funkce (4.1) byla zvolena tak aby vyjadřovala cíl nalezení profilu s co 

největším přítlakem a nejmenším odporem pro rozsah náběžných úhlů 0 až -10 

stupňů.  

𝑓 =
𝐶𝐿

 𝐶𝐷
               (4.1) 

 

Varianta 1 

Výsledný optimalizovaný profil (Obr. 4.4 vlevo) byl obdržen pro parametry  

P = 3.551, C = 0.095, E = 0.92, B = 1.9, T = 0.08, R = 0. 

 

Na Obr. 4.4 vpravo je možné vidět závislosti návrhového parametru Cl/Cd na úhlech 

náběhu α pro původní i optimalizovaný profil. Z výsledků vyplývají minima průběhů 

této závislosti: 

• E423: min Cl/Cd = - 89 pro α = -7.5 ° 

• Optimalizovaný profil: min Cl/Cd = -145 pro α = -4.8 ° 

 

Z grafu je možné vidět, že optimalizace proběhla úspěšně a bylo dosaženo nižších 

hodnot parametru Cl/Cd. Nicméně při porovnání průběhů je zřejmé, že je původní 
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profil stabilnější při změně náběžného úhlu, zatímco u optimalizovaného profilu stačí 

změna o jeden stupeň od optimálního úhlu a funkce profilu se prudce zhoršuje.  

  

Obr. 4.4 - Porovnání tvaru původního a optimalizovaného profilu a závislosti Cl/Cd na úhlech 

náběhu 

4.1.3 Optimalizace II. 

Předchozí úloha byla nastavena tak aby hledala minimum pouze pro jeden náběžný 

úhel z rozsahu 0° až -10°. Tato varianta se ukázala být jako nevhodná z hlediska 

stability profilu při změně proudění, proto další testovanou variantou byla 

optimalizace na minimální hodnotu Cl/Cd ve třech různých úhlech α. Celkově byly 

provedeny tři varianty pro tři různé trojice úhlů. Rychlost proudění byla stále 

uvažována 140 km/h a Reynoldsovo číslo pro profil o délce tětivy 0.3 m  

Re = 823538. 

Diferenciální evoluce měla pro všechny varianty následující nastavení: 

• NP = 10 

• F = (0.5;1) 

• CR = 0.7 

• G = 25 

V souladu s nastavením diferenciální evoluce vytvořil optimalizační algoritmus 

celkově 1 250 profilů pro každou variantu, jedna generace tedy obsahovala 50 

profilů. Účelová funkce (4.2) se skládala ze součtu tří poměrů Cl/Cd ve třech různých 

úhlech. Snahou této změny účelové funkce bylo vytvořit co nejhladší průběh 

závislosti Cl/Cd na úhlech náběhu a dostat se přitom do nižších hodnot, než má 

původní profil E423.  

𝑓 =
𝐶𝐿

 𝐶𝐷
|

𝛼1

+
𝐶𝐿

 𝐶𝐷
|

𝛼2

+
𝐶𝐿

 𝐶𝐷
|

𝛼3

 (4.2) 
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V následující části jsou prezentovány výsledky pro tři varianty úhlů:  

Varianta 1: α = -6°, -7°, -8° 

• E423: min Cl/Cd = - 89 pro α = - 7.5 °  

• Optimalizovaný profil: min Cl/Cd = - 110 pro α = - 7° 

 
Obr. 4.5 - Varianta 1: Porovnání tvaru původního a optimalizovaného 

profilu  

Varianta 2: α = -5°, -7°, -9° 

• E423: min Cl/Cd = - 89 pro α = - 7.5 °  

• Optimalizovaný profil: min Cl/Cd = - 109 pro α = - 7 ° 



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

34 

 

 

Obr. 4.6 - Varianta 2: Porovnání tvaru původního a optimalizovaného 

profilu 

 

Varianta 3: α = -4°, -7°, -10° 

• E423: min Cl/Cd = - 89 pro α = - 7.5 °  

• Optimalizovaný profil: min Cl/Cd = - 102 pro α = - 5.5 ° 

 

Obr. 4.7 - Varianta 3: Porovnání tvaru původního a optimalizovaného 

profilu 

 

Porovnání variant 1,2 a 3: 

V následujícím grafu jsou zobrazeny výsledky předchozích tří variant. 

Nejlépe dopadla varianta 1 (úhly: -6, -7, -8), ta dosáhla nejnižších hodnot a je 
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nejstabilnější na největším rozsahu náběžných úhlů. Další dvě varianty vycházejí 

podobně, i když varianta 3 je o trochu víc stabilnější. Trend výsledků celkově 

nevychází podle očekávání, to předpokládalo nejstabilnější variantu 3, která má 

nejširší rozsah návrhových úhlů (-4, -7, -10) místo toho vychází nejlépe varianta 

s nejužším rozsahem návrhových úhlů. Tyto výsledky jsou pravděpodobně 

důsledkem nezkonvergováním některých vytvořených profilů.  

 

Obr. 4.8 - Porovnání závislostí Cl/Cd na úhlech náběhu 

4.1.4 Výsledný profil 

Z výsledků získaných z Optimalizace I. a II. vychází na základě zvolených 

požadavků jako lepší metoda Optimalizace II. S touto metodou bylo dosaženo snížení 

návrhového parametru Cl/Cd a se zachováním stability na rozsahu přibližně tří úhlů 

náběhu. Ze získaných výsledků nicméně nelze s jistotou určit, která ze tří variant 

v Optimalizaci II. je nejvhodnější, neboť všechny tři průběhy se v zásadě tolik neliší.  

Všechny tři profily mají, ale velmi úzkou odtokovou hranu. Bylo proto 

rozhodnuto vybrat jednu ze tří variant a manuálně ji zkusit upravit. Vybrána byla 

varianta 3 i když nedosahuje nejnižších hodnot je nejstabilnější. Co se týče úpravy, 

ta probíhala změnou hodnot určitých parametrů parametrizační metody (konkrétně 

parametru T a P) se snahou zachovat co nejnižší hodnoty Cl/Cd a stabilitu a při tom 

zvýšit tloušťku profilu, aby byl profil vyrobitelnější a reálně použitelný. Po několika 

pokusech byla získána varianta, kterou je možné vidět na Obr. 4.9. a Obr. 4.10. I když 

došlo k menšímu zhoršení Cl/Cd, profil má stále nižší hodnoty než referenční profil 

E423 a je stabilní. Tato varianta byla tedy vybrána pro následnou CFD simulaci.   

•  E423: min Cl/Cd = - 89 pro α = - 7.5 °  
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• Optimalizovaný profil: min Cl/Cd = - 96 pro α = - 5.5 ° 

 

Obr. 4.9 - Porovnání tvaru profilů 

 

Obr. 4.10 - Porovnání průběhů Cl/Cd 
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5 CFD 

Proudění a jeho účinky na obtékaná tělesa jsou zájmem vědců a inženýrů už několik 

staletí. Dříve bylo možné proudění vizualizovat jen pomocí experimentů například 

ofukování kouřem nebo přidáním barviva do proudu kapaliny. Co se týče silových 

účinků, ty byly možné určit pomocí analytických rovnic, ale jen pro velmi 

jednoduché případy a s řadou zjednodušení. Důležitými lidmi, kteří se zasadili o 

rozvoj tohoto vědního oboru jsou: 

15. století  Leonardo Da Vinci - objevení zákona kontinuity 

17. století  Newton   - základní zákony zachování 

18. století Euler   - věta o změně hybnosti, definice základních  

  pojmů 

Bernoulli - zákon zachování energie, teorém o celkové  

  energii tekutiny 

19.století Navier a Stokes - hybnostní rovnice skutečné tekutiny 

  Reynolds  - objev dvou druhů proudění (laminárního a  

  turbulentního) 

  Žukovský  - vztlaková síla na křídlový profil 

  Prandlt a Karmán - rovnice o mezní vrstvě  

Spolu s mechanikou tekutin se vyvíjely také numerické metody. Ty se využívají 

například k řešení soustav rovnic, numerickému derivování a integrování a 

diskretizaci rovnic. Velký zlom nastává s vynálezem počítačů. Ty umožnily rychlé 

počítání matematických problémů a staly se základním stavebním kamenem pro 

vytvoření CFD analýz. Tyto analýzy nám dávají možnost určit a eliminovat negativní 

vlivy proudění a využít ty pozitivní. 

Výhodou CFD a celkově všech počítačových simulací je v inženýrské praxi zkrácení 

doby návrhu výrobků. Je snadnější, a i rychlejší vytvořit model v počítačovém 

softwaru a parametrizovat ho než vytvářet spousty reálných modelů, například ze 

dřeva nebo odléváním či v dnešní době 3D tiskem, pro provedení experimentů. Dalo 

by se říci, že CFD je tedy praktičtější, nicméně má i své nevýhody. Vlivem zavedení 

zjednodušení lze získat i velmi nepřesné až nefyzikální výsledky proto je vždy 

vhodné tyto výsledky na závěr porovnat s experimentem. [29] 

5.1 Matematický a fyzikální popis 
CFD neboli Computational Fluid Dynamics vychází z fyzikálního popisu pohybu 

tekutiny. Tento pohyb a chování jsou určeny základními zákony zachování: zákon 

zachování hmotnosti, zákon zachování hybnosti a zákon zachování energie. Rovnice 

popisující první a druhý zákon se dohromady označují jako Navier-Stokesovy 

rovnice a jsou základní rovnice mechaniky tekutin. 
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Pro nestlačitelné, viskózní proudění mají tvar (zapsáno v sumační symbolice): 

• Hybnostní rovnice: 

 
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
 +

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
𝑣𝑗  =  −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 + 𝑎𝑖  + 𝜈

𝜕2𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
             (5.1) 

 

 1. člen: lokální zrychlení 

 2. člen: konvektivní zrychlení 

 3. člen: zrychlení od povrchových sil 

 4. člen: zrychlení od objemových sil 

 5. člen: zrychlení od smykových sil (difuzní člen) 

 

• Rovnice kontinuity: 

 
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖
 =  0                  (5.2) 

 

Jejich zavedením získáváme soustavu parciálních diferenciálních rovnic k jejichž 

řešení potřebujeme zadat okrajové a počáteční podmínky. Dalším krokem je převést 

rovnice na algebraické, k tomu se využívá diskretizace rovnic a řešené oblasti. U 

domény diskretizace spočívá v rozdělení oblasti na výpočetní síť. Pro každý element 

sítě jsou pak určeny potřebné diferenciální rovnice, které jsou diskretizací převedeny 

na algebraické. Pomocí těchto rovnic jsou jednotlivé elementy sítě provázaný mezi 

sebou. 

 Co se týče samotné diskretizace, existují tři hlavní metody, a to metoda 

konečných diferencí, metoda konečných prvků a metoda konečných objemů. První 

metoda je založena na aproximacích derivací v uzlových bodech. V dnešní době už 

se ale moc nevyužívá, neboť je vhodná jen pro jednoduché geometrie. Druhá metoda 

využívá aproximaci po částech lineární funkcí a uvažuje hodnoty proměnných 

v hraničních uzlech. Tato metoda se využívá hlavně v pevnostních výpočtech, pro 

CFD je ale nevhodná, neboť nevynucuje zákony zachování, které jsou u proudění 

tekutin velmi důležité. V CFD se tedy využívá metoda konečných objemů. Tato 

metoda využívá aproximace toku přes hranice kontrolního objemu a uvažuje hodnoty 

proměnných v těžištích kontrolních objemů (Obr. 4.7). Při diskretizaci se dále 

uplatňují prostorová interpolační schémata, která aproximují hodnoty proměnných 

mezi buňkami 

Většinou jsou ale hodnoty v buňkách neznáme a musí se určit iteračně, k tomu 

slouží řešiče. Asi nejpoužívanějším řešičem je segregovaný řešič SIMPLE, který řeší 

jednu Navier-Stokesovu rovnici za druhou. Tento řešič je určený pro nestlačitelné 

proudění, chybí tedy speciální rovnice pro tlak. Z toho důvodu se zavádí korekční 

tlaková rovnice. Dalšími řešiči jsou například SIMPLEC, PISO nebo SIMLER. 
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Obr. 5.1 - Metoda konečných objemů: výpočetní síť [33] 

K další komplikaci výpočtu dojde, pokud se vezme v úvahu turbulentní proudění. 

Turbulence sama o sobě není ještě zcela objasněna, je pouze popsána určitými 

charakteristickými vlastnostmi například: nahodilostí, chaotičností, nestacionaritou, 

prostorovou vířivostí, energetickou kaskádou a disipativností. V současnosti existují 

tři hlavní přístupy k modelování turbulentního proudění metoda přímé simulace 

(DNS), metoda velkých vírů (LES) a Reynoldsova metoda časového středování 

(RANS). S nárůstem výpočetních výkonů se také vyvinuly a hojně začaly používat 

hybridní metody kombinující výhody RANS a LES. První dvě metody poskytují 

přesnější a realističtější výsledky, ale za cenu velkých výpočetních nároků, proto se 

v praxi nejvíce uplatňuje metoda RANS. Tato metoda časově středuje Navier-

Stokesovy rovnice čímž dochází k určité ztrátě informací o proudění, výměnou za to 

je ale vyřešení úlohy v přijatelném výpočetním čase a výpočet bývá numericky 

stabilní. Aplikace této metody má za následek vznik tenzoru turbulentních 

Reynoldsových napětí. Tyto napětí jsou ale neznámá a vzniká tak problém s počtem 

neznámých (10) a počtem rovnic, které jsou k dispozici (4). Problém se řeší využitím 

Boussinesquovy hypotézy. Tato hypotéza předpokládá izotropní turbulenci, což není 

fyzikálně správně ale je to opět kompromis za cenu vyřešení úlohy. Díky této 

hypotéze se zredukuje počet neznámých a už tedy chybí jen jedna rovnice pro 

zavedenou veličinu turbulentní viskozity (která není konstantou ale vlastností 

proudění). Zde přichází na řadu turbulentní modely, které turbulentní viskozitu 

modelují.  

• 0 - rovnicové modely: Prandtlův model směšovací délky 

• 1 - rovnicové modely: Spalart Almaras 

• 2 - rovnicové modely k-ε (standart, RNG, realizable), k-ω (SST, klasic) 

• 3 - rovnicové modely: 𝑣2f 

• více rovnicové modely: RSM 

Asi nejpoužívanějšími jsou v dnešní době dvourovnicové modely. Tyto modely 

obsahují dvě transportní rovnice pro k (turbulentní kinetická energie) a ε (disipace 

turbulentní kinetické energie) nebo ω (míra disipace turbulentní kinetické energie). 
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Výhodou je, že neobsahují směšovací délku. Stačí tedy zadat jen okrajové podmínky. 

Co se týče použití, modely k-ε jsou vhodné pro počítání proudění vzdálenějšího od 

stěny s vyššími Reynoldsovými čísly. Oblast u stěny se modeluje pomocí stěnových 

funkcí, které překlenou viskózní a přechodovou část mezní vrstvy kde dochází 

k velkým rychlostním gradientům. Tyto modely tedy mají nižší požadavky na 

jemnost sítě u stěny. Druhá skupina modelů k-ω, je díky její schopnosti integrovat 

přes viskózní vrstvu vhodná pro počítání bodu odtržení mezní vrstvy a v úlohách kde 

dochází k zápornému tlakovému spádu. Důsledkem jsou ale velké nároky na kvalitu 

sítě u stěny. Parametr y+ by se měl na stěně pohybovat kolem hodnoty 1 a méně. 

Zajímavým modelem je varianta k-ω SST, tento model kombinuje pozitivní 

vlastnosti modelu k-ε s vlastnostmi k-ω. V praxi to znamená, že v oblasti vzdálenější 

od stěny, kde jsou vyšší Reynoldsova čísla používá model k-ε a v určitém místě 

v blízkosti stěny přepne na model k-ω. 

 

V současné době existuje několik hlavních softwarů, které lze k CFD simulaci využít. 

Mezi komerční patří například ANSYS, STAR-CCM+ nebo CFD-ACE+. Vedle této 

skupiny stojí ale i takzvané open-source softwary na jejichž využití nepotřebuje 

uživatel kupovat často velmi drahé licence a může je využívat zcela zdarma. Takové 

softwary jsou například OpenFOAM nebo CFDEM®project. Tyto softwary jsou na 

podobné úrovni jako komerční, nemají však tak dobrou technickou podporu a často 

není jejich grafické prostředí uživatelsky přívětivé. [31][32] 

5.2 OpenFOAM 
V této práci byl zvolen pro provedení CFD simulace open source software 

OpenFOAM. Tento software je určen k široké škále inženýrských úloh jako je 

turbulentní proudění tekutin, chemické reakce, přestup tepla nebo 

elektromagnetismu. K řešení CFD problémů využívá algoritmy Navier-Stokesových 

rovnic například řešič SIMPLE dále pak matematické metody konečných objemu a 

ploch, metody řešení soustav algebraických rovnic nebo linearizace nelineárních 

diferenciálních rovnic. Příklad implementace Navier-Stokesovy rovnice pro 

izotermní, nestlačitelné proudění bez působení vnějších sil: [36] 

 

 solve   
(  
 fvm: :ddt (U)  

+   fvm: :div (phi, U)  
• fvm: :laplacian (nu,U) 
= = 
– fvc: :grad(p); 

); 
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OpenFOAM je založen na adresářové struktuře (Obr. 5.2) a všechny potřebné 

knihovny (fyzikální modely, diskretizace), utility6 a řešiče jsou zapsány v textových 

souborech v programovacím jazyku C++, jak je možné vidět z předchozího příkladu. 

Z toho plyne vhodnost k úpravám kódů podle potřeb uživatele. Další výhodou 

OpenFOAMu je jeho dostupnost. Je možné jej volně stáhnout a není omezený 

velikostí domény ani počtem jader. Oproti komerčním softwarům ale nemá tolik 

ucelených podpůrných materiálu a je tak často potřeba hledat odpovědi na různých 

fórech a diskuzích.  

 

 

Obr. 5.2 - Struktura úlohy[34] 

Uživatel se s OpenFOAMem dorozumívá přes takzvané slovníky (Dict). Ty jsou 

uloženy ve třech hlavních podsložkách:  

• system – zde jsou soubory týkající se nastavení numeriky, řešiče a 

kontroly simulace 

• constant – tato složka obsahuje informace o výpočetní síti a 

materiálových vlastnostech 

• time directories – zahrnují okrajové, počáteční podmínky a řešení 

 

Při sestavování úlohy je nejlepší první krok projít již sestavené tutoriálové úlohy a ty 

následně upravovat do požadované podoby podle řešeného problému. Lze tak ušetřit 

čas a předejít zbytečným chybám jako jsou například chybějící čárky v kódu.   

Když je připravena podkladová úloha, je možné definovat výpočetní síť. Jednou 

ze základních utilit OpenFOAMu je aplikace blockMesh, která vytváří konformní 

                                                 
6utility – podpůrné aplikace napomáhající při tvorbě výpočetní sítě, úpravě 

geometrie, postprocessingu nebo manipulaci s daty  
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blokově strukturovanou síť. Uživatel ji ale musí ručně definovat pomocí vrcholů, 

proto je vhodná pro jednoduší geometrie. Další možností je importovat již hotovou 

objemovou síť z preprocessorového softwaru jako je TGrid, Gambit, ANSA nebo z 

CFD softwaru Fluent a STAR CCM+. Síť je možné dále vytvořit pomocí utility 

SnappyHexMesh (SHM), která generuje automatickou dominantě hexahedrální síť na 

základě importované povrchové sítě ve formátu stl. nebo obj. a jednoduché 

podkladové sítě vytvořené například pomocí blockMesh (Obr. 5.3). SHM vytváří 

objemovou sít ve třech fázích. V první fázi dělí podkladovou sít podle importované 

geometrie, následně rozhraní zahlazuje a zjemňuje. V poslední fázi vytváří na 

určených površích prizmatické vrstvy. Kromě těchto hlavních utilit nabízí 

OpenFOAM spoustu menší nápomocných utilit jako například kontrola sítě nebo 

geometrie (checkMesh, surfaceCheck) nebo dodatečné zjemnění povrchu 

(surfaceRefineRedGreen).  

 

Obr. 5.3 - SnappyHexMesh – tří fáze tvorby sítě[35] 

Po definování výpočetní sítě se přechází na nastavení okrajových a počátečních 

podmínek na hranicích. Typy podmínek jsou velmi podobné jako v ostatních CFD 

softwarech. Definují se hodnoty na vstupu a výstupu z domény (inlet, outlet). Dále 

pak na stěnách, kde může platit podmínka ulpívání nebo prokluzu a symetrické nebo 

periodické podmínky.  

Další fáze zahrnuje nastavení numeriky úlohy. Ta zahrnuje výběr řešiče a 

definování schémat. OpenFOAM nabízí plné spektrum již nakompilovaných řešičů 

pro nejrůznější fyzikální úlohy.  Nejdůležitějšími textovými soubory jsou v této fázi 

controlDict, fvSolution a fvScheme (Obr.xx). Ve souboru controlDict se volí 

nastavení iterací jejich počet, časový krok a ukládání. fvScheme určuje numerickou 

metodu a numerická schémata pro výpočet například divergencí, gradientů a 

interpolací. V souboru fvSolution se pak nastavují parametry řešičů (například 

tolerance), hodnoty korektorů a relaxačních faktorů numerických algoritmů.  

Po spočtení simulace následuje takzvaný postprocessing neboli vyhodnocení 

a vizualizace získaných dat. Pro tento případ je OpenFOAM navázán na 

postprocessingový software ParaView, který umožňuje například vykreslení kontur, 

vektorů nebo proudnic. [34][36] 
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6 CFD SIMULACE ZÁVODNÍHO VOZU A 

PŘÍTLAČNÉHO KŘÍDLA 

V poslední části této práce je provedena CFD simulace proudění kolem vybraného 

vozu s instalací referenčního profilu (E423) a zoptimalizovaného profilu. Cílem bylo 

zhodnotit vliv aerodynamických sil, které vytváří přítlačné křídlo, na celkové 

rozložení sil vozu a porovnat jednotlivé profily mezi sebou.  

 Porovnány jsou zejména přítlačné síly a rozložení tlakového koeficientu Cp na 

profilu křídla. Dále jsou prezentovány vizuální výsledky proudění kolem vozu a to 

zejména proudnic a vektorů rychlosti. Dohromady dávají tyto zjištěné výsledky 

ucelený pohled na proudění kolem obtékaného tělesa. Celá simulace byla provedena 

v OpenFOAM softwaru verze 6. Při výpočtu byla využita paralelizace výpočtu na 12 

jader. Jako základní nastavení byly použity textové soubory z tutoriálové úlohy 

„motorbike“ která se povahou řešenému problému blíží. 

6.1 Matematický model a okrajové podmínky 
Řešený problém představuje 3D simulaci přímé jízdy závodního vozu rychlostí 140 

km/h. Jedná se tedy o externí aerodynamiku. Proudění je uvažováno jako izotermní 

a nestlačitelné Proudící medium je vzduch (Newtonská tekutina) s fyzikálními 

vlastnostmi:  

• teplota T= 20 ° C 

• dynamická viskozita μ = 1.8375 105 kg/m s 

• hustota ρ = 1.225 kg/ 𝑚3 

Z matematického hlediska je potřeba definovat rovnice popisující proudění. Těmi 

jsou Navier-Stokesovy rovnice, které byly popsány v předchozí kapitole. 

S uvažováním stacionárního a turbulentního proudění se praxi nejvíce používá 

RANS metoda. Tato metoda časově středuje Navier-Stokesovy rovnice a zavádí 

turbulentní modely pro neznámou turbulentní viskozitu. Časovým středováním 

ztrácíme určité informace o proudění, dále pak s aplikací Boussinesquovy hypotézy, 

která předpokládá izotropní turbulenci, dochází k dalšímu zjednodušení. Výsledky 

po použití RANS jsou tedy diskutabilní. 

V této práci byl záměr využít pro modelování turbulence dvourovnicový 

model k-ω SST, tento model dobře předvídá separaci proudění, která nastává 

například na zadní části vozu a v úplavu za vozem. Předpokladem pro použití modelu 

k-ω SST je nicméně velmi nízký parametr y+ na stěně vozu (nejlépe kolem hodnoty 

1 a méně). Po vytvoření výpočetní sítě a provedení několika simulací bylo zjištěno, 

že na zvolené geometrii je obtížné dosáhnout tak nízkého parametru y+. Další 

variantou byl tedy model turbulence k-ε standart, který nepotřebuje takovou kvalitu 
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sítě u stěny, neboť využívá k modelování viskózní mezní vrstvy stěnové funkce. Tyto 

funkce nahradí vrstvu jednou buňkou a přemostí tak hodnoty řešené proměnné mezi 

hodnotou na stěně a hodnotou v buňce v blízkosti stěny. Bohužel ani 

s přenastaveními numerických schémat, úpravou relaxačních faktorů a úpravou 

nastavení síťování se tento model nepodařilo zkonvergovat. Bylo tedy rozhodnuto 

použít původní variantu model k-ω SST i za cenu špatného predikování turbulence. 

Toto rozhodnutí bylo uděláno na základě prozkoumání míst s vysokými hodnotami 

parametru y+, které se vesměs nacházely na karoserii vozu a ne na přítlačném křídle. 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá více optimalizací přítlačného křídla a vůz 

slouží spíše k vytvoření proudění na křídlo pod určitým úhlem, bylo shledáno použití 

tohoto modelu jako akceptovatelné pro porovnání profilů křídla mezi sebou. I tak je 

nutné upozornit, že získané výsledky jsou postiženy chybou a neměly by být dále 

reprodukovány.  

Co se týče nastavení modelu turbulence, počáteční hodnoty k a ω byly vypočteny na 

základě zvolené intenzity turbulence I = 2 % (poměr rychlostí fluktuací k střední 

hodnotě rychlosti) a odhadnutí délkového měřítka 𝑙𝑚 na základě největšího víru, 

který může v doméně vzniknout (většinou se uvažuje charakteristický rozměr 

obtékaného tělesa, v tomto případě to je délka vozu 𝑙1). Zvolená intenzita je vcelku 

nízká a odpovídá spíše proudění v aerodynamickém tunelu.  

• 𝑘 =  
1

2
 (𝐼 ∙ |𝑢|)2 = 0.91 𝑚2𝑠−2       (6.1) 

• ω =  
√𝑘

𝑙𝑚
 =

√𝑘

0.07∙ 𝑙
 = 3.4 𝑠−1       (6.2) 

 

Jako počáteční podmínky byly zvoleny rychlost na vstupu do domény 39 m/s 

(InletFixed Values) s relativním tlakem 0 Pa. Okrajová podmínka na výstupu 

z domény byla předepsána pomocí nulového gradientu tlaku (zeroGradient). 

Z důvodu rozsáhle domény byla využita rovina symetrie ve směru proudění. Na teto 

okrajové podmínce (symmetry) se vyžaduje nulová normálová rychlost a normálové 

komponenty všech veličin. Na spodní části domény, představující vozovku, a dále 

pak na celém geometrii vozu byla uvažovaná podmínka typu wall, která zaručuje 

ulpívání tekutiny na povrchu. Kola vozu i vozovka byly pro zjednodušení zvoleny 

jako stacionární. Tím došlo k zanedbání indukovaného odporu od rotujících kol a 

celkový odpor vozu se tak snížil. Na zbylý stěnách domény tj, boční a horní stěně 

dochází prokluzu tekutiny je zde proto zadána okrajová podmínka slip. Vedle 

okrajových a počátečních podmínek pro rychlosti a tlaky se definují také počáteční 

podmínky pro turbulentní veličiny (podle zvoleného modelu). Ty byly získány ze 

vztahů (6.1) a (6.2). 

6.2 Geometrie 
Jako základní geometrie vozu byla vybrána volně přístupná geometrie automobilu 

typu Porsche 911 Carrera RSR Turbo, zdroj [37]. Tato geometrie již obsahovala 
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přítlačné křídlo, ale vzhledem k tomu, že se nejednalo o originální tvar nebylo 

přítlačné křídlo dostatečně přesné. Proto bylo přistoupeno k nahrazení profilu 

přítlačného křídla referenčním profilem, aby bylo možné udělat porovnání 

se zoptimalizovaným profilem. Tato úprava byla provedena v preprocessingovém 

softwaru Blender.  

Parametry vozu: Rozměry přítlačného křídla: 

• délka 𝑙1: 4.128 m  

• šířka d: 1.896 m 

• výška h: 1.321 m 

• rozvor kol r: 2.272 m 

• čelní plocha S: 1.976 𝑚2 

• délka 𝑙2 : 1.92 m 

• šířka c (délka tětivy): 0.3 m  

Geometrie byla zjednodušena uzavřením motorového prostoru a uvažováním 

podvozkové části jako rovné plochy. Tato zjednodušení byla možná, vzhledem 

k řešenému problému. Tím je proudění na přítlačné křídlo, které je ovlivněno hlavně 

prouděním přes střechu vozu a bočními indukovanými víry. Z geometrie bylo dále 

odstraněno přítlačné křídlo a nahrazeno již zmiňovanými profily.  

 

Obr. 6.1 - Geometrie vozu (STL) 

Výpočetní doména měla tvar kvádru o rozměrech 120 m x 20 m x 20 m. Tyto rozměry 

byly zvoleny na základě doporučení: 5 délek vozu na výšku, 10 délek před vozem, 

20 délek za vozem a 5 délek po stranách. Důležitá je především vzdálenost konce 

domény od vozu, neboť na výstupu uvažujeme již ustálené proudění neovlivněné 

vozem. Vzhledem k velikosti domény byla využita rovina symetrie a doména se tak 

zmenšila na polovinu.  

6.3 Výpočetní síť 
K vytvoření výpočetní sítě byla využita OF utilita SnappyHexMesh (SHM) generující 

třídimenzionální hexahedrální síť. Tato síť je nestrukturální a konformní. Před 

aplikováním SHM byl povrch vozu upraven utilitou surfaceRefineRedGreen, která 

zjemňuje povrchovou síť. Jako vstup do SHM slouží definice vrcholů výpočetní 

domény (blockMesh) a naimportovaná povrchová síť vozu ve formátu stl. nebo obj. 

V blockMesh souboru se kromě vrcholů dále definuje základní počet dělení 

v jednotlivých směrech (x,y,z) a tím se určuje velikost základní buňky. V tomto 

případě bylo dělení v daných směrech (360 60 60) základní velikost hrany buňky 
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(úroveň 0) tedy odpovídá hodnotě 333 mm. V SHM souboru byly dále definovány 

dva zjemňující kvádry kolem celého vozu, a to z důvodu přesnějšího zachycení 

proudění v úplavu za vozem. Třetí menší kvádr byl vytvořen kolem geometrie 

přítlačného křídla opět z důvodu přesnějšího zachycení proudění. Tyto tři kvádry 

měly rozměry a zjemnění:  

• Box1: 24 m x 6 m x 4 m, velikost buňky (úroveň 2) 83.25 mm 

• Box2: 12 m x 2 m x 2 m, velikost buňky (úroveň 4) 20.8 mm 

• Box3: 0.7 m x 0.45 m x 1 m, velikost buňky (úroveň 7) 2.6 mm 

Dále bylo zadáno zjemnění kolem celého vozu do vzdálenosti 10 cm od jeho povrchu 

úrovní 5 (10 mm). Stejné zjemnění bylo definováno na plochách vozu. Na hranách 

byla zadána úroveň 6 (5 mm). 

Pro správné zachycení gradientů rychlosti v mezní vrstvě obtékaného vozu byly na 

jeho povrchu vytvořeny prizmatické vrstvy. Počet vrstev byl podle doporučení zvolen 

6 a poměr růstu vrstev 1.2. Výška první prizmatické vrstvy byla nastavena na 3 mm 

na základě požadované hodnoty parametru y+ pod 150. Na Obr. 6.2 je možné vidět 

prizmatické vrstvy na povrchu přítlačného křídla (profil E423). Jak lze vidět tvorba 

prizmatických vrstev selhala na odtokové hraně. Podobná problematická místa se 

vyskytla i na geometrii vozu (Obr. 6.4) a bohužel se je nepovedlo odstranit. V těchto 

místech jsou předpokládány problémy s numerickým řešením. Konečná síť 

obsahovala přibližně 30 milionů buněk většinou hexahedrálního tvaru. Síť 

vytvořenou na voze je možné vidět na Obr. 6.3.  

Je nutno podotknout, že se jednalo o průmyslovou geometrii vozu nikoli 

akademickou, tudíž povrchová síť byla již od začátku horší kvality. Jako další úskalí 

byl zjištěn formát geometrie stl, který se hůře upravuje narozdíl od CAD geometrie. 

Ukázalo se, že horší kvalita geometrie ve spojení s automatickým síťovačem SHM 

není nejlepším řešením. I když SHM umí vytvořit vcelku obstojnou síť je 

komplikované ho naladit pro komplexní geometrii. Lepším řešením by bylo využít 

k vytvoření objemové sítě některého preprocessorového softwaru  
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Obr. 6.2 - Prizmatické vrstvy kolem křídla 

 

Obr. 6.3 - Výpočetní sít kolem vozu 

 

Obr. 6.4 - Problémová místa na karoserii vozu 
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6.4 Nastavení řešiče a numerická schémata 
Pro simulaci byl zvolen řešič SIMPLE, který lze využít pro stacionární, nestlačitelné, 

turbulentní proudění. (V OpenFOAMU se tento řešič označuje názvem simpleFoam). 

Po problémech se sítí byla některá schémata přenastavena například:  

• gradScheme    cellMDLimited Gauss linear 1 

• div(phi,U)       bounded Gauss linearUpwindV cellMDLimited Gauss linear 1 

• laplacianSchemes Gauss linear limited corrected 0.5 

 

Pomocí korektoru a limiterů byla snaha stabilizovat řešení. Pro řešič SIMPLE byla 

zvýšena hodnota nNonOrthogonalCorrectors na 2. Tento korektor by měl zlepšit 

výpočet pro síť, která má problém s neortogonalitou. Dále bylo vyzkoušeno 

přenastavení relaxačních faktorů.  I přes všechna tyto přenastavení se ale nepovedlo 

zkonvergovat model k-ε standart, proto byl použit model k-ω SST. 

Při výpočtu byly sledovány rezidua rychlostí, tlaků, kontinuity, k, ω. Tyto rezidua 

vyjadřují míru nesplnění zákonů zachování.   

6.5 Vyhodnocení 
Všechny simulace byly provedeny se stejným nastavením, aby je bylo možné 

porovnat mezi sebou. Každá úloha se během 5000 iterací dostala na residua přibližně 

10−3 s prvním řádem přesnosti.  

 

První simulace vozu byly provedeny s odstraněným zadním křídlem, aby se lepe lépe 

určilo proudění přes střechu bez vlivu přítlačného křídla. Do oblasti před pomyslné 

křídlo bylo umístěno několik měřících bodů. Body byly umístěny na rovinu symetrie, 

aby se minimalizovala z-ová složka rychlosti. Z x-ové a y-ové složky se následně 

určil zprůměrováním hodnot posledních sto iterací úhel pod kterým proudí vzduch 

na přítlačné křídlo. Ten byl identifikován jako 6.5 ° (vůči rovině vozovky) ve výšce 

přibližně 0.35 m nad zadní částí vozu (1.2 m nad vozovkou).  
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Obr. 6.5 Proudění nad zadní částí vozu (rovina symetrie) 

 

 

Obr. 6.6 - Proudění ovlivněné přítomností křídla 

 

Další dvě simulace již obsahovaly nainstalované přítlačné křídlo. Úhel nastavení7 

křídel na voze byl určen podle sklonu proudění před křídlem a optimálního úhlu 

náběhů zjištěného v kapitole 4. Pro referenční profil E423 vyšel úhel nastavení -1° 

vůči rovině vozovky. U optimalizovaného profilu byl tento úhel + 1°.  

                                                 
7 úhel nastavení – úhel mezi rovinou vozovky a tětivou profilu 
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6.5.1 Porovnání vektorů rychlosti  

 

Obr. 6.7 - Vektory rychlosti, profil E423 

 

Obr. 6.8 - Vektory rychlosti, optimalizovaný profil 
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6.5.2 Porovnání tlakových polí kolem profilu 

 

 

Obr. 6.9 - Kontury tlaku, profil E423 

 

 

 

 

Obr. 6.10 - Kontury tlaku, optimalizovaný profil 
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6.5.3 Rozložení tlaku na přítlačném křídle 

 

Z rozložení tlaku na přítlačném křídle je vidět, že na horní straně křídla v oblasti na 

okrajích dochází k poklesu tlaku. Zde tedy nebude vytvořen přítlak ale naopak vztlak.  

 

Obr. 6.11 - Rozložení tlaku na přítlačném křídle (optimalizovaný profil) 

 

 

6.5.4 Porovnání přítlačných a odporových sil 

 

Během simulací byly sledovány vztlakové a odporové koeficienty na celém voze. 

Následným porovnáním simulací s křídlem s variantou bez křídla byly zjištěny 

rozdíly ve výsledných odporových a vztlakových silách. Tyto rozdíly určují vliv 

křídla na celkovou silovou rovnováhu vozu.  

Tab. 2 - Porovnání aerodynamických sil 

 Cl [-] Cd [-] Fl [N] Fd [N] ΔFl [N] ΔFd [N] 

Sim 1 -0.135 0.235 -238.95 415.96 - - 

Sim 2  -0.155 0.237 -274.36 419.50 -35.41 3.54 

Sim 3  -0.16 0.239 -283.21 423.045 -44.26 7.085 

 

• Sim 1 – simulace bez přítlačného křídla 

• Sim 2 – simulace s optimalizovaným profilem křídla 

• Sim 3 – simulace s referenčním profilem E423 

 

Ze získaných výsledků je vidět, že optimalizovaný profil vytváří menší přítlak než 

referenční profil E423. Rozdíl je necelý 1 N (1 kg). Získané hodnoty tedy 

neodpovídají očekávání. Tyto výsledky by se daly vysvětlit nesprávným nastavením 
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křídla na voze. Jak bylo zjištěno umístění křídla ovlivňuje proudění i v určitě 

vzdálenosti před sebou. Úhel proudění na křídlo určený ze simulace bez křídla tedy 

nemusí být přesný. Dále je potřeba zdůraznit, že optimalizace byla provedena ve 2D 

prostoru na rozdíl od CFD simulace ve 3D. Tato okolnost je velmi důležitá, neboť ze 

simulace vyplývá, že křídlo je funkční v oblasti za střechou vozu ale směrem 

k okrajům jeho funkčnost klesá. To je způsobeno změnou úhlu náběhu, který je 

ovlivněn prouděním po bocích vozu. Ze získaných hodnot lze určit že křídlo 

s profilem E423 působí přítlak přibližně 4.5 kg a s optimalizovaným profilem 3.5 kg. 

Oba tyto výsledky jsou nižší v porovnání s jinými přítlačnými křídly. To je 

pravděpodobně také způsobeno neoptimálním prouděním na krajích přítlačného 

křídla. Jiné vysvětlení může být, že se křídla navrhují více na maximální přítlak a na 

odpor se tolik nehledí. Upřednostňuje se tedy více stabilita řízení než úspora paliva.  
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7 ZÁVĚR 

Open-source softwary jsou v posledních letech stále více vyhledávanými nástroji 

v oblasti inženýrských úloh. Firmy se snaží omezit náklady spojené s drahými 

licencemi komerčních softwarů a hledají nová řešení. Proto se motivací této práce 

stala možnost využití open-source softwarů při optimalizaci tvaru zadního 

přítlačného křídla sportovního vozu. 

Přítlačná křídla umístěná na zadních částech vozů napomáhají stabilnějšímu 

řízení a tím i bezpečnější jízdě. I když vytváří přídavný odpor, jejich pozitivní 

vlastnosti převažují. Snahou této práce bylo navrhnout optimálnější tvar profilu 

křídla, který se bude vyznačovat vytvářením co největšího přítlaku s nejmenším 

odporem proti proudění. Tento návrhový parametr se označuje jako klouzavost. 

V první kapitole práce jsou charakterizovány druhy sil a momentů, které pří jízdě 

vozu vyvolává okolní proudění. Dále jsou zde uvedeny popisy několika 

aerodynamických prvků, které se běžně na vozech vyskytují, aby se zlepšil jejich 

aerodynamický výkon. Druhá kapitola už se zaměřuje na popis samotného profilu 

křídla. Aby byla možná jeho optimalizace je potřeba jeho tvar nejdříve matematicky 

popsat. K tomu se využívají parametrizační metody. V současné době existuje 

několik nejpoužívanějších metod například NACA, PARSEC nebo Hicks-Henneho 

tvarové funkce. Pro tuto práci byly nicméně vybrány dvě jednoduché analytické 

rovnice popisující tvar profilu pomocí jen šesti parametrů, díky tomu je lze snadněji 

implementovat do optimalizačního algoritmu. Tato parametrizační metoda byla 

následně validována, aby se ověřila její schopnost obsáhnout návrhový prostor. Dále 

bylo potřeba zvolit prostředek, který dokáže vyhodnotit aerodynamické 

charakteristiky profilů, a tak určit jejich aerodynamický výkon. Vzhledem 

k usnadnění optimalizace byl zvolen software Xfoil, který je určen pro 2D analýzu 

leteckých subsonických profilů.  

Jako optimalizační algoritmus byla vybrána diferenciální evoluce, která hledá 

globální minimum účelové funkce. Ta je podle dostupných zdrojů spolehlivá 

a snadněji naprogramovatelná. Výsledný proces optimalizace spočíval v řízeném 

vytváření profilů pomocí parametrické metody a diferenciální evoluce. Dále v 

posuzování jejich aerodynamické výkonosti v softwaru Xfoil a následné úpravě 

parametrů profilu. Tímto cyklem vznikly desítky různých profilů, než byl nalezen ten 

nejoptimálnější. Při optimalizování byly vyzkoušeny dva tvary účelové funkce. První 

tvar měl podobu poměru Cl/Cd a algoritmus hledal jeho minimu na rozsahu 

náběžných úhlů α. Tato varianta se ukázala být jako nevhodná, neboť získaný profil 

dosáhl velmi nízké hodnoty Cl/Cd, ale jen na velmi úzkém rozsahu náběžných úhlů. 

V praxi by byl tedy velmi nestabilní, proto byl vyzkoušen jiný tvar účelové funkce. 

Ten představoval součet poměrů Cl/Cd ve třech různých úhlech náběhu. Celkově byly 

vyzkoušeny tři sady úhlů náběhu. Touto úpravou účelové funkce se dosáhlo 

stabilnějšího průběhu Cl/Cd. pro všechny tři sady úhlů náběhu, průběhy si byly také 

velmi podobné. Všechny tři získané profily navíc trpěli na velmi malou tloušťku 

v oblasti před odtokovou hranou.  Byl proto vybrán jeden z těchto profilů a manuální 
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úpravou pozměněn, aby se zvýšila jeho tloušťka a zachoval průběh Cl/Cd. Všechny 

získané profily byly vždy porovnány se zvoleným referenčním profilem E423.  

Dalším pokračováváním v této problematice by mohlo být vyzkoušení jiné 

parametrizační metody například Hicks-Henneho tvarových funkcí. 

Po získání tvaru optimalizovaného profilu byla snaha ověřit jeho 

aerodynamické vlastnosti umístěním na geometrii vozu a provedením 3D CDF 

simulace. Simulace byla provedena taktéž pro referenční profil E423. K CFD analýze 

byl využit open-source software OpenFOAM. K vytvoření objemové výpočetní sítě 

byla využita již implementovaná utilita SnappyHexMesh, která vytváří automaticky 

hexahedrální síť na základě stl. geometrie a podkladové sítě. V této části práce se 

vyskytl asi největší problém, neboť horší kvalita geometrie vozu ve spojení 

s automaticky generovanou sítí, měla za následek špatnou kvalitu výsledné sítě. I přes 

změnu nastavení se tento problém nepovedlo vyřešit. V návaznosti pak vnikl další 

problém s volbou turbulentního modelu. Pro dobré zachycení proudění kolem vozu 

by byl nejvhodnější model k-ω SST, ten ale vyžaduje velmi kvalitní síť, snahou tedy 

bylo použít model k-ε standart který není tak náchylný na kvalitu sítě. Tento model 

se však nepovedlo zkonvergovat ani se změnou relaxačních faktoru a dalších 

nastavení zlepšujících stabilitu výpočtu, proto bylo rozhodnuto využít původní model 

k-ω SST i za cenu nepřesné predikce turbulence. Získané výsledky jsou tedy 

postiženy chybou. 

 Z porovnání výsledků profilů mezi sebou vyplývá jako lepší referenční profil, 

to je pravděpodobně způsobeno nepřesným úhlem nastavení křídla na voze nebo 

horší kvalitou buněk v oblasti nátokové hrany optimalizovaného profilu.  Co se týče 

celkového zhodnocení přítlačného křídla, ze simulace bylo zjištěno že vytváří menší 

přítlak než běžná přítlačná křídla. Tyto výsledky mohou být důsledkem 

neoptimálního proudění na okrajích křídla. Při další optimalizaci by mělo být 

zváženo zkroucení křídla na jeho koncích, aby se zlepšit úhel náběhu v této části.  

Dalším vysvětlením získaných výsledků, může být fakt, že se přítlačná křídla 

navrhují spíše na maximální přítlak nehledě na zvýšený odpor proti proudění.  

  

Pro další CFD analýzy by bylo vhodné vyzkoušet jiný způsob tvorby výpočetní sítě, 

například využitím preprocesorového softwaru ANSA, kde má uživatel nastavení sítě 

více pod kontrolou. Dále by pro ověření výsledků měla být provedena analýza vlivu 

jemnosti sítě na výsledné hodnoty. Ty by se se zjemňováním již neměly měnit. Mimo 

těchto doporučení by bylo zajímavé dále vyzkoušet simulaci s rotujícími koly, které 

vytváří indukovaný odpor a výsledky se tak více blíží realitě.  

  

 

 

 

 



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

56 

 

 

Literatura 
[1] KOVANDA, Bohuslav a Jan KOVANDA. Aerodynamika vozidel. Praha: 

Vydavatelství ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01942-x. 

[2] SMOKERS, Richard t. m, Maarten VERBEEK a Stephan VAN ZYL. EVs 

and post 2020 CO2 targets for passenger cars. In: 2013 World Electric 

Vehicle Symposium and Exhibition (EVS27) [online]. IEEE, 2013, s. 1-11 

[cit. 2019-03-13]. DOI: 10.1109/EVS.2013.6915006. ISBN 978-1-4799-3832-

2. Dostupné z: https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.lib.vutbr.cz/document/6915006?arnumber=6915006 

[3] KATZ, Dr. Joseph. An Introduction to Automobile Aerodynamics: More than 

Meets the Eye. Mechanix Illustrated: Technica Curiosa [online]. 4.3. 2017 

[cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

https://mechanixillustrated.technicacuriosa.com/2017/03/04/an-introduction-

to-automobile-aerodynamics/ 

[4] JANALÍK, Jaroslav. Obtékání a odpor těles [online]. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita, 2008 [cit. 2019-03-11]. ISBN isbn978-80-248-

1911-2. 

[5] S2000 Aerodynamics. RobRobinette [online]. [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

https://robrobinette.com/S2000Aerodynamics.htm 

[6] Universal Sedan Aluminum GT Rear Trunk Wing Racing Spoiler 

Black. Restomods [online]. [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: 

http://images.restomods.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/9o0AAOSwT01bOu

AZ/$/Universal-Sedan-Aluminum-GT-Rear_1.JPG 

[7] Durrer, Simon, "Aerodynamics of Race Car Wings: A CFD Study" (2016). 

Masters Theses. 798. http://scholarworks.gvsu.edu/theses/798 

[8] KUREC, Krzysztof, Michał REMER, Tobiasz MAYER, Sylwester TUDRUJ 

a Janusz PIECHNA. Flow control for a car-mounted rear wing. International 

Journal of Mechanical Sciences [online]. Elsevier, 2019, 152(Volume 152), 

384-399 [cit. 2019-03-13]. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2018.12.034. ISSN 0020-

7403. Dostupné z: https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0020740318318484 

[9] OEM VORTEX GENERATOR. Car Mods Australia[online]. [cit. 2019-05-

22]. Dostupné z: https://www.carmodsaustralia.com.au/Subaru-E751SVA000-

OEM-Vortex-Generator-WRX/STi-2015 

[10] Foliatec Downforce přítlačná křidélka. Reviloshop[online]. [cit. 2019-05-22]. 

Dostupné z: https://www.reviloshop.cz/foliatec-downforce-pritlacna-kridelka-

sada-2ks/ 

[11] Rear Diffuser Universal Fitment. Amazon [online]. [cit. 2019-05-22]. 

Dostupné z: https://www.amazon.com/Diffuser-Universal-Unpainted-IKON-

MOTORSPORTS/dp/B07DXPJYQY 

[12] G8Only Front Splitter. G8only [online]. [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: 

https://g8only.com/product/g8only-front-splitter/ 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.lib.vutbr.cz/document/6915006?arnumber=6915006
https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.lib.vutbr.cz/document/6915006?arnumber=6915006
https://mechanixillustrated.technicacuriosa.com/2017/03/04/an-introduction-to-automobile-aerodynamics/
https://mechanixillustrated.technicacuriosa.com/2017/03/04/an-introduction-to-automobile-aerodynamics/
https://robrobinette.com/S2000Aerodynamics.htm
http://images.restomods.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/9o0AAOSwT01bOuAZ/$/Universal-Sedan-Aluminum-GT-Rear_1.JPG
http://images.restomods.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/9o0AAOSwT01bOuAZ/$/Universal-Sedan-Aluminum-GT-Rear_1.JPG
http://scholarworks.gvsu.edu/theses/798
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0020740318318484
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0020740318318484
https://www.carmodsaustralia.com.au/Subaru-E751SVA000-OEM-Vortex-Generator-WRX/STi-2015
https://www.carmodsaustralia.com.au/Subaru-E751SVA000-OEM-Vortex-Generator-WRX/STi-2015
https://www.reviloshop.cz/foliatec-downforce-pritlacna-kridelka-sada-2ks/
https://www.reviloshop.cz/foliatec-downforce-pritlacna-kridelka-sada-2ks/
https://www.amazon.com/Diffuser-Universal-Unpainted-IKON-MOTORSPORTS/dp/B07DXPJYQY
https://www.amazon.com/Diffuser-Universal-Unpainted-IKON-MOTORSPORTS/dp/B07DXPJYQY
https://g8only.com/product/g8only-front-splitter/


VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

 

     

 

57 

 

[13] SLAVĚTÍNSKÝ, Dušan. Profil křídla. O letadlech [online]. [cit. 2019-03-17]. 

Dostupné z: 

http://www.slavetind.cz/stavba/konstrukce/kridlo/Profil_kridla.aspx 

[14] JAHODA, M. Hydromechanické procesy: Obtékání těles [online]. In: . s. 33 

[cit. 2019-03-17]. Dostupné z: https://docplayer.cz/1006304-

Hydromechanicke-procesy-obtekani-teles.html 

[15] D. A. Masters, N. J. Taylor, T. C. S. Rendall, C. B. Allen, and D. J. Poole.  

"Geometric Comparison of Aerofoil Shape Parameterization Methods", AIAA 

Journal, Vol. 55, No. 5 (2017), pp. 1575-1589. 

https://doi.org/10.2514/1.J054943 

[16] ZIEMKIEWICZ, David. Simple analytic equation for airfoil shape description 

[online]. Poland,2017. [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/312222678_Simple_analytic_equati

on_for_airfoil_shape_description. UTP University of Science and 

Technology,. 

[17] Airfoil Tools [online]. [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: http://airfoiltools.com/ 

[18] In: EL SPEEDO [online]. [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/paraglidingskola/aerodynamika/profil 

[19] TETIVA, Antonín. Vymezení aplikačních oblastí metod CFD ve vývojovém 

procesu letounu a jejich použití při návrhu vztlakové klapky. Brno: VUT v 

Brně, 2001, 24 s. ISBN 80-214-1919-9. 

[20] DRELA, Mark a Harold YOUNGREN. XFOIL 6.9 User Primer [online]. In: . 

30.11. 2001 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 

http://web.mit.edu/aeroutil_v1.0/xfoil_doc.txt 

[21] Chapter 5: Genetic Algorithm. GitHub: DilvanLab [online]. [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: http://dilvanlab.github.io/old/dilvan/thesis.phd/genetic.html 

[22] SUCHOMEL, Ondřej a Tomáš HYHLÍK. Optimalizační metody v CFD – 

diferenciální evoluce [online]. In: . Praha: Fakulta strojní ČVUT, s. 11 [cit. 

2019-04-11]. Dostupné z: http://www.suchomel.org/files/Optimalizace-v-

CFD.pdf 

[23] POLÁKOVÁ, Radka. Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce. Ostrava, 

2014. Doktorská disertační práce. Ostravská univerzita v Ostravě. Vedoucí 

práce Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. 

[24] HAPALA, Prokop. Xfoil & Python: optimization of airfoil by genetic 

algorithm :). In: YouTube [online]. 10. 10. 2011 [cit. 2019-04-12]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=od94WUiZVTY 

[25] Scipy.optimize.differential_evolution. SciPy.org [online]. Feb 20, 2016 [cit. 

2019-04-12]. Dostupné z: https://docs.scipy.org/doc/scipy-

0.17.0/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html#scipy-

optimize-differential-evolution 

[26] MURCIA, Juan P; PINILLA, Álvaro. CFD Analysis of Blunt Trailing Edge 

Airfoils Obtained with Several Modification Methods. rev.ing.,  Bogotá ,  n. 

http://www.slavetind.cz/stavba/konstrukce/kridlo/Profil_kridla.aspx
https://docplayer.cz/1006304-Hydromechanicke-procesy-obtekani-teles.html
https://docplayer.cz/1006304-Hydromechanicke-procesy-obtekani-teles.html
https://doi.org/10.2514/1.J054943
http://airfoiltools.com/
https://sites.google.com/site/paraglidingskola/aerodynamika/profil
http://web.mit.edu/aeroutil_v1.0/xfoil_doc.txt
http://dilvanlab.github.io/old/dilvan/thesis.phd/genetic.html
http://www.suchomel.org/files/Optimalizace-v-CFD.pdf
http://www.suchomel.org/files/Optimalizace-v-CFD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=od94WUiZVTY
https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.17.0/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html#scipy-optimize-differential-evolution
https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.17.0/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html#scipy-optimize-differential-evolution
https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.17.0/reference/generated/scipy.optimize.differential_evolution.html#scipy-optimize-differential-evolution


VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

58 

 

33, p. 14-24,  May  2011 .   Available from 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

49932011000100003&lng=en&nrm=iso>. access on  22  May  2019. 

[27] MELIN, Tomas a Roland GÅRDHAGEN. Aerodynamic Validation of a 

Parametric Airfoil Description [online]. , 9 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: 

https://aerospace-

europe.eu/media/books/CEAS2015_133.pdf?fbclid=IwAR1Q8I2KeT3JrUM2

2rGcrb8pJyAp6m3RqORImjs-CPJDc9uudWelKE59dCU 

[28] KOSTROUN, Tomáš. Aerodynamika [online]. [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: 

http://aa.fd.cvut.cz/wp-

content/uploads/2013/06/aerodynamika.pdf?fbclid=IwAR3YbUuGOV_xLrU

O3q5USOEo4SUwRfIxsA33ynUnxRiGoqDpG_0CqxesIYk 

[29] ŠOB, František. Hydromechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM 

s.r.o, 2002, 238 s. : il. ISBN 80-214-2037-5. 

[30] STRNAD, Bohumír. 2D řešení aerodynamických charakteristik vztlakové 

mechanizace panelovou metodou druhého řádu. Brno: VUT, 2003, 20 s. ISBN 

80-214-2525-3. 

[31] VLČEK, Petr. MODELOVÁNÍ TURBULENTNÍHO PROUDĚNÍ [online]. 

In: . s. 21 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: 

http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2013/pdf/3509.pdf?fbclid=IwAR2GKhqpdCWh9q8

iqiZNqwUnbQ4dBhcyDCafNGC_990f93vWsw0SnE-_skA 

[32] RUDOLF, Pavel. Přednášky : Výpočtové Modelování Proudění. Brno, 2019. 

[33] Počítačová dynamika tekutin (CFD): Řešení rovnic - metoda konečných 

objemů [online]. In: . [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: 

https://vscht.cz/uchi/ped/cfd/cfd.metoda_konecnych_objemu.pdf?fbclid=IwA

R1yXoH6O2O9kW7IugwrUwBcrwWEzQWE1FAsd9cibmThAbk1DYt66Rk

M0mY 

[34] ZBAVITEL, J. Openfoam: možnosti open-source CFD. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2016. 49s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Jiří Kozák. 

[35] OpenFOAM: User Guide [online]. In: . 10th July 2018 [cit. 2019-05-24]. 

Dostupné z: http://foam.sourceforge.net/docs/Guides-

a4/OpenFOAMUserGuide-

A4.pdf?fbclid=IwAR2VsO1LnVSLYEcC_h0nRgY37sFvL6GKiLuBB43eiGn

pHbw2BMXafgYXXeo 

[36] ISOZ, Martin. Představení OpenFOAM [online]. In: . 9. února 2016 [cit. 

2019-05-24]. Dostupné z: 

https://old.vscht.cz/mat/OFSem/03_prezentace/OFSemV1_Isoz.pdf?fbclid=Iw

AR0HrgHxAxxN3Gjh-

kSb2YOMGP5w1Lhn4FJiMEgCybFpWnrTu_DYhX42Ncw 

[37] Prosche 911 Race free 3d model. In: 3Dmag.org [online]. 12 August 2018 [cit. 

2019-05-24]. Dostupné z: 

http://3dmag.org/en/market/download/item/5775/?fbclid=IwAR2lwQJO0EGT

WJA3wfFsak9bK_CL5GxTexxhSyNyJsCYO5n-EwcTwp8DvNc  

https://aerospace-europe.eu/media/books/CEAS2015_133.pdf?fbclid=IwAR1Q8I2KeT3JrUM22rGcrb8pJyAp6m3RqORImjs-CPJDc9uudWelKE59dCU
https://aerospace-europe.eu/media/books/CEAS2015_133.pdf?fbclid=IwAR1Q8I2KeT3JrUM22rGcrb8pJyAp6m3RqORImjs-CPJDc9uudWelKE59dCU
https://aerospace-europe.eu/media/books/CEAS2015_133.pdf?fbclid=IwAR1Q8I2KeT3JrUM22rGcrb8pJyAp6m3RqORImjs-CPJDc9uudWelKE59dCU
http://aa.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2013/06/aerodynamika.pdf?fbclid=IwAR3YbUuGOV_xLrUO3q5USOEo4SUwRfIxsA33ynUnxRiGoqDpG_0CqxesIYk
http://aa.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2013/06/aerodynamika.pdf?fbclid=IwAR3YbUuGOV_xLrUO3q5USOEo4SUwRfIxsA33ynUnxRiGoqDpG_0CqxesIYk
http://aa.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2013/06/aerodynamika.pdf?fbclid=IwAR3YbUuGOV_xLrUO3q5USOEo4SUwRfIxsA33ynUnxRiGoqDpG_0CqxesIYk
http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2013/pdf/3509.pdf?fbclid=IwAR2GKhqpdCWh9q8iqiZNqwUnbQ4dBhcyDCafNGC_990f93vWsw0SnE-_skA
http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2013/pdf/3509.pdf?fbclid=IwAR2GKhqpdCWh9q8iqiZNqwUnbQ4dBhcyDCafNGC_990f93vWsw0SnE-_skA
https://vscht.cz/uchi/ped/cfd/cfd.metoda_konecnych_objemu.pdf?fbclid=IwAR1yXoH6O2O9kW7IugwrUwBcrwWEzQWE1FAsd9cibmThAbk1DYt66RkM0mY
https://vscht.cz/uchi/ped/cfd/cfd.metoda_konecnych_objemu.pdf?fbclid=IwAR1yXoH6O2O9kW7IugwrUwBcrwWEzQWE1FAsd9cibmThAbk1DYt66RkM0mY
https://vscht.cz/uchi/ped/cfd/cfd.metoda_konecnych_objemu.pdf?fbclid=IwAR1yXoH6O2O9kW7IugwrUwBcrwWEzQWE1FAsd9cibmThAbk1DYt66RkM0mY
http://foam.sourceforge.net/docs/Guides-a4/OpenFOAMUserGuide-A4.pdf?fbclid=IwAR2VsO1LnVSLYEcC_h0nRgY37sFvL6GKiLuBB43eiGnpHbw2BMXafgYXXeo
http://foam.sourceforge.net/docs/Guides-a4/OpenFOAMUserGuide-A4.pdf?fbclid=IwAR2VsO1LnVSLYEcC_h0nRgY37sFvL6GKiLuBB43eiGnpHbw2BMXafgYXXeo
http://foam.sourceforge.net/docs/Guides-a4/OpenFOAMUserGuide-A4.pdf?fbclid=IwAR2VsO1LnVSLYEcC_h0nRgY37sFvL6GKiLuBB43eiGnpHbw2BMXafgYXXeo
http://foam.sourceforge.net/docs/Guides-a4/OpenFOAMUserGuide-A4.pdf?fbclid=IwAR2VsO1LnVSLYEcC_h0nRgY37sFvL6GKiLuBB43eiGnpHbw2BMXafgYXXeo
https://old.vscht.cz/mat/OFSem/03_prezentace/OFSemV1_Isoz.pdf?fbclid=IwAR0HrgHxAxxN3Gjh-kSb2YOMGP5w1Lhn4FJiMEgCybFpWnrTu_DYhX42Ncw
https://old.vscht.cz/mat/OFSem/03_prezentace/OFSemV1_Isoz.pdf?fbclid=IwAR0HrgHxAxxN3Gjh-kSb2YOMGP5w1Lhn4FJiMEgCybFpWnrTu_DYhX42Ncw
https://old.vscht.cz/mat/OFSem/03_prezentace/OFSemV1_Isoz.pdf?fbclid=IwAR0HrgHxAxxN3Gjh-kSb2YOMGP5w1Lhn4FJiMEgCybFpWnrTu_DYhX42Ncw


VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

 

     

 

59 

 

Seznam zkratek 
CFD Computational Fluid Dynamics 

NACA National Advisory Committee for Aeronautics 

CST Class Shape Transformation 

SVD Singular Value Decomposition 

PARSEC Parameterised Sections 

SIMPLE Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equation 

SIMPLEC  SIMPLE-Consistent 

SIMPLER SIMPLE Revised 

PISO Pressure-Implicit with Splitting of Operators 

DNS Direct Numerical Simulation 

LES Large eddy simulation 

RANS Reynolds averaged Navier Stokes 

RNG Renormalization Group 

SST Shear Stress Transport 

RSM Reynolds stress modely 

SHM Snappy Hex Mesh 
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Seznam veličin 
𝑝 [𝑃𝑎] tlak 

𝑞 [𝑃𝑎] dynamický tlak 

𝜌 [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] hustota 

v [𝑚 𝑠⁄ ] rychlost 

𝐷 [𝑁] sila odporová 

𝐿 [𝑁] sila vztlaková 

Q [𝑁] sila boční 

𝑀𝑜 [𝑁 𝑚⁄ ] moment klopivý 

𝑁 [𝑁 𝑚⁄ ] moment zatáčivý 

𝐾 [𝑁 𝑚⁄ ] moment klonivý 

S [𝑚2] plocha 

𝑙1 [𝑚] délka vozidla 

𝑑 [𝑚] šířka vozidla 

ℎ [𝑚] výška vozidla 

𝑟 [𝑚] rozvor vozidla 

𝑙2 [𝑚] délka křídla 

𝑐 [𝑚] šířka křídla (délka tětivy) 

𝑘 [𝑚2 ∙ 𝑠−2] turbulentní kinetické enegie 

휀 [𝑚2 ∙ 𝑠−3] disipace turbulentní kinetické enegie 

𝜔 [𝑠−1] míra disipace turbulentní kinetické enegie 

𝛼 [°] uhel náběhu 

𝜈 [𝑚2 ∙ 𝑠−1] kinematická viskozita 

𝜇 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] dynamická viskozita 

𝐺 [−] počet generací 

𝐶𝑅 [−] konstanta křížení  

𝐹 [−] mutační konstanta 

𝑁𝑃 [−] počet rodičů 

𝑀 [−] Machovo číslo 

𝑅𝑒 [−] Reynoldsovo číslo 

𝐶𝑙 [−] koeficient vztlaku 

𝐶𝑑 [−] koeficient odporu 

𝐶𝑄 [−] koeficient boční síly 

𝐶𝑀 [−] koeficient klopivého momentu 

𝐶𝑁 [−] koeficient zatáčivého momentu 

𝐶𝐾 [−] koeficient klonivého momentu 

𝐶𝑃 [−] tlakový koeficient 

𝜏 [𝑃𝑎] smykové napětí 

𝐶𝐾 [−] koeficient klonivého momentu 

𝑇 [°𝐶] teplota 

I [%] intenzita turbulence 



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

 

     

 

61 

 

Seznam obrázků 
Obr. 1.1 Silové zatížení vozu, převzato z [8] ............................................................. 9 
Obr. 1.2 Indukovaný odpor: porovnání obtékání vozu s obtékáním krátkého křídla [1]

 .......................................................................................................................... 10 
Obr. 1.3 - Zadní přítlačné křídlo převzato z [6] ....................................................... 12 

Obr. 1.4 - Spoiler na zadním kufru, čárkovaně vyznačena oblast nízkého tlaku[5] . 13 
Obr. 1.5 - Generátory vírů, převzato z [9] ................................................................ 13 
Obr. 1.6 - Křidélka, převzato z [10] ......................................................................... 13 
Obr. 1.7 - Difuzor, převzato z [11] ........................................................................... 14 
Obr. 1.8 - Splitter, převzato z [12] ............................................................................ 14 

Obr. 2.1 - Obtékání těles, pro Reynoldsovo číslo > 104 [14] ................................. 15 
Obr. 2.2 - 2D geometrie profilu [13] ........................................................................ 16 

Obr. 2.3 - Rozložení tlaku na povrchu profilu, α – úhel náběhu, (+) přetlak, (-) 

podtlak, [18] ..................................................................................................... 21 
Obr. 2.4 - Proudění v mezní vrstvě [28] ................................................................... 22 

Obr. 2.5 - Xfoil: Rozložení panelů na profilu E423, 200 panelů, max. panelový úhel 

15.8° ................................................................................................................. 23 

Obr. 2.6 - Xfoil: Nahoře: Rozložení koeficientu 𝐶𝑃 na profilu E423, (červeně – 

spodní strana, modře – horní strana), Dole: odtržení mezní vrstvy .................. 25 
Obr. 2.7 - Xfoil: Charakteristiky profilu, zleva: polára, vztlaková a momentová čára, 

přechod z laminárního do turbulentního proudění pro dané 𝐶𝑙 (horní a spodní 

povrch) .............................................................................................................. 25 
Obr. 3.1 - Schéma optimalizačního algoritmu.......................................................... 28 

Obr. 4.1 - Validace parametrické metody: porovnání tvarů původních 

a reprodukovaných profilů ............................................................................... 30 

Obr. 4.2 - Validace parametrické metody: porovnání vztlakových čar profilů ........ 30 
Obr. 4.3 - Validace parametrické metody: porovnání polár profilů ......................... 31 
Obr. 4.4 - Porovnání tvaru původního a optimalizovaného profilu a závislosti Cl/Cd 

na úhlech náběhu .............................................................................................. 32 
Obr. 4.5 - Varianta 1: Porovnání tvaru původního a optimalizovaného profilu....... 33 
Obr. 4.6 - Varianta 2: Porovnání tvaru původního a optimalizovaného profilu....... 34 

Obr. 4.7 - Varianta 3: Porovnání tvaru původního a optimalizovaného profilu....... 34 
Obr. 4.8 - Porovnání závislostí Cl/Cd na úhlech náběhu ......................................... 35 

Obr. 4.9 - Porovnání tvaru profilů ............................................................................ 36 
Obr. 4.10 - Porovnání průběhů Cl/Cd ...................................................................... 36 
Obr. 5.1 - Metoda konečných objemů: výpočetní síť [33] ....................................... 39 

Obr. 5.2 - Struktura úlohy[34] .................................................................................. 41 
Obr. 5.3 - SnappyHexMesh – tří fáze tvorby sítě[35] .............................................. 42 
Obr. 6.1 - Geometrie vozu (STL) ............................................................................. 45 

Obr. 6.2 - Prizmatické vrstvy kolem křídla .............................................................. 47 

Obr. 6.3 - Výpočetní sít kolem vozu ........................................................................ 47 
Obr. 6.4 - Problémová místa na karoserii vozu ........................................................ 47 
Obr. 6.5 Proudění nad zadní částí vozu (rovina symetrie) ....................................... 49 
Obr. 6.6 - Proudění ovlivněné přítomností křídla..................................................... 49 

Obr. 6.7 - Vektory rychlosti, profil E423 ................................................................. 50 
Obr. 6.8 - Vektory rychlosti, optimalizovaný profil ................................................. 50 

Obr. 6.9 - Kontury tlaku, profil E423 ....................................................................... 51 



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

62 

 

Obr. 6.10 - Kontury tlaku, optimalizovaný profil .................................................... 51 

Obr. 6.11 - Rozložení tlaku na přítlačném křídle (optimalizovaný profil) .............. 52 
  

Seznam tabulek 
Tab. 1 - Hodnoty parametru 𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡 pro určité situace .............................................. 24 

Tab. 2 - Porovnání aerodynamických sil ................................................................. 52 

  



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

 

     

 

63 

 

Seznam příloh 

Příloha 1.: Rozložení tlaku na povrchu vozu............................................................ 64 
Příloha 2.: Rozložení rychlosti na povrchu vozu...................................................... 64 
Příloha 3.: Kontury tlaku na rovině symetrie ........................................................... 65 
Příloha 4.: Kontury rychlosti na rovině symetrie ..................................................... 65 

Příloha 5.: Proudnice kolem vozu ............................................................................ 66 
  



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

64 

 

Přílohy 

 

Příloha 1.: Rozložení tlaku na povrchu vozu 

 

 

Příloha 2.: Rozložení rychlosti na povrchu vozu 

 

 

 

 



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

 

     

 

65 

 

 

Příloha 3.: Kontury tlaku na rovině symetrie 

 

 

Příloha 4.: Kontury rychlosti na rovině symetrie 

 

 

 



VUT-EU-ODDI-13303-05-19 

 

66 

 

Příloha 5.: Proudnice kolem vozu 

 


