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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění vzduchu před třemi různými 

automobilovými vyústkami. Pomocí termoanemometrie bylo detailně změřeno 

rychlostní pole a intenzita turbulence v prostoru. Poté bylo provedeno stejné měření a 

validace dat pomocí vizualizační metody PIV. Byl zkoumán rozdíl dosažených dat 

z obou metod a konstrukční provedení vyústek, které zásadně ovlivňuje proudění 

vzduchu. Smyslem práce je získání dat o rychlostním poli pomocí dvou metod a jejich 

následné využití k validaci numerických simulací, které budou v budoucnu prováděny. 

Součástí diplomové práce je také výpočet nejistot měření. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Termoanemometrie, CTA, vizalizační metoda, PIV, rychlostní pole, vektorové 

rychlostní pole, automobilová vyústka, tepelná pohoda 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Diploma thesis deals with a research of the flow in front of three different automotive 

vents. The velocity field and intensity of the turbulence was measured in detail, using 

thermoanemometry. After that the same data was measured with PIV method and 

validation was performed. The difference between achieved data was investigated. 

The design among the vents was also investigated, because it’s fundamentally affects 

the air flow. The purpose of this thesis is to obtain data about the velocity field using 

two methods and their subsequent use to validate numerical simulations, which will be 

performed in the future. The diploma thesis also contains the calculation of 

measurement uncertainty. 

 

KEYWORDS 

Thermoanemometry, CTA, visualisation method, PIV, velocity field, vector velocity 

field, automotive vent, thermal comfort 
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1. ÚVOD 

Člověk tráví většinu života ve vnitřním prostředí. Je tedy kladen velký důraz na jeho 
tepelnou pohodu. Každý člověk, ať vlastní či nevlastní automobil, už někdy v nějakém 
cestoval. Proto automobilová kabina není výjimkou. K dosažení tepelné pohody a 
celkového komfortu, je třeba zvážit určité faktory. Těmi jsou zejména teplota vzduchu, 
radiační teplota, vlhkost vzduchu, rychlost proudění a jeho intenzita turbulence. 
Nemálo podstatným faktorem je požadovaná čistota vzduchu. V automobilu jsou 
všechny výše uvedené požadavky (faktory) ovlivněny přiváděným venkovním 
vzduchem pomocí vzduchotechniky. 

Ve vozidle je vzduch poháněn ventilátorem a veden vzduchovodem až ke koncové 
vyústce. Právě koncová vyústka má velký podíl na proudění uvnitř kabiny a na 
ovlivnění či zajištění požadovaných podmínek. Proto je předmětem podrobného 
zkoumání tvar a konstrukční provedení, které má vliv na dané proudění.  

Diplomová práce se v první části zabývá experimentálním určením rychlostního pole 
za vyústkou za použití třídrátkové termoanemometrické sondy. Druhá část se věnuje 
experimentálnímu určení vektorového rychlostního pole za vyústkou pomocí metody 
PIV.  

Autor se dále zabývá porovnáním dosažených výsledků a jejich rozdílů. A to jak vlivem 
použité metody, tak i konstrukčním provedením dané vyústky. Data z obou metod jsou 
validována. K dalšímu ověření výsledků jsou data porovnána s diplomovými pracemi 
zabývajících se hlukem a experimentem s tepelným manekýnem, které byly provedeny 
na stejných vyústkách.  
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2. HISTORIE A TEORIE VĚTRÁNÍ AUTOMOBILU 

2.1 Vývoj větracího (klimatizačního) systému 

„Již Sokrates (okolo 400 př. n. l.) se zabýval myšlenkou, jak uzpůsobit prostor, aby v 
něm byla zajištěna pohoda prostředí pro člověka. Bohužel v praxi měly jeho návrhy jen 
minimální vliv. Až do průmyslové revoluce totiž nebyla tepelná pohoda skutečným 
problémem, protože v té době bylo k dispozici jen velmi málo nástrojů, jak tepelnou 
pohodu ovlivnit.“[1] 

 
Nejdříve byly stavěny automobily bez střechy, kde se pohoda prostředí neřešila. 
Později přišly na řadu automobily zcela uzavřené a jediný způsob chlazení bylo 
zvýšení proudění vzduchu za pomocí pootevření lamely u čelního skla (asi jen o 
10 mm). Nasávaný vzduch byl velice znečištěný, jelikož zde nebyl žádný filtr prachu, 
nečistot, pylu ani hmyzu, který se dostával dovnitř kabiny. A to byl podnět pro výzkum 
pohody prostředí v automobilu. Zde na Obr. 1 je první automobil s klimatizací, která 
měla vlastní motor, a celé zařízení bylo umístěno v zadní části automobilu. Stejně tak 
vyústky, které byly umístěny za zadní sedačkou. Vzduch byl nasáván z pod sedačky 
z vnitřního prostředí. [2]  

Obr. 1. První vzduchem větrané auto od firmy C&C Kelvinator [2]  

V roce 1939 firma Packard vyrobila vlastní automobilový větrací systém (Obr. 2). 
V zimě vyhříval a v létě chladil prostředí uvnitř automobilu. Postupem času se systém 
zdokonaloval až do podoby, kterou známe dnes. Ale tepelná pohoda prostředí není 
zajištěna pouze teplotou vzduchu. Komfort člověka záleží na mnoha dalších vlivech. 

 

Obr. 2. Praktický větrací systém firmy Packard [2]  
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2.2 Tepelná pohoda 

Tepelná pohoda je pocit člověka, který vnímá v daném prostředí. Člověk jako žijící 
organismus je vystaven vnějšímu prostředí a potýká se s výměnou energie. Sám 
produkuje teplo, které je odváděno, aby nedošlo k přehřátí organismu. Na druhou 
stranu však nesmí být odvod intenzivní, aby nedošlo k podchlazení. Výměnu energie 
zajišťují různé faktory. 

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TEPELNOU POHODU 

Faktory, které ovlivňují tepelnou bilanci organismu (a tím zároveň i tepelnou pohodu), 
mohou být rozděleny do 2 skupin. Základní proměnné jsou faktory vnitřního prostředí 
a mohou být kombinovány s osobními faktory člověka. 

a) Vnitřní prostředí 

• Teplota vzduchu 

• Radiační teplota 

• Vlhkost vzduchu 

• Proudění vzduchu a jeho turbulence 

b) Osobní faktory 

• Hodnota metabolismu (generované teplo) 

• Oblečení člověka 

 

Tyto proměnné jsou označovány jako 6 hlavních faktorů v prostoru a čase, a jejich 
hodnoty jsou často uváděné v analýzách.[1] [3] 

 

Reakce lidského těla na teplé prostředí 

Na teplé prostředí nebo stoupající produkci metabolického tepla, tělo člověka odpovídá 
reakcí zvanou vazodilatace (= podkožní cévy se rozšiřují a zásobování pokožky krví 
se zvýší až 15krát). Zvýšením teploty pokožky se zvýší odvod tepla z těla. Jestliže 
zvýšení teploty pokožky nemůže obnovit tepelnou rovnováhu, aktivují se potní žlázy a 
začne probíhat chlazení odpařováním. V krátkém intervalu mohou být vyprodukovány 
až 4 litry potu za hodinu. Mechanismus není nevyčerpatelný a udržitelná míra 
odpařování je zhruba 1 litr za hodinu. Při odpaření 1 litru potu je z těla odvedeno okolo 
2,4 MJ tepla. Zásadní jsou podmínky vhodné pro vypařování. Kůže potom může zůstat 
relativně suchá s vysokou mírou potu a malým procentem pocení. 

Pokud tyto dva mechanismy nedokážou obnovit tepelnou rovnováhu těla, následuje 
reakce zvaná hypertermie (= nevyhnutelné přehřívání organismu). Prvními příznaky 
jsou: slabost, bolest hlavy, ztráta chuti, nevolnost, krátký dech, zrychlený tep, lesklé 
oči, duševní nepokoj, apatie nebo naopak vznětlivost. Při tepelném šoku teplota těla 
rychle stoupá přes 45 °C, zastaví se pocení, začne kóma a nastává smrt. Když by byl 
člověk v této fázi zachráněn, mozek může mít nevratná poškození. [1][4]  
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Reakce lidského těla na chladné prostředí 

Na chladné prostředí reaguje lidské tělo nejdříve vazokonstrikcí (= snížení podkožní 
cirkulace krve, snížení teploty pokožky, zastavení prudkého pocení), což následně 
snižuje tepelné ztráty těla člověka.  Tento proces bývá provázen vznikem "husí kůže" 
nebo atavistickým jevem – postavení chloupků na kůži, což způsobuje lepší tepelnou 
izolaci. Jestliže je tento způsob neúčinný, nastoupí termogeneze (= svalové napětí, 
třesení, které zvyšuje tepelnou produkci těla). Třesení může vyvolat až 10násobné 
zvýšení tepelné produkce. Vnitřní teplota těla zůstává okolo 37 °C. Tělesné končetiny, 
prsty u rukou i u nohou, mohou mít nedostatek krve a jejich teplota může klesnout až 
pod 20 °C. V určitých případech mohou i omrznout, aniž by byla ohrožena vnitřní 
teplota těla.  

Jestliže ani tyto fyziologické reakce nezajistí tepelnou rovnováhu, nastane stav 
zvaný hypotermie (= nevyhnutelné podchlazení těla). Vnitřní teplota těla může 
klesnout až pod 35 °C. I když nenastane hypotermie, pokračující vystavení chladným 
podmínkám způsobuje vzestup krevního tlaku, srdeční frekvence a spotřeby kyslíku. 
Začne-li klesat teplota tělesného jádra, klesá srdeční frekvence a dochází k selhání 
krevního oběhu. Smrt většinou nastává mezi 28 až 30 °C. [1][4]  

Je zjištěno že, teploty kůže při sedavé aktivitě jsou okolo 33 až 34 °C a snižují se, se 
zvyšující se aktivitou. Naopak vnitřní teplota člověka stoupá se zvyšující se aktivitou 
(Fanger 1967). 

 

Energetická bilance člověka 

Z energetického hlediska se tělo musí vyrovnávat s různými ztrátami a udržet si 
optimální tělesnou teplotu. Zde je rovnice energetické bilance. 

 

 𝑀 − 𝑊 = 𝑞𝑠𝑘 + 𝑞𝑟𝑒𝑠 + 𝑆 = (𝐶 + 𝑅 + 𝐸𝑠𝑘) + (𝐶𝑟𝑒𝑠 + 𝐸𝑟𝑒𝑠) + 𝑆𝑠𝑘 + 𝑆𝑐𝑟 

 

(1) 

 

kde: 

M = produkce metabolického tepla (zahrnuta i aktivita člověka a možné třesení svalů) [W/m2] 

W = vykonaná mechanická práce [W/m2] 

qsk = celková ztráta tepla přes kůži [W/m2] 

qres = celková ztráta tepla při dýchání [W/m2] 

S = nadbytek nebo deficit zásoby tepla [W/m2] 

C = citelná ztráta tepla z povrchu kůže konvekcí [W/m2] 

R = citelná ztráta tepla z povrchu kůže radiací [W/m2] 

Esk = celková ztráta tepla (vypařováním) z povrchu kůže [W/m2] 

Cres = konvektivní tepelná ztráta dýcháním [W/m2] 

Eres = tepelná ztráta vypařováním při dýchání [W/m2] 

Ssk = zásoba tepla v kožním prostoru [W/m2] 

Scr = zásoba tepla v dýchacím traktu [W/m2] 
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Tato diplomová práce se zabývá rychlostí proudění a turbulencí, což má za následek 
právě tepelnou ztrátu konvekcí (C). Teplo z kůže musí projít skrz oblečení do okolního 
prostředí. Tepelná ztráta konvekcí poté může být vyjádřena pomocí součinitele 
přestupu tepla a rozdílem teplot (vhodnou teplotou okolí a průměrnou teplotou vnějšího 
povrchu oblečeného člověka). 

 

 𝐶 = 𝑓𝑐𝑙𝛼𝑐(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎) 

 

(2) 

kde: 

fcl = faktor oblečení (Acl/Ad) [-] 

Acl = skutečná plocha oblečeného těla [m2] 

Ad = plocha těla [m2] 

αc = součinitel přestupu tepla [W/(m2K-1)] 

tcl = průměrná teplota vnějšího povrchu oblečeného člověka [K] 

ta = teplota okolí [K] 

 

Faktor oblečení fcl, lze získat podle vzorečku: 

 

 𝑓𝑐𝑙 = 1,0 + 0,3𝐼𝑐𝑙 

 

(3) 

Icl = tepelný odpor oděvu [clo] 

kde tepelný odpor oděvu, lze nalézt v normě ČSN EN ISO 7730 

 

Tab.1. Ukázka z ČSN EN ISO 7730 [5]  

 
Denní běžné oblečení 

 

Icl [clo] 

Kalhotky, tričko, lehké ponožky, 
sandály 

0,3 

Kalhotky, spodnička, punčochy, lehké 
šaty s rukávy, sandály 

0,45 

Spodky, košile s krátkými rukávy, lehké 
kalhoty, ponožky, polobotky 

0,5 

Kalhotky, punčochy, košile s krátkými 
rukávy, sukně, sandály 

0,55 

Spodky, košile, lehčí kalhoty, boty 0,6 

Spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, 
boty 

0,7 

Kalhotky, spodnička, košile, sukně, 
silné podkolenky, boty 

0,9 

Spodky, nátělník, košile, kalhoty, svetr 
s véčkem, ponožky, boty 

0,95 

Kalhotky, košile, kalhoty, sako, 
ponožky, boty 

1 

Kalhotky, punčochy, blůzka, dlouhá 
sukně, sako, boty 

1,1 
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Bylo také zjištěno, že tepelná ztráta konvekcí nezáleží pouze na průměrné rychlosti 
proudění vzduchu, ale i na časových změnách. Tuto skutečnost charakterizuje 
intenzita turbulence Tu. Intenzita turbulence je podíl výběrové směrodatné odchylky 
rychlosti a střední rychlosti. Intenzitu lze vyjádřit ze vztahu:[9]  

 

𝑇𝑢 =
1

�̅�
√

∑ (𝑤𝑖 − �̅�)𝑖
2

𝑛 − 1
 

 

 
(4) 

kde: 

wi = naměřené jednotlivé rychlosti [m/s] 

�̅� = střední rychlost proudění vzduchu [m/s] 

n = počet měření [-] 

 

2.3 Teorie proudění vzduchu 

K popsání teorie proudění slouží matematické rovnice a zákony. Především zákon 
zachování hmoty a zákon zachování hybnosti. 

Pro správné řešení větrání prostoru nestačí pouze stanovit množství přiváděného 
vzduchu, ale také vhodně stanovit jeho distribuci.  

Z obecného hlediska může být proudění turbulentní nebo laminární. K určení typu 
proudění se používá bezrozměrného podobnostního čísla známého jako Reynoldsovo 
číslo. Je dáno poměrem mezi setrvačnými a třecími silami. Formulace Reynoldsova 
čísla: 

 

 
𝑅𝑒 =

𝑤𝐷

𝜈
 

 

 
(5) 

kde: 

w = rychlost proudění [m/s] 

d = charakteristický rozměr (průměr potrubí) [m] 

ν = kinematická viskozita [m2/s] 

 

U větraných prostorů bude proudění skoro vždy turbulentní. Proud, který je přiváděn 
do přiměřeně rozměrného prostoru se nazývá volný proud. Proudy ovlivněné stěnami 
a předměty v prostoru se nazývají omezené a proudy šířící se podél stěn, kde se 
mohou rozšiřovat jen na jedné straně, se nazývají poloohraničené.  

Podle charakteru proudění v prostoru se rozlišují dva základní typy přívodu vzduchu. 
Přívod osamocenými vyústkami (malé rozměry proti rozměrům místnosti), nebo 
velkoplošnými vyústkami (především pro prostory s intenzivní výměnou vzduchu). [6]  
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Volný izotermní proud 

Volný izotermní proud je základem pro objasnění proudů z vyústek. Dá se také nazvat 
tzv. zatopeným proudem (prostředí má stejné vlastnosti jako proud a je klidné). Vzduch 
o teplotě shodné s teplotou v místnosti je přiváděn otvorem kruhového průřezu        
(Obr. 3). Turbulentní proud se od kruhového otvoru se vzdáleností kuželovitě rozšiřuje 
a to proto, že částice proudu vykonávají příčný fluktuační pohyb, předávají hybnost 
částicím klidného vzduchu, a ty příčně pronikají do proudu a jsou jím unášeny. Proto 
se i množství vzduchu stále zvětšuje se vzdáleností od otvoru. Statický tlak zůstává 
prakticky konstantní po délce proudu. Je-li teplota přiváděného vzduchu stejná jako 
teplota okolí, proud se šíří přímočaře ve směru daném osou vyústky. Hranice proudu 
tvoří dvě na sebe navazující části kuželových ploch. Obrysové přímky proudu se 
v hlavní oblasti protínají v pólu. [6]  

 

Obr. 3. Schéma volného izotermního proudu z kruhové vyústky [6]  

P = pól, xk = délka ohraničující krajní oblast (tzv. hlavní oblast z pohledu větrání), ϑ = úhel rozšiřování 
(v krajní oblasti 2ϑ ≈ 25°), xo = vzdálenost pólu proudu od vyústky (pro každý typ vyústky stanovený 
experimentálně), wx a wo = osové rychlosti 

 

Turbulence 

Turbulence byla vždy fascinující jev pro člověka. Jev lze zahlédnout na obloze, ve vodě 
nebo v hořícím ohni. Patří mezi nevyřešené případy klasické fyziky, protože není 
možné předpovídat chování objektů ve stavu turbulence. Podle Richarda P. 
Feynmana: „Turbulence je nejdůležitější nevyřešený problém klasické fyziky“. Definice 
jako taková neexistuje. Dalo by se říct, že turbulentní proudění je takové, které je 
„neuspořádané“ v času a prostoru. To ovšem není přesná matematická definice. 

Proudy nazývané turbulentní mohou mít odlišné vlastnosti, ačkoli společnou nutnou 
vlastností je, že tyto proudy jsou schopny míšení a přenosu hmoty podstatně rychleji, 
než např. molekulární transportní mechanismy. V praktických aplikacích je tato 
vlastnost velice důležitá, a proto se sleduje koeficient přenosu tepla nebo turbulentní 
odporová síla, která souvisí s turbulentním přenosem hybnosti. 
Vytvoříme tedy definici turbulence jako souhrn vlastností a atributů, která nám 
pomohou definovat turbulentní proudění:[7] [8]  
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Náhodnost – malé náhodné poruchy v počátečním čase mají zesilující charakter, a 
to zajistí nemožnou další předpověď systému. Nicméně, je vítáno použití 
statistických metod ke zjištění průměrných hodnot, a tím nahlédnutí k určitým 
problémům. 

Difuzivita – dochází k promíchávání transportovaných veličin, což charakterizuje 
turbulenci zvýšeným míšením tekutiny. Velice důležitá vlastnost pro praktické 
aplikace. 

Vířivost – velmi vysoké lokální hodnoty vířivosti. Pole vířivosti je nehomogenní a 
časově se měnící. 

Spektrum měřítek – vírové struktury vznikající nahodile jsou charakterizovány 
širokou škálou délkových měřítek (shora omezena rozměry smykových struktur, 
zdola disipativními víry, které mají přímou souvislost s vazkostí tekutiny). 

Prostorovost – turbulence je trojrozměrná, dvourozměrná se používá jen pro 
zjednodušení problému. Vektorové pole fluktuací rychlosti vyplývá z vírových 
struktur, vytvářejících se na náhodných místech s náhodnou orientací. 

Disipativost – turbulentní proudění je vždy disipativní a kinetická energie je 
disipována na úrovni malých vírů a přeměňuje se v teplo. 

Nelinearita – turbulentní proudění je nelineární. K růstu malých poruch dochází 
uplatněním nelinearit. 

 

2.4 Měření rychlosti proudění a základní rozdělení metod měření 

Rychlost je fyzikální veličina představující poměr dráhy pohybujícího se objektu 
po dobu, kterou objekt k tomuto přesunu v prostoru potřebuje. Rychlost proudění 
tekutin se dá stanovit přímo měřením dráhy a času (např. zaváděním částic do 
tekutiny) nebo pomocí Dopplerova efektu (laserová a zvuková anemometrie). Další 
metodou může být určení rychlosti ze silového působení tekutiny na lopatky 
anemometrů nebo na vhodně umístěné tlakové odběry. Velmi používanou metodou je 
stanovení měřením intenzity ochlazování různých obtékaných tělísek 
(termoanemometrie). Nejčastější metody jsou zde popsány. 

 

 Mechanické anemometry 

Slouží k měření rychlosti vzduchu na principu silového působení proudící tekutiny na 
lopatky anemometru. Mechanické anemometry jsou zobrazeny na Obr. 4. 

 

Lopatkové anemometry 

Lopatkové anemometry jsou určeny k měření rychlosti vzduchu (např. v klimatizačních 
a vzduchotechnických zařízeních). Jsou tvořeny z oběžného kola o průměru 80 až 
200 mm. Oběžné kolo je vyplněno šikmo uspořádanými rovinnými destičkami 
(lopatkami) z tenkého plechu nebo plastu. Používají se pro měření rychlostí přibližně 
od 0,1 m/s do 20 m/s.[9]  
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Vrtulkové anemometry 

Od lopatkových anemometrů se liší především tím, že mají menší průměr oběžného 
kola (10 až 20 mm). Z toho důvodu jsou vhodnější pro měření lokálních hodnot 
rychlostí. Dají se použít jako stálé sondy ve vzduchotechnický a klimatizačních 
zařízení. Výhodou oproti lopatkovým je to, že tolik neovlivňují proudění v měřeném 
prostoru. Rozsah rychlostí se pohybuje od 0,4 m/s do 40 m/s.[9]  

 

Miskové anemometry 

Jsou využívány převážně pro měření v meteorologických stanicích a pro měření 
rychlosti větru v okolí budov. Rychlosti měření od 1 m/s do 50 m/s. [9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Mechanické anemometry (zleva: miskový, vrtulkový, lopatkový) [10][12][11] 

 

 Termoanemometry 

Mají rozsáhlé uplatnění v technice prostředí (např. pro kontrolu rychlostí neznámého 
proudu). Označují se také jako žárové nebo žhavené termoanemometry. Jsou 
založeny na principu měření intenzity ochlazování různě obtékaných těles. Jako 
obtékané těleso se používá žhavený drátek (z platiny, niklu a wolframu o průměru 0,01 
až 0,1 mm), tělísko z termistoru, nebo žhavená kulička o průměru 2 až 6 mm. [9]  

Metoda žhavených drátků bude probrána podrobněji v následující kapitole, protože 
měření pomocí termoanemometrie je použito při praktické části. 

 

 Dynamické rychlostní sondy 

Tyto sondy lze obvykle použít pro měření větší rychlosti vzduchu ve volných 
prostorách, ale i pro měření kapalin. Nejčastěji používané sondy jsou Pitotova trubice 
a Prandtlova trubice (rozdíl pouze v odběrném místě, viz Obr. 5), ale je možné se 
setkat i s jinými druhy sond (válcové, kulové, atd.). Sondy jsou vybaveny odběry pro 
snímání celkového a statického tlaku. Celkový tlak je snímán na náběžném bodě 
sondy, poté se prakticky celá kinetická energie mění na tlakovou. Tlaky z obou 
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snímaných míst se dovedou k diferenčnímu manometru, který vyhodnotí dynamický 
tlak z rovnice: 

 𝑝𝑑 = 𝑝𝑐 − 𝑝𝑠 

 

(6) 

Poté se rychlost vypočte ze vztahu: 

 

𝑤 = 𝑘√
2 ∙ 𝑝𝑑

𝜌
 

 

 
(7) 

kde: 

pd = dynamický tlak [Pa], pc = celkový tlak [Pa], ps = statický tlak [Pa], w = rychlost proudění [m/s], ρ = 
hustota [kg/m3], k = konstanta sondy (je blízká jedné) 

 

  

a) Pitotova trubice    b) Prandtlova trubice 

Obr. 5. Dynamické rychlostní sondy 

 

 Dopplerovské metody 

Jedná se o metody založené na principu Dopplerova jevu. Dopplerův jev je změna 
frekvence vlny (paprsku) ve vztahu k pozorovateli, který se relativně pohybuje ke 
zdroji. Více informací naleznete zde:[13]. Dopplerovské metody se konkrétně používají 
pro bodové měření okamžité lokální rychlosti a určování turbulence proudění. Známé 
jsou dvě metody: Laser Doppler anemometry (LDA) a Phase Doppler anemometry 
(PDA). Obě metody mají vysokou přesnost, možnost měření v tekutinách a měří až 3 
složky rychlosti. Nevýhodami jsou nutnost přidání částic, časová náročnost a optická 
přístupnost místa. 

Pro názornost je zde uveden princip metody LDA (Obr. 6). Monochromatický laserový 
svazek procházející tekutinou je rozptýlen při nárazu do částice, která se pohybuje v 
tekutině. Dochází k posuvu frekvence odraženého paprsku a při porovnání této 
frekvence s počáteční známou frekvencí zdroje paprsku lze vypočítat rychlost 
částice.[14] 
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Obr. 6. Princip metody LDA [14] 

 

 Vizualizační metody 

Obvykle poskytují názornou informaci o celém sledovaném objektu. Většina z nich 
umožňuje zpracování kvantitativních informací, proto jsou zařazeny mezi měřicí 
metody. Na rozdíl od předchozích metod se vizualizační metody vyznačují tím, že jsou 
schopné získat obraz sledované veličiny v celém pozorovaném objektu najednou. 
Vyhodnocení je prováděno při snímání obrazu nebo ze zaznamenaných údajů 
(fotografie, film nebo jiný druh záznamu). 

 

Pro názornost vizualizačních metod jsou zde vybrány metody: 

 

Vizualizace proudění zaváděním látek do tekutiny a sledováním obtékaných 
povrchů 

Patří mezi nejjednodušší způsoby, jak zjistit tvar proudnic, rychlostní profily, turbulentní 
nebo laminární oblast proudění, apod. Látka se zavádí přímo do tekutiny, a protože 
má odlišné vlastnosti než sledovaná tekutina, lze je pozorovat. Provádí se jak pro 
zviditelnění proudění kapalin, tak pro zviditelnění proudění plynů. 

Do objemu kapaliny se nejčastěji zavádí dřevěné piliny, kovový prach, olejové kapičky. 

Při zviditelnění plynu musí mít zaváděná látka velmi malou pádovou rychlost. Pro 
zviditelnění proudu mohou být využity například heliové bublinky nebo uměle 
vytvořený kouř. Pro větší rychlosti je také vhodné použít hliníkový prach, jemné 
balzové piliny, či jiskry. 

Typické zařízení pro danou vizualizaci se skládá z osvětlovací jednotky (laser) a 
záznamového zařízení (kamera nebo fotoaparát). Pro vizualizaci dvojrozměrného 
proudění se vytvoří světelná jednotka tzv. světelný nůž (světelná rovina), který osvětlí 
jen částice nacházející se ve zvoleném řezu. Různé informace o proudění jsou poté 
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zachyceny na záznamovém zařízení.[9]  Princip je zobrazen na Obr. 7 a bude detailněji 
popsán v kap. 3.2, protože je také použit při experimentu. 

 

Obr. 7.Vizualizační metoda zaváděním látek do tekutin (PIV-Particle Image velocimetry)[15] 

 

Optické vizualizační metody 

Umožňují zviditelnění jak proudových polí, tak i zviditelnění teplotních polí (nebo jiných 
veličin) v transparentních tekutinách. Neovlivňují proces v daném objektu. Výzkum 
transparentních nehomogenit se nejčastěji provádí pomocí stínové, clonkové a 
interferometrické metody, které zviditelňují nehomogenity v tekutinách pomocí 
odlišného indexu lomu. Většinou se vizualizační metody provádí jen pro laboratorní 
měření na speciálně upravených modelech. 

 

V praxi jsou i jiné metody (např. elektroindukční měření, ionizační, změna optických 
vlastností tekutiny apod.) se kterými se lze setkat, ovšem ve vzduchotechnice nejsou 
běžně používány. 
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3. PRINCIP METOD POUŽITÝCH PŘI EXPERIMENTU 

Při experimentu byly použity dvě metody. Metoda CTA (Constant Temperature 
Anemometry), která patří mezi termoanemometry (měření intenzity ochlazování různě 
obtékaných těles) a jako druhá metoda byla použita vizualizační metoda PIV (Particle 
Image Velocimetry). 

 

3.1 Metoda CTA 

Patří mezi Hot-Wire Anemometry (HWA – metoda žhavených drátků). Pro měření se 
používají dva způsoby. Konkrétně to je CCA (Constant-Current Anemometry) a CTA 
(Constant Temperature Anemometry). Rozdíl je zřejmý z názvu metod. U metody CCA 
je dodáván konstantní proud a je rozdílná teplota na drátku, kdežto u metody CTA je 
udržována konstantní teplota a dodáván rozdílný proud.  

 

 Výhody metody:[16]  

• Náklady jsou relativně levné v porovnání s metodou LDA (Laser Doppler 
Anemometry). 

• Frekvenční odezva je od 0 do 20-50 kHz za optimálních podmínek. 

• Velikost senzoru (žhaveného drátku) je přibližně 5 µm a délka 1,25 mm, oproti 
LDA (50 µm na 0,25mm). 

• Sondy s jedním nebo více senzory jsou komerčně dostupné a mají velký rozsah 
měřených rychlostí. 

• Při použití multifunkčního senzoru lze zachytit i teplotní pole. 

• Přesnost je vysoká (0,1-0,2%) v pečlivě střeženém a kontrolovaném 
experimentu, jinak v praktických podmínkách je přesnost kolem 1%. 

• Výstupem je analogový průběžný signál. 

 

 Omezení metody 

• CTA se řadí mezi intruzivní metody. Sonda v proudu způsobí lokální změnu 
proudového pole (chyby vzniklé touto změnou jsou ovšem velmi malé). 

• Sonda je velice citlivá na znečištění. Nečistoty usazené na senzoru mohou vést 
ke snížení frekvenční odezvy. 

• Termoanemometrická sonda je velice křehké zařízení a lehký kontakt může 
vést k mechanickému poškození nebo úplnému zničení. Obsluha zacházející 
se sondou by měla být proškolená tak, aby při umísťování sondy na držák nebo 
do tratě pracovala s co největší opatrností. Následné opravy nebo pořízení nové 
sondy jsou finančně nákladné. 

 

 Propojení metody CTA se simulací CFD 

V této diplomové práci není provedena numerická simulace k porovnání s naměřenými 
daty. Je zde ovšem uvedena teorie, jak se dají experimentální data zpracovat. Což 
může vést k novým otázkám a odpovědím k problémům s numerickými simulacemi. 
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„CFD (Computational Fluid Dynamics) je jedna z metod, jak pomocí numerického 
řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic zkoumat proudění, přenos tepla, 
turbulenci, fázové přeměny a další fyzikální děje.“[17]   

Proudění tekutiny hraje velice důležitou roli při procesech vyskytujících se v našem 
prostředí, v hydraulických strojích, ve výrobním průmyslu a v jiných oblastech. Nejvíce 
praktické je turbulentní proudění, které přispívá k přenosu momentů, tepla a hmoty. 
Turbulence je i faktor způsobující ztráty třením v proudu, které mohou být pozorovány 
jako tlakové ztráty. V minulosti se hlavní případy proudění vyšetřovaly integrální 
formou. 

Například vyhřívaný válec byl umístěn napříč proudu, jenž je vidět na Obr. 8. 
Parametry proudu se skládaly z rychlosti U∞ a teploty T∞. Pro vyhřívaný válec byla 
měřená veličina elektrický tepelný tok Qe. Výsledky byly poté obvykle korelovány 
nedimensionálním formátem propojeným s přestupem tepla pomocí Nusseltova čísla 
(závislém na Reynoldsovu a Prandtlovu číslu). Experimenty jsou časově náročné a 
musí se opakovat. Po změření se může zavést empirická korekce na účinek turbulence 
v proudu.[16]   

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, Pr) 

 

  U∞, T∞ 

 

 

 

 

 

 

Qe 

 

Obr. 8. Tepelný přestup z válce do proudu. Upraveno a převzato z [16]  

 

Základní chování proudu tekutiny může být popsáno pomocí zákonů zachování. 
Konkrétně je to zákon zachování hmoty, zákon zachování hybnosti a zákon zachování 
energie. Pro statisticky ustálený, izotermický proud Newtonovské tekutiny s konstantní 
hustotou a viskozitou mohou být rovnice vyjádřeny v Kartézském (x, y, z) 
souřadnicovém systému s komponentami rychlosti (U, V, W) jako rovnice kontinua. 

  

 

 

𝜕�̅�

𝜕𝑥
+

𝜕�̅�

𝜕𝑦
+

𝜕�̅�

𝜕𝑧
= 0 

 

 
(8) 
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A rovnice hybnosti (Navier-Stokes) 
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(9) 

V těchto rovnicích, operátor ∇2 zastupuje Laplacův operátor (
𝜕2

𝜕𝑥2 +
𝜕2

𝜕𝑥2 +
𝜕2

𝜕𝑧2). 

V derivaci těchto rovnic byla každá kvantita rozdělena na časově závislou a fluktuační 

část, například 𝑈 = �̅� + 𝑢. Složka �̅� značí časovou závislost. K vysvětlení základních 

principů modelování turbulence, časově závislé rovnice mohou být vyjádřeny 
v tenzorovém zápisu, rovnice kontinua je dána jako: 

 

 

 

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗
= 0 

 

 
(10) 

A rovnice hybnosti (Navier-Stokes) je dána jako: 

 

 

 
𝜌𝑈�̅�

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
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𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗
− 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅) 

 

 
(11) 

která může být také vyjádřena jako: 

 

 

 
𝜌

𝜕𝑈�̅�𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅] 

 

 
(12) 

Tahle formulace usnadní vysvětlení základních principů modelů turbulence. Jestliže je 
uvažován obecný případ přestupu tepla a hmoty, a označení časovou a fluktuační 

teplotu tekutiny jako 𝑇𝑎
̅̅ ̅ a 𝜃, poté máme:[16]  

1. Základní prostorové proměnné 𝑈�̅�, 𝑇𝑎
̅̅ ̅, �̅� 

2. Turbulentní druhé momenty, které se objevují v rovnici hybnosti a energie 

𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅, 𝜃𝑢𝑖
̅̅ ̅̅ , 𝜃2̅̅ ̅ 

3. Vyšší řád korelace a ostatní modelovací příspěvky, které se objeví v rovnicích 
modelu turbulence 
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Použití matematického vyjádření s naměřenými daty je ilustrován na Obr. 9. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9. Použití naměřených dat pro CFD. Upraveno a převzato z [16]  

 

 Základní principy metody CTA 

CTA slouží k měření lokální rychlosti v bodě a poskytuje kontinuální časový záznam 
rychlostí, které lze zpracovat a vyhodnotit. Celé zařízení zobrazeno na Obr. 10. 

 

Obr. 10. Princip metody CTA. Převzato a upraveno z [18] 

 

Základní princip je založen na ochlazovacím účinku proudění na vyhřívané těleso 
(tenký drátek). U metody CTA je drátek žhaven na konstantní teplotu, a tedy i 
konstantní odpor. Teplota žhaveného drátku je okamžitě vyrovnávána při jakékoliv 
změně zvýšením nebo snížením elektrického proudu.  

Na Obr. 11 je blíže zobrazen CTA anemometr. Drát Rw je připojen k jedné části 
Wheatstoneova můstku a je zahříván proudem. Servozesilovač udržuje můstek 
v rovnováze tak, že reguluje proud do senzoru. Tím je zajištěn konstantní odpor, a i 
teplota nezávisle na chlazení. Napětí na můstku E představuje přenos tepla. Pomocí 
kalibrace je pak přímým měřítkem rychlosti.[18] 
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Obr. 11. Detail sestavení CTA anemometru [18] 

 

Přenos tepla mezi proudící kapalinou a povrchem drátku lze popsat pomocí 
Newtonova ochlazovacího zákona: 

 𝑄 = 𝛼𝑆 ∙ (𝑡𝑤 − 𝑡𝑜) 

 

(13) 

kde: 

Q = tepelný tok [W] 

α = souč. přestupu tepla [W.m2/K] 

S = teplosměnná plocha drátku [m2] 

tw = teplota povrchu drátku [°C] 

to = teplota proudící tekutiny [°C] 

 

Součinitel přestupu tepla lze získat z Nusseltova čísla, které nám zajišťuje poměr 
konvektivního a konduktivního přenosu tepla: 

 
𝑁𝑢 =

𝛼𝐷

𝜆
 

 

(14) 

kde: 

Nu = Nusseltovo číslo [-] 

D = charakteristický rozměr (průměr žhaveného drátku [m] 

λ = souč. tepelné vodivosti [W/m.K] 

 

Vztah pro příkon, který je potřeba k žhavení drátku je dán ze vztahu: 

 𝑃 = 𝑅𝐼2 

 

(15) 

kde: 

P = příkon [W] 

R = odpor žhaveného drátku [Ω] 

I = elektrický proud procházející drátkem [A] 
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Po dosažení rovnic (13)(14)(15) nám vzniká rovnice, kterou je popsán princip 
termoanemometrie. Příkon, který je potřeba pro žhavení drátku se rovná teplu 
odevzdanému konvekcí do proudu tekutiny: 

 

 𝑃 = 𝑄 

𝑅𝐼2 =
𝜆 ∙ 𝑁𝑢

𝐷
∙ 𝑆 ∙ (𝑡𝑤 − 𝑡𝑜) 

 

 
(16) 

 

 Sondy 

Konstrukce sondy se dá rozdělit na 4 části. Hlavní částí je senzor, který vytváří 
žhavený element. Žhavený senzor může být tenký drát nebo tenký kovový film. Senzor 
je připevněn na podpoře, která ho nese. Elektrický proud prochází přes podporu do 
senzoru. Podpora pro žhavený drát jsou obvykle dva tenké hroty, na kterých je bodově 
připevněn drát. Pokud se jedná o filmovou vrstvu, tak ta je nanesena na elektricky 
izolační substrát. Podpora je upevněná na těle sondy. Na opačné straně těla sondy je 
konektor, který poskytuje elektrické připojení k držáku sondy. 

Sondy se dají dělit podle různých aspektů. Nejpoužívanější jsou dva typy sond, a to 
drátková sonda a sonda s tenkým filmem (Obr. 12). Drátková se používá v plynech a 
nevodivých kapalinách a  filmová je primárně určena pro použití do vody nebo do jiných 
vodivých kapalin. 

 

 

Obr. 12. Sonda drátková a s tenkým filmem [19]  

 

Drátkové sondy se používají především tam, kde se vyžaduje přesných turbulentních 
výsledků. Jelikož intenzita turbulence u plynů je vysoká, je zde nárok na rychlou 
frekvenční odezvu (dnešní systémy umí měření do 50 kHz). 

Na oba typy jsou kladeny určité požadavky. Senzor by měl být co nejmenší, aby 
předcházel narušení charakteru proudění. Také s co největším odporem a vysokým 
teplotním koeficientem odporu kvůli citlivosti na změny. Na výrobu podpory se používá 
materiál s malou tepelnou vodivostí, aby se zabránilo přenosu tepla odporem ze 
senzoru. Materiály odpovídající popsaným vlastnostem jsou wolfram, nikl, platina. Pro 
praktické aplikace se nejčastěji využívá slitina platiny a iridia (80-20 %). Rozměry 
standardní sondy (senzoru) jsou 1,25 mm na šířku a o průměru 4-5 μm.[19]   

Sondy lze také dělit podle počtu drátků. Existují sondy jedno, dvou nebo tří drátkové 
pro měření 1D, 2D nebo 3D proudění viz Obr. 13. Výhodou vícedrátkových sond je 
schopnost měřit více složek rychlosti najednou. 
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Obr. 13. Vícedrátkové sondy [19]  

 

Některé sondy se vyrábí s teplotním senzorem, který přidává odpor do Wheastonova 
můstku. Takové sondy se používají kvůli tepelné kompenzaci, což znamená udržet 
napětí anemometru nezávislé na teplotě proudu. Když není teplotní sonda zabudována 
v konstrukčním provedení sondy, je doporučeno ji zavést samostatně do proudu. 

 

 Kalibrace 

Rychlostní kalibraci je nutné provádět před každým měřením. Kalibrování sondy se 
provádí nad kalibrovací jednotkou (Obr. 14). Sonda se umístí nad kalibrátor a upevní 
ve vzdálenosti průměru otvoru trysky od její koncové polohy. Ke kalibraci se nastaví 
několik bodů o různých rychlostech (od nejmenších rychlostí po největší). Kalibrační 
jednotka má rozsah od 0,02 m/s do 300 m/s. Nastavené body, by měly být v rozsahu 
rychlostí použitých při experimentu. Doporučený počet je 10 bodů. 

 

Obr. 14. Kalibrovací jednotka [18] 

 

Po naměření jsou body zaznamenány a proloženy křivkou (nejčastěji polynom 4. 
stupně). Proložení polynomem je zobrazeno na Obr. 15. Tím je zajištěn přepočet dat 
napětí na rychlosti. 
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Obr. 15. Body proložené polynomem 4. stupně 

 

3.2 Metoda PIV 

Jak již bylo zmíněno, metoda PIV (Particle Image Velocimetry) patří mezi vizualizační 
metody. Poskytuje pohled na celý obraz toku tekutiny a umožňuje měření vektorů 
okamžité rychlosti ve zvoleném řezu. Metoda umožňuje měření dvou složek rychlosti. 
Při přidání 2. kamery (tzv. stereoskopický záznam) umožňuje měřit všechny tři složky 
rychlosti, a tím se získají 3D vektory okamžitých rychlostí pro celou oblast. Speciální 
výpočetní hardware a digitální kamera nám poskytují vektorovou mapu rychlostí 
v reálném čase.  

Systém PIV se běžně skládá z těchto komponent (Obr. 7):  

• Vyhodnocující zařízení (počítač) 

• Pulzní laser (v laboratoři Nd:YAG) 

• Optická sestava (především válcová čočka, která z paprsku vytvoří světelnou 
rovinu) 

• Záznamové zařízení (CCD kamera) 

• Synchronizátor (časové seřízení laseru a kamer) 

• Zařízení zavádějící částice do proudu tekutiny (např. generátor kouře) 

 

 Princip metody 

Vektory rychlosti jsou odvozeny z menších elementů celkové oblasti proudu 
s částicemi pomocí měření pohybu částic mezi dvěma pulzy. 

 
�̅� =

∆�̅�

∆𝑡̅
 

 

(17) 

Proud částic je ozářen laserovou rovinou. Kamera, umístěná kolmo na rovinu, 
zachytává snímek oblasti. Jakmile je sekvence dvou pulzů zachycena, oba snímky se 
rozdělí na podoblasti, také zvané jako IA (interrogation areas). Podoblasti z každého 
snímku jsou korelovány mezi sebou, pixel po pixelu. Tím se vyhodnotí průměrná 
hodnota signálu, který identifikuje běžný posuv částic (Obr. 18). Korelace může být 
pomocí Fourierovy transformace (DFT) nebo přímá korelace (DCC).  Přesnost měření 
posuvů, a tím pádem i rychlostí, je dosažena pomocí interpolace subpixelů. Mapa 
vektorů celé zkoumané oblasti je dosažena po korelaci každé zkoumané podoblasti 
z obou snímků.[20] Celý proces je zobrazen na Obr. 16. 
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Obr. 16. Princip PIV metody. Upraveno a převzato z [20] 

 

Částice 

Je zřejmé, že PIV neměří médium proudu, ale částice zavedené do média. Zavedené 
částice tedy ovlivňují výsledky měření, a proto se na ně kladou různé požadavky. 
Hlavní požadavky jsou: 

• Malá velikost částic kvůli detekci 

• Stejná velikost všech částic 

• Dobrý odraz světla 

• Neabrazivní 

• Cena 

 

Pro kapaliny se nejčastěji používají pevné částice. Smícháním je snaha zajistit 
homogenní distribuci. Přehled částic používaných při měření jsou uvedeny 
v tabulkách. 

Tab.2. Trasovací částice pro kapaliny. Převzato z [21] 

Typ Materiál Průměr v μm 

Pevné látky Polystyrén 10-100 

Hliníkové třísky 2-7 

Duté skleněné kuličky 10-100 

Kapalné látky Různé druhy olejů 50-500 

Plynné látky Vzduchové bubliny 50-1000 
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Tab.3. Trasovací částice pro plyny. Převzato z [21][22] 

Typ Materiál Průměr v μm 

Pevné látky Polystyrén 0,5-10 

Hliník Al2O3 0,2-5 

Titan TiO2 0,1-5 

Skleněné mikro-kuličky 0,2-3 

Skleněné mikro-balónky 30-100 

Kouř <1 

Kapalné látky Různé druhy olejů 0,5-10 

Di-ethyl-hexyl-sebacate (DEHS) 0,5-1,5 

Mýdlové bublinky plněné héliem 1000-3000 

 

Důležité u částic je také jejich počet na zachyceném snímku. Sytost částic na 
zkoumaných podoblastech (IA) je rozdělena do tří skupin (Obr. 17): [21] 

• Chudé nasycení – stanovení vektoru rychlosti v takovém případě je jednoduché 
(jednoduše se zjistí počáteční a koncová poloha), avšak v praxi nevhodné, 
protože v některých oblastech může dojít k vyhodnocení více částic a některé 
zas budou chybět. Poté informace o vektorovém rychlostním poli jsou neúplné. 

• Střední nasycení – v takovém případě je dostatečná koncentrace částic a také  
předvídatelný výskyt částic ve zkoumané oblasti. Není sice snadné jim přiřadit 
počáteční a koncovou polohu, ale informace o rychlostním vektorovém poli jsou 
kompletní. K určení počáteční a koncové polohy se používá algoritmus určení 
průměrného posunu všech částic v každé IA. 

• Silné nasycení – koncentrace částic je tak vysoká, že není možné je rozlišit. Na 
obrázku je zachycen shluk částic. Používá se stále stejný algoritmus pro určení 
posuvu. V některém případě může dojít k problému s nedostatečným 
osvětlením. 

 

Obr. 17. Typy nasycení (chudé, střední, silné). Převzato z [21] 

  

Obr. 18. Algoritmus určení průměrného posuvu všech částic v IA. Převzato z [15] 
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Korelace – Fourierova transformace 

1D Fourierova transformace reprezentuje 1D periodickou funkci jako sumu 
komplexních exponenciálních čísel, také známou jako součet sinu a cosinu, viz 
Eulerova rovnice níže 

 𝑒𝑖𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

 

(18) 

V praxi se používá pro vyjádření časově závislého signálu použitím harmonických 
funkcí. Pro 2D Fourierovu transformaci je to funkce dvou proměnných (x,y). 

1D Fourierova transformace: 

 
𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡

+∞

−∞

 

 

(19) 

ω = úhlová frekvence [rad/s], t = čas [s] 

1D Zpětná (inverzní) Fourierova transformace: 

 
𝑓(𝜔) =

1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

+∞

−∞

 

 

(20) 

2D Fourierova transformace: 

 
𝐹(𝜔) = ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑖(𝑥𝑢,𝑦𝑣)𝑑𝑥𝑑𝑦

+∞

−∞

 

 

(21) 

2D Zpětná (inverzní) Fourierova transformace: 

 
𝐹(𝑥, 𝑦) =

1

4𝜋2
∬ 𝐹(𝑢, 𝑣)𝑒−𝑖(𝑥𝑢,𝑦𝑣)𝑑𝑢𝑑𝑣

+∞

−∞

 

 

(22) 

Problém zůstává, že matematické vyjádření je pro signál nebo spektrum nekonečného 
intervalu a v metodě jsou zaznamenány naměřené hodnoty z konečného intervalu. 
Proto je nutné funkci diskretizovat. Pro tuto operaci byla vyvinuta diskrétní Fourierova 
transformace (DFT). Signál je chápán jako sekvence f(n) s elementy n = 0, 1, ...., 
n = N-1. Důsledkem f(k) je Fourierovo spektrum ze signálu f(n). Matematický výraz pro 
diskrétní Fourierovu transformaci a její inverzi: 

 

 
𝐹(𝑘) = ∑ 𝑓(𝑛)𝑒

−2𝜋𝑖𝑘𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

𝑓(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝐹(𝑘)𝑒

−2𝜋𝑖𝑘𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

 

 
 

(23) 
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 Pre-processing 

Po zachycení snímků se využívají různé metody a filtry ke zkvalitnění obrazu a 
odstranění šumu (Obr. 19). Zde jsou některé techniky, které se používají:[22] 

• CLAHE (Contrast limited adaptive histogram equalization) – obecně slouží ke 
zlepšení čitelnosti dat v lékařství. Jedná se o histogramové vyrovnávání. 
Nejfrekventovanější intenzity histogramového obrazu jsou rozmístěny v celém 
rozsahu dat (od 0 do 255 v 8bitových snímcích). Výhoda CLAHE je, že 
nepracuje s celým snímkem, ale vytvoří menší regiony snímku. CLAHE výrazně 
navýší detekování platných vektorů. 

• Intensity high-pass – ve snímku vzniklo nehomogenní osvětlení (např. 
způsobené odrazem od objektů), které silně ovlivňuje korelační signál. Tento 
druh nízké frekvence lze odstranit filtrem s vysokou propustností. Filtr s vysokou 
propustností zviditelní částice na snímku a potlačí nízkou frekvenci. 

• Intesity capping – Filtr omezení intenzity řeší problém se světlými částicemi 
nebo jasnými skvrnami, které statisticky přispějí ke korelaci signálu a ovlivní 
výsledek. Je vybrána horní hranice a všechny pixely překračující tuhle prahovou 
hodnotu jsou nahrazeny právě touto horní hranicí. Má menší negativní dopad 
na úpravu snímků na rozdíl od CLAHE, který upravuje větší množství informací 
o intenzitě pixelů. Kombinace filtru omezení intenzity s CLAHE zvýší 
pravděpodobnost platné detekce vektorů. 

 

Obr. 19. Efekt několika technik při pre-procesingu [22] 

 

 Post-processing 

Post-processing slouží k dosažení věrohodných výsledků a měl by se provést po 
každém vyhodnocení. Zde jsou uvedeny metody, které mají být provedeny: [22] 

• Validace dat – algoritmy korelace, které provádí odhad ve zkoumané oblasti (IA) 
mohou způsobit chybné výsledky, především špatným ozářením, odleskem od 
objektu, atd. Počet chybných vektorů musí být brán v potaz. Základní metodou 
je odfiltrování nemožných rychlostí (nastavení horní a dolní hranice rychlosti). 

• Interpolace dat – doporučená ve všech případech. Chybějící nebo odfiltrované 
vektory způsobí mezery ve výsledném data listu. Běžné interpolační techniky 
jsou založené na zkontrolování okolních vektorů k doplnění mezery. Mohou být 
použity metody jako 3x3 okolní (sousední) interpolace nebo 2D lineární 
interpolace. Příklad interpolace viz Obr. 20. 

• Vyhlazení dat – korelace nejsou úplně přesné a v určitých případech vzniká 
šum. Šum často není problém k popsání rychlostí, ale při zjišťování jiných 
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veličin (např. vířivost, střih, napětí) se stává hlavním problémem. K odstranění 
slouží metody jako konvoluce dat (jader) se stejnými váhami nebo použití 
mediánového filtru. Doporučované vyhlazovací algoritmy jsou založené na 
metodě nejmenších čtverců. 

 

Obr. 20. Interpolace rychlostí a porovnání s originálem. Převzato a upraveno z[22] 

 

 Výhody a nevýhody metody PIV 

Výsledky jsou podobné jako z CFD, přesněji z LES metody (Large Eddy Simulation). 
Velké simulace vírů a mapy rychlostí v reálném čase jsou nejdůležitější nástroj pro 
výzkum dynamiky tekutin. Výhody metody PIV:[20][23]  

• Je to neintruzivní metoda 

• Měří rychlosti mikro-částic rozmístěných v proudu tekutiny 

• Rozsah měřených rychlostí (od 0 do supersonické) 

• Okamžitá mapa vektoru rychlostí v průřezu proudu 

• Se sekvencemi rychlostních vektorových map jsou k dispozici statistiky, 
korelace a ostatní relevantní data 

• Při stereoskopickém uspořádání lze měřit všechny tři složky rychlosti 

Nevýhody metody: 

• Velmi drahé zařízení 

• Potřeba přesného nasycení a typu částic rozptýlených v tekutině 

• Velké nároky na optickou přístupnost k vyšetřované oblasti 

• Při vysokých rychlostech proudu je neschopnost sledování částic v přítomnosti 
silných gradientů (např. rázová vlna) 
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4. REFLEXE SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

V diplomové práci byla provedena rešerše v oblasti měření a výzkumu větracího 
systému automobilu. Větrací systém zajišťuje tepelnou pohodu (komfort) posádky a 
přívod čerstvého vzduchu do kabiny. Přiváděný vzduch může být vytápěn pomocí 
vedlejšího tepla vyrobeného při spalování pohonné hmoty. Přestup tepla je zajištěn 
pomocí výměníku. V opačném případě je přiváděný vzduch chlazen pomocí 
klimatizace. Jednoduchý okruh výparníku, kompresoru, expanzního ventilu a 
kondenzátoru. Výparník odebere teplo z proudu vzduchu, kompresor stlačí médium, 
v kondenzátoru dojde k odevzdání tepla a kondenzaci média, a ventil sníží tlak, aby 
se médium vypařovalo a přijímalo teplo ve výparníku. Následně se celý proces 
opakuje. 

Nejvíce se pro výzkum proudění (zjištění rychlostního pole) v automobilových 
vyústkách používá metoda PIV. Experiment se dá provádět na skutečném modelu 
automobilu a další výhody jsou uvedeny v kap. 3.2. V kombinaci s metodou CTA se 
data dají porovnávat, a poté se může vyhodnocovat jejich pravdivost.    

Experimentální měření metodou PIV se zabývali různí autoři. Lee provedl experiment 
v kabině reálného automobilu (Hyundai Sonata), ve kterém zjišťoval vektorové pole. 
V experimentu měřil tři roviny: a) středovou rovinu sedadlem řidiče, b) středovou rovinu 
automobilu, c) středovou rovinu sedadlem spolujezdce. Vzduch byl přiváděn vyústkami 
na nohy, panelovou a defrostovou. Během experimentu v kabině nebyli řidič ani 
spolujezdci. Výsledkem je rozdílnost proudových polí a tvorba vírů. Odlišnosti 
v rovinách byly způsobeny předměty, které byly umístěny v proudu vzduchu, například 
volant nebo brzdy.[24]  

Yang provedl experiment metodou PIV na zmenšeném modelu kabiny automobilu. 
Kabina byla zmenšena v poměru 1:2 (rozměry 1450 x 700 x 900 mm). Uvnitř byla 
sedadla bez přítomnosti pasažérů. Průtok vzduchu byl nastaven na hodnotu 100 m3/s. 
Výsledná průměrná rychlost byla 2,76 m/s a maximální intenzita turbulence 
dosahovala 30 %. Autor přichází k závěru, že řidič je vystaven proudění o rychlosti 
2 m/s a intenzitě turbulence 30 % v oblasti obličeje. V 50 % případů jsou řidiči 
nespokojení, a proto směřování proudu nesmí být nastaveno na obličej.[25]  

Aronson porovnával experiment provedený metodou PIV s CFD simulací na kabině 
reálného automobilu. Zkoumaná rovina vedla středem automobilu a byla měřena tři 
různá nastavení: a) větrání/venkovní vzduch, b) větrání/recirkulace, c) 
defrost/venkovní vzduch. Autor došel k závěru, že výsledky byli podobné pro celé 
proudové pole a směr proudu z vyústky. Ačkoli rozdíly byly shledány ve vertikálním 
směru (šíření) z vyústky a v maximální rychlosti.[26]  

Také na Fakultě strojního inženýrství se konal rozsáhlý výzkum automobilových 
vyústek. První experiment provedl doc. Lízal, který zkoumal rychlostní pole za 
defrostovou vyústkou v automobilu Škoda Octavia. V experimentu byla použita 
třídrátková termoanemometrická sonda, kterou bylo dosaženo maximální rychlosti 15 
m/s a intenzita turbulence bezprostředně za hranou výdechu činila 45 %. Data dále 
sloužila k zadání okrajových podmínek numerické simulace.[27]  

Ve výzkumu automobilových vyústek pokračovali i jiní autoři. Například Ing. Šeda, 
který měřil pomocí metody CTA benchmarkovou vyústku z automobilu Škoda Octavia 
II. V experimentu měl nastavený objemový průtok na hodnotu 33,5 m3/s a 80,6 m3/s 
a tři stavy před vyúskou: a) rovný kanál, b) kanál s kolenem, c) koleno 
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s usměrňovacími lamelami. Autor mimo jiné provedl numerickou simulaci. Výsledky 
z experimentu a simulace s ohledem na jemnost sítě byly podobné.[28] 

Ing. Šíp ve své práci měřil stejnou benchmarkovou vyústkou se dvěma variantami: a) 
vyústka ve volném prostoru, b) obestavěna stěnami simulujícími prostředí automobilu. 
V experimentu byl použit objemový průtok 90,7 m3/h. Bylo dosaženo maximální 
rychlosti 11 m/s a maximální hodnoty intenzity turbulence 79 % pro volný proud a pro 
obestavěný proud bylo dosaženo maximálních hodnot rychlosti 10,2 m/s a intenzity 
turbulence 75 %. Autor také provedl numerickou simulaci za použití dvou různých 
modelů turbulence, kde zkoumal a porovnával modely s naměřenými výsledky 
z experimentu. [14] 
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5. SPOLUPRÁCE S FIRMOU FISCHER AUTOMOTIVE 
SYSTEMS S.R.O. 

Firma Fischer automotive systems (sídlící v Ivanovicích na Hané) se zabývá výrobou 
různých typů vyústek do automobilů. Cílem diplomové práce je porovnání vlivu 
okrajových podmínek na proudění. Od zmíněné firmy byly obdrženy 3 typy 
konstrukčně odlišných předních pravostranných vyústek. Konkrétně vyrobené pro 
automobily BMW řady 2 Tourer, Mercedes-Benz třídy C a Porsche Cayenne (Obr. 21). 
Vozy se liší typem a účelem používání. Při experimentu se nezvažovaly tyto rozdíly a 
pro všechny vyústky byly nastaveny stejné parametry. 

 

 

Obr. 21. Vozidla měřených vyústek [29] [30] [31] 

 

Konkrétní tvar vyústek (Obr. 22)  zobrazených automobilů se velice liší. Jak konstrukcí, 
plochou, tak i počtem lamel. Vyústka pro BMW má malý vstupní průřez ve tvaru 
obdélníku, který se poté rozšíří na dvojnásobek. Počet lamel horizontálních je 5 a 
vertikálních 4. Vyústka pro Mercedes je kruhová a má nejmenší počet lamel 
(3 horizontální a 2 vertikální) a také největší rozestupy mezi lamelami. Porsche 
s největší vstupní obdélníkovou plochou (kratší strana je horizontálně) má největší 
počet lamel (6 horizontálních a 4 vertikální). Lamely tvoří v proudu vzduchu překážky, 
které musí daný proud obtéct a překonat. Při nastavení stejného objemového průtoku 
se budou vyústky s menší plochou prezentovat s větší rychlostí. Největších rychlostí 
by mělo být dosaženo u vyústky pro automobil BMW.  

Od firmy byl dodán model uspořádání potrubního systému v palubní desce vozidel. 
Palubní deska zde nesmí být zobrazena kvůli ochraně duševního vlastnictví 
automobilových společností. Z dodaného modelu palubní desky bylo zjištěno, že 
vzduchovody pro vyústky nemají žádnou uklidňující část a jsou různě propleteny 
konstrukcí. Z čehož lze usoudit, že výsledky v reálném automobilu budou rozdílné 
oproti experimentu kvůli různému zakřivení vzduchovodů před vyústkou. 
V experimentu se bude uvažovat stejná trať pro všechny vyústky. 
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Obr. 22. Vyústky BMW (nahoře), Porsche (vpravo) a Mercedes (dole). Převzato z [32] 

 

Zobrazené vyústku budou dále v celém dokumentu nazývány jako “BMW“ vyústka, 
“Mercedes“ vyústka a “Porsche“ vyústka. 
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6. POPIS EXPERIMENTÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Jako experimentální zařízení bylo použito zařízení ve vlastnictví VUT FSI. Vše 
potřebné k experimentu je umístěno v laboratoři větrání, která se nachází v areálu 
školy, místnost C3/213c. Schéma zapojení zařízení je zobrazeno na Obr. 23. Umístění 
bylo uzpůsobeno pro měření termoanemometrickou sondou (metoda CTA), nastavení 
Obr. 23a), poté bylo nepotřebné zařízení odstraněno a bylo nastaveno nové potřebné 
k použití druhé metody (PIV), nastavení Obr. 23b). Schéma obsahuje vzduchovou 
trasu (černé označení), měřicí snímače a přístroje (modré označení) a proměnnou 
sestavu pro rozdílné metody-CTA (fialové označení) a PIV (zelené označení). 

 

Obr. 23. a) Schéma experimentální trati při metodě CTA 

1-sací potrubí, 2-ventilátor s rozvaděčem vzduchu, 3-redukce, 4-clona, 5-redukce, 6-přívodní 
vzduchovod, 7-koleno, 8-přechodka, 9-vyústka s uzavíracím ventilem, 10-zdroj napětí,      

11-senzory teploty Pt100, 12-modul pro měření teploty, 13,16-převodník tlaku, 14,15-odběr 
tlaku, 17-mikromanometr, 18-snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku v místnosti,   
19-PC, 20-A/D převodník, 21-CTA jednotka, 22-řídící jednotka traverzovacího systému,          

23-termoanemometrická sonda, 24-kalibrační jednotka, 25-traverzovací systém 

 

Vzduch je nasáván přímo z laboratoře vstupním sacím potrubím, přes ventilátor a 
rozvaděč jde do uklidňujícího potrubí se clonou a redukcí. Clona způsobuje tlakovou 
ztrátu. Pomocí tlakové ztráty je možnost nastavit požadovaný objemový průtok 
vzduchu. Na uklidňovací potrubí je nainstalováno koleno, přechodka a měřená 
vyústka. Z důvodu měření pravé přední vyústky je zde koleno, jehož účelem je 
simulovat situaci při zástavbě v automobilu.   
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Obr. 23. b) Schéma experimentální trati při metodě PIV 

20-generátor kouře, 21-manuální ovladač generátoru kouře, 22-homogenizační komora,    
23-synchronizátor, 24,25-zdroj pulzního laseru, 26-CCD kamera, 27-optická sestava 

 

6.1 Experimentální trať 

Při experimentu byla použita trať, která byla v laboratoři už vybudována. Díky 
spolupráci s Fischer automotive systems s.r.o. byly dodány 3 typy vyústek (zobrazené 
na Obr. 22) k proměření rychlostního pole vycházejícího vzduchu. Z důvodu různého 
konstrukčního provedení byla potřeba úprava trati a napojení na příslušné vyústky. Ve 
spolupráci se spolužáky Ing. Janem Bernardem a Bc. Janem Zábovským, kteří se 
zabývali jinou problematikou na stejných vyústkách, byly vytvořeny přechodky. Každý 
měl za úkol vytvořit jednu přechodku na konkrétní vyústku. Zobrazené přechodky 
s vyústkami jsou na Obr. 24.  

 

Obr. 24. Vyústky s přechodkami BMW, Mercedes. Převzato z [32] 
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Mně byla přidělena vyústka “Porsche“. Modelace přechodky byla pomocí programu 
Autodesk Inventor a její výroba se uskutečnila pomocí 3D tisku. Zásadní vliv na 
proudění má tvar vzduchovodu. Aby se tvar z horizontálního obdélníkového průřezu 
nemusel měnit na vertikální obdélníkový průřez, bylo navrženo otočení vzduchovodu 
o 90°. V důsledku této změny se muselo vytisknout na 3D tiskárně i nové koleno (Obr. 
25). Navržené parametry mohly zůstat nezměněny. Výkres přechodky je v příloze č.1. 

 

Obr. 25. Trať pro “Porsche“ vyústku 

6.2 Vyústky 

Byl zaveden směrový kříž a orientace vyústky (Obr. 26). Jelikož se jedná o pravou 
přední vyústku, byly nastaveny, dle domluvy s firmou, 2 provozní stavy. Byly zavedeny 
úhly pro označení sklonu horizontální a vertikální lamely (Obr. 27). Pomocí těchto úhlů 
byly nastaveny provozní stavy (tab.4). První provozní stav je nastavení lamel na hruď 
pasažéra. Druhý provozní stav je nastavení lamel na obličej pasažéra. To znamená, 
že úhel vertikálních lamel β zůstal nezměněn. Nutno si povšimnout, že u “Porsche“ 
vyústky je úhel β jiný z důvodu její konstrukčního provedení.  

 

Tab.4. Provozní stavy měřené vyústky 

Vyústka Provozní stav Směr proudu 

    α[°] β[°] 

BMW Hruď 85 105 

Obličej 73 105 

Mercedes Hruď 85 105 

Obličej 73 105 

Porsche Hruď 85 78 

Obličej 73 78 
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Obr. 26. Zavedení směrového kříže na vyústku 

Osa x směrového kříže je nastavena ve směru osy proudu vzduchu. 

 

     Vertikální lamely           β 

  

Orientace 

α  0°     α 

    90° 

 180° 

β     90°      

0°    180° 

Horizontální lamely 

Obr. 27. Zvolené úhly lamel 

 

6.3 Měřicí přístroje 

Jak již bylo řečeno, na Obr. 23 jsou modře zaznačeny přístroje, které byly využity při 
obou metodách.  

 

Zdroj napětí MCP M10-330-30 (Obr. 28) 

Otáčky ventilátoru jsou regulovány pomocí zdroje napětí. Ten transformuje střídavé 
síťové napětí na regulovatelné stejnosměrné. Při zahřátí ventilátoru se průtok během 
měření může měnit. Důležitá je korekce pomocí regulace napětí. V schématu (Obr. 23) 
umístěn na pozici č. 10. 
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Obr. 28. Zdroj stejnosměrného napětí 

 

Převodníky tlaku Airflow PTSXR (Obr. 29) 

Převodníky tlaku jsou zobrazeny na schématu (Obr. 23) na pozicích č. 13 a 16. 
V uklidňovacím potrubí jsou umístěny komorové odběry tlaků s prstencovou štěrbinou 
(poz. č. 14 a 15). Jeden odběr je nainstalován před clonou a druhý za ní. Měřící rozsah 
každého z převodníků je 0 až 500 Pa a jeho přesnost činí ±0,2 %. Pomocí diference 
tlaku Δpa lze vypočítat objemový průtok Qa podle ČSN EN ISO 5167. Objemový tok 
byl nastavený pro všechny vyústky stejný a to s hodnotou Qa=60 m3/h. 

 

Obr. 29. Převodníky tlaku 

 

Mikromanometr a kalibrátor Halstrup Walcher KAL 84 (Obr. 30) 

Slouží k jednoduchému statickému odběru tlaku. Do vzduchového potrubí, konkrétně 
do vytisknuté přechodky, byl vyvrtán otvor pro odběr statického tlaku. Otvor byl vyvrtán 
co nejblíže k vyústce. Hodnota naměřeného statického tlaku je zároveň tlakovou 
ztrátou konkrétní vyústky. Naměřené tlakové ztráty vyústek jsou uvedeny v tabulce 
níže Tab.5. 
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Obr. 30. Mikromanometr a kalibrátor Halstrup Walcher KAL 84 [33] 

Tab.5. Naměřené tlakové ztráty vyústek 

Vyústka Provozní stav Směr proudu Tlaková ztráta 

    α[°] β[°] Δp [Pa] 

BMW Hruď 85 105 34,5 

Obličej 73 105 35,5 

Mercedes Hruď 85 105 10,5 

Obličej 73 105 15 

Porsche Hruď 85 78 5,5 

Obličej 73 78 7 

 

Dále jsou v trati nainstalována dvě teplotní odporová čidla Pt100. Jedno na sání do 
ventilátoru a druhé je umístěné v potrubí na výtlaku z ventilátoru. Teplotní čidla měří 
rozdíl teplot, kvůli teplotní ztrátě ventilátoru (ohřátí průchozího vzduchu). V laboratoři 
je umístěn snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku Comet T7418 (poz. č.18 na 
Obr. 23.). Snímač měří okolní podmínky v laboratoři (teplotu t0, relativní vlhkost φ a 
atmosférický tlak Po). 

 

 Měřicí zařízení k metodě CTA 

Měřicí zařízení pro metodu CTA je na schématu (Obr. 23a) označeno fialově. Sonda 
a kalibrátor už byly zmíněny v kap. 3.1.6 a v kap. 3.1.7. Důležité zařízení pro bodové 
měření je traverzovací systém (Obr. 31), který bod po bodu projíždí nastavenou 
měřenou rovinu. Později v této práci budou nastaveny měřené body za vyústkou, které 
poté budou interpolovány a poskytnout údaje o rychlostním poli v rovině. Souřadnice 
naměřených bodů jsou v příloze č. 2.   
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Obr. 31. Traverzovací systém 

 

 Měřicí zařízení k metodě PIV 

Měřicí zařízení pro metodu PIV je na schématu (Obr. 23b) označeno zeleně a jeho 
používání je uvedeno v kap. 3.2. V této kapitole jsou zmíněny použité komponenty při 
experimentu. 

 

Pulzní laser Nd:YAG s optickou sestavou (Obr. 32) 

V dnešní době je to nejpoužívanější typ pevnolátkového laseru. Aktivním materiálem 
je krystal yttrium-hlinitého granátu (Y3Al5O12) dopovaný ionty Nd3+. Daný zdroj 
produkuje 200 mJ energie a záření je o vlnové délce 532 nm (zelená barva). 
V schématu trati (Obr. 23b) je to pozice č.24,25 a 27.  
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Obr. 32. Laser Nd:YAG s optickou sestavou. Převzato z [34] 

 

Kamera CCD (Obr. 33) 

Kamera je zobrazena na schématu (Obr. 23b) jako pozice č. 26. Použité rozlišení je 
1280x1024 pixelů. Objektiv nasazený na kameře je Nikon 1:2,8 D o průměru 28 mm. 
Maximální frekvence snímků je 8 Hz. Zachycení snímků je spouštěno pomocí stejného 
softwaru Insight3G.   

 

Synchronizátor 

Zobrazen na schématu Obr. 23b jako pozice č. 23. Spouštění laseru a kamery je 
propojeno se synchronizátorem, který se stará o synchronizování pulzu laseru a 
expozice kamery. Nastavení spuštění laseru a expozice kamery lze vidět na Obr. 34.   
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Obr. 33. CCD kamera pro PIV metodu. 

 

 

Obr. 34. Synchronizace laseru a kamery. Převzato a upraveno z [35] 

 

Generátor kouře Safex Nebelgrät 195 SG (Obr. 35) 

Slouží pro vpouštění trasovacích částic do vzduchového potrubí (Obr. 23b, poz. 20). 
Generátor vytváří kouř pomocí odpařování kapaliny na olejové bázi. Množství kouře 
lze regulovat pomocí dálkového ovládání připojeného ke generátoru (Obr. 23b, 
poz. 21). 

 

Výstup z generátoru kouře není zaveden přímo do sacího nástavce ventilátoru. Mezi 
komponenty je vložen homogenizační box (Obr. 23b, poz. 22). Z generátoru totiž 
kouř vystupuje v pulzech, které ovlivňují proudění z vyústky. V homogenizačním boxu 
pulzy zanikají. Poté je kouř odváděn ventilátorem do vzduchového potrubí. Další 
výhodou boxu je kondenzace nadbytečného množství kouře. Kouřová kapalina na 
stěnách boxu kondenzuje a důsledkem je už jen minimální kondenzace ve 
vzduchovém potrubí. 
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Obr. 35. Generátor kouře [36]  
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7. MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO POLE ZA VYÚSTKOU 

Nejdříve byla na trať nainstalována měřená vyústka. Na ventilátoru bylo nastaveno 
napětí, které odpovídalo průtoku vzduchu Qa=60 m3/h. Na vyústce byl nastaven 
požadovaný směr proudu pomocí lamel (viz Tab.4). Požadovaný směr byl dosažen 
pomocí kouře a šablony pro měření hluku (Obr. 36).  

 

 

    Šablona pro měření hluku 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Úhloměr 

 

 

 

 

 

Obr. 36. Nastavení proudu vzduchu pomocí kouře a šablony pro měření hluku 

 

7.1 Nastavení měření metodou CTA 

Do osy proudu byl umístěn traverzovací systém a nastavena počáteční poloha. 
V softwaru Streamware byly vytvořeny roviny s body, ve kterých byla měřena rychlost 
proudu vzduchu. 

Pro názornost a označení nastavených rovin je zde uveden Obr. 37. Počáteční bod je 
nastaven 50 mm od vyústky (ve směru osy x). Nejvzdálenější bod je 500 mm, což je 
vzdálenost, která byla stanovena, jako vzdálenost sedícího pasažéra v automobilu. 
Kompletní rozložení bodů v rovinách pro každou vyústku je v příloze č.2. 
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Obr. 37. Nastavení rovin pro měření rychlostního pole za vyústkou 

 

V každém bodě bylo měřeno 2 sekundy se vzorkovací frekvencí 2 kHz. K potlačení 
vibrací traverzovacího systému při dojezdu byla stanovena 2 sekundová prodleva  
před měřením. Důsledkem vzorkovací frekvence je v jednom bodě naměřeno 
4000 hodnot, které aritmetickým průměrem dají výsledné hodnoty umean, vmean, wmean. 
Další výsledné hodnoty (vypočítané) z měření jsou urms, vrms, wrms, uturb, vturb, wturb. 
Označení u, v, w je pro osy x, y, z. Definice uvedeny pouze ilustračně pro hodnoty 
v ose x. 

Kde umean je aritmetický průměr hodnot rychlostí v ose x: 

 
𝑢𝑚𝑒𝑎𝑛 =

1

𝑁
∑ 𝑢𝑖

𝑁

1

 

 

(24) 

kde: 

umean = výsledná rychlost proudění v ose x [m/s] 

N = počet hodnot [-] 

ui = okamžitá rychlost proudění v ose x [m/s] 

Fluktuace rychlosti urms je dána jako rozdíl mezi okamžitou a průměrnou rychlostí: 

 

𝑢𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑢𝑖 − 𝑢𝑚𝑒𝑎𝑛)2

𝑁

1

 

 

(25) 

kde: 

urms = fluktuace rychlosti v ose x [m/s] 
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Intenzita turbulence uturb je dána jako podíl fluktuace rychlosti a průměrné rychlosti: 

 𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏 =
𝑢𝑟𝑚𝑠

𝑢𝑚𝑒𝑎𝑛
∙ 100 

 

(26) 

kde: 

uturb = intenzita turbulence [%] 

 

Ve výsledku je z výsledných hodnot spočítána průměrná hodnota pro všechny směry 
(magnituda). Magnituda je definována: 

 𝑣𝑒𝑙𝑚𝑎𝑔 = √𝑢𝑚𝑒𝑎𝑛
2 + 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑛

2 + 𝑤𝑚𝑒𝑎𝑛
2  

 

(27) 

 
𝑇𝑢 = 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑚𝑎𝑔 = √𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏

2 + 𝑣𝑡𝑢𝑟𝑏
2 + 𝑤𝑡𝑢𝑟𝑏

2  
(28) 

kde: 

velmag = magnituda rychlostí [m/s] 

turbmag = magnituda intenzity turbulence [%] 

 

 

7.2 Nastavení měření metodou PIV 

Při měření metodou PIV byla měřena pouze jedna rovina, konkrétně rovina Sagitální 1. 
Nastavené parametry pro průtok a úhly lamel zůstaly stejné jako při měření metodou 
CTA. Software po zachycení snímků a vyhodnocení (více v kap. 3.2.) vykreslil mapu 
vektorů okamžitých rychlostí. Sagitální roviny 1 jsou porovnány z naměřených 
výsledků metodou CTA a metodou PIV v kap. 9.1. 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY 

Všechny výsledky byly naměřeny v roce 2019 a 2020 během 2. ročníku navazujícího 
magisterského studia. Průměrná teplota v laboratoři během měření byla 18 °C, 
atmosférický tlak 98 kPa a relativní vlhkost 55 %. Naměřená data byla zpracována 
v softwaru TECPLOT 360 (verze 2016R1). K interpolaci bodů byla použita metoda 
vážené inverzní vzdálenosti (Inverse-distance interpolation). Přiřazené hodnoty 
neznámým bodům jsou vypočítávané s váženým průměrem z hodnot známých bodů. 

 

8.1 Výsledky měření pomocí metody CTA 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky pro všechny 3 typy vyústek a nastavení lamel 
na obličej a hruď pasažéra. Po celou dobu měření byl kontrolován průtok (Obr. 38) 
pomocí programu LabView, které je napojeno na převodníky tlaku.  

 

Obr. 38. Měření a kontrola průtoku 

 Vyústka “Porsche“ 

Bylo provedeno nastavení lamel, aby proud vzduchu směřoval na hruď pasažéra, a 
poté bylo nastavení lamel upraveno ve směru z, aby proud vzduchu směřoval na 
obličej pasažéra. 

 

 

Obr. 39. Vyústka “Porsche“ – rychlostní pole všech rovin (nastavení na hruď pasažéra) 
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Obr. 40. Rychlostní pole za “Porsche“ vyústkou nastavené na hruď 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 41. Turbulentní pole za “Porsche“ vyústkou nastavené na hruď 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Frontální rovina 2 není ve vzdálenosti 500 mm od vyústky, protože měření bylo v době, 
kdy ještě nebyla stanovena trvalá hodnota. Rovina je ve vzdálenosti 750 mm. 

        

 

 

 

 

 

Rychlostní pole v horizontální rovině 1 zde 
není zobrazeno z důvodu chyby 
v naměřených datech. 

 

 

 

 

Obr. 42. Rychlostní pole za “Porsche“ vyústkou nastavené na obličej 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava),Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 

Horizontální 2 



Radim Brdečko VĚTRACÍ SYSTÉM AUTOMOBILU 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

Intenzita turbulence v horizontální rovině 1 
zde není zobrazena z důvodu chyby 
v naměřených datech. 

 

 

 

 

Obr. 43. Turbulentní pole za “Porsche“ vyústkou nastavené na obličej 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 2 
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Zjištění: 

Z frontálních rovin lze pozorovat tvar proudnice, který vyústka vytváří. Z frontální 
roviny 1 s nastavením lamel na obličej je vidět malý úplav ve spodní části, který může 
být způsoben konstrukcí vyústky nebo to může být systémová chyba. Autor doporučuje 
provést experiment znovu nebo vytvořit numerickou simulaci, protože v nastavení 
lamel na hruď se ve spodní části nic neobjevuje. Proud se v měřeném poli mění do 
kruhové podoby. Nastavení horizontálních lamel plní účel po celém měřeném poli. 
Maximální naměřená magnituda rychlosti byla 6,33 m/s a maximální intenzita 
turbulence činila 94,2 % (rychlost a intenzita turbulence byly vybrány z hodnot frontální 
roviny 1 s nastavením na hruď). Pro komfort pasažéra je důležitá oblast frontální 
roviny 2, kde byla naměřena maximální hodnota rychlosti 3,86 m/s a intenzita 
turbulence 150,5 %. 

 

 Vyústka “Mercedes“ 

Bylo provedeno nastavení na hruď pasažéra, poté na obličej. Nejdříve jsou zobrazeny 
roviny na hruď pasažéra.  

 

 

Obr. 44. Vyústka “Mercedes“ – rychlostní pole všech rovin (nastavení na hruď pasažéra) 
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Obr. 45. Rychlostní pole za “Mercedes“ vyústkou nastavené na hruď  
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 46. Turbulentní pole za “Mercedes“ vyústkou nastavené na hruď 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 47. Rychlostní pole za “Mercedes“ vyústkou nastavené na obličej  
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 48. Turbulentní pole za “Mercedes“ vyústkou nastavené na obličej 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Zjištění: 

Konstrukce vyústky z Mercedesu je kruhového tvaru. Vyústka drží kruhový tvar proudu 
po celém měřeném poli. Jen ve frontální rovině 1 při nastavení proudu na obličej je 
vidět malé vychýlení od kruhového tvaru způsobeného obtékáním proudu kolem 
horizontálních lamel a mechanické části uprostřed vyústky, která složí k ovládání 
uzavírací klapky. V ostatních rovinách není shledán významnější rozdíl mezi 
nastavením proudu na obličej nebo na hruď pasažéra. Maximální naměřená 
magnituda rychlosti byla 7,01 m/s a maximální intenzita turbulence činila 97,4 % 
(rychlost a intenzita turbulence byly vybrány z hodnot frontální roviny 1 s nastavením 
na hruď). Pro komfort pasažéra je důležitá oblast frontální roviny 2, kde byla naměřena 
maximální hodnota rychlosti 3,5 m/s a intenzita turbulence 136,2 %. 

 

 Vyústka “BMW“ 

Bylo provedeno nastavení na hruď pasažéra, poté na obličej. Nejdříve jsou zobrazeny 
roviny na hruď pasažéra.  

 

 

Obr. 49. Vyústka “BMW“ – rychlostní pole všech rovin (nastavení na hruď pasažéra) 
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Obr. 50. Rychlostní pole za “BMW“ vyústkou nastavené na hruď  
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 51. Turbulentní pole za “BMW“ vyústkou nastavené na hruď  
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 52. Rychlostní pole za “BMW“ vyústkou nastavené na obličej 
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Obr. 53. Turbulentní pole za “BMW“ vyústkou nastavené na obličej  
Shora: Frontální 1 (zleva), Frontální 2 (zprava), 

Sagitální 1 (zleva), Sagitální 2 (zprava), 
Horizontální 1 (zleva), Horizontální 2 (zprava) 
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Zjištění: 

Konstrukce “BMW“ vyústky  je obdélníkového tvaru. Ve frontální rovině 1 při nastavení 
proudu na hruď i obličej je v levé spodní části vidět vznik malého vychýlení z tvaru 
vyústky. Z ostatních rovin lze vidět charakter volného izotermního proudu. Maximální 
naměřená magnituda rychlosti byla 8,44 m/s a maximální intenzita turbulence činila 
94 % (rychlost a intenzita turbulence byly vybrány z hodnot frontální roviny 1 
s nastavením na hruď). Pro komfort pasažéra je důležitá oblast frontální roviny 2, kde 
byla naměřena maximální hodnota rychlosti 4,2 m/s a intenzita turbulence 113,2 %. 

 

8.2 Výsledky měření pomocí metody PIV 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky pro všechny 3 typy vyústek a nastavení lamel 
na hruď pasažéra. Měřená rovina je sagitální 1 (viz kap. 7.). Pro každou vyústku byla 
zachycena sekvence 100 dvousnímků. Každý byl vyhodnocen zvlášť. Výsledkem bylo 
průměrné vektorové pole z celé sekvence vyhodnocených dvousnímků. Vyhodnocení 
proběhlo pomocí softwaru PIVlab. Pro všechny vyústky byla vytvořena maska pro 
okraje, které nepotřebují vyhodnotit. Maska byla vytvořena také v proudu v blízkosti 
vyústky, kde nás sice vektorové pole zajímá, ale je zde velká hustota kouře a validace 
dat není správná. Pro názornost je na Obr. 54 zobrazen dvousnímek kouře 
vycházejícího z “BMW“ vyústky. 

 

 

Obr. 54. Dvousnímek zachyceného kouře z “BMW“ vyústky 

 

 “Porsche“ vyústka 

Výsledné pole vektorů rychlosti za “Porsche“ vyústkou je zobrazeno na Obr. 55. 
Vektorové rychlostní pole je podložené magnitudou rychlosti v barevné škále. 
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Obr. 55. Vektorové rychlostní pole “Porsche“ vyústky 

 

 “Mercedes“ vyústka 

Výsledné pole vektorů rychlosti za “Mercedes“ vyústkou je zobrazeno na Obr. 56. 
Vektorové rychlostní pole je podložené magnitudou rychlosti v barevné škále. 

 

 

Obr. 56. Vektorové rychlostní pole “Mercedes“ vyústky 
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 “BMW“ vyústka 

Výsledné pole vektorů rychlosti za “BMW“ vyústkou je zobrazeno na Obr. 57. 
Vektorové rychlostní pole je podložené magnitudou rychlosti v barevné škále. 

 

 

Obr. 57. Vektorové rychlostní pole “BMW“ vyústky 

 

Zjištění: 

Na všech vyústkách bylo provedeno měření Sagitální roviny 1. Z výsledků lze 
pozorovat stejného směru vektorů rychlosti, ovšem jejich hodnota se už liší pro každou 
vyústku. Vertikální šíření (směr) proudu se také liší, což je zapříčiněno různou 
konstrukcí vyústek. Grafické vykreslení magnitudy rychlostních profilů proudu v ose 
z je zobrazeno na Obr. 64. 
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9. POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

K porovnání metody CTA a PIV poslouží grafické zobrazení se stejnou stupnicí 
magnitudy rychlosti. Hodnoty z PIVlabu byly exportovány a vloženy do programu 
Tecplot. Budou zde porovnány Sagitální roviny 1 ze všech typů vyústek. K porovnání 
metod poslouží také rychlostní profily proudu. 

V druhé části kapitoly se autor zabývá porovnáním zkoumaných typů vyústek. 
Konkrétně vyhodnocením rychlostních profilů z každé vyústky a poklesem a změnou 
rychlostního profilu z počáteční a koncové měřené hodnoty v ose proudu. Data 
k porovnání zkoumaných typů vyústek byla použita z metody CTA.  

 

9.1 Porovnání experimentálních metod 

Sagitální roviny naměřené metodou CTA jsou zrcadleny, aby bylo možné výsledky 
porovnat. Kvůli porovnání metod byly také sjednoceny osy x, které jsou zaznamenány 
od vyústky (hodnota 0 mm = vyústka). Výsledné sagitální roviny naměřené pomocí 
obou metod jsou zobrazeny na Obr. 58, Obr. 59 a Obr. 60.  

 

Obr. 58. Rychlostní pole “Porsche“ vyústky-vlevo metoda CTA, vpravo metoda PIV 

 

Obr. 59. Rychlostní pole “Mercedes“ vyústky-vlevo metoda CTA, vpravo metoda PIV 
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Obr. 60. Rychlostní pole “BMW“ vyústky-vlevo metoda CTA, vpravo metoda PIV 

 

Z vyhodnocených dat byly vytvořeny rychlostní profily ve vzdálenosti 200 mm od 
vyústky (ve směru osy x – osa proudu). Data z obou metod byla vložena do jednoho 
grafu. Výsledné rychlostní profily jsou zobrazené na Obr. 61, Obr. 62 a Obr. 63. 

 

 

Obr. 61. Rychlostní profil “Porsche“ vyústky 
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Obr. 62. Rychlostní profil “Mercedes“ vyústky 

 

Obr. 63. Rychlostní profil “BMW“ vyústky 

 

Zjištění: 

Na zobrazených grafech je vidět obdobných profilů rychlosti pro zkoumané vyústky. 
Největších rozdílů rychlosti v rychlostním profilu lze pozorovat u “Porsche“ vyústky. 
Nedosažení stejných rychlostí může být způsobeno několika faktory. Metoda CTA je 
považována za výchozí. Při nastavení metody PIV mohlo dojít k různým odchylkám: 
sagitální rovina není nastavena jako u metody CTA, u metody PIV chybí třetí složka 
rychlosti, malé rozlišení kamery pro zachycení částic a jiné. 
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9.2 Porovnání zkoumaných typů vyústek 

 Rychlostní profily 

V kapitole jsou vyhodnoceny rychlostní profily zkoumaných vyústek v ose y a ose z. 
Data byla vybrána z frontální roviny 1 s nastavením na hruď, ze vzdálenosti 50 mm 
před vyústkou. Data byla vložena do jednoho grafu na Obr. 64 a Obr. 65. 

 

Obr. 64. Rychlostní profil vyústek v ose Z 

 

Obr. 65. Rychlostní profil vyústek v ose Y 

 

Zjištění: 

Z grafů lze pozorovat, že nejvyšších rychlostí, ale nejužšího profilu v ose Z dosahuje 
“BMW“ vyústka. V ose Y dosahuje také nejvyšších rychlostí, ale profil je stejně široký 
jako u “Mercedes“ vyústky. Na stejných hodnotách rychlostí v ose Z se pohybují 
“Mercedes“ a “Porsche“ vyústky. Tak je tomu i v ose Y, ačkoliv profil rychlostí u 
“Porsche“ vyústky je výrazně užší. Podobných dat bylo dosaženo i s nastavením lamel 
na obličej. 
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 Pokles rychlosti 

Pokles rychlosti je vykreslen do grafu Obr. 66. Data byla brána z horizontálních rovin 
každé vyústky při nastavení lamel na hruď pasažéra. 

 

 

Obr. 66. Pokles rychlostí v ose proudu 

 

Zjištění: 

Z grafu lze pozorovat skoro totožný pokles rychlostí. V koncové poloze (oblast 
pasažéra) se hodnoty rychlostí vyrovnávají. Pasažér bude tedy pociťovat nepatrný 
rozdíl. Čemuž nasvědčují i frontální roviny 2 od každé vyústky v kap. 8.1.  

 

Komfort pasažéra 

V koncové poloze (oblast pasažéra) se rychlostní pole tvaruje do kruhového tvaru 
(kap. 8.1.), takže už tolik nezáleží na konstrukci vyústky. Rozdíl koncových rychlostí je 
do 1 m/s (Obr. 66). “BMW“ vyústka má sice nejvyšší rychlost, ale nejnižší intenzitu 
turbulence a “Porsche“ vyústka přesně naopak. Při ostatních konstantních faktorech, 
které mají vliv na tepelnou pohodu, bude pasažér pociťovat vlivem malých rychlostních 
rozdílů a intenzity turbulence minimální rozdíly tepelné pohody. 
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10. NEJISTOTY MĚŘENÍ 

10.1  Nejistoty měření CTA 

Nejistoty měření byly vypracovány dle zdroje [14], kde autory vychází z materiálů firmy 
Dantec Dynamics (použitý hardware i software je od stejnojmenné firmy) a v jeho práci 
byla použita stejná metoda za podobných podmínek měření. 

Výsledná nejistota měření uvýsl je vyjádřena jako kombinace dílčích nejistot u(yi) a 
jednotlivých proměnných xi. Výstupní veličina yi je funkcí vstupních veličin xi. Relativní 
standartní nejistota výstupní veličiny yi je definována rovnicí: 

 
𝑢(𝑦𝑖) =

1

𝑦𝑖
∙ 𝐴𝑖 ∙ (

∆𝑥𝑖

𝑘𝑖
) 

(29) 

kde: 

Ai = faktor citlivosti [-] 

ki = faktor pokrytí na statickém rozložení vstupní veličiny [-] 

 

 
𝐴𝑖 =

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑦𝑖
 

 

(30) 

Při uvažování Gaussova rozdělení se výsledná nejistota měření určí rovnicí: 

 
𝑢𝑣ý𝑠𝑙 = 2 ∙ √∑ 𝑢(𝑦𝑖)2 

 

(31) 

Výsledná nejistota slouží k porovnání přesnosti měření. Aplikací rovnice (29) získáme 
jednotlivé vztahy pro dílčí nejistoty.  

 

 Anemometr 

Dílčí nejistota způsobená anemometrem. Anemometr má dobrý poměr mezi signálem 
a šumem, proto veličina vzniklá těmito faktory je zanedbána. Další nejistota je dána 
frekvenční odezvou. Frekvenční odezva je mnohem větší než frekvence změn 
měřeného proudění, a proto je možnost tuto nejistotu zanedbat. 

 

 Kalibrace 

Nejistota je způsobena nepřesným určením tlaku. Pro výpočet se vychází ze standartní 
nejistoty mikromanometru udávané výrobcem. 

 
𝑢𝑐𝑎𝑙 =

1

100
∙ 𝑆𝑇𝐷𝑉(𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟(%)) 

 

 
(32) 

 𝑆𝑇𝐷𝑉(𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟(%)) = ±𝑎(%) ± 𝑏𝑐𝑎𝑙(𝑚𝑠−1) 

 

(33) 
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 Linearizace 

Nejistota je způsobena chybou proložení kalibračních bodů křivkou (převod 
naměřených dat na rychlosti). Nejistota má náhodný charakter a normální rozdělení. 
Vztah pro výpočet nejistoty je dán: 

 
𝑢𝑙𝑖𝑛 =

1

100
∙ 𝑆𝑇𝐷𝑉(∆𝑢𝑓𝑖𝑡(%)) 

(34) 

kde: 

STDV(Δufit(%)) = standartní odchylka kalibračních bodů od proložení polynomem 

 

 Rozlišení měřicí karty (A/D převodník) 

Nejistota má náhodný charakter a rovnoměrné rozdělení. Je dána vztahem: 

 
𝑢𝐴/𝐷 =

1

√3
∙

1

𝑈
∙

𝐸𝐴/𝐷

2𝑛
∙

𝜕𝑈

𝜕𝐸
 

 

(35) 

kde: 

U = rychlost proudění [m/s] 

EA/D = vstupní rozsah A/D převodníku [V] 

n = rozlišení měřicí karty 

𝜕𝑈

𝜕𝐸
 = faktor citlivosti z kalibrační křivky [m.s-1V-1] 

 

 Nejistota polohy sondy 

Nejistota je způsobena rozdílnou polohou při kalibraci a experimentu. Nejistota má 
náhodný charakter a rovnoměrné rozdělení. 

 
𝑢𝑝𝑜𝑧 =

1

√3
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾) 

(36) 

kde: 

γ = úhel změny sklonu [°] 

 

 Vliv změny teploty na hustotu vzduchu 

Nejistota má náhodný charakter s rovnoměrným rozdělením a je dána vztahem: 

 
𝑢𝜌,𝑇 =

1

√3
∙ ∆𝜌𝑇 =

1

√3
∙

∆𝑇

273
 

(37) 

kde: 

∆𝜌𝑇 = změna hustoty vzduchu způsobená změnou teploty [kg.m-3] 

 

 Změna atmosférického tlaku 

Změna atmosférického tlaku má vliv na hustotu vzduchu, která ovlivňuje výpočet 
rychlosti. Nejistota má náhodný charakter a rovnoměrné rozdělení. Je dána vztahem: 
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𝑢𝜌,𝑃 =

1

√3
∙

𝑃0

𝑃0 − ∆𝑃
 

(38) 

kde: 

P0 = referenční atmosférický tlak [Pa] 

ΔP = rozdíl mezi referenčním a skutečným tlakem [Pa] 

 

 Vliv vlhkosti 

Složení vzduchu se během experimentu výrazně nemění. Jediná změna se může týkat 
vzdušné vlhkosti, která má vliv na tepelnou vodivost drátku. Nejistota má náhodný 
charakter a rovnoměrné rozdělení. Je dána vztahem: 

 
𝑢𝜑 =

1

√3
∙

1

𝑈
∙

𝜕𝑈

𝜕∆𝑃𝑤𝑣
∙ ∆𝑃𝑤𝑣 

(39) 

kde: 

∆𝑃𝑤𝑣 = změna parciálního tlaku vodních par [Pa] 

Ve výpočtu uvažováno se vztahem:  

 𝜕𝑈

𝜕∆𝑃𝑤𝑣
≅ 0,1 ∙ 𝑈 

(40) 

 

 Výsledná nejistota měření 

Hodnota některých dílčích nejistot je závislá na rychlosti proudění, proto byl výpočet 
nejistoty proveden v intervalu 1 až 15 m/s, protože měřený experiment se pohybuje 
v tomto rozmezí. Výsledky jsou zobrazeny v Tab.7 a graficky vyjádřeny na Obr. 67. 
Podrobný výpočet a postup relativní výsledné nejistoty je zobrazen v Tab.6. 
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Tab.6. Výpočet nejistoty pro rychlost 10 m/s 

Nejistota Vstupní 
veličina 

Hodnota 
vstupní 
veličiny 

Vztah pro dílčí nejistotu Vypočtená 
hodnota 

dílčí 
nejistoty 

Kalibrace 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜(%) ±1% 
±0,1m/s 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
1

100
∙ 𝑆𝑇𝐷𝑉(𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟(%)) 

0,02 

Lineari-
zace 

∆𝑢𝑓𝑖𝑡 0,5% 
𝑢𝑙𝑖𝑛 =

1

100
∙ 𝑆𝑇𝐷𝑉(∆𝑢𝑓𝑖𝑡(%)) 

0,005 

Rozlišení 
měřicí 
karty 

𝐸𝐴/𝐷 

n 

𝜕𝑈

𝜕𝐸
 

 

10V 

16 bit 

20,53 
m/(s.V) 

 

𝑢𝐴/𝐷 =
1

√3
∙

1

𝑈
∙

𝐸𝐴/𝐷

2𝑛
∙

𝜕𝑈

𝜕𝐸
 

 

0,00018 

Poloha 
sondy 

𝛾 1° 
𝑢𝑝𝑜𝑧 =

1

√3
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛾) 

0,00009 

Hustotu 
vzduchu 

∆𝑇 7 K 
𝑢𝜌,𝑇 =

1

√3
∙ ∆𝜌𝑇 =

1

√3
∙

∆𝑇

273
 

0,0148 

Změna 
atmosfé- 
rického 
tlaku 

𝑃0 

∆𝑃 

98,1 kPa 

2,1 kPa 
𝑢𝜌,𝑃 =

1

√3
∙

𝑃0

𝑃0 − ∆𝑃
 

0,0059 

 

Změna 
vlhkosti 

∆𝑃𝑤𝑣 1100 Pa 
𝑢𝜑 =

1

√3
∙

1

𝑈
∙

𝜕𝑈

𝜕∆𝑃𝑤𝑣
∙ ∆𝑃𝑤𝑣 

0,003 

 

Výsledná 
nejistota 

𝑢𝑣ý𝑠𝑙  
𝑢𝑣ý𝑠𝑙 = 2 ∙ √∑ 𝑢(𝑦𝑖)2 

 

0,054 
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Tab.7. Výpočet nejistoty pro rozsah rychlostí 1-15 m/s 

Rychlost 
[m/s] 

ucal 
[%] 

ulin 
[%] 

uA/D 
[%] 

upoz 
[%] 

uρ,T 
[%] 

uρ,P 
[%] 

uφ 
[%] 

uvýsl 
[%] 

1 11,0 0,5 0,0367 0,009 1,48 0,59 0,64 22,3 
2 6,0 0,5 0,0319 0,009 1,48 0,59 0,64 12,5 
3 4,3 0,5 0,0296 0,009 1,48 0,59 0,64 9,4 
4 3,5 0,5 0,0292 0,009 1,48 0,59 0,64 7,9 
5 3,0 0,5 0,0254 0,009 1,48 0,59 0,64 7,0 
6 2,7 0,5 0,0229 0,009 1,48 0,59 0,64 6,4 
7 2,4 0,5 0,0220 0,009 1,48 0,59 0,64 6,0 
8 2,3 0,5 0,0198 0,009 1,48 0,59 0,64 5,7 
9 2,1 0,5 0,0189 0,009 1,48 0,59 0,64 5,5 

10 2,0 0,5 0,0181 0,009 1,48 0,59 0,64 5,4 
11 1,9 0,5 0,0175 0,009 1,48 0,59 0,64 5,2 
12 1,8 0,5 0,0168 0,009 1,48 0,59 0,64 5,1 
13 1,8 0,5 0,0160 0,009 1,48 0,59 0,64 5,0 
14 1,7 0,5 0,0155 0,009 1,48 0,59 0,64 5,0 
15 1,7 0,5 0,0151 0,009 1,48 0,59 0,64 4,9 

 

 

Obr. 67. Grafická závislost relativní nejistoty rychlosti 

 

10.2  Nejistoty měření PIV 

Zdroje nejistot podle Wilsona [37]  jsou rozděleny do čtyř skupin: 1) posuv částic, 2) 
nasycení snímku částicemi, 3) snímkový rozměr částice a 4) rychlostní gradienty. 
Ačkoliv jsou zdroje nejistot dobře charakterizovány, tak jejich kvantifikace může být 
výzvou. To hlavně kvůli kalibrační chybě, šumu v pozadí, nejednotnému osvětlení, 
silným rychlostním gradientům, hledání průměrného posuvu částic (peak detection) a 
další. Každý ze zdrojů vytváří náhodnou či systematickou chybu. Bylo publikováno 
mnoho metod jak kvantifikovat nejistoty PIV jako třeba: nejistoty povrchu (US), poměr 
primárního vrcholu (PPR), vzájemná informace (MI), srovnávání snímků (IM) a 
korelační statistiky (CS). Tyto metody se dají rozdělit do dvou kategorií:[38]  
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• Přímé – tyto metody odhadují nejistotu dle zachycení částic skrz posunutí 
obrazu 

• Nepřímé – odhadují nejistotu pomocí softwarově specifické kalibrace korelace 
mezi chybou měření a buď zdrojem nejistoty nebo vlastností korelace roviny 

 

Z publikací o nejistotách od Boomsma a Sciacchitana [38] [39] a provedeného 
experimentu v kabině automobilu [24] se dá nejistota u provedeného experimentu 
odhadovat od 5 do 10 %. 
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11. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z DIPLOMOVÝCH PRACÍ  

Odlišnou problematikou na stejném typu vyústek se zabývali spolužáci Ing. Jan 
Bernard a Bc. Jan Zábovský. Ing. Bernard zkoumal hluk vyústek [32] a Bc. Zábovský 
se zabýval intenzitou přenosu tepla konvekcí pomocí tepelného manekýna [40] .  

Ing. Bernard měl pro měření hluku v okolí vyústky vytvořenou šablonu pro umístění 
hlukoměru (Obr. 36). Ze šablony byly vybrány body pro přeměření rychlostí metodou 
CTA. Šablona je půlkruhová, proto byl proveden přepočet do Kartézského souřadného 
systému (x, y, z). Přehled měřených bodů je v příloze č. 3. Pro měření nebyla osa x 
umístěna do osy proudu vzduchu, ale byla ponechána osa tratě (z Tab.4 úhel β = 90°), 
kvůli jednoduššímu přepočítání souřadného systému. Pro vyšetření závislosti hluku 
(akustického tlaku) na rychlosti nebo intenzitě turbulence byla vybrána “BMW“ vyústka 
s nastavením lamel na hruď pasažéra. Z výsledných dat byly vytvořeny dva grafy. Na 
jednom jsou závislosti v průřezu proudu osou Y (Obr. 68) a na druhém jsou závislosti 
průřezu proudu osou Z (Obr. 69). 

  

Obr. 68. Závislost sledovaných veličin v ose Y 

 

Obr. 69. Závislost sledovaných veličin v ose Z 
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Po vyhodnocení daných výsledků se dá konstatovat, že hluk (akustický tlak) závisí na 
hodnotě rychlosti proudění. Velký podíl akustické energie je totiž nesen proudem 
vzduchu, a proto nejhlučnější byla “BMW“ vyústka. Kdežto intenzita turbulence na 
výslednou hodnotu hluku (akustického tlaku) neměla vliv. Bohužel bylo poskytnuto jen 
malé množství dat, a proto by bylo dobré provedení experimentu měření akustického 
tlaku v závislosti na intenzitě turbulence. 

Bc. Zábovský se zabýval intenzitou přenosu tepla konvekcí pomocí tepelného 
manekýna a experiment byl uskutečněn v klimatické komoře. Autor dosáhl podobných 
výsledků pro všechny typy vyústek, což mohlo být způsobeno i velikou nejistotou 
hodnot měření. Tepelný manekýn byl umístěn 800 mm (ve směru osy x) od měřené 
vyústky. V této diplomové práci bylo měřeno rychlostní pole a intenzita turbulence v 
nejvzdálenější vzdálenosti 500 mm. Výsledné hodnoty pro každou vyústku jsou 
vizualizovány v kap. 8.1 jako frontální rovina 2. Z dosažených výsledků rychlostních 
polí, intenzity turbulence a poklesu rychlosti v ose proudu (Obr. 66) je zřejmé, že tvar 
proudu se tvaruje do kruhové podoby a rychlosti se srovnávají. V takové vzdálenosti, 
v jaké prováděl experiment Bc. Zábovský se dá říct, že konstrukce vyústek už nemá 
tak velký vliv. Výraznější vliv je v bližším okolí. V kap. 9.1 je vyhodnocen rychlostní 
profil 200 mm za vyústkou, na kterém je patrné, že každá vyústka dosahuje rozdílných 
maximálních hodnot rychlostí a různého sklonu a šířky rychlostního profilu. Což 
dokazuje i vizualizace kouřem (Obr. 70), kterou provedl ve svém experimentu Bc. 
Zábovský.  

  

 

Obr. 70. Vizualizace kouřem (vyústka “BMW“, “Mercedes“ a “Porsche“).  
Převzato a upraveno z [40]  

Bc. Zábovský vyznačil plnou oranžovou čárou hranice proudu a čerchovanou čárou 
oblast, za kterou už přestává být patrný vliv konstrukce vyústky na proudění. Do 
proudu byla přidána zelená čára, která přibližně vyznačuje oblast, ze které byl vytvořen 
rychlostní profil v kap. 9.1. Vizualizace kouřem potvrzuje naměřená data metodou 
CTA, PIV a i intenzitu přenosu tepla konvekcí na tepelného manekýna. 
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Dále by bylo zajímavé zjištění na jaké hodnoty fluktuace rychlosti reaguje lidské kůže 
a jaké hodnoty dokáže zaznamenat tepelný manekýn. Zde na Obr. 71 je zobrazen 
časový záznam rychlosti v bodě pro rychlostní složku ve směru x (U), ze kterého bylo 
vytvořeno frekvenční spektrum. Frekvenční spektrum bylo vyhodnoceno pro všechny 
typy vyústek z bodu v ose proudu ve vzdálenosti 50 mm od vyústky. 

 

Obr. 71. Časový záznam x-složky rychlosti 

 

Obr. 72. Frekvenční spektrum bodu “Porsche“ vyústky 
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Obr. 73. Frekvenční spektrum bodu “Mercedes“ vyústky 

 

Obr. 74. Frekvenční spektrum bodu “BMW“ vyústky 

Z uvedených grafů lze pozorovat, že se hodnoty pohubují v nižším spektru frekvencí. 
Ačkoliv tepelný manekýn zaznamenává tepelný tok v čase plošně a metoda CTA je 
pouze bodová, bylo by zajímavé srovnání zaznamenaných hodnot, zda je schopen 
tepelný manekýn tyhle fluktuace rychlosti zaznamenat. Zde srovnání není možné, 
protože tepelný manekýn byl v jiné vzdálenosti od vyústky a měření bylo prováděno 
s rozdílnými podmínkami okolí (teplota, vlhkost, atd.). 
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12. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo popsat používané principy pro vizualizaci a měření 
proudění z vyústek, detailně změřit rychlostní pole za automobilovými vyústkami pro 
variantu s nastavením na hruď a obličej pasažéra ve volném prostoru a vyhodnotit 
naměřená data tak, aby umožnila srovnání s numerickou simulací. 

Pro experiment byly zvoleny dvě metody. Nejdříve byla použita metoda třídrátkové 
anemometrie (CTA), poté vizualizační metoda Particle image velocimetry (PIV). Průtok 
byl nastavený pro všechny typy vyústek na 60 m3/h. 

Pro každou vyústku byly metodou CTA měřeny dvě varianty (nastavení lamel na hruď 
a na obličej) z nichž každá obsahuje 6 rovin (2 frontální, 2 sagitální a 2 horizontální) 
v prostoru za vyústkou. Z naměřených dat bylo vykresleno rychlostní pole a intenzita 
turbulence. Nejvyšších maximálních rychlostí za měřenou vyústkou (50 mm v ose x) 
dosáhla “BMW“ vyústka 8,44 m/s, následovala “Mercedes“ vyústka 7,01 m/s a 
“Porsche“ vyústka 6,33 m/s. Nejvyšší intenzity turbulence naopak dosáhla “Mercedes“ 
vyústka 97,2 %, poté “Porsche“ vyústka 94,2 % a “BMW“ vyústka 94 %. Pro komfort 
pasažéra je významnější vzdálenější oblast. Nejvyšších maximálních rychlostí za 
měřenou vyústkou (500 mm v ose x) dosáhla “BMW“ vyústka 4,2 m/s, následovala 
“Porsche“ vyústka 3,86 m/s a “Mercedes“ vyústka 3,5 m/s. Nejvyšší intenzity 
turbulence naopak dosáhla “Porsche“ vyústka 150,5 %, poté “Mercedes“ vyústka 
136,2 % a “BMW“ vyústka 116,2 %. Za předpokladu, že ostatní faktory tvořící tepelnou 
pohodu jsou konstantní, by pasažér pociťoval nepatrné změny vlivem malých rozdílů 
rychlosti a intenzity turbulence z měřených vyústek.   

Metodou PIV byla měřena pouze sagitální rovina pro každou vyústku. Z naměřených 
dat bylo vytvořeno vektorové pole rychlostí. Vektorové pole je složeno pouze ze dvou 
složek rychlosti, protože nebyla použita metoda stereo PIV (záznam dvou kamer). 
Data byla exportována a použita k validaci. 

Metoda PIV je jednoduchá a rychlá. Nejsložitější je dobře nastavená synchronizace 
pulzů laseru a expozice kamery. Dosažené výsledky o vektorovém rychlostním poli 
jsou dostačující a vcelku přesné. K získání velice přesného popisu rychlosti proudění 
se použije metoda CTA. Je sice složitější a časově náročnější, ale hlavně umí 
zaznamenávat hodnoty s vysokou vzorkovací frekvencí, což slouží k 
přesnějšímu výpočtu intenzity turbulence. Z vykreslených rovin a rychlostních profilů 
obou metod je patrné, že mají velmi obdobný tvar. Rozdíly hodnot byly způsobeny 
nejistotou měření, a taky rozdílným nastavením parametrů (především nastavením 
stejné sagitální roviny). Dosažené výsledky z metody CTA i metody PIV jsou vhodné 
pro validaci výsledků numerickou simulací. 

V diplomové práci byl proveden výpočet nejistoty měření metody CTA za účelem 
kvantifikace opakovatelnosti. Výpočet nejistoty metody PIV může být proveden 
několika způsoby, ale výpočet je na tolik složitý, že výsledná nejistota byla odhadnuta 
na základě literatury.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAKŮ 

Symbol Rozměr Veličina 

Ai [-] faktor citlivosti 

C [W/m2] citelná ztráta tepla z povrchu kůže konvekcí 

Cres [W/m2] konvektivní tepelná ztráta dýcháním 

D [m] charakteristický rozměr 

Eres [W/m2] tepelná ztráta vypařováním při dýchání 

Esk [W/m2] 
celková ztráta tepla (vypařováním) z povrchu 
kůže 

F(ω) [rad/s] Fourierova transformace 

f(ω) [rad/s] Zpětná (inverzní) Fourierova transformace 

fcl [-] faktor oblečení 

I [A] elektrický proud procházející drátkem  

Icl [clo] tepelný odpor oděvu 

k [-] konstanta sondy 

ki [-] 
faktor pokrytí na statickém rozložení vstupní 
veličiny 

M [W/m2] produkce metabolického tepla 

N [-] počet hodnot 

n [-] počet měření 

Nu [-] Nusseltovo číslo 

P [W] příkon 

pc [Pa] celkový tlak 

pd [Pa] dynamický tlak 

Po [Pa] atmosférický tlak 

ps [Pa] statický tlak 

Δp [Pa] tlaková ztráta vyústky 

Δpa [Pa] diference tlaku 

ΔPwv 
 

[Pa] změna parciálního tlaku vodních par 

Q [W] tepelný tok 

Qa m3/h objemový průtok vzduchu 

qres [W/m2] celková ztráta tepla dýcháním 

qsk [W/m2] celková ztráta tepla pře kůži 

R [Ω] odpor žhaveného drátku 

R [W/m2] citelná ztráta tepla z povrchu kůže radiací 

Re [-] Reynoldsovo číslo 

S [W/m2] nadbytek nebo deficit zásoby tepla 

S [m2] teplosměnná plocha drátku 

Scr [W/m2] zásoba tepla v dýchacím traktu 

Ssk [W/m2] zásoba tepla v kožním prostoru 

STDV [%] standartní směrodatná odchylka 

t [s] čas 

ta [K] teplota okolí 

tcl [K] 
průměrná teplota vnějšího povrchu 
oblečeného člověka 
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to [°C] teplota proudící tekutiny 

tw [°C] teplota povrchu drátku 

T∞ [K] teplota proudu 

Tu [%] intenzita turbulence 

turbmag [%] magnituda intenzity turbulence 

u [%] relativní nejistota 

ucal [%] nejistota kalibrace 

ulin [%] nejistota linearizace 

uA/D [%] nejistota rozlišení 

upoz [%] nejistota polohy 

uvýsl [%] výsledná nejistota 

ui, vi, wi [m/s] okamžitá rychlost proudění v ose 

umean,vmean,wmean [m/s] časově střední rychlost proudění v ose 

urms,vrms,wrms [m/s] fluktuace rychlosti v ose 

uturb,vturb,wturb [%] intenzita turbulence v ose 

U, V, W [m/s] komponenta rychlosti 

U∞ [m/s] rychlost proudu 

velmag [m/s] magnituda rychlosti 

W [W/m2] vykonaná mechanická práce 

w [m/s] rychlost proudění 

�̅� 
 

[m/s] střední rychlost proudění 

x,y,z [m] osa x, y ,z 
 

 

 

Řecké symboly 

α [W.m2/K] součinitel přestupu tepla  

αc [W/(m2.K-1)] součinitel přestupu tepla  

α [°] úhel směru proudu 

β [°] úhel směru proudu 

λ [W/m.K] součinitel tepelné vodivosti 

μ [Pa.s] dynamická viskozita 
v [m2/s] kinematická viskozita 

ρ [kg.m-3] hustota 
φ [%] vlhkost vzduchu 
ω [rad/s] úhlová frekvence 
∇ 
 

[-] Laplacův operátor 
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Zkratky 

LDA Laser Doppler anemometry 

PDA Phase Doppler anemometry 

PIV Particle Image velocimetry 

CTA 
Constant Temperature Anemometry (metoda žhavených drátků na 
konstantní teplotu) 

HWA Hot-wire anemometry (metoda žhavených drátků) 

CCA 
Constant Current Anemometry (metoda žhavených drátků na 
konstantní proud) 

CFD Computational Fluid Dynamics (simulace pro výpočet tekutin) 

IA interrogation areas (vyšetřované podoblasti) 

DFT Diskrétní Foutierova transformace 

DCC Přímá korelace 

LES Large Eddy Simulation 

VUT FSI Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství 

CLAHE Filtr histogramového vyrovnání 

UM Uncertainty surface (nejistoty povrchu) 

PPR Primary peak ratio (poměr primárního vrcholu) 

MI Mutal information (vzájemná informace) 

IM Image matching (srovnání snímků) 

CS Correlation statistic (korelační statistiky) 
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Příloha č. 2 – Body měřených rovin 

 

  Rovina 
X pos 
[mm] 

Y pos 
[mm] 

Z pos [mm] 
X_krok 
[mm] 

Y_krok 
[mm] 

Z_krok 
[mm] 

Počet bodů 

  "Porsche" vyústka 

Hruď 

Front 1 0 (-60;60) (-70;110) 0 4 4 1426 

Front 2 450 (-120;120) (-90;180) 0 6 6 1886 

Sag 1 (0;225) 0 (-70;160) 5 0 5 2162 

Sag 2 (230;450) 0 (-70;230) 5 0 6 2295 

Hor 1 (0;225) (-110;110) (0;39,383) 5 5 0,875 2070 

Hor 2 (230;450) (-140;140) (40,258;78,765) 5 7 0,875 1845 

Obličej 

Front 1 0 (-70;70) (-80;140) 0 4 5 1620 

Front 2 700 (-115;116) (75;475) 0 7 8 1734 

Sag 1 (0;350) 0 (-50;300) 10 0 7 1836 

Sag 2 (350;700) 0 (50;500) 10 0 10 1656 

Hor 1 Chyba v naměřených datech 

Hor 2 (350;700) (-115;116) (40,258;78,765) 5 7 5 1225 

  "Mercedes" vyústka 

Hruď 

Front 1 0 (-80;80) (-80;80) 0 4 4 1681 

Front 2 450 (-140;140) (-90;156) 0 7 6 1722 

Sag 1 (0;225) 0 (-90;120) 5 0 5 1978 

Sag 2 (225;450) 0 (-90;156) 5 0 6 1932 

Hor 1 (0;225) (-110;110) (0;25) 5 5 0,556 2070 

Hor 2 (230;450) (-140;140) (25,556;50) 5 7 0,556 1845 

Obličej 

Front 1 0 (-80;80) (-60;80) 0 4 4 1476 

Front 2 450 (-140;140) (30;216) 0 7 6 1312 

Sag 1 (0;225) 0 (-60;160) 5 0 6 2070 

Sag 2 (225;450) 0 (-15;225) 5 0 6 1827 

Hor 1 (0;225) (-110;110) (0;59,32) 5 5 1,318 2070 

Hor 2 (230;450) (-140;140) (60,638;118,64) 5 7 1,318 1845 

  "BMW" vyústka 

Hruď 

Front 1 0 (-80;80) (-60;60) 0 4 4 1271 

Front 2 450 (-119;119) (-52;152) 0 6 6 1225 

Sag 1 (0;225) 0 (-90;120) 5 0 5 1978 

Sag 2 (225;450) 0 (-50;148) 5 0 6 1564 

Hor 1 (0;225) (-110;110) (0;25) 5 5 0,556 2070 

Hor 2 (230;450) (-140;140) (25,556;50) 5 7 0,556 1845 

Obličej 

Front 1 0 (-80;80) (-60;100) 0 4 4 1681 

Front 2 450 (-140;140) (30;216) 0 7 6 1312 

Sag 1 (0;225) 0 (-80;140) 5 0 5 2070 

Sag 2 (225;450) 0 (-15;225) 5 0 6 1886 

Hor 1 (0;225) (-110;110) (0;59,32) 5 5 1,318 2070 

Hor 2 (230;450) (-140;140) (60,638;118,64) 5 7 1,318 1845 



Příloha č. 3 - Body měření pro porovnání s hlukem 

“BMW“ vyústka s nastavením lamel na hruď 
X pos. 
[mm] 

Y pos. 
[mm] 

Z pos. 
[mm] 

Magnituda 
rychlosti 

[m/s] 

Intenzita 
turbulence 

[%] 

Hladina 
akustického 
tlaku [dB] 

438,5266 -42,7405 97,54516 0,256439 48,88991 39,56149 

445,6989 -43,368 49,00857 0,941637 69,18587 39,56865 

448,0974 -43,5779 0 2,122649 42,95477 39,2214 

445,6989 -43,368 -49,0086 1,636597 41,66396 39,38014 

438,5266 -42,7405 -97,5452 0,618343 59,09655 38,93627 

432,9425 -85,1558 97,54516 0,554242 61,4889 39,57676 

440,0328 -86,406 49,00857 2,447119 45,44169 50,20604 

442,4039 -86,8241 0 2,880965 42,6327 48,89792 

440,0328 -86,406 -49,0086 1,067337 52,67845 39,9851 

432,9425 -85,1558 -97,5452 0,417181 59,31516 40,26537 

423,6829 -126,923 97,54516 0,467173 53,33452 39,60578 

430,6373 -128,786 49,00857 3,102024 41,03862 55,28856 

432,9629 -129,41 0 3,249545 37,94047 62,73159 

430,6373 -128,786 -49,0086 0,671695 58,70598 48,77355 

423,6829 -126,923 -97,5452 0,281553 58,03946 39,67273 

410,8184 -167,724 97,54516 0,376133 45,79692 39,39452 

417,5839 -170,187 49,00857 1,533313 59,16327 53,34092 

419,8463 -171,01 0 2,126228 40,98692 57,81039 

417,5839 -170,187 -49,0086 0,520852 99,48539 42,84548 

410,8184 -167,724 -97,5452 0,166655 35,24176 39,64152 

394,4467 -207,249 97,54516 0,114835 34,02633 39,36298 

400,9718 -210,292 49,00857 0,425709 85,7028 39,42775 

403,1539 -211,309 0 0,608466 55,63006 39,41695 

400,9718 -210,292 -49,0086 0,332866 46,37965 39,06688 

394,4467 -207,249 -97,5452 0,077483 35,67237 38,77995 

 

 


