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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá CFD simulací vozidla s různými geometrickými úpravami s 
nenulovým náběhem proudění. Cílem práce je vyhodnocení působení bočního větru pro 
jednotlivé verze vozidla spolu s validací těchto dat s naměřenými daty z aerodynamického 
tunelu. Poslední řešenou částí práce je analýza proudového pole. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

CFD, boční vítr, poryv větru, validace, aerodynamika, stáčivý moment 

ABSTRACT 

The diploma thesis focuses on CFD simulation of a vehicle with various geometric 
modifications and non-zero angle flow. The goal of the work is to evaluate the effect of 
crosswinds for individual vehicle modifications together with the validation of these data sets 
with measured data from the wind tunnel. The last part of the thesis contains analysis of the 
flow field. 
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CFD, crosswind, gust, validation, aerodynamics, yaw moment 
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ÚVOD 

ÚVOD 
V dnešní době k vývoji vozidel stále více promlouvá jejich aerodynamika. Z hlediska 
globálního má aerodynamika hlavní roli při úspoře paliva, protože aerodynamický odpor je 
s ní přímo spjatý. Dále s ní souvisí i trendy snižování hmotnosti vozidla. Tímto řešením 
získává vozidlo dobré jízdní vlastnosti v přímém směru. Nicméně, zde přebírá slovo boční 
vítr a jeho vliv na jízdu vozidla, protože dalším hlavním faktorem při jeho vývoji je 
bezpečnost, kterou ovlivňuje. Boční vítr má vliv na řiditelnost vozidla a jeho směrovou 
stabilitu. Pokud si představíme běžnou jízdu vozidlem, naskytne se nám pohled, kdy jedeme 
čistě přímo jen zřídka.  Během jízdy míjíme překážky, vozidla, provádíme předjížděcí 
manévry, projíždíme zatáčkou a na vozidlo působí poryvy přirozeného větru v různých 
směrech, všechny tyto zmíněné případy a mnohé další zapříčiňují vznik silových účinků na 
vozidlo, a tím ovlivňují jízdu vozidla.  

Ony reakce na boční vítr jsou řešené jen okrajově při vývoji vozidla. Během jeho designování 
jsou využity určité poznatky a trendy, ale čistě prováděné simulace, za účelem zjistit, jak 
vozidlo reaguje na boční vítr, jsou prováděny jen zřídka, nebo vůbec. Hlavním důvodem, proč 
nejsou tyto zkoušky vykonávány, jsou jejich vysoké náklady, finanční i časové. Pokud 
bychom chtěli provádět experiment v aerodynamickém tunelu, je potřeba vozidlo natáčet 
s určitým úhlovým krokem vůči směru proudění vzduchu, to si žádá vysoký nárok na čas a 
finance v rámci pronajmutí aerodynamického tunelu, kde nepočítáme potřebné instrumenty 
pro snímání dalších veličin. Další možností, jak získat tížená data, je pomocí jízdní zkoušky, 
kde je ale zapotřebí nákladného zázemí ve formě zkušebního polygonu a ventilátorů 
vytvářejících boční poryv větru.  Třetí možností zkoumání působení bočního větru jsou 
počítačové simulace, přesněji řečeno simulace dynamiky tekutin, tzv CFD. Tyto simulace 
nabízejí méně nákladnější, ale přesnou formu získání dat, dnes díky vyspělé výpočetní 
technice i rychlou.    

Tato práce se zabývá získáním dat reakce vozidla na boční vítr pomocí počítačové simulace, 
vytvořením metodiky a následnou validací získaných dat s naměřenými daty 
z aerodynamického tunelu. Práce vznikla za podpory ŠKODA AUTO a.s. 
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1 SOUŘADNÝ SYSTÉM 
Pro popisování jízdní dynamiky vozidla a aerodynamických účinků na vozidlo jsou využity 
souřadné systémy, které jsou rozlišné. Z tohoto důvodu je nutné si nadefinovat počáteční 
souřadný systém. V této práci je použit souřadný systém pro simulace CFD, který je 
odvozený od souřadných systémů využívaných v aerodynamických tunelech. 

Počátek souřadného systému se nachází v úrovni vozovky (podlaha v aerodynamickém 
tunelu), v rovině ležící v polovině vzdáleností rozchodu měřících vah (rovina symetrie, pokud 
je vozidlo symetrické, tak leží v rovině XZ vozidla) a v poloviční vzdálenosti rozvoru vozidla. 
Kladný směr osy X směřuje proti směru jízdy vozidla, ale ve směru proudění vzduchu. 
Osa Z je výškovou osou a kladný směr vede vzhůru. Osa Y je orientovaná doprava ve směru 
jízdy. Takto nadefinovaný souřadný systém je pravotočivým systémem.  

 

Obrázek 1 – Souřadný systém použitý při výpočtech 

Dále v osách a kolem os souřadného systému působí jednotlivé síly a momenty, které 
ovlivňují jízdu vozidla. Jednotlivé síly a momenty jsou vyjmenované níže v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Aerodynamické silové a momentové účinky podle VW [2] 

Označení Jednotka Popis Osa působení 
Označení 

koeficientu 

W [N] Aerodynamický odpor X cW 

S [N] Aerodynamická boční síla Y cS 

A [N] Aerodynamický vztlak Z ca 

L [Nm] Aerodynamický moment klopení X cL 

M [Nm] Aerodynamický moment klonění Y cm 

N [Nm] Aerodynamický moment stáčení Z cn 
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SOUŘADNÝ SYSTÉM 

Vlivem rozcházejícího se smyslu orientace souřadných systémů, neodpovídají sobě získaná 
data ze simulace a aerodynamického tunelu. Nutností je upravit data tak, ať se jejich souřadné 
systémy shodují. Upravíme je pomocí rovnice (1), kde jednotlivé síly a momenty získané 
měřením převedeme do souřadného systému použitého v simulacích. Použitý index EXP 
slouží k rozlišení dat z měření. 
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2 AERODYNAMIKA VOZIDLA S VYBOČENÍM 
Vozidlo jedoucí po silnici nejede stále jen rovně, tzn. úhel trajektorie vozidla je nenulový vůči 
ose X. Takže na vozidlo působí nejen složky aerodynamických sil v podélném směru, ale také 
další složka sil pod určitým úhlem. Spojením těchto dvou působících sil na vozidlo získáme 
jejich výsledný směr (viz. Obrázek 2). Tyto vzniklé boční síly, ovlivňující stabilitu vozidla, 
jsou hlavním důvodem, proč se věnovat této problematice. Jsou přímo spjaté s bezpečností 
jízdy ve vozidle. 

 
Obrázek 2 – Srovnání mezi atmosférickým bočním větrem a simulací tunelu 

 

2.1 VNĚJŠÍ SILOVÉ PŮSOBENÍ 

K pohybu vozidla je nutné prvně překonat všechny jeho odpory, na to je potřebná určitá síla, 
kterou si můžeme vyjádřit rovnicí (2) obsahující součet všech jízdních odporů působících 
proti pohybu vozidla. [13] 

F� = F� � F� � F� � F� (2)

 

Aerodynamický odpor FV zapříčiňuje vznik aerodynamické síly působící proti pohybu 
vozidla. Rovnice (3) je určená pro výpočet aerodynamické síly, můžeme z ní vypozorovat, 
že aerodynamický odpor roste exponenciálně, druhá mocnina rychlosti. Tento jev pozorujeme 
i na obrázku 3, kde od 50 km.h-1 začne aerodynamický odpor dominovat, tzn. na cestách 
mimo město a dálnicích je hlavním odporem.   

�� = 1
2 ∙ !" ∙ # ∙ �$ ∙ %& (3)
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Obrázek 3 – Závislost jízdních odporů na rychlosti [1] 

Aerodynamický odpor se skládá ze dvou složek, tlakové a třecí. Tlaková složka vzniká 
z tlakových rozdílů v oblasti kolem vozidla zapříčiněné změnami rychlostí obtékaného 
vzduchu (viz. Obrázek 4). Třením mezi povrchem vozidla a vzduchem vzniká třecí složka 
aerodynamického odporu, právě z důsledku ulpívání proudění na povrchu a jeho nulové 
rychlosti zde. Odpor lze ovlivnit pomocí úprav geometrie vozidla, a tím snížit tlakovou složku 
odporu s hlavním vlivem na celkový odpor. Dalšími parametry, kterými můžeme příznivě 
ovlivnit celkový odpor je čelní plocha vozidla Sx a koeficient aerodynamického odporu cw. 
Součin čelní plochy s koeficientem aerodynamického odporu bývá častou jednotkou udávající 
jízdní parametr vozidla v oblasti aerodynamiky. [1] [5] [6] 

 

Obrázek 4 – Rozdíly rychlostí obtékaného vzduchu kolem vozidla 
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2.2 STABILITA VOZIDLA 
Stabilitu vozidla zejména ovlivňuje působení bočních sil a vznik stáčivého momentu. Stáčivý 
moment vzniká zvýšením tlaku na návětrné straně převážně v přední části vozidla, přičemž na 
závětrné straně vozidla, na hranách karoserie v oblasti A-sloupku a přední masky, vzniká nižší 
tlak, zapříčiněný narůstající rychlostí proudění obtékajícího vzduchu. Dále v zadní části 
vozidla na závětrné straně hodnota tlaku narůstá a na návětrné straně tlak postupně klesá. 
Takto vzniklý jev způsobuje vznik boční síly orientované na závětrnou stranu, již zmíněného 
stáčivého momentu, otáčející vůz dále po směru větru. Tímto ovlivňuje boční vítr stabilitu 
vozidla (viz. Obrázek 5). [1] [3] 

 

Obrázek 5 – Vznikající tlak na vozidle ve dvou výškových úrovních 

Nárůst sil a momentu způsobeného bočním větrem spočívá ve velikosti úhlu vybočení 
vozidla. Při nízkých úhlech vybočení (cca úhel do 20°) je průběh nárůstu síly a momentu 
téměř lineární (viz. Obrázek 6). Pro tyto menší hodnoty úhlu je charakteristický vznik vírů 
v oblasti A-sloupku a C-sloupku. Pokud zvýšíme úhel vybočení, dochází k postupnému 
odtržení proudění na zmíněných místech vznikajících vírů, nárůst síly a momentu se pozvolna 
zastavuje. Hodnoty stáčivého momentu začínají klesat.  

 

Obrázek 6 – Závislost stáčivého momentu a boční síly na úhlu vybočení [1] 
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Závislost mezi tvarem karoserie a jízdní stabilitou spjatou s působením bočního větru lze 
obecně shrnout takto, jako první lze uvést snahu o snížení odporu přední části vozidla tak, že 
zmenšíme boční plochu. Tímto řešením většinou dosáhneme poklesnutí stáčivého momentu, 
ale u zadní části vozidla je tomu naopak. Z výše popsaného principu tvorby momentu a 
rozložení tlaku vyplývá to, že pokud budeme mít snahu snižovat zadní část vozidla, tak dojde 
ke zmenšení boční síly, ale zvětší se stáčivý moment a naopak. Významný vliv na velikost 
výsledného stáčivého momentu nemá hodnota boční plochy vozidla, tak jako tvar jeho 
karoserie. Jako příklad si můžeme právě uvést sedan oproti kombi, vyplývá to i z grafů na 
obrázku 6. I když boční plocha karoserie kombi je větší než u sedanu, tak stáčivý moment je 
menší. Největší vliv na stáčivý moment zadní části vozidla má vír, který se tvoří u C-sloupku 
na návětrné straně. Pokud by se zvětšila hodnota poloměru C-sloupku nebo úhel stoupání 
zadního okna by se zmenšil, tak by tyto změny vedly ke zvýšení stáčivého momentu. [1] [3]  

Konkrétně bych zmínil tyto trendy úprav vozidel a zájmů jejich návrhu, postavených na 
základě výše zmíněných faktů. Zvětšením sklonu čelního skla lze dosáhnout snížení velikosti 
působící boční síly tím pádem i stáčivého momentu, téhož výsledků dosáhneme i snížením 
kapoty. Větší poloměr C-sloupku způsobuje na návětrné straně pokles tlaku a kvůli tomu 
narůstá stáčivý moment. Použití svislých ploutví pro zvětšení stability je možné funkční 
řešení, ale nepraktické z důvodu potřebné velikosti ploutve. Za zmínku stojí svislé ploutve u 
vozidla Formule 1 týmu Aston Martin Red Bull Racing (viz. Obrázek 7). Další z možných 
úprav ovlivňující stabilitu je zmenšení výšky předního spoileru od vozovky aj. [1] [3] 

 

Obrázek 7 – Vozidlo Formule 1 (svislá ploutev) [7] 

2.3 METODY HODNOCENÍ CBV 

Získávání aerodynamických charakteristik a další vyhodnocování CBV je možné více 
způsoby. V kapitole 2.3.1 je popsáno, jakými způsoby je možné získat dané aerodynamické 
charakteristiky. Vyhodnocení CBV je možné pomocí jízdní zkoušky dle normy  
ISO 12021 (kap. 2.3.2) nebo další variantou je spojení matematického modelu (kap. 2.3.3) se 
získanými daty z aerodynamického tunelu a následné vyhodnocení stejných kritérií jako  
u normy ISO 12021. Tuto metodu vyvinul Vančura ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s., 
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popisující tuto metodu ve své disertační práci. Poslední možnou variantou je využití metodiky 
matematického modelu a získání dat pomocí CFD simulace.  

2.3.1 METODY MĚŘENÍ AERODYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK 
Způsobů měření aerodynamických charakteristik, tedy působení silových a momentových 
zatížení na vozidlo, je vícero. Jedním z postupů může být měření v tunelu, kdy můžeme 
využít model vozidla v reálném nebo zmenšeném měřítku. Měření probíhá tak, že natáčíme 
vozidlo okolo osy Y a měníme tím úhel svíraný podélnou osou vozidla se směrem proudícího 
vzduchu. Pomocí tohoto postupu jsme schopni získat nejen silové a momentové zatížení, 
použijeme-li vhodné měřící zařízení, ale také rozsáhlejší informace o rozložení tlaku na 
povrchu vozidla.  

Přestože testování v tunelu nám poskytuje hlavní podklad představy o obtékání vzduchu 
kolem vozidla včetně působení bočního větru a jeho účinku, je nutné brát v úvahu  
i nedokonalosti této metody. Jednou z těchto nedokonalostí je neúplné vyobrazení reálného 
zakřiveného rychlostního profilu bočního větru. Vychází to z nepřesné simulace atmosférické 
mezní vrstvy vůči reálným podmínkám (viz. Obrázek 8), díky měření se zjistilo že, nezahrnutí 
zmíněné mezní vrstvy způsobuje vyšší hodnoty aerodynamických koeficientů ze simulace  
a tím vzniká chyba řešení. Jedna z dalších nedokonalostí této metody je absence proměnlivé 
povahy skutečného proudění. Tím jsou myšleny nedostatky jako nekonstantní rychlost a směr 
větru nebo průjezd kolem objektů aj. Ony nezahrnuté nedostatky simulace (poryvy větru nebo 
průjezd kolem objektů) ve skutečnosti způsobují velké lokální nárůsty hodnot boční síly  
a stáčivého momentu oproti simulaci, právě při začátku průjezdu hodnoty vzrostou a na konci 
hodnoty nabývají záporných hodnot. Dané negativní efekty by měly být uvažovány při 
hodnocení účinků bočního větru na vozidlo. [1] [3] 

 

Obrázek 8 – Porovnání tvarů poryvu větru (zleva: AT, ventilátor, přirozený poryv) [1] 

Další možností, jak získat aerodynamické charakteristiky vozidla je pomocí CFD simulací. 
Výpočetní technikou a příslušným softwarem jsme schopni získat potřebné výsledky. 
Dosahovaná přesnost výsledků je závislá na vícero faktorech, jako hlavní bych zmínil velikost 
buněk výpočetní sítě, použitý model turbulencí a přesnost CAD modelu simulované 
problematiky. Poslední možností je jízdní zkouška dle určité normy.  
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2.3.2 JÍZDNÍ ZKOUŠKA DLE ISO 12021 
Jedním ze způsobů posuzování působení bočního větru na aerodynamiku vozidla je provedení 
jízdní zkoušky dle normy ISO 12021. Tato norma vyhodnocuje směrovou stabilitu vozidla 
z hodnot, které získáme provedením jízdní zkoušky. Jízdní zkoušky na testovacím polygonu 
můžeme rozdělit do dvou metodik: Open-loop a Closed-loop. Popis průběhu jízdní zkoušky 
je popsán níže v kapitolách 2.3.2.1 Open-loop test a 2.3.2.2 Closed-loop test.  

Norma popisuje kritéria pro vyhodnocení CBV, kdy se posuzují hodnoty střední integrální 
rychlosti stáčení, bočního zrychlení a vybočení v určitém čase. Základem pro získání hodnot 
je Open-loop test, kdy získané hodnoty se zpracují podle metody popsané v normě (získání 
kritérií je rozepsáno v kapitole 2.3.3 Matematický model). 

Tabulka 2 – Povinné a doplňkové veličiny měřené normou ISO 12021 [2] 

ISO 12021 – MĚŘENÉ VELIČINY 

Povinné Doplňkové 

Rychlost stáčení dψ/dt [°.s-1] Boční vybočení y [m] 

Boční zrychlení Ay [m.s-2] Úhel klopení φ [°] 

Úhel natočení volantu δ [°] Směrová úchylka β [° ] 

Podélná rychlost vx [m.s-1] Boční rychlost vy [m.s-1] 

 

 

Obrázek 9 – Rozdíly mezi testem Open-loop a Closed-loop [1] 
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2.3.2.1 OPEN-LOOP TEST 

Open-loop test je objektivnější variantou této metody testování z důvodu, že řidič nezasahuje 
do manévru při průjezdu kolem ventilátoru. Tato vlastnost způsobuje získání hodnot jen pro 
aerodynamické a jízdní vlastnosti testovaného vozidla. Základem tohoto testu je vyvolaný 
poryv ventilátory a následný průjezd vozidla tímto bočním poryvem (viz. Obrázek 10). 
Vyhodnocení testu může probíhat na základě změny směru úhlu jízdy vozidla od přímého 
směru, ale výpočet tohoto úhlu je velmi závislý na počátečních podmínkách. Proto je 
vhodnější využít měření bočního zrychlení a rychlosti stáčení za pomoci využití 
akcelerometru a snímače úhlové rychlosti. Pro měření změny polohy je vhodnější použít 
diferenční GPS systém. Na základě těchto naměřených hodnot jsme schopni dále určit 
všechny potřebná hodnotící kritéria. [2] 

Norma ISO 12021 udává pro tento test podmínku úspěšnosti, jedoucí vozidlo mezi body x-40 a 
x0 nesmí přesáhnout v tomto úseku boční výchylku o více než 1 m, tedy 2,5 % délky úseku. Je 
to z důvodu možného ovlivnění výsledků CBV, kdy by míra ovlivnění mohla být až o 1 m 
(cca 50 % měřené hodnoty). [2] 

 

Obrázek 10 – Schéma provedení testu reakce vozidla na boční vítr [2] 

 

2.3.2.2 CLOSED-LOOP TEST 

Closed-loop test je druhou variantou jízdní zkoušky vozidla na reakci bočního větru. 
V základě její průběh je stejný jako u zkoušky Open-loop, ale v tom rozdílu, že do chování 
vozidla zasahuje řidič. Tímto zásahem zkouška ztrácí svou objektivitu, tedy k využití pro 
popis chování vozidla v reakci na boční vítr je nevhodná. Pokud by bylo potřeba vytvořit 
metodiku na Closed-loop test, tak prvně by bylo potřeba postavit metodu na základě  
Open-loop testu a na něm odladit výpočetní model vozu. Následně pak zpracovávat rozšíření 
o model řidiče, kde velkým problémem hraje právě subjektivní chování řidiče. [2] 
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2.3.3 MATEMATICKÝ MODEL 

Aerodynamické účinky na vozidlo bylo zvykem prezentovat jako boční sílu FY
Aero na 

ramenu e (viz. Obrázek 11). Bohužel takto definované účinky na vozidlo jsou nevyhovující 
z hlediska hodnocení daných kritérií reakce a odezvy vozidla na boční vítr. Pro vyřešení 
tohoto problému je nutno dále přidat model aerodynamických sil. Takto nadefinovaný 
matematický model aerodynamických sil působících na vozidlo se zabývá jen silovými 
účinky bočního větru.  [2] 

 

Obrázek 11 – Působení sil a momentu na vozidla vůči souřadnému systému vozidla a AT [2] 

 

Obrázek 12 – Vyobrazení úhlu natočení vozidla a výslednice proudu vzduchu [2] 

Podle obrázku 12 je odvozena závislost výslednice rychlosti proudu vzduchu na rychlosti 
vozidla, rychlosti větru a natočení vozu. Pomocí kosinové věty určíme velikost výsledného 
proudu vzduchu vres (4) ze schématu účinků bočního větru w a rychlosti vozidla  
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(viz. Obrázek 12). Dále je nutností určit úhel µ udávající hodnotu směru výsledného vektoru 
proudu vzduchu, pomocí sinové věty (5). [2] 

%'() = *%& � +& − 2 ∙ % ∙ + ∙ cos/0 − 1 − 23 (4)

4 = sin78 9 +
%'() ∙ sin/0 − 1 − 23: − 2 (5)

 

Konečné působení aerodynamických sil získaných měřením v tunelu nebo CFD simulací, 
vypočteme pomocí rovnic (6) potřebné hodnoty působící boční síly a stáčivého momentu, 
které dále implementujeme do soustavy rovnic (7). Získané hodnoty jsou právě závislé na 
odvozeném výsledném úhlu směru proudu vzduchu µ. [2] 

��;('</43 = −� = −=> ∙ !) ∙ � = 1
2 ∙ # ∙ %'()& ∙ !)/43 ∙ � 


	;('</43 = � = => ∙ !? ∙ � ∙ @ = 1
2 ∙ # ∙ %'()& ∙ !?/43 ∙ � ∙ @ 

(6)

 

Hodnoty rychlosti stáčení získáváme jako výsledky numerické soustavy rovnic (7), 
vyplývající jako zjednodušení z kinematiky jednostopého vozidla. Boční zrychlení je nutné 
dopočítávat pomocí stavových veličin směrové úchylky a rychlosti stáčení pomocí  
rovnice (8). I když jsou hodnoty bočního zrychlení zahrnuty v soustavě rovnic (7), ale nejsou 
její primární řešenou veličinou. Vypočtené boční zrychlení má působiště ve vozidlovém 
souřadném systému. [2]  

 
Zjednodušená soustava rovnic z kinematiky jednostopého vozidla [2]: 

A2
AB =

��C;('< � ��';('<D ∙ % − EF′HC ∙ @C − FH' ∙ @'D ∙ %& � 1I ∙ A1AB −
JF′HC � FH'K ∙ 2D ∙ %  

A&1
AB& = ��C;('< ∙ @C � ��';('< ∙ @'@L − EF′HC ∙ @C& − FH' ∙ @'&

@L ∙ % � 1I ∙ A1AB −
JF′HC ∙ @C � FH' ∙ @'K ∙ 2@L  

(7)

 

Rovnice pro výpočet bočního zrychlení [2]: 

�M = % ∙ 9A2AB �
A1
AB : (8)

 
Stejně jako u bočního zrychlení lze vybočení vozidla v čase stanovit pomocí stavových 
veličin simulačního modulu. Přesněji je můžeme získat integrací složky rychlosti vozidla, ale 
je potřeba transformovat data do souřadnicového systému vozovky, pak platí rovnice (9). [2] 
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N� = O% ∙ sin/2 � 13 ∙ AB
P

Q
 (9)

 

Z rovnice (9) lze pozorovat závislost vypočtené hodnoty bočního zrychlení na počátečních 
podmínkách, a to zejména na úhlu natočení vozidla ψ. Během měření je právě tato veličina 
z pravidla dopočítávána i přes možnost ji přesně měřit pomocí GPS. Z tohoto důvodu, lze 
predikovat nepříznivý vliv na shodnost dat při validaci simulace a měření s dopočítávanou 
hodnotou. Na rozdíl pulse value (ve vzorcích PV), neboli integrální hodnoty, bočního 
zrychlení a rychlosti stáčení jsou vypočteny jen pro doménu působení bočního větru, tedy 
závislost na počátečních podmínkách je zanedbatelná. Stavové veličiny vypočteme jako 
integrál dané veličiny v mezích poloviny maxima. [2] [4] 

 

Obrázek 13 – Výpočet střední integrální veličiny [2] 

Určením mezí integrálu lze spočítat střední integrální hodnotu dle rovnice (10), jelikož jsou 
nepostradatelné pro řešení pozorované veličiny (11). [2] [4] 

R/B3 = DSTJR/B3K
2 → B8, B& 

∆B = B& − B8 

 

(10)

XY = Z R/B3 ∙ ABP[P\ ∆B  (11)

 

Vyřešením soustavy rovnic (7) získáváme hodnoty integrálu rychlosti stáčení a bočního 
zrychlení, tudíž je potřeba určit jen hodnoty pro t1 a t2 a podílem rozdílu funkčních hodnot 
integrálu pozorované veličiny určíme střední integrální hodnotu pro dané t1 a t2 a jejich 
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rozdíl Δt (viz. Obrázek 13). Tímto způsobem lze například určit střední integrální hodnotu 
rychlosti stáčení, rovnice (12). Stejně budeme postupovat u určování bočního zrychlení, jen 
s jednou změnou, a to nutností využít hodnoty boční rychlosti v souřadném systému vozovky. 
[2] [4] 

XY 9A1AB : =
1/B&3 − 1/B83B& − B8  (12)
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3 CFD VÝPOČET 
Pro výpočet byl využit software Star-CCM+ od společnosti Siemens. CFD výpočty patří do 
metody konečných objemů (FVM). 

3.1 MODEL VOZU 

Vozidlo využité pro CFD výpočet je Škoda Roomster. Jedná se o verzi vozu před rokem 
2010, tudíž před faceliftem. Model je zjednodušenou geometrii vozidla, kdy se jedná o tzv. 
mockup tzn. model neobsahuje motorový prostor jen „vnější“ geometrie. Tato konfigurace je 
přizpůsobena nastavení vozidla na měření provedené Vančurou v disertační práci. [2] Rozdíl 
je v zakrytování přední mřížky, kdy v měření byla spodní část mřížky odkryta z důvodu jízdní 
zkoušky, tudíž z nutného chlazení motoru.  

 

Obrázek 14 – Zalepení vstupů do motorového prostoru vozidla pro měření (Výchozí konfigurace) [2] 

 

Obrázek 15 – Model vozidla použitého v simulacích  
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Dále k vozu byly přidány kola spolu s rotující geometrií (viz. Obrázek 16), odpovídající 
měřícímu zařízení využitého během měření na polygonu Applus IDIADA ve Španělsku. 
Jedná se o měřící systém Kistler RoaDyn, pomocí kterého se jsou měřeny všechny tři silové a 
momentové složky silových účinků. Jedinou nevýhodou tohoto měřícího systému je zřetelná 
změna tvaru vozidla a ovlivnění manévru vozidla, z tohoto důvodu je potřeba použít měřící 
systém i pro měření v aerodynamickém tunelu, tak i v CFD výpočtu. [2] 

Bylo nutné, aby kola použitá pro CFD výpočet odpovídala kolům použitým při reálných 
simulacích. Proto byl proveden 3D sken původních kol, pomocí 3D skeneru na Ústavu 
automobilního a dopravního inženýrství. Následně bylo potřeba daný sken upravit, protože na 
ploše modelu (viz. Obrázek 16) lze vidět nedokonalosti skenu, z tohoto důvodu byl model 
kola upraven pomocí programu ANSA (Jedná se o pre-processorový software vyvíjený 
společností BETA CAE Systems.). Geometrie kola byla provedena tak, aby vyhovovala 
metodice CFD výpočtu. Po vyhotovení vhodného modelu kola, byl k němu ještě přidán, již 
zmíněný model rotační součásti, reprezentující měřící systém.   

 

Obrázek 16 – Zleva sken kola, finální model kola, model měřícího zařízení na kole 

3.1.1 VARIANTY VOZU 

V původním experimentu provedeným Vančurou, jsou využity čtyři varianty vozidla. Jedná 
se o různé variace geometrických úprav vozidla tak, aby ovlivnily reakci vozidla na boční 
vítr, a přitom nezasahovaly do velikosti čelní plochy vozidla. Na obrázku 17 je varianta 
vozidla Base, která je nejvíce podobná sériovému stavu vozidla. Geometricky vozidlo není 
nijak upraveno, jen jsou zaslepeny vstupní otvory motorového prostoru. Dále na obrázku 18 
je varianta Aero 1 s geometrickou úpravou na přední kapotě v podobě ploutve („shark fin“). 
Tato úprava by měla ovlivnit záporně moment stáčení, tedy ho zintenzivnit. Tím dojde i ke 
zvětšení hodnot pozorovaných kritérií CBV. 
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Obrázek 17 – Výchozí varianta vozidla Base [2] 

 

Obrázek 18 – Aerodynamická varianta vozidla – AERO 1 [2] 

Dále na obrázcích 19 a 20 jsou vyobrazeny varianty Aero 2 a Aero 3, tyto varianty mění 
poloměr C-sloupku a posunují odtrhovou hranu proudění. Obě tyto varianty mají stejný 
základ úpravy, ale pro variantu Aero 3 je na hraně přídavek. Co se týče vlastností těchto 
geometrických úprav, tak by měly obě zmenšit aerodynamický moment stáčení, tím i kladně 
ovlivnit pozorovaná kritéria CBV. Varianta třetí by měla dle odhadu zmenšit hodnocené 
veličiny výrazněji než druhá varianta.  
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Obrázek 19 - Aerodynamická varianta vozidla – AERO 2 [2] 

 

Obrázek 20 - Aerodynamická varianta vozidla – AERO 3 [2] 

3.2 VLIV ROTACE KOLA A JEJÍ MODELACE V CFD 

Rozdílem mezi statickým měřením v aerodynamickém tunelu a vykonáním jízdní zkoušky 
(např. na polygonu Applus IDIADA) je v rotaci geometrii vozidla, nejčastěji rotace kol. Dnes 
je v aerodynamických tunelech možnost simulace pohybu vozovky a rotace kol, tím získáme 
přesnější výsledky aerodynamických charakteristik. Abychom dosáhli, co nejpřesnějších 
výsledků, využíváme v simulacích různých zabudovaných funkcí sloužících k simulaci rotací 
geometrií. Star-CCM+ využívá tři hlavní možnosti provedení simulace rotace.   

3.2.1 WALL RELATIVE MOTION 

První možností, jak simulovat rotaci je pomocí zadání okrajové podmínky na pohybující se 
stěnu, kdy ji předepíšeme úhlovou rychlost. Jedná se taky o nejjednodušší variantu. 
Problémem této metody je právě její jednoduchost. Princip spočívá v aplikaci podmínky na 
rotovanou geometrii, kdy plochy geometrie kolmé na směr pohybu, mají rychlost složky 
kolmé ve směru pohybu nulovou. Takže pokud bychom tuto metodu chtěli použít na rotaci 
kol vozidla, nesměla by ona geometrie obsahovat jakékoliv plochy s kolmou složkou na směr 
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pohybu. Což právě u kol z důvodu paprsků a členění disku nelze. [6] [7]Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů. 

3.2.2 MOVING REFERENCE FRAME – MRF 

Metoda MRF, někdy taky nazývána metodou „zamrzlého rotoru“ (Frozen Rotor), je přesnější 
a vhodnější možností, jak simulovat rotaci geometrie. Slouží pro simulaci geometrie 
obsahující plochy s kolmými složkami na směr pohybu. Principem MRF je vyjmutí objemu 
rotující součásti uvnitř domény a následně její nastavení jako interface, pro kterou se nastaví 
relativní pohyb. Využití nachází ve stacionárních výpočtech, tímto je možné dosáhnout 
akceptovatelných výsledků za relativně krátkou dobu. Ale nevýhodou této konfigurace je 
právě získání řešení jen pro jednu variantu nastavení geometrie, pokud je potřeba měnit 
natočení kol vozidla, tak je nutné vykonat větší množství CFD výpočtu s potřebnou změnou. 
[6][7] [12] 

3.2.3 TANGENTIAL VELOCITY 

Tangential velocity je metoda s nejspolehlivějšími a nejbližšími výstupy v porovnání 
s reálnými simulacemi. Tato varianta simulace rotace je nejnáročnější, co se týče doby 
výpočtu v porovnání s výše uvedenými metodami. Principem této metody je rotující oblast 
obdobná jako u metody MRF. Je vhodná jen pro nestacionární výpočty, kdy hraniční hodnoty 
jednotlivých oblastí, pro každý časový krok simulace, se přenášejí do přilehajících oblastí. 
Právě z tohoto důvodu je potřeba symetrické rotující oblasti podle osy rotace. Tato metoda 
byla využita i v provedených simulacích této práce. [6] [7]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

3.3 VÝPOČETNÍ SÍŤ 

Výpočetní doména simulace byla síťována pomocí programu Star-CCM+, přesněji pomocí 
tzv. trimovací metody (Trimmed mesher). Tato metoda vytváří hexahedrální buňky, které 
mají nepravidelné tvary v šikmých místech spojů povrchů geometrie. Doména následně byla 
zjemněna pomocí boxů s různým nastavením jemnosti sítě v místech, kde je soustředěn zájem 
poznání. Boxy byly vytvořeny na základě již vyvinuté metodiky, spolu s velikostmi jejich 
buněk. Díky tomu a jemnosti sítě, nebyla potřeba dělat velká série inicializačních výpočtů pro 
zpřesnění sítě, ale jen prvotní pro úpravu velikosti boxů pro zachycení úplavu při maximálním 
vybočení vozidla. Hlavní doména výpočetní sítě je tvořena klasickým tvarem kvádru o 
rozměrech 35 x 21 x 11 m a nastavením okrajových podmínek pro vstup s danou rychlostí 
proudění a výstupem. Podlaha výpočetní domény je vytvořena dle tunelu FKFS, ve kterém 
probíhaly předchozí simulace a obsahující pětipásový systém simulující ubíhající vozovku.  
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Obrázek 21 – Zjemňovací boxy domény v řezu roviny symetrie vozidla 

 

Obrázek 22 – Zobrazení výpočetní domény 

Jak lze vidět na obrázcích 21 a 22, výpočetní doména je rozdělena do zmíněných 
zjemňovacích boxů. Boxy jsou umístěny tak, aby zachycovaly úplav vznikající za vozidlem, 
v místech předpokládaného odtržení proudu i kolem vozidla při jeho vybočení. Dále je 
nastaven počet prismatických vrstev zpřesňujících výpočet v mezní vrstvě (viz. Obrázek 23). 
V tabulce 3 je vypsáno základní nastavení výpočetní sítě. Velikosti buněk a boxů byly pro 
každou variantu stejné.  
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Obrázek 23 – Detail prismatických vrstev 

Tabulka 3 – Základní nastavení výpočetní sítě a celkový počet buněk jednotlivých variant 

Nastavení sítě Celkový počet buněk dle variant 

Základní velikost buňky 0,028 m BASE 61184512 

Nejmenší nastavená velikost buňky  0,006 m AERO 1 62880446 

Největší nastavená velikost buňky 0,096 m AERO 2 65304699 

Počet prismatických vrstev 16 AERO 3 65747723 

 

3.3.1 MODIFIKACE VÝPOČETNÍ SÍTĚ 

Jednou z modifikací výpočetní sítě bylo využití symetrie při výpočtu, tudíž byly úpravy 
provedeny jen na jednu stranu vozidla. Toto opatření pomohlo snížit celkového množství 
buněk. Zjemňovací box byl přidán z důvodu zachycení úplavu při vybočení vozidla v přední 
oblasti vozidla a plynulejšího přechodu mezi velikostmi buněk kolem kola a dalším boxem 
(viz. Obrázek 24). Box pro zachycení úplavu za vozidlem byl také upraven, kdy byla 
upravena jeho velikost ve směru proudu vzduchu.  
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Obrázek 24 – Detail zjemňovacích boxů kolem vozidla (pohled shora) 

 

 

Obrázek 25 – Detail zjemňovacích boxů kolem vozidla (pohled zepředu) 

 

Další provedenou úpravou bylo přidání boxu v oblasti nad kapotou pro variantu vozidla 
Aero 1. Tento box je zde z důvodu výskytu geometrické úpravy, tudíž slouží ke zmenšení 
velikosti buněk pro zachycení úplavu vznikajícího v oblasti této ploutve „shark fin“, červeně 
vyznačený box na obrázcích 24 a 25, vyskytující se jen u úpravy Aero 1. 

3.4 PARAMETRY VÝPOČTU 

Výpočet byl proveden v již zmiňovaném softwaru STAR-CCM+, umožňující analýzu a sběr 
potřebných konkrétních dat proudového pole. Výpočet byl prováděn jako stacionární, tudíž 
rychlost proudění je konstantní. CFD výpočet byl počítán pomoci dvourovnicového 
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k–ε turbulentního modelu s nastavenou stěnovou funkcí All y+, který vychází z metody 
RANS. Natočení vozidla vůči proudění bylo provedeno pomocí nastavení okrajových 
podmínek, kdy boční stěna je nastavena jako vstup proudění (velocity inlet) a její protější 
stěna výstupem (pressure outlet) (viz. Obrázek 26). Shrnutí základního nastavení výpočtu je 
viz. Tabulka 4.  

 

Obrázek 26 – Grafické vyobrazení nastavení okrajových podmínek výpočtu  

Tabulka 4 – Shrnutí nastavení výpočtu 

Nastavení výpočtu Hodnota 

Turbulentní model Realizable K-epsilon  Two-layer 

Čas Steady 

Rychlost proudění na vstupu 38,88 m.s-1 

Model rotace kol Tangential Velocity 

 

3.5 POSTUP VÝPOČTU A VALIDACE  

Všechny výpočty byly řešeny ve ŠKODA AUTO a.s. pomocí HPC. Průběh výpočtů byl 
následující, jako první byla provedena modifikace výpočetní sítě spolu s prvním 
inicializačním výpočtem, tak aby byl zachycen úplav kolem vozidla, a zkontrolování 
funkčnosti modelu. Dále vyhotovení výpočtu pro daný rozsah natočení vozidla, který vychází 
z experimentu. Jedná se o natáčení vozidla od -30° do +30° v krocích po pěti stupních, pro 
všechny varianty vozidla. Na základě velkého množství výpočtu, byla otestována možnost 
využití symetrie vozidla pro simulace. Hlavním důvodem této myšlenky využití symetrie je 
snížit požadované množství času na experiment. Dále tedy byla využita symetrie popsaná 
v kapitole 4.1. 

Posledním aspektem výpočtů je validace získaných dat z CFD. Získaná data byla validována 
s daty z měření v tunelu FKFS. Validaci lze rozdělit do třech skupin, která odpovídá zadání 
této práce. Jako první část validace je provedeno srovnání získaných hodnot s naměřenými 
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pro hodnoty aerodynamických koeficientů. Důvodem, proč se porovnávají právě koeficienty, 
je čistě z praktického hlediska, kvůli eliminování rozdílů v rychlosti proudění 
v aerodynamickém tunelu během experimentu. Jedná se o velmi malý rozdíl ± 1 m.s-1, 
z tohoto důvodu je žádoucí tento vliv využitím koeficientů odstranit (viz. rovnice (13) a (14)).  

Vztah pro koeficienty hodnocených veličin: 

!" = �"0,5 ∙ # ∙ � ∙ %& (13)

!^ = 
^0,5 ∙ # ∙ � ∙ %& ∙ _ (14)

 

Koeficient aerodynamického odporu cw, se vypočítá podle rovnice (13) a stejným způsobem 
se počítají i koeficienty celkového vztlaku, vztlaku na přední a zadní nápravě, boční síly atd. 
Použije se jen příslušná síla patřící danému koeficientu. Stejně je to i pro koeficienty 
momentů, kde výpočet pro koeficient momentu stáčení je uveden v rovnici (14). 

Dalším krokem validace bylo vyhodnocení CBV vozidla na základě získaných dat pomocí 
matematického modelu a výpočtech potřebných hodnotících kritérii. Model je popsaný 
v kapitole 2.3.3. Posledním krokem validace je vyhodnocení proudového pole, základem této 
části jsou data z měření získána pomocí tlakových pásků tzv. „pPásků“.  Cílem je srovnání 
hodnot tlaků mezí měřením a výpočtem. 
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4 VÝSLEDKY 
Vyhodnocení získaných hodnot z výpočtů a následné jejich zpracování spolu s validací je 
poslední částí této práce. Jak již bylo popsáno v kapitole 3.5, porovnávaní výsledků simulace 
s měřením z aerodynamického tunelu je rozděleno do více částí.  Kromě porovnání výsledků 
simulace s daty z experimentu, jsou v této kapitole obsaženy i vyhodnocení proudového pole 
z CFD simulací, které v této oblasti zastávají silnou pozici pro jejich zobrazení. Dále je 
důležité zmínit, že data zobrazené v těchto kapitolách neodpovídají hodnotám sériového vozu, 
protože již varianta Base obsahuje přidané geometrické úpravy, lišící ji od sériového vozidla. 

4.1 SYMETRIE 

Pro snížení celkové časové náročnosti výpočtů, byla myšlenka využít symetrie vozidla k jeho 
natočení vůči směru proudění vzduchu jen v jednom směru, a tím snížit tento čas. Vozidlo 
jako samotné je symetrické podle roviny XZ, to ale neplatí pro prostor pod vozidlem. Tunel 
pro vedení výfukového potrubí, výfuk samotný a kryt rezervního kola, tyto části jsou 
nesymetrické. Z toho důvodu nebylo jasné, zda je možné využít symetrii pro výpočet. Proto 
byly provedeny výpočty pro variantu Base v těchto úhlech -30°, -10°, 0°, 10°, 30°. Úhel -30° 
a 30° byly zvoleny z důvodu, že se jedná maximální hodnoty vybočení experimentu. Druhá 
dvojice úhlu -10° a 10° byla vybrána na základě znalosti závislosti boční síly a stáčivého 
momentu na úhlu vybočení, kdy je jejich závislost pro tento úhel vybočení stále lineární (viz. 
Obrázek 6).  

V grafech 1, 2 a 3 jsou vyobrazeny závislosti koeficientu odporu, boční síly a stáčivého 
momentu na úhlu vybočení. V grafech na levé y-ové ose jsou vyobrazeny hodnoty daných 
koeficientů a na pravé ose jsou hodnoty odchylky pro dané úhly vybočení.  

 

Graf 1 – Srovnání koeficientu odporu pro záporné i kladné úhly vybočení (Base) 
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Graf 2 – Srovnání koeficientu stáčivého momentu pro záporné i kladné úhly vybočení (Base) 

 

Graf 3 – Srovnání koeficientu boční síly pro záporné i kladné úhly vybočení (Base) 
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právě odchylky hodnot v procentech, kde vidíme maximální hodnotu rozdílu pro boční sílu, 
dosahující hodnot pod 6 %. Uvážíme-li nesymetrii podvozkové části vozidla, jsou tyto 
hodnoty pro tento experiment příhodné a lze využít symetrie vozidla a díky tomu značně 
snížit celkový čas výpočtů. Vozidlo bylo dále v experimentu natáčeno jen v jednom směru, a 
to v záporném. V této konfiguraci, to odpovídá experimentu prováděným Vančurou na 
zkušebním polygonu a mohlo by dále sloužit pro jeho budoucí využití a validaci. 

 

Graf 4 – Procentuální vyobrazení jednotlivých odchylek koeficientů (Base) 

 

4.2 AERODYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Mezi nejdůležitější aerodynamické charakteristiky související s bočním větrem patří 
koeficient boční síly a koeficient stáčivého momentu. V následujících grafech budou tyto dvě 
veličiny vypočtené ze simulací srovnány s naměřenými hodnotami z aerodynamického tunelu.  
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Graf 5 – Srovnání průběhů hodnot simulace a experimentu koeficientu boční síly (Base) 

 

Graf 6 – Srovnání průběhů hodnot simulace a experimentu koeficientu stáčivého momentu (Base) 
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4.2.2 VYHODNOCENÍ AERODYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK 
Kromě validace dat ze simulace s měřením, je vhodné i posoudit predikované vlivy 
jednotlivých geometrických variant vozidla. V grafech 7 a 8 je vidět vliv jednotlivých variant 
na hodnocené parametry. Vliv vznikající jednotlivými geometrickými úpravami odpovídá 
předpokladům daných změn. Největší vliv mají právě u stáčivého momentu cn, kde Aero 1 
zvyšuje jeho hodnotu, tudíž i zhoršuje vlastnosti vozidla v reakci na boční vítr. Zato 
předpoklad variant Aero 2 a Aero 3, zlepšit reakci vozidla byl úspěšný, u verze Aero 3 došlo 
k poklesu celého průběhu. Velkým pozitivem je minimální dopad geometrických úprav na 
průběh bočních sil, kde jejich vliv je zanedbatelný, vzhledem k pozitivnímu působení na 
stáčivý moment. 

 

Graf 7 – Srovnání průběhu koeficientu stáčivého momentu napříč variantami 

 

Graf 8 – Srovnání průběhu koeficientu boční síly napříč variantami 
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Mezi další parametry vhodné pro srovnání jsou koeficienty vztlaku přední nápravy (viz. Graf 
9) a zadní nápravy (viz. Graf 10). Můžeme vidět lehce pozitivní vliv varianty Aero 1 na vztlak 
přední nápravy, zato varianta Aero 3 negativně působí na vztlak přední nápravy, ale u zadní 
nápravy má kladný snižující účinek. Vliv varianty Aero 2 je v případě vztlaku na přední 
nápravu zanedbatelný a u zadní nápravy mírně snižuje působící vztlak.  

 

Graf 9 – Srovnání průběhu koeficientu vztlaku přední nápravy napříč variantami 

 

Graf 10 – Srovnání průběhu koeficientu vztlaku zadní nápravy napříč variantami 
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Na závěr je vhodné uvést i vliv jednotlivých úprav na koeficient odporu (viz. Graf 11), 
přestože není hlavní veličinou figurující v reakci vozidla na boční vítr. Za zmínku stojí vliv 
varianty Aero 3 na koeficient odporu, kdy jej výrazně zvyšuje. Ale naopak Aero 2 ovlivňuje 
odpor pozitivně, celkově jej snižuje ve srovnání s bázovou variantou. 

 

Graf 11 – Srovnání průběhu koeficientu odporu napříč variantami 

 

4.3 VYHODNOCENÍ CBV 
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Graf 12 – Srovnání vypočtených a naměřených hodnot vybočení vozidla napříč variantami 

Dále v grafech 13 a 14 jsou hodnoty jednotlivých variant pro rychlost stáčení a boční 
zrychlení. Opět sledujeme u obou variant trend negativního vlivu Aero 1 a pozitivního vlivu 
Aero 3 na obě veličiny. Je vhodné upozornit na vliv geometrické úpravy Aero 2, který je u 
všech třech veličin zanedbatelný. 

 

Graf 13 – Srovnání vypočtených a naměřených hodnot rychlosti stáčení napříč variantami 
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Graf 14 – Srovnání vypočtených a naměřených hodnot bočního zrychlení napříč variantami 

Celkový souhrn odchylek, simulace od experimentu pro jednotlivé uvedené veličiny je 
v grafu 15. Pozorujeme, že maximální odchylky nastávají pro rychlosti stáčení 
a to maximálně ≈4,3 %. Kde nejmenší odchylky nabývají hodnoty pro vybočení vozidla, 
maximum ≈1 %. Tedy vzhledem k různým vstupním nepřesnostem simulací a dosáhnuté 
maximální odchylky ≈5 %, lze označit metodiku pro výpočet CBV pomocí simulace za 
validní, přesnou.  

 

Graf 15 – Srovnání odchylek vyhodnocených veličin CBV napříč variantami 
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Kromě kladných výsledků srovnání simulace a experimentu, ve významu malé odchylky dat, 
je dalším pozitivem shoda trendu v grafu 16, kde jsou vyneseny průběhy rychlostí stáčení pro 
jednotlivé varianty vozidla. Ostatní průběhy vypočtených veličin jsou umístěny v přílohách 
(viz. Příloha 4).  

 

Graf 16 – Porovnání průběhu rychlosti stáčení jednotlivých variant v závislosti na čase 

Dalším vypočteným parametrem na základě dat simulací je úhel BETA, tento úhel odpovídá 
natočení vozidla v aerodynamickém tunelu, pokud by vozidlo jelo na vozovce za daných 
podmínek výpočtu, odpovídala by reakce vozidla na boční vítr v tunelu úhlu BETA. Níže 
v tabulce 5Tabulka 5, jsou vypsány dané úhly pro jednotlivé varianty. Průběh této veličiny 
v závislosti na čase je uveden v příloze (viz. Příloha 5).  

Tabulka 5 – Maximální úhly BETA vypočtené pro jednotlivé varianty 
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Graf 17 – Porovnání průběhu stáčivého zrychlení jednotlivých variant v závislosti na čase 

Na grafu 17 je srovnání průběhů stáčivého zrychlení v závislosti na čase, kde hodnoty 
nabývají kladných i záporných hodnot. Jedná se o moment, kdy vozidlo vjíždí a zase vyjíždí 
z poryvu větru. Předchozí zmiňovaná veličina, rychlost stáčení, je počítaná právě jako integrál 
stáčivého zrychlení. Tímto průběhem je viditelný vznik lokálních silových extrémů 
působících na vozidlo, přesně v momentu vjezdu do poryvu a jeho výjezdu z něj.  

 

4.4 ANALÝZA PROUDOVÉHO POLE 

Na obrázku 27 je vyobrazeno porovnání vznikajícího úplavu kolem vozidla pro jednotlivé 
varianty v úhlu natočení vozidla -20°. U jednotlivých variant je zřejmé pozorovat vliv jejich 
úprav. Úprava Aero 1 má viditelně menší vznikající úplav kolem A-sloupku, ale je již 
viditelný jeho vznik právě u geometrické úpravy na přední kapotě. Vzato z předchozích 
výsledků, kde vliv Aero 2 na CBV je zanedbatelný lze již pozorovat zde. Pokud porovnáme 
úplavy vznikající za vozidlem, tak u této varianty není příliš velký rozdíl v úplavu oproti 
variantě Base. Ale větších změn v úplavu můžeme pozorovat právě u verze Aero 3, kde onen 
geometrický přídavek na úpravě, sloužící k posunu odtrhové hrany proudění, prokazuje jistý 
vliv na tvar úplavu. 
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Obrázek 27 – Porovnání tvaru úplavu jednotlivých variant při úhlu vybočení -20° 

Již zmíněné rozdíly mezi úplavy lze sledovat níže na obrázku 28 porovnávající verze Aero 1 a 
Aero 3 při natočení -10° a -25°.  Úplavy s rostoucím úhlem i nabývají na celkové délce, kde 
úplav u verze Aero 3 dosahuje výrazně dál než u Aero 1. Hlavní možný pozorovaný rozdíl je 
jeho tvar, kde u Aero 3 úplav klesá výrazně pomaleji za vozidlem. A kolem hrany 
geometrické úpravy za C-sloupkem se kumuluje proud vzduchu a k odtržení proudu dochází 
později. Právě tento jev přispívá pozitivně v reakci vozidla na boční vítr, jednoduše řečeno, 
vyrovnává směr vozidla při výjezdu z působení poryvu větru. Lépe je tento jev viditelný na 
obrázku 29 vyobrazující víření na plochách a hranách vozidla, který je vykreslen pomocí 
izoplochy Q-kritérium. Kvůli lepšímu grafickému vyobrazení jsou izoplochy obarveny 
gradienty rychlostí. [10] I když se jedná o kladnou reakci na boční vítr, tak to má i záporný 
vliv, a to v podobě růstu koeficientu odporu u této varianty. Je to právě zapříčiněno velikostí 
úplavu za vozidlem, porovnání průběhů koeficientů odporů jednotlivých variant (viz. Graf 
11).  

 

Obrázek 28 – Porovnání úplavu mezi variantami Aero 1 a Aero 3 
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Obrázek 29 – Víření kolem vozidla varianty Aero 3 při vybočení -25° 

Obrázek 30 vyobrazuje porovnání vírů tvořících se kolem vozidla napříč všemi variantami 
pro úhel 20°. Můžeme pozorovat vznikající výrazný vír kolem A-sloupku a předního kola, 
jediná varianta Aero 1 má tento vír vznikající kolem přídavné geometrie na přední kapotě. 
Víření vzniká také diagonálně na C-sloupku, související s oblastí nízkého tlaku. Na závětrné 
straně v levém zadním rohu vozidla, oblast C-sloupku, vzniká menší víření, které je také 
ovlivněno rotací kola. V této oblasti pozoroval tento jev i Theissen ve své práci. [9] 

 

 

Obrázek 30 – Porovnání víření kolem vozidla při vybočení -20° napříč všemi variantami 
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Dále obrázek 31 srovnává tvorbu vírů kolem vozidla v přímém směru, tedy směr proudění je 
0°. Zde můžeme pozorovat symetrickou tvorbu proudů kolem vozidla. Nejvíce se proudy 
tvoří kolem již zmíněného A-sloupku, předních kol, C-sloupku a v oblasti zpětných zrcátek. 
Zmíněná zpětná zrcátka a jejich vliv na aerodynamiku vozidla je potřeba brát v potaz, protože 
ji ovlivňují negativně. Dalším sledovatelným jevem je, že v oblasti úplavu za vozidlem se 
netvoří žádné víry. 

 

Obrázek 31 – Porovnání víření kolem vozidla při úhlu vybočení 0° pro jednotlivé varianty 

4.4.1 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z TLAKOVÝCH SNÍMAČŮ 

Dalším možným způsobem zobrazením tlaku působícího na vozidlo je, získáním jeho hodnot 
na povrchu vozidla pomocí tlakových snímačů tzv. pPásků. Následující grafy odpovídají 
pPásku nalepenému na vozidlu v určité výškové hladině, která je viditelná níže na obrázku 32, 
zelené linky reprezentující jednotlivé pPásky.  

 

Obrázek 32 – Umístění tlakových snímačů na vozidle 
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Na grafu 18 můžeme sledovat průběh tlaku na vozidle snímaného pomocí tlakových snímačů, 
je zde vyobrazeno porovnání varianty Aero 1 a Aero 3 při úhlu vybočení -20°. Hlavním 
důvodem pozitivní odezvy varianty Aero 3 na boční vítr můžeme pozorovat v oblasti  
C-sloupku, kde sledujeme výraznou změnu průběhu tlaku mezi těmito dvěma variantami. 
Tento průběh můžeme taky sledovat na obrázku 33, který vyobrazuje tlak na povrchu Aero 3  
při -20°. Zmíněný rozdíl průběhu tlaku u C-sloupku, kdy přechod z kladného tlaku 
do záporného tlaku, který pozorujeme na grafu 18 u Aero 3, způsobuje vytváření stáčivého 
momentu působícího proti směru natáčení vozidla poryvem.  Tyto vlastnosti lze pozorovat 
i na rychlostním poli proudění okolo vozidla (viz. Příloha 6). 

 

Graf 18 – Srovnání průběhu tlaku Aero 1 vs. Aero 3 při úhlu vybočení -20° 

 

 

Obrázek 33 – Tlak na povrchu vozidla při úhlu vybočení -20°, Aero3 

 

Dalším krokem ve vyhodnocení tlaku snímaných pomocí tlakových pásků je jejich validace 
s daty z experimentu. Vyhodnocení můžeme sledovat na grafu 19 níže, jedná se o 
vyhodnocení varianty Base, kde v jednotlivých grafech jsou vyneseny průběhy tlaků 
získaných ze simulace a experimentu. 
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Graf 19 – Srovnání výsledků tlakových pásků simulace a experimentu, varianta Base 
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Na grafu 19 je vyobrazeno srovnání výsledků průběhů tlaků varianty Base. Hlavní 
pozorovatelné odchylky můžeme sledovat v přední části vozidla, kde místy dochází 
k rozdílům ve smyslu průběhu tlaku. Tyto rozdíly jsou způsobeny umístněním pPásku na 
vozidle, přesněji to souvisí s jeho výškou. Pokud se podíváme na průběh tlaku u varianty 
Aero 3 (viz. Obrázek 33), můžeme sledovat postupně se měnící gradient v ose Z od 
stagnačního bodu. Umístění pPásku na hraně přední kapoty, v tomto místě dochází k rychle 
měnicímu se gradientu a s tím související odchylky v přední části vozidla. Na vozidle byly 
umístěny tlakové snímače i v úrovní stagnačního bodu, ale z důvodu nekompletnosti dat 
nebyly vyhodnoceny. Proto byly vyhodnoceny jen snímače v úrovni na obrázku 32, data byla 
kompletní k této úrovni. Kromě těchto odůvodněných odchylek, již v průběhu nejsou žádné 
výrazné změny. Jediným pozorovatelným rozdílem jsou dosažená maxima v podélném směru 
vozidla. Tyto rozdíly v maximech jsou ovlivněny v rozdílu měření tlaku mezi simulací a 
aerodynamickým tunelem. Během experimentu je tlak měřen při určité frekvenci a následně je 
zprůměrován, ale pro tyto simulace je tlak měřen jako konstantní, protože se jedná o 
stacionární proudění, tedy neměnné v čase. Dalším vlivem na tuto odchylku je použitý 
turbulentní model, kdy každý model má různé vlastnosti, některé modely počítají blíže stěnám 
přesnější výsledky, ale na úkor jejich stability a výsledkům např. v úplavu. Zvolený model je 
kompromisem, který dobře konverguje i podává kvalitní výsledky v mezní vrstvě. Celková 
shodnost v průběhu je kvalitní a tím jsou i tyto výsledky validní.  

Analýza ostatních výsledků je analogicky shodná s variantou Base, proto jsou výsledky 
umístěny v přílohách (viz. Příloha 7, Příloha 8). Jediná varianta Aero 2 není obsažená v této 
analýze, protože došlo k výpadkům měření snímačů, a tudíž validace nelze vyhotovit. Ale 
díky validaci výsledků pro Aero 3, je absence výsledků Aero 2, zanedbatelná. 
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Cílem této diplomové práce bylo sestavit CFD modely 3 variant vozidla ovlivňující 
aerodynamické charakteristiky vozidla při působení bočního větru, s následnou realizací 
těchto výpočtů pro dané rozpětí úhlu vybočení vozidla. Výsledkem práce jsou CFD modely 
pro 4 varianty vozidla, byla zahrnuta i bázová varianta vozidla, pro jednotlivé úhly, kde 
zvoleným krokem, pro natočení vozidla, bylo 5°. Rozsah úhlu natočení byl zúžen z rozmezí 
od - 30° do 30° na rozsah od -30° do 0°, protože byla úspěšně využita symetrie vozidla. 
Důvodem, proč bylo využito záporné natáčení vozidla, je pro možné budoucí pokračování 
simulací v návaznosti na uskutečněné jízdní zkoušky Vančurou. Následně jsou v práci 
popsány jednotlivé analýzy výsledků spolu s jejich validací.  

Při přípravě CFD modelu byla využita metodika vyvinutá oddělením aerodynamiky ŠKODA 
AUTO a.s., kde bylo nutné upravit výpočetní síť a přidat zjemňující boxy sítě v oblastech pro 
zachycení úplavu vznikajícího nejen za vozidlem z důvodu natáčení vozidla. Po naleznutí 
optimálního nastavení, byly vypočteny prvotní varianty, které potvrzovali myšlenku využití 
symetričnosti vozidla. Jednalo se o snížení celkového potřebného času na všechny výpočty, 
kdy vozidlo bylo natáčeno jen v jeden směr. Pro tuto danou problematiku byla tato myšlenka 
úspěšná a následně byla využita, protože vozidlo ve výpočtech pro ±10° a ±30° natočení 
vykazovalo zanedbatelné rozdíly. Důvodem, proč šlo natáčet vozidlo jen v jeden směr, byl 
využitý model vozidla, který neobsahoval motorový prostor, který má značný vliv na 
aerodynamiku vozidla. 

Ze získaných dat byla zpracována analýza vlivu jednotlivých aerodynamických úprav na 
vozidle. Stanovené předpoklady byly potvrzeny na základě průběhů jednotlivých veličin. 
Varianta Aero 1 s předpokladem zhoršujícím reakci na CBV, ploutev na přední kapotě 
způsobovala vytváření největšího stáčivého momentu na vozidle a tím i nejhorší reakce na 
boční vítr. Je tomu i tak doloženo nejen z analýzy proudového pole, ale i z výpočtu CBV na 
vozidle, kdy tato varianta dosáhla nejhorších výsledků v porovnání s ostatními. Následně 
tvrzení o úpravě Aero 3 s předpokladem nejlepšího zlepšení v reakci na CBV, byla potvrzena 
napříč všemi analýzami. Nejlépe vysvětlujícím důkazem tohoto tvrzení, krom prokazatelných 
výsledků, je analýza proudového pole, kde u této varianty průběh tlaku v oblasti C-sloupku 
vytváří stáčivý moment, který pozitivně napomáhá chování vozidla v poryvu vzduchu.  
Varianta Aero 2 měla předpoklad také v lepší reakci, ale vliv této varianty oproti Aero 3, je 
zanedbatelný, dokazují tomu výsledky CBV. Analýzami jednotlivých variant byly i potvrzeny 
i trendy v designu vozidel a jejich vlivu na CBV. U Aero 1 se potvrzuje vliv boční plochy 
přední části vozidla, čím je tato plocha větší, tím je vliv na CBV negativnější. Varianta Aero 3 
zase prokazuje tvrzení o poloměru C-sloupku, pokud je jeho rádius velký, jeho reakce na 
boční vítr bude horší. 

Posledním cílem práce byla validace jednotlivých dat simulace s daty z experimentálního 
měření v aerodynamickém tunelu. Vyhodnocené aerodynamické charakteristiky, stáčivý 
moment a boční síla, mají stejný trendový průběh v rozsahu natočení, takže v tomto směru 
jsou data považovány za validní a byly dále použity pro výpočet CBV. Dále byla 
vyhodnocena validita dat CBV, kde maximální odchylka dat byla <5 %. Další částí validace 
bylo srovnání výsledků proudového pole, kde na jednotlivých grafech lze pozorovat určité 
odlišnosti, prokazující se jako trend napříč jednotlivými úhly vybočení. Jeden z trendů 
odchylky se nachází v oblasti přední části vozidla, kde hodnoty simulace nabývají i opačného 
trendu vůči experimentu, v tomto případě se jedná o polohu snímačů při měření, kdy byly 
umístěny vysoko v tlakovém gradientu osy z. V této oblasti se gradient mění rychle a tím 
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mohou vznikat i zmíněné odchylky. Dalšími rozdíly, které byly pozorovány, jsou maxima 
v průběhu tlaku v podélné oblasti vozidla, ty mohou být způsobené rozdílem mezi měřením 
v tunelu, kdy snímače zaznamenávají s určitým krokem, a simulací, kde tlak je snímán jako 
konstantní, protože se jedná o stacionární výpočet. Další možným ovlivňujícím faktorem je 
použitý turbulentní model. Celkově, ale tyto rozdíly jsou zanedbatelné, hlavní důraz je kladen 
na shodnost trendů mezi simulací a experimentem, která vyšla.  

Na základě vyhodnocení výsledků validace je potvrzeno, že využití CFD výpočtů pro 
stanovení CBV je možné. Připravený model CFD je využitelný pro jeho realizaci. 
Následujícím možným postupem se nabízí provedení dalších výpočtů s použitím jiných 
modelů turbulence, pro další možnost zkoumat tlakové pole vozidla. Dále je možné 
pokračovat v této práci v návaznosti přechodu ze stacionárního na nestacionární proudění, za 
použití funkce pro poryv větru odpovídající poryvu určeného Vančurou a tím i možnou 
následnou validací těchto dat spolu s vytvořením metodiky pro nestacionární variantu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A [N] Aerodynamický vztlak v AT 

AR [°∙s-2] Stáčivé zrychlení 

AT – Aerodynamický tunel 

Ay [m∙s-2] Boční zrychlení 

AY [m∙s-2] Boční zrychlení 

ca [-] Součinitel aerodynamického vztlaku 

CBV – Citlivost vozidel na boční vítr 

CFD – Computational fluid dynamics 

CG – Těžiště vozidla 

cl [-] Součinitel aerodynamického momentu klopení 

cm [-] Součinitel aerodynamického momentu klonění 

cn [-] Součinitel aerodynamického momentu stáčení 

CP – Střed tlakových sil 

cs [-] Součinitel aerodynamické boční síly 

cW [-] Součinitel aerodynamického odporu 

Cα [N∙rad-1] Směrová tuhost pneumatiky 

e [m] Aerodynamické rameno 

EXP – Experiment 

F [m2] Čelní plocha vozidla 

Ff [N] Odporová síla valení 

FKFS – Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart 

FO [N] Celková odporová síla 

Fs [N] Odporová síla sklonu (od vozovky) 

Fv [N] Odporová síla vzduchu 

FVM – Finite Volume Method 

FX
EXP [N] Odporová síla naměřená v experimentu 

FY
AERO [N] Aerodynamická boční síla 

FY
EXP [N] Boční síla naměřená v experimentu 

FYf
AERO [N] Aerodynamická boční síla na přední nápravu 

FYr
AERO [N] Aerodynamická boční síla na zadní nápravu 

Fz [N] Odporová síla ze zrychlení 

FZ
EXP [N] Vztlaková síla naměřená v experimentu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

HPC – High-performance computing 

Iz [kg∙m2] Moment setrvačnosti vozidla k ose Z 

L [Nm] Aerodynamický moment klopení v AT 

l [m] Rozvor kol 

lf, If [m] Vzdálenost těžiště od přední nápravy 

lr, Ir [m] Vzdálenost těžiště od zadní nápravy 

M [N] Aerodynamický moment klonění v AT 

m [kg] Hmotnost vozidla 

MX
EXP [Nm] Moment klopení naměřený v experimentu 

MY
EXP [Nm] Moment klonění naměřený v experimentu 

MZ
AERO [Nm] Aerodynamický moment stáčení 

MZ
EXP [Nm] Moment stáčení naměřený v experimentu 

N [Nm] Aerodynamický moment stáčení v AT 

OFF [m] Vybočení vozidla 

PV – Pulse Value 

q∞ [Pa] Dynamický tlak v tunelu 

RANS – Reynolds Average Navier-Stokes 

S [N] Aerodynamická boční síla v AT 

Sx [m2] Čelní plocha vozidla 

v [m∙s-1] Rychlost vozidla 

vres [m∙s-1] Rychlost výsledného proudu vzduchu 

vx [m∙s-1] Podélná rychlost vozidla 

vy [m∙s-1] Příčná rychlost vozidla 

W [N] Aerodynamický odpor v AT 

w [m∙s-1] Rychlost větru 

xCG [m] Vzdálenost těžiště od poloviny rozvoru 

y [m] Vybočení vozidla 

YR [°∙s-1] Rychlost stáčení 

β [rad] Směrová úchylka v těžišti vozidla 

μ [rad] Úhel vektoru výsledného proudu vzduchu 

τ [rad] Úhel náběhu větru 

ψ [rad] Úhel stáčení 
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Příloha 1 – Srovnání průběhů hodnot simulace a experimentu koeficientu boční síly a stáčivého 

momentu v závislosti na jednotlivých úhlech vybočení vozidla (Aero 1) 
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Příloha 2 – Srovnání průběhů hodnot simulace a experimentu koeficientu boční síly a stáčivého 

momentu v závislosti na jednotlivých úhlech vybočení vozidla (Aero 2) 
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Příloha 3 – Srovnání průběhů hodnot simulace a experimentu koeficientu boční síly a stáčivého 

momentu v závislosti na jednotlivých úhlech vybočení vozidla (Aero 3) 
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Příloha 4 – Průběhy bočního zrychlení a vybočení vozidla pro jednotlivé varianty vozidla 

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

A
Y

 [
m

.s
-2

]

t [s]

Boční zrychlení

AY BASE AY AERO 1 AY AERO 2 AY AERO 3

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 20 40 60 80 100 120 140

O
F

F
 [

m
]

x [m]

Vybočení vozidla

OFF BASE OFF AERO 1 OFF AERO 2 OFF AERO 3



BRNO 2020 

 

V 

 

PŘÍLOHY PRÁCE 

 

 

 

 

Příloha 5 – Průběh úhlu BETA v závislosti na čase pro jednotlivé varianty vozidla 
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Příloha 6 – Srovnání rychlostního pole jednotlivých variant vozidla při úhlu vybočení -20° 
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Příloha 7 – Srovnání výsledků tlakových pásků simulace a experimentu, varianta Aero 1 
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Příloha 8 – Srovnání výsledků tlakových pásků simulace a experimentu, varianta Aero 3 


