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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané 

mostovky. Pro účel stanovení tohoto zatížení byl využit programový balík ANSYS 15.0 

(konkrétně moduly Workbench, Design Modeler, Meshing, Fluent) vytvořen 2D numerický 

vertikální model proudění vody s volnou hladinou. Výsledkem výpočtů jsou hodnoty 

jednotlivých silových složek hydrodynamického zatížení (horizontální složka, vertikální složka 

a ohybový moment) působící na mostovku a hodnoty tvarových součinitelů. Simulace proudění 

byla provedena pro různé tvary příčného řezu mostovkou odpovídající různému zaplavení 

mostovky a různým hodnotám přítokové rychlosti. Výsledky byly porovnány s již provedenými 

měřeními na fyzikálním modelu a s výsledky publikovanými v dostupné literatuře. 

  

Klíčová slova 
ANSYS Fluent, matematické modelování, numerická simulace, 2D model, 

hydrodynamické zatížení, přelévaná mostovka, tvarové součinitele. 

  

Abstract 

 The diploma thesis is focused on a quantification of hydrodynamic load of overflowed 

bridge deck. Solution was pursued by using two–dimensional numerical simulation of open 

channel flow in vertical plane created in ANSYS 15.0 software (modules: Workbench, Design 

Modeler, Meshing, Fluent). Values of drag force, lift force, moment, drag coefficient, lift 

coefficient and moment coefficient is result of computation. Various types of bridge decks were 

tested in relation to the degree of inundation (inundation ratio) and flow velocity. The thesis 

provides comparison of numerical simulation with physical experimental testing and result 

published in accessible resources. 

 

Keywords 

ANSYS Fluent, mathematical model, numerical simulation, two-dimensional model, 

hydrodynamic loading, overflowed bridge deck, drag coefficient, lift coefficient, moment 

coefficient. 

  



Bibliografická citace VŠKP 

  
Bc. Michal Pavlíček Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky s využitím 2D 

numerických simulací. Brno, 2015. 69 s., 36 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Ing. Miroslav Špano, Ph.D. 

  



 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 15.1.2016  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                      Bc. Michal Pavlíček  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěl bych především poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Miroslavovi Španovi, Ph.D. 

za rady a připomínky k této práci. Dále děkuji své rodině a kamarádům za vynikající podporu 

při celém studiu. 



7 

 

Obsah: 

1. Úvod a cíle práce ............................................................................................................ 9 

2. Rozbor problému.......................................................................................................... 11 

2.1 Hydraulické řešení proudění mostním profilem ........................................................ 11 

2.1.1 Proudění mostním otvorem o volné hladině ...................................................... 11 

2.1.2 Proudění mostním otvorem o volné hladině se zahlceným vtokem .................... 13 

2.1.3 Tlakové proudění mostním otvorem .................................................................. 15 

2.1.4 Přelévaný most ................................................................................................. 16 

2.2 Hydrodynamické zatížení přelévané mostovky ......................................................... 17 

3. Matematický model ...................................................................................................... 22 

3.1 Definice cílů modelu a požadovaných výstupů ......................................................... 23 

3.2 Definice základních předpokladů .............................................................................. 23 

3.3 Formulace zjednodušujících předpokladů ................................................................. 24 

3.4 Sestavení matematické formulace problému ............................................................. 24 

3.4.1 Řídící rovnice ................................................................................................... 24 

3.4.2 Počáteční podmínky.......................................................................................... 26 

3.4.3 Okrajové podmínky .......................................................................................... 26 

4. Numerické řešení ......................................................................................................... 29 

4.1 Metoda řešení ........................................................................................................... 29 

4.2 Parametry simulovaného proudění ............................................................................ 29 

4.3 Náhradní oblast a výpočtová síť ............................................................................... 30 

4.4 Volba časového kroku výpočtu ................................................................................. 31 

4.5 Verifikace modelu .................................................................................................... 32 

5. Postup tvorby numerického modelu v balíku programů ANSYS ................................... 32 

5.1 Vytvoření projektu v programu Workbench .............................................................. 32 

5.2 Export a úprava geometrických dat v programu Design Modeler .............................. 33 

5.3 Diskretizace náhradní výpočtové oblasti v programu Meshing .................................. 33 

5.4 Nastavení výpočtu v programu Fluent ...................................................................... 34 

5.4.1 Nastavení úlohy a vlastností materiálů .............................................................. 34 

5.4.2 Okrajové a vnější podmínky ............................................................................. 34 

5.4.3 Numerická metoda řešení ................................................................................. 35 

5.4.4 Nastavení kontroly, zápisu a exportu výsledků .................................................. 35 

5.4.5 Počáteční podmínky volba časového kroku a doby simulace ............................. 35 

6. Modelované scénáře ..................................................................................................... 36 

7. Výsledky numerického modelování .............................................................................. 38 

7.1 Grafické výstupy ...................................................................................................... 38 

7.2 Zhodnocení numerické kvality dosažených výsledků a potřebné doby simulace ....... 38 

7.3 Výpočet jednotlivých složek a tvarových součinitelů hydrodynamického zatížení .... 45 

8. Fyzikální model ........................................................................................................... 52 

9. Porovnání dosažených výsledků ................................................................................... 55 

9.1 Porovnání dosažených výsledků s výsledky fyzikálního modelu ............................... 55 

9.2 Porovnání dosažených výsledků s dostupnou literaturou ........................................... 57 



8 

 

10. Závěr ............................................................................................................................ 61 

11. Seznam použité literatury ............................................................................................. 62 

12. Seznam tabulek ............................................................................................................ 63 

13. Seznam použitých symbolů .......................................................................................... 66 

14. Seznam příloh .............................................................................................................. 70 

 



9 

 

1. Úvod a cíle práce 

 Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané 

mostovky. Hydrodynamické zatížení je způsobeno prouděním vody okolo mostovky a jeho 

stanovení je důležitým vstupem pro statické posouzení mostní konstrukce v případech, kdy 

nelze vyloučit, že hladina v korytě toku dosáhne úrovně spodní hrany mostovky. Velikost 

tohoto zatížení závisí především na tvaru mostovky, drsnosti povrchu a rychlosti proudění [1]. 

 Dle [2] se mosty přednostně navrhují, tak aby při převážně se vyskytujících průtocích 

minimálně ovlivnily proudění v daném korytě toku. Snahou je, aby mosty spodní stavbou 

nezasáhly do průtočného profilu koryta toku. Hlavní návrhové parametry jsou návrhový průtok 

(NP, smluvený průtok použitý jako podklad pro návrh vyhovující kapacity mostních otvorů) a 

kontrolní návrhový průtok (KNP, až 1,5 násobek návrhového průtoku). Pro průchod těchto 

průtoků mostními otvory se hydrotechnickým výpočtem určují návrhová hladina (NH) a 

kontrolní návrhová hladina (KNH). Dalším návrhovým parametrem je minimální volná výška 

nad hladinou (MVV), která určuje nejmenší přípustnou svislou vzdálenost mezi návrhovou 

nebo kontrolní návrhovou hladinou a nejnižším místem konstrukce mostního objektu, 

způsobuje-li most vzdutí hladiny v korytě toku, je minimální volná výška určena od vzduté 

hladiny. Návrhové hladiny a minimální volná výška jsou zobrazeny na Obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 Návrhové hladiny (NH, KNH) a minimální výška (MVV) mostu zobrazeny 

v příčném řezu mostovkou [2] 

 Po aktualizaci normy [2] se zvýšily návrhové parametry, požadavek na volnou výšku zůstal 

stejný, ale byly zvětšeny průtoky a byl zaveden kontrolní návrhový průtok. Návrhový průtok je 

dán, podle dopravního významu mostu, dobou opakování (10 až 100 let). Hydrologické údaje 

nejsou v čase konstantní, hodnoty průtoků s dlouhou dobou opakování se v poslední době 

zvýšily. Pokud není možná úprava nivelety stávající dráhy či pozemní komunikace, jsou 

projektanti vystaveni pozici, kdy nemohou normové požadavky na dodržení minimální volné 

výšky splnit. Norma [2] v tomto případě umožňuje navrhnout mostní objekt tak, aby nebyla 

zmenšena jeho dosavadní kapacita. Je ale nutno vyjádřit pomocí hydrotechnického výpočtu 

průběh hladiny při průchodu povodně a vliv vzdutí způsobené mostovkou na vodohospodářské 

objekty, pozemky a stavby v úseku toku nad mostem. 

 Ke zlepšení situace v profilu mostu mohou vést úprava tvaru rekonstruované mostovky a 

zařízení pro zachycení plovoucích předmětů a to při relativně nízkých investičních nákladech 

oproti úpravě nivelety dráhy či pozemní komunikace. Pro definované podmínky je cílem 
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konstrukčně omezit účinky hydrodynamického zatížení při přelévání mostovky (statické 

zabezpečení mostu proti odplavení). 

 Hlavním cílem této práce je kvantifikace hydrodynamického zatížení v podobě silových 

složek a tvarových součinitelů pro konkrétní tvary příčných řezů mostovkou při různé úrovni 

zaplavení a různých hodnotách přítokové rychlosti pomocí 2D numerických simulací.  

Dále pak na základě dosažených výsledků a zkušeností získaných při práci s numerickým 

modelem: 

 zhodnocení výsledků z pohledu kvality numerického výstupu, 

 porovnání dosažených výsledků s výsledky získanými při fyzikálním modelování a 

výsledky publikovanými v dostupné literatuře, 

 diskuse k nejistotám dosažených výsledků, 

 formulace doporučení pro další práci, resp. výzkum. 
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2. Rozbor problému 

 Pro řešení problematiky přelévané mostovky je nutno využít některých poznatků 

z hydrodynamiky, která se zabývá pohybem kapalin a jejich působením na tuhá tělesa při jejich 

vzájemném relativním pohybu [3]. Stěžejní jsou v tomto případě poznatky o hydraulickém 

řešení proudění mostním otvorem a o hydrodynamickém zatížení obtékaných těles. 

 Dle [4] a [5] lze obecně hydrodynamické problémy řešit následujícími metodami: 

 matematickým modelováním - analytické a numerické metody, 

 fyzikálním modelováním - metody založeny na teorii podobnosti, 

 metody analogie - založena na shodném tvaru rovnic popisující různé fyzikální jevy, 

 experimentálním výzkumem proudění na prototypu zkoumaného objektu. 

2.1 Hydraulické řešení proudění mostním profilem 

 Ke stanovení geometrie náhradní výpočtové oblasti řešení numerického modelu proudění 

přelévané mostovky je nutno znát hydraulické řešení proudění mostním profilem. Zmenšením 

průtočného profilu v místě mostu dochází k vzdutí hladiny, polohu vzduté hladiny je potřeba 

určit výpočtem. Z hydraulického hlediska lze proudění mostním otvorem počítat analogicky 

s prouděním přes přeliv se širokou korunou. 

 Dle [6] jsou pro výpočet vzdutí hladiny mostním profilem rozlišena následující schémata 

pro předpoklad říčního proudění: 

 proudění mostním otvorem o volné hladině, 

 proudění mostním otvorem o volné hladině se zahlceným vtokem, 

 takové proudění mostním otvorem, 

 přelévaný most. 

2.1.1 Proudění mostním otvorem o volné hladině 

Vtok neovlivněný dolní vodou: 

 Rozlišuje se proudění s vtokem ovlivněným a neovlivněným dolní vodou. Schéma pro 

proudění s vtokem ovlivněným dolní vodou je na Obr 2.1. 

 
Obr. 2.1 Schéma proudění mostním otvorem o volné hladině s vtokem ovlivněným dolní 

vodou (říční proudění), dle [6] 
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 Předpoklad zatopeného vtoku dolní vodou, dle [6] a [3]: 

ℎ𝑑 > 𝜅𝐸, (2.1) 

hd [m]  hladina dolní vody, 

κ [-]   součinitel úměrnosti odpovídající tvaru vtokového otvoru, dle Tab. 2.1, 

E [m]  energetická výška před mostem. 

 Dle [3] lze průtok s ovlivněným vtokem dolní vodou spočítat pomocí vztahu:  

𝑄 = 𝜑𝑆𝜎√2𝑔(𝐸 − ℎ𝜎), (2.2) 

𝑆𝜎 = 𝑏ℎ𝜎 pro obdélníkový průtočný průřez, (2.3) 

ℎ𝜎 = ℎ𝑑 pro dno mostu v úrovni dna přítokového koryta, (2.4) 

ℎ𝜎 = ℎ𝑑 − 𝑠𝑑 pro práh ve dně mostu, (2.5) 

Q [m3.s-1]  průtok mostním profilem, 

φ [-]   rychlostní součinitel, dle Tab. 2.1, 

hσ [m]  hloubka za vtokem do mostního profilu, 

b [m]  šířka mostního otvoru, 

g [m.s-2]  tíhové zrychlení. 

 Vzdutí způsobené mostem je dle [6] dáno vztahem:  

∆ℎ = ℎ − ℎ0 = 𝐸 −
𝛼𝑣0

2

2𝑔
− ℎ0, (2.6) 

h0 [m]  původní (nevzdutá) hloubka před mostem, 

v0 [m.s-1]  přítoková rychlost stanovená z hloubky h0. 

Tab. 2.1 Hodnoty součinitelů pro výpočet mostních objektů, dle [6] a [3] 

 
 A dno mostu je v úrovni dna přítokového koryta 

 B ve dně mostu je práh se zaoblenou vstupní hranou 

 C ve dně mostu je práh se zkosenou vstupní hranou 

 D ve dně mostu je práh s pravoúhlou vstupní hranou 

 E ve dně mostu je práh s pravoúhlou vstupní hranou (nepříznivé podmínky, nerovný 

povrch) 
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 Schéma proudění s volnou hladinou s neovlivněným vtokem dolní vodou je zobrazeno na 

Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Schéma proudění mostním otvorem o volné hladině s vtokem neovlivněným dolní 

vodou (říční proudění) [6] 

 Předpoklad nezatopeného vtoku dolní vodou, dle [6], [3]: 

ℎ𝑑 < 𝜅𝐸 . (2.7) 

 Dle [6], [3] je možno průtok mostním profilem s neovlivněným vtokem dolní vodou 

stanovit dle vztahu (analogie s dokonalým přepadem přes širokou korunu): 

𝑄 = 𝑚𝑏√2𝑔𝐸
3

2 (2.8) 

m [-]  přepadový součinitel, dle Tab. 2.1. 

 Vzdutí způsobené mostem se stanoví analogicky s výpočtem pro vtok ovlivnění dolní 

vodou. 

2.1.2 Proudění mostním otvorem o volné hladině se zahlceným vtokem 

 Proudění mostním otvorem o volné hladině se zahlceným vtokem je znázorněno na Obr. 

2.3. 

 

Obr. 2.3 Schéma proudění mostním otvorem o volné hladině se zahlceným vtokem, dle [6] 
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 Dle [6] dochází k tomuto proudění při splnění následující podmínky: 

𝐸0 > 1,1𝑎, (2.9) 

𝐸0 = ℎℎ + 
𝛼𝑣0

2

2𝑔
, (2.10) 

E0 [m] energetická výška v profilu nad mostním objektem, 

a [m] výška mostního otvoru, 

hh [m] vzdutá hloubka vody v profilu nad mostem, 

α [-]  Coriolisovo číslo, 

v0 [m.s-1] střední rychlost proudění v profilu nad mostem, 

g [m.s-2] tíhové zrychlení. 

 Rozlišuje se proudění s vtokem ovlivněným a neovlivněným dolní vodou. Dle [6] dochází 

k proudění neovlivněnému dolní vodou při splnění následujícího předpokladu: 

ℎ𝑑 ≤
ℎ𝑐

2
(−1 + √1 +

8𝑞2

𝑔ℎ𝑐
3),   (2.11) 

hd [m] hladina dolní vody, 

hc [m] snížená hloubka v profilu mostního objektu, hc = ε.a, 

q [m2.s-1] specifický průtok. 

 Průtok mostním profilem s neovlivněným vtokem dolní vodou lze stanovit dle rovnice [6]: 

𝑄 = 𝐶𝐷𝑆𝑀√2𝑔(𝐸0 − 𝜀𝑎),  (2.12) 

CD [-] průtokový součinitel pro proudění s volnou hladinou a zatopeným vtokem 

závislý na hh/a, Obr. 2.4, 

SM [m2] plocha průtočného profilu mostu, SM = a.b, 

b [m] šířka mostního otvoru, 

ε [-]  součinitel kontrakce vodního proudu, 𝜀 ∈ (0,50;0,75). 

 

Obr. 2.4 Hodnoty průtokového součinitele CD v závislosti na hh/a, dle [6] 
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 Dle [6] dochází k proudění ovlivněnému dolní vodou při splnění následujícího 

předpokladu: 

ℎ𝑑 >
ℎ𝑐

2
(−1 + √1 +

8𝑞2

𝑔ℎ𝑐
3).  (2.13) 

 Průtok mostním profilem s ovlivněným vtokem dolní vodou lze stanovit dle rovnice [6]: 

𝑄 = 𝐶𝐷𝑆𝑀√2𝑔(𝐸0 − ℎ𝑑). (2.14) 

 Pro oba případy proudění lze vzdutí způsobené mostem stanovit dle rovnice [6]: 

Δh = hh – ho, (2.15) 

ho [m] původní hloubka vody v profilu nad mostem. 

 Hodnota hloubky hh lze iterační postupem vypočítat z rovnicepo dosazení rovnice  (2.10) 

do rovnic pro průtok mostním profilem ((2.12) a (2.14)) vypočítat iteračním postupem. 

2.1.3 Tlakové proudění mostním otvorem 

 K tlakovému proudění mostním otvorem dochází při zatopení vtoku i výtoku jak je vidět 

na Obr. 2.5. Proudění lze považovat za výtok zatopeným otvorem [6]. 

 

Obr. 2.5 Schéma tlakového proudění mostním otvorem, dle [6] 

 Průtok mostním profilem lze stanovit dle rovnice [6]: 

𝑄 = 𝐶𝐷0𝑆𝑀√2𝑔(𝐸0 − ℎ𝑑), (2.16) 

CD0 [-] průtokový součinitel pro zatopený výtok mostním otvorem, hodnota dle Obr. 

2.6. 
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Obr. 2.6 Hodnoty průtokového součinitele CD0 v závislosti na hh/a, dle [6] 

 Vzdutí způsobené mostem lze stanovit stejně jako v případě Proudění mostním otvorem o 

volné hladině se zahlceným vtokem (kapitola 2.1.2) 

2.1.4 Přelévaný most 

 Při kompletnímu zatopení a přelití mostovky je proudění rozděleno na dvě části (Obr. 2.7), 

proud procházející mostním otvorem (Qo) a proud přepadající přes mostovku (Qp) [6]. 

 

 

Obr. 2.7 Schéma přelévaného mostu, dle [6] 

 Průtok mostním otvorem se určí stejně jako u tlakového proudění mostním otvorem 

(kapitola 2.1.3) [6]: 

𝑄𝑜 = 𝐶𝐷0𝑆𝑀√2𝑔(𝐸0 − ℎ𝑑). (2.17) 
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Průtok přepadající přes mostovku je vyjádřen pomocí rovnice přepadu [6]: 

𝑄𝑝 =
2

3
𝜎𝑧𝜇𝑏√2𝑔 (ℎ𝑝 +

𝛼𝑣0
2

2𝑔
)

3

2
, (2.18) 

σz [-]  součinitel zatopení, dle Tab. 2.2, 

µ [-]  součinitel přepadu, µ ∈ ⟨0,6;0,7⟩, 

b [m] šířka přepadového paprsku, 

hp [m] výška přepadového paprsku nad mostovkou, 

v0 [m.s-1] střední rychlost proudění v profilu nad mostem, 

g [m.s-2] tíhové zrychlení. 

 Dle [6] vyjadřuje součinitel zatopení σz vliv hladiny dolní vody na přepadové množství přes 

most. V Tab. 2.2 jsou uvedeny hodnoty součinitele v závislosti na t/hp. Výška hladiny dolní 

vody nad horní hranou mostovky t lze stanovit jako: 

𝑡 =  ℎ𝑑 − (ℎ𝑚 + 𝑎), (2.19) 

hd [m] hladina dolní vody, 

hm [m] tloušťka mostovky, 

a [m] výška mostního otvoru. 

Tab. 2.2 Hodnoty součinitele σz v závislosti na t/hp, dle [6] 

 

Celkový průtok je dán součtem dílčích průtoků [6]: 

𝑄 = 𝑄𝑜 + 𝑄𝑝. (2.20) 

 Stanovení vzdutí hladiny v případě přelévané mostovky vyžaduje iterační postup, kdy se 

pro danou hodnotu povodňového průtoku a hloubku dolní vody volí různé úrovně hladiny horní 

vody. Iterační postup se opakuje, dokud se celkový průtok přes přelévaný most nerovná 

povodňovému průtoku. Vzdutí způsobené mostem lze následně stanovit dle rovnice Δh = hh – 

ho, (2.15). 

2.2 Hydrodynamické zatížení přelévané mostovky 

 Při kvantifikaci hydrodynamického zatížení mostovky se vychází z poznatků o působení 

proudící kapaliny na obtékané těleso. 

 Při ponoření pevného tělesa do kapaliny v klidu působí na těleso objemové síly, mezi které 

patří vlastní tíha tělesa a vztlaková síla (hydrostatická síla). Archimedův zákon říká, že těleso 

ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny o objemu 

ponořené části tělesa. Hydrostatická síla působící na pevné těleso ponořené do kapaliny v klidu 

je tedy rovna vztlakové síle, která lze dle [3] určit z rovnice: 
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𝐹𝑣𝑧 = 𝑊𝜌𝑔, (2.21) 

W [m3] objem ponořené části tělesa, 

ρ [kg.m-3] hustota kapaliny, 

g [m.s-2] tíhové zrychlení. 

 Při ponoření pevného tělesa do skutečné proudící kapaliny působí na těleso 

hydrodynamické zatížení, jehož silové účinky se dělí na objemovou sílu (vztlaková síla) a 

povrchovou sílu (odporová síla tělesa). Vztlaková síla působí kolmo na rychlost nenarušeného 

proudu a vzniká při nesymetrickém obtékání symetrického tělesa nebo při obtékání 

nesymetrického tělesa (při proudění o volné hladině se jedná o nesymetrické obtékání). 

Odporová síla působí ve směru rychlosti nerušeného proudu a skládá se z tlakového odporu 

(výsledný silový účinek normálových napětí působících na povrch obtékaného tělesa) a třecího 

odporu (výsledný silový účinek tečných napětí v mezní vrstvě na povrchu obtékaného tělesa) 

[7]. Složky odporového zatížení jsou patné z Obr. 2.8. 

  

 

Obr. 2.8 Normálové a tečné síly od hydrodynamického zatížení působící na elementární 

plochu povrchu tělesa dA [8] 

 Normálové napětí působící na povrch obtékaného tělesa je způsobeno tlakem proudící 

kapaliny a závisí zejména na tvaru obtékaného tělesa a rychlosti proudění. Velikost normálové 

síly na elementární plochu povrchu tělesa je určena vztahem [8]: 

d𝐹𝑝 = 𝑝 d𝐴, (2.22) 

dFp  [N] normálová síla působící na elementární plochu povrchu tělesa, 

p  [Pa] tlak proudící kapaliny, 

dA  [m2] elementární plocha povrchu obtékaného tělesa. 

 Tečné zatížení vzniká vlivem tření proudící kapaliny o povrch tělesa a závisí na jeho 

drsnosti, obtékané ploše a rychlosti proudění. Vlivem viskozity kapaliny je u stěn obtékaného 

tělesa nulová rychlost (kapalina přilne k povrchu) a se vzdáleností od povrchu tělesa se rychlost 

zvyšuje. Dle Prandtla [1] vzniká v okolí povrchu tělesa tzv. mezní vrstva, ve které vzniká tečné 

napětí. Mimo mezní vrstvu je vliv viskozity kapaliny zanedbatelný. 
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 Teorii mezní vrstvy lze dle [7] přiblížit na příkladu obtékání tenké rovinné desky. Mezní 

vrstva postupně po délce obtékání desky narůstá a proudění podél desky přechází z počátečního 

laminárního na turbulentní jak je vidět na Obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9 Vývoj mezní vrstvy na obtékané desce; δi - tloušťka mezní vrstvy [7] 

 Režim proudění v mezní vrstvě závisí na Reynoldsově kritériu Re [7]: 

Re < 105  laminární proudění, 

Re > 105  turbulentní proudění, 

𝑅𝑒 =  
𝑣∞𝑥

𝜐
, (2.23) 

Re [-]  Reynoldsovo kritérium, 

v∞ [m.s-1] rychlost nerušeného proudu, 

x [m] délka obtékání desky, 

υ [m2.s-1] kinematická viskozita kapaliny. 

 Na Obr. 2.10 jsou zobrazeny tvary rychlostních profilů pro laminární a turbulentní proudění 

v mezní vrstvě, z kterého je patrné, že turbulentní mezní vrstva má plnější rychlostní profil. 
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Obr. 2.10 Rychlostní profily pro režimy proudění v mezní vrstvě: a) laminární, b) turbulentní; 

δi - tloušťka mezní vrstvy [7] 

 Velikost třecí síly působící na elementární plochu povrchu tělesa je určena vztahem [8], [9]: 

d𝐹𝜏 = 𝜏𝑤 d𝐴, (2.24) 

𝜏𝑤 = 𝜇
∂𝑢

∂𝑛
, (2.25)  

dFτ [N] třecí síla působící na elementární plochu povrchu tělesa, 

τw [Pa] tečné napětí na povrchu tělesa, 

µ [Pa.s] součinitel dynamické viskozity, 

∂𝑢

∂𝑛
 [s-1] gradient rychlosti ve směru kolmém na vektor rychlosti. 

 Výsledná síla působící na těleso lze vzhledem k těžišti tělesa rozložit na horizontální 

složku Fx, vertikální složku Fy a ohybový moment M. 

 Výsledná horizontální složka hydrodynamické síly Fx je tedy určena součtem integrací 

horizontálních složek normálové a třecí síly po celém obtékaném povrchu tělesa (dle geometrie 

na Obr. 2.8) [8]: 

𝐹𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∫𝑝  d𝐴 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∫ 𝜏𝑤  d𝐴 =  𝐹𝑝 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹𝜏𝑠𝑖𝑛𝜃, (2.26) 

Fx [N] horizontální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky, 

θ [°]  úhel mezi směrovým vektorem normálové síly a vodorovnou rovinou. 

 Výsledná vertikální složka hydrodynamické síly Fy je určena součtem integrací vertikálních 

složek normálové a třecí síly po celém obtékaném povrchu tělesa (dle geometrie na Obr. 2.8) 

[8]: 

𝐹𝑦 = −𝑠𝑖𝑛𝜃 ∫ 𝑝 d𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∫ 𝜏𝑤 d𝐴 = −𝐹𝑝 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐹𝜏𝑐𝑜𝑠𝜃, (2.27) 

Fy [N] vertikální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky. 
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 Ohybový moment M od hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky je určen součtem 

momentů od tlakové a třecí síly [9]. 

𝑀 = ∑𝑟𝐹𝑝 𝐹𝑝 + ∑𝑟𝐹𝜏 𝐹𝜏, (2.28) 

M [N.m] ohybový moment od hydrodynamické síly vzhledem k těžišti tělesa, 

rFp [m] rameno hydrodynamické normálové síly vzhledem k těžišti tělesa, 

Fp [N] hydrodynamická normálová síla působící na obtékané těleso, 

rFτ [m] rameno hydrodynamické třecí síly vzhledem k těžišti tělesa, 

Fτ [N] hydrodynamická třecí síla působící na obtékané těleso. 

 Aby bylo možno takto kvantifikovat jednotlivé složky hydrodynamického zatížení je nutno 

znát tvar tělesa a rozdělení normálového a tečného napětí po povrchu tělesa. Právě rozdělení 

těchto napětí je teoreticky i experimentálně složité určit. Mnohdy také není toto rozdělení nutné 

stanovit, protože požadovanými výstupy jsou v praxi celkové silové složky působící na těleso. 

Z těchto důvodů byly zavedeny tvarové součinitele Ci jednotlivých složek hydrodynamického 

zatížení. 

 Pro běžné tvary obtékaných těles lze hodnoty odporových součinitelů stanovených  

experimentálně z měření na modelech nalézt v odborné literatuře, např. [1] a [10].  

 Ke stanovení hodnot tvarových součinitelů byly použity vztahy (2.29) až (2.31), které 

vycházejí z poznatků o obtékání rovinné desky a z věty o změně hybnosti. 

𝐶𝐷 =
2𝐹𝑥

𝜌𝑤𝑣2𝑏𝑠
 pro 1* h  a 𝐶𝐷 =

2𝐹𝑥

𝜌𝑤𝑣2𝑏(ℎ𝑢−ℎ𝑏)
 pro 1* h ,  (2.29) 

𝐶𝐿 =
2𝐹𝑦

𝜌𝑤𝑣2𝑏𝐿
, (2.30) 

𝐶𝑀 =
2𝑀

𝜌𝑤𝑣2𝑏𝐿2, (2.31) 

ℎ∗ =
ℎ𝑢−ℎ𝑏

𝑠
, (2.32) 

CD [-]   tvarový součinitel horizontální složky hydrodynamického zatížení, 

CL [-]   tvarový součinitel vertikální složky hydrodynamického zatížení, 

CM [-]   tvarový součinitel momentu od hydrodynamické síly, 

Fx [N]  horizontální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky, 

Fy [N]  vertikální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky, 

M [N.m]  moment od hydrodynamické síly vzhledem k těžišti mostovky, 

ρw [kg.m-3]  hustota vody, 

v [m.s-1]  střední průřezová rychlost před mostem, 

b [m]  délka mostu, 

s [m]  výška mostovky, 

h* [m]  relativní zaplavení mostovky, 
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 h* ≥ 1  mostovka zcela zatopena, 

 h* < 1  mostovka částečně zatopena, 

hu [m]  hloubka vody před mostem, 

hb [m]  výška spodní hrany mostovky nade dnem, 

L [m]  šířka mostovky. 

 Ze vztahů (2.29) až (2.31) je patrné, že velikost hydrodynamického zatížení přelévané 

mostovky ovlivňují zejména: 

 tvar konstrukce mostovky a drsnost povrchu mostovky – vyjádřen tvarovými součiniteli 

jednotlivých složek hydrodynamického zatížení CD, CL, CM; 

 rychlost proudění kapaliny – v tomto případě je vyjádřena bezrozměrným Froudovým 

kritériem Fr pro proudění před mostem; 

 relativní zaplavení mostovky h* – vyjadřuje relativní úroveň zaplavení mostovky (čím 

vyšší je hodnota relativního zatopení mostovky, tím více je mostovka zatopená);  

 hustota kapaliny (ρw) - v tomto případě je uvažována konstantní hodnotou odpovídající 

hustotě vody. 

 Geometrické parametry mostovky a vyznačení kladné konvence složek hydrodynamického 

zatížení použitých ve vztazích (2.29) až (2.31) jsou zobrazeny na Obr. 2.11. 

 
Obr. 2.11 Obecné geometrické parametry mostovky, vyznačení kladné konvence složek 

hydrodynamického zatížení 

3.  Matematický model 

 Matematický model je obecně definován jako popis určitého vnějšího světa matematickými 

prostředky. Fyzikální děje jsou popisovány soustavou rovnic, pokud je možno tyto rovnice  řešit 

pouze numericky jedná se o numerický model [4]. Numerické modelování hydrodynamických 

jevů je součástí CFD simulací (Computational Fluid Dynamics), které se obecně zabývají 

numerickým řešením proudění tekutin. 
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 Postup tvorby matematického modelu vycházel z doporučení v [4] a [5] a sestával 

s následujících kroků: 

 definice cílů modelu a požadovaných výstupů; 

 definice základních předpokladů; 

 formulace zjednodušujících předpokladů; 

 sestavení matematické formulace problému: 

 řídící rovnice,  

 počáteční podmínky, 

 okrajové podmínky. 

3.1 Definice cílů modelu a požadovaných výstupů 

 Cílem matematického modelu bylo stanovení hydrodynamického zatížení po obvodu 

mostovky. Byla uvažována mostovka relativně velké délky a řešen pouze výsek mostovky, 

cílem tedy nebylo řešit proudění v detailu okolo pilířů a zavázání mostu do břehu. Simulace 

byla provedena za různých okrajových podmínek proudění a pro různou geometrii, které jsou 

v dané kombinaci v čase konstantní. 

 Finálními výstupy modelu byly hodnoty jednotlivých složek hydrodynamického zatížení, 

tj. normálové a tečného napětí po obvodu mostovky, z nich odvozené silové účinky Fx, Fy, M a 

hodnoty tvarových součinitelů CD, CL, CM. 

 Dalším cílem bylo zhodnocení numerické kvality dosažených výsledků. 

3.2 Definice základních předpokladů 

 Pro řešení problematiky této práce bylo simulováno turbulentní proudění viskózní kapaliny 

ve 2D vertikální rovině. Vliv turbulencí na vlastnosti proudění byl modelován standardním k-ε 

modelem. Volná hladina byla trasována pomocí metody VOF (Volume of Fluid), která se 

obecně používá pro modelování proudění dvou a více nemísitelných tekutin. 

 Při řešení matematického modelu se tekutina považuje za kontinuum a jsou dle [14] přijaty 

tyto předpoklady: 

 v každém čase simulace v každém bodě náhradní oblasti se nalézá právě jedna částice 

tekutiny; 

 funkce popisující proudění jsou nekonečněkrát spojitě diferencovatelné (tento 

předpoklad lze na základě konkrétní formulace modelu proudění oslabit). 

 Rovnice popisující řešené proudění vycházejí z fyzikálních zákonů: 

 zákon zachování hmotnosti => rovnice kontinuity; 

 zákon zachování hybnosti => Navier - Stokesovy rovnice. 

 

 Rovnice odvozené ze zákonů zachování jsou doplněny o: 

 k-ε model turbulence; 

 VOF - hledání hladiny; 

 další konstitutivní vztahy. 
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3.3 Formulace zjednodušujících předpokladů 

Zjednodušující předpoklady použitého numerického modelu jsou: 

 předpoklad ustáleného proudění: změny parametrů modelu a okrajových podmínek jsou 

v čase malé a podstatně neovlivní výsledky řešení (při aplikaci metody VOF pro 

nalezení volné hladiny je doporučeno aplikovat model neustáleného proudění 

s dostatečně dlouhou dobou simulace tak, aby výpočet konvergoval do ustáleného 

stavu); 

 snížení rozměrovosti úlohy: z důvodu řešení pouze výseku mostovky relativně 

dlouhého mostu byl zvolen 2D vertikální model, řešení proběhlo na 1m délky mostovky;  

 tvar náhradní oblasti: dno oblasti a mostovka byly uvažovány v konkrétních rozměrech 

s absolutní přesností (je uvažováno nepohyblivé dno a mostovka není deformována 

působením hydrodynamického zatížení); 

 hladká stěna: jako materiál pevných stěn (dno, mostovka) byl uvažován hladký beton 

(absolutní drsnost povrchu ∆ = 0,0 m) a mostovka je umístěna v dostatečné výšce nade 

dnem, aby povrch dna neovlivnil proudění okolo mostovky 

 nestlačitelná kapalina (voda): hustota ρw = konst.;  

 izotermní proudění: neprobíhá tepelná výměna 

 konstantní dynamická viskozita kapaliny (vody) µ; 

 nedochází k provzdušnění proudu kapaliny; 

 koeficienty modelu turbulence doporučené v [9] jsou konstantní a platné pro 

modelovanou situaci; 

 konstantní rychlost na vtoku: kompenzována dostatečnou délkou náhradní oblasti 

(vytvoření ustáleného rychlostního profilu). 

3.4 Sestavení matematické formulace problému 

3.4.1 Řídící rovnice 

  Řešení spočívá v nalezení 6 neznámých za pomocí 6 diferenciálních rovnic. Hledané 

neznámé jsou [9] [12]:  

 složky vektoru rychlosti vx a vy,  

 tlak p,  

 kinetická energie turbulence k,  

 disipace kinetické energie turbulence ε, 

 objemová frakce F.  

 

 Řídící rovnice jsou: 

 rovnice kontinuity (3.1), 

 Navier - Stokesovy rovnice (3.2) a (3.3), 

 rovnice k - ε modelu (3.4) a (3.5), 

 rovnice pro hledání volné hladiny - VOF (3.6
𝜕𝐹

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝐹

𝜕𝑦
= 0, (3.6), 

a jsou doplněny o pomocné konstitutivní vztahy, které popisují vztah mezi jednotlivými 

proměnnými (3.7) až (3.11). 
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 Složky vektoru rychlosti a tlak jsou uvažovány časově střední hodnotou ve smyslu 

Reynoldsova pojetí turbulence. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑣𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌𝑣𝑦)

𝜕𝑦
= 0, (3.1) 

𝜕(𝜌𝑣𝑥)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕(𝜌𝑣𝑥)

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕(𝜌𝑣𝑥)

𝜕𝑦
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑦
] + 𝜌𝑓𝑥, (3.2) 

𝜕(𝜌𝑣𝑦)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕(𝜌𝑣𝑦)

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕(𝜌𝑣𝑦)

𝜕𝑦
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 + 𝜇𝑇)

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
] + 𝜌𝑓𝑦, (3.3) 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑦
] + G − 𝜌𝜀, (3.4) 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑦
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐺 − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
, (3.5) 

𝜕𝐹

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝐹

𝜕𝑦
= 0, (3.6) 

𝜌 = 𝐹𝜌𝑤 + (1 − 𝐹)𝜌𝑎, (3.7) 

𝜇 = 𝐹𝜇𝑤 + (1 − 𝐹)𝜇𝑎, (3.8) 

𝜇𝑇 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜀
, (3.9) 

𝑃 = 𝑝 +
2

3
𝜌𝑘, (3.10) 

𝐺 = 𝜇𝑇 {2 [(
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
)
2

] + (
𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑥
)
2

}, (3.11) 

 

x a y  [m]  souřadnice v kartézské souřadné soustavě, 

vx a vy  [m.s-1]  složky vektoru rychlosti (Reynoldsův průměr), 

p   [Pa]  tlak (Reynoldsův průměr), 

k   [J.kg-1]  kinetická energie turbulence vztažená na jednotku hmotnosti, 

ε   [J.kg-1.s-1] disipace kinetické energie turbulence vztažená na jednotku hmotnosti, 

F   [-]  objemová frakce, 

μ  [Pa.s]  dynamická viskozita, 

μT   [Pa.s]  turbulentní viskozita, 

ρ   [kg.m-3] hustota, 

t   [s]  čas, 

fx a fy  [m.s-2]  složky vektoru objemového zatížení, 

Cμ, C1ε, C2ε, σk, σε [-] koeficienty k-ε modelu. 

 Řídící rovnice je nutno doplnit počátečními podmínkami, které popisují stav v čase t = 0 a 

okrajovými podmínkami, které charakterizují chování na hranicích náhradní oblasti [13]. 
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3.4.2 Počáteční podmínky 

 Počáteční podmínky (PP) udávají stav (hodnoty všech hledaných neznámých v každém 

bodě náhradní oblasti) v počátečním čase t = 0. Byla uvažována konstantní poloha hladiny 

v celé oblasti. PP lze obecně pro neznámou φ (vx, vy, p, k, ε, F) vyjádřit takto: 

φ(𝑥, 0) = φ0(𝑥), 𝑥 ∈ Ω, (3.12) 

 kde φ0 je známá hodnota neznámé v počátečním čase t = 0 a Ω je oblast vyplněná tekutinou 

(náhradní oblast) [14]. 

3.4.3 Okrajové podmínky 

 Okrajové podmínky (OP) udávají chování hledaných neznámých na hranicích náhradní 

oblasti. Na hranicích dané náhradní oblasti byly použity následující OP (schéma náhradní 

oblasti s vyznačením OP a PP je na Obr. 3.1): 

Stěnová OP (Γw: dno, most, horní vtok): 

 Jako stěnová OP byla uvažována „no-slip“ podmínka nepohyblivé stěny, která 

předpokládá, že na povrchu pevné stěny jsou vektory rychlosti rovny nule, vlivem tření zde 

ulpívají částice kapaliny a vzniká mezní vrstva. 

 Pro složky vektoru rychlosti vx a vy  byla uvažována Dirichletova OP: 

vx/Γw = vy/Γw = 0. (3.13) 

 OP pro tlak p se obvykle odvozuje ze zákona zachování hybnosti a vychází z předpokladu, 

že tlak vyvolaný tekutinou je plně kompenzován pevností materiálu stěny, aniž by došlo k její 

deformaci. To vede na Neumannovu OP, tj. známá změna tlaku ve směru kolmém na hranici.  

 Pro kinetickou energii turbulence k byla uvažována Neumannova OP: 

𝜕𝑘

𝜕�⃗� 
= 0, (3.144) 

�⃗�  [-]  vektor jednotkové vnější normály k hranici. 

 Pro disipaci kinetické energie turbulence ε [9] byla uvažována Dirichletova OP: 

ε/Γw = εD, (3.15) 

εD [J.kg-1.s-1] známá hodnota disipace kinetické energie turbulence vztažená na 

jednotku hmotnosti na hranici,  

 Pro objemovou frakci F byla uvažována Neumannova OP: 

𝜕𝐹

𝜕�⃗� 
= 0, (3.15) 

�⃗�  [-]  vektor jednotkové vnější normály k hranici. 

 Model k-ε je třeba doplnit stěnovou funkcí. Složky vektoru rychlosti v mají na stěně 

nulovou hodnotu, ale disipace kinetické energie turbulence ε má však konečnou nenulovou 

hodnotu. Integrace transportních rovnic napříč viskózní podvrstvou (mezní vrstva) je však 

nevýhodná, protože jsou zde velmi strmé gradienty rychlosti a díky převládajícím silám 

viskozity zde neplatí modely turbulence odvozené pro vysoké hodnoty Reynoldsova čísla Re. 

Proto se integrace ve viskózní vrstvě nahrazuje použitím dostatečně obecných empirických 
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vztahů, které vyjadřují vztah sledované veličiny na stěně na hodnotách veličin ležících mimo 

viskózní podvrstvu [13]. Proudění v mezní vrstvě bylo řešeno pomocí empirických vztahů dle 

[9] (rovnice (3.17) až (3.19)). 

𝑣∗ =
1

𝜅
ln (𝐸𝑦∗), (3.16) 

𝑣∗ =
𝑣𝑝𝐶𝜇

1
4 𝑘𝑝

1
2

𝜏𝑤
𝜌

, (3.18) 

𝑦∗ =
𝜌𝐶𝜇

1
4 𝑘𝑝

1
2𝑦𝑝

𝜇
, (3.19) 

vp [m.s-1]  rychlost rovnoběžná se stěnou v těžišti přilehlého prvku ke stěně, 

vτ [m.s-1]  třecí rychlost, 

y* [-]   poměrná vzdálenost od stěny, 

κ [-]   Kármánova konstanta, 

E [-]   parametr drsnosti, 

Cμ [-]   koeficient k-ε modelu, 

kp [J.kg-1] kinetická energie turbulence v těžišti přilehlého prvku ke stěně vztažená 

na jednotku hmotnosti, 

yp [m]  vzdálenost od stěny k těžišti přilehlého prvku ke stěně, 

μ [Pa.s]  dynamická viskozita. 

OP konstantní rychlosti (Γi - dolní vtok): 

 Pro složky vektoru rychlosti vx a vy byla uvažována kombinovaná OP: 

vn/Γi = vD, (3.17) 

vn [m.s-1]  velikost složky vektoru rychlosti kolmého k hranici, 

vD [m.s-1] známá hodnota složky vektoru rychlosti na hranici (střední průřezová 

rychlost na vtoku), 

𝜕�⃗� 

𝜕�⃗� 
= 0, (3.18) 

�⃗�  [-]   vektor jednotkové vnější normály k hranici. 

OP pro tlak p se odvozuje ze zákona zachování hybnosti. 

 Pro kinetickou energie turbulence k byla uvažována Dirichletova OP: 

k/Γi = kD, (3.19) 

kD  [J.kg-1] známá hodnota kinetické energie turbulence vztažená na jednotku 

hmotnosti na hranici (dle doporučení v [9]). 
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 Pro disipaci kinetické energie turbulence ε byla uvažována Dirichletova OP: 

ε/Γi = εD, (3.20) 

εD [J.kg-1.s-1] známá hodnota disipace kinetické energie turbulence vztažená na 

jednotku hmotnosti na hranici (dle doporučení v [9]). 

 Pro objemovou frakci F byla uvažována Dirichletova OP: 

F/Γi = FD, (3.21) 

FD  [-]  známá hodnota objemové frakce na hranici, FD = 1. 

OP známého tlaku na výtoku(Γh - horní hranice): 

 Pro složky vektoru rychlosti vx a vy byla uvažována Neumannova OP, rovnice (3.21). 

 Pro tlak p byla uvažována Dirichletova podmínka konstantního tlaku (atmosférický tlak): 

p/Γh = pext,  (3.225) 

pext  [Pa]  atmosférický tlak. 

 Kinetická energie turbulence k a disipace kinetické energie turbulence ε byly zadány stejně 

jako na vtoku do náhradní oblasti, podle rovnic (3.22) a (3.23). 

 Pro objemovou frakci F byla uvažována Neumannova OP, rovnice (3.16). 

OP známého tlaku se známou polohy hladiny na výtoku (Γo - výtok): 

 Pro složky vektoru rychlosti vx a vy byla uvažována Neumannova OP, rovnice (3.21). 

 Pro tlak p byla uvažována Dirichletova podmínka známého tlaku s konstantní polohou 

hladiny na hranici, tzn. že k atmosférickému tlaku je přičítán hydrostatický tlak: 

p/Γo = pD = pext + hρg, (3.23) 

h  [m]  hloubka vody. 

 Kinetická energie turbulence k a disipace kinetické energie turbulence ε byly zadány stejně 

jako na vtoku do náhradní oblasti, podle rovnic (3.22) a (3.23). 

 Pro objemovou frakci F byla uvažována kombinovaná OP, rovnice (3.16) a (3.24). 

 

Obr. 3.1 Schéma náhradní oblasti s vyznačením počátečních (PP) a okrajových (OP) 

podmínek 



29 

 

4. Numerické řešení 

 Numerický model byl vytvořen pomocí některých programů komerčně dostupného balíku 

ANSYS 15.0, vlastní 2D numerické vertikální simulace byly provedeny v programu ANSYS 

Fluent 15.0.  

 ANSYS je balík programů, který zahrnuje strukturální a termodynamickou analýzu, 

analýzu proudění kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické 

analýzy. Veškeré tyto analýzy lze jednak provádět jednotlivě, ale díky multifyzikálnímu pojetí 

programu ANSYS je lze také zahrnout do jediné, společné analýzy. Patří ke špičkovým 

inženýrským systémům a je používán v oborech, jako jsou strojírenství, automobilová a 

dopravní technika, energetika a také stavební aplikace s procesním inženýrstvím [15]. Pro 

řešení problematiky této práce byly použity tyto dílčí programy balíku ANSYS: Workbench, 

Design Modeler, Meshing, Fluent. 

 ANSYS Fluent je program používaný pro CFD simulace. Používá metodu konečných 

objemů a umožňuje modelování širokého spektra úloh např.: laminární a turbulentní proudění, 

nestačitelné a stlačitelné tekutiny, sdílení tepla, modelování chemických reakcí apod. 

v průmyslu je používán např. pro modelování proudění vzduchu přes křídla letadel, toku krve 

v cévách, simulaci chlazení elektronických součástek ale i k modelu spalování uhlí v pecích 

apod. [16]. V programu je nutno nastavit typ modelu, materiálové charakteristiky, okrajové a 

počáteční podmínky, referenční hodnoty (tlak, teplota apod.) metodu a přesnost řešení, dobu 

trvání simulace a požadované výstupy. Po proběhnutí výpočtu lze v programu vyhodnocovat 

výsledky. 

4.1 Metoda řešení 

 Program Fluent používá pro řešení řídících rovnic metodu konečných objemů. Princip této 

metody spočívá v rozdělení náhradní výpočtové oblasti na síť podoblastí (kontrolní objemy). 

Řídící rovnice jsou diskretizovány a řešeny iterativně v každém kontrolním objemu. 

Výsledkem jsou přibližné hodnoty hledaných proměnných ve všech uzlech výpočtové sítě 

kontrolních objemů. Tato metoda umožňuje použití nepravidelné výpočtové sítě [17]. 

4.2 Parametry simulovaného proudění 

 Bylo simulováno proudění vody a vzduchu v gravitačním poli Země (složky vektoru 

objemového zatížení fx = 0, fy = -9,81 m.s-2) za normálního atmosférického tlaku 

pext = 101 325 Pa. 

 Vlastnosti vody (w) a vzduchu (a) byly převzaty z [9]: 

 hustota ρw = 998,2 kg.m-3; ρa = 1,225 kg.m-3; 

 dynamická viskozita μw = 1,003.10-3 Pa.s; μa = 1,789.10-5 Pa.s. 

 Pro danou numerickou simulaci byly použity hodnoty koeficientů k-ε modelu doporučené 

v manuálu programu Fluent [9], viz Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Použité hodnoty koeficientů standardního k-ε modelu dle [9] 

Cμ C1ε C2ε σk σε 

0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 
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 Parametry stěnové funkce dle [9]: 

 parametr drsnosti E = 9,793; 

 Kármánova konstanta κ = 0,4187. 

4.3 Náhradní oblast a výpočtová síť 

 Geometrie náhradní oblasti (Obr. 4.1) byla volena stejně jako v [12] tak, aby OP na 

hranicích neovlivňovaly proudění okolo mostovky. Délka přítokové části náhradní oblasti byla 

volena 46,73 m (2/3 celkové délky náhradní oblasti), aby byl eliminován vliv zadané konstantní 

rychlosti na vtoku a zajištěn ustálený tvar rychlostního profilu před mostní konstrukcí. 

Z důvodu zhušťování výpočtové sítě prvků byla náhradní oblast po délce od vtokové části 

rozdělena na dvě části, délka první části je 30 m. 

 

Obr. 4.1 Geometrie náhradní výpočtové oblasti [12] 

 Náhradní oblast byla diskretizována výpočtovou sítí trojúhelníkových prvků. Velikost 

prvků byla volena s ohledem na celkové rozměry oblasti, na přesnost výpočtu a na dobu 

potřebnou k proběhnutí simulace. Velikost prvků v první části oblasti je 0,5 m, v druhé části 

byla volena velikost prvků 0,3 m z důvodu přesnějších výsledků výpočtu. Rozdíl velikosti 

prvků na celé oblasti je zobrazen na Obr. 4.2. Jelikož je pro stanovení hydrodynamického 

zatížení stěžejní oblast v okolí mostovky, byla na povrchu mostovky zvolena velikost prvků 

0,05 m, detail náhradní oblasti v okolí mostovky je zobrazen na Obr. 4.3. V závislosti na 

konkrétní geometrii náhradní oblast vždy obsahovala nejméně 12 000 prvků. 

 Dále byla na dně oblasti a na povrchu mostovky vytvořena vrstva prvků „inflation“, která 

zohledňuje vliv mezní vrstvy při obtékání těles. Na dně byla vytvořena vrstva o maximální 

tloušťce 0,1 m o 6 podvrstvách a na povrchu mostovky vrstva o tloušťce 0,01 m obsahující 

4 podvrstvy. Detaily těchto vrstev jsou vidět na Obr. 4.4 a Obr. 4.5. 

 

Obr. 4.2 Diskretizace celé náhradní oblasti 



31 

 

 

Obr. 4.3 Diskretizace náhradní oblasti v okolí mostovky 

 

Obr. 4.4 Detail vrstvy „inflation“ na dně náhradní oblasti 

 

Obr. 4.5 Detail vrstvy „inflation“ na povrchu mostovky 

4.4 Volba časového kroku výpočtu 

 Pro zajištění konvergence výpočtu je důležitá správná volba časového kroku, která je 

volena s ohledem na rozměry prvků výpočtové sítě. Velikost časového kroku se vyjadřuje 

pomocí globálního Courantova kritéria [12]: 

𝐶𝑢 = (
𝑣𝑥

∆𝑥
+

𝑣𝑦

∆𝑦
)∆𝑡 (4.1) 

Cu [-]  globální Courantovo kritérium, 

v [m.s-1] charakteristická rychlost (bodová rychlost v daném uzlu), 
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Δt  [s]  časový krok, 

Δx  [m] velikost elementu. 

 Velikost časového kroku byla volena dle [12] na Δt = 1.10-4 s pro prvních 1000 časových 

kroků a pro následující kroky byla dle doporučení v [9] nastavena proměnná hodnota časového 

kroku s podmínkou maximální hodnoty globálního Courantova kritéria Cu = 2,0. Pro toto 

nastavení vždy výpočet konvergoval k ustálenému řešení a pro zajištění toho ustáleného stavu 

bylo vždy simulováno 1000 s proudění [12]. 

 V případě variant dělených mostů (varianty příčných řezů jsou popsány v kapitole 6) bylo 

nutno nastavit maximální hodnotu globálního Courantova kritéria Cu = 0,5, protože při vyšší 

hodnotě byl výpočet numericky nestabilní. 

4.5 Verifikace modelu 

 Verifikace spočívala v porovnání dosažených výsledků numerického modelu s daty 

naměřenými na fyzikálním modelu v měřítku 1:12,5. Porovnání těchto dat je provedeno 

v kapitole 9.1. 

5. Postup tvorby numerického modelu v balíku programů ANSYS 

5.1 Vytvoření projektu v programu Workbench  

 Platforma Workbench je prostředí, které sdružuje jednotlivé programy balíku ANSYS. 

Projekty jsou reprezentovány jako vzájemně propojené systémy ve formě vývojových 

diagramů. Umožnuje připravit geometrii v programu Design Modeler, následně vytvořit síť 

prvků v programu Meshing, zvolit řešič pro samotný výpočet (Fluent, Mechanical apod.) a 

následně vyhodnotit výsledky. Mezi jednotlivými programy jsou pohyblivé vazby. Workbench 

také umožňuje parametrizaci, např. nastavení rozměrů v geometrii, síti, v materiálových 

vlastnostech, na okrajových podmínkách a výsledcích. Jednoduchou změnou parametrů 

v hlavním pracovním prostředí programu lze provádět další varianty výpočtu. Workbench lze 

také oboustranně propojit s CAD systémy [18]. 

 V programu Workbench byl založen projekt, který se skládá z geometrie náhradní oblasti 

(Geometry), diskretizace náhradní oblasti (Mesh) a nastavení parametrů výpočtu (Setup). 

Jelikož je možno vytvářet vazby mezi jednotlivými prvky projektu byla diskretizace náhradní 

oblasti a nastavení výpočtu nastaveno pouze jednou a byla vždy připojena geometrie náhradní 

oblasti pro danou variantu tvaru příčného řezu mostovkou. Na Obr. 5.1 jsou znázorněny některé 

části projektu s vazbou mezi jednotlivými součástmi projektu. 
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Obr. 5.1 Schematizace projektu v programu Workbench 

5.2 Export a úprava geometrických dat v programu Design Modeler 

 Geometrie náhradní oblasti byla vytvořena v programu AutoCAD a byla exportována do 

programu Design Modeler. Program umožňuje tvorbu a úpravu geometrie (2D, 3D) pro CFD 

(proudění tekutin, Fluent) a FEA (analýzy pomocí metody konečných prvků) simulace následně 

řešené některým z řešičů balíku ANSYS. V programu je možná tvorba 2D skic pomocí 

jednoduchých křivek a lze z těchto 2D skic vytvářet 3D tělesa. Dále je možná např. 

parametrizace rozměrů, import geometrických dat vytvořených v CAD systémech a příprava 

modelu pro vytváření výpočtové sítě prvků. Geometrická data lze exportovat do formátu 

vybraného síťovacího programu nebo stačí vytvořit vazbu mezi těmito programy v platformě 

Workbench [19]. 

 V programu Design Modeler byla z druhé části náhradní výpočtové oblasti vyjmuta 

mostovka (oblast definována jako plocha s otvorem) a v obou částech náhradní oblasti bylo 

nastaveno vyplnění tekutinou. Z důvodu následného zadávání okrajových podmínek 

v programu Fluent byly pojmenovány hranice náhradní oblasti (dno, horní hranice, horní vtok, 

dolní vtok, výtok, most).  

 Dále bylo nutno docílit různého zaplavení mostovky, z tohoto důvodu byla výška spodní 

hrany mostovky nade dnem hb definována jako parametr, který je možno měnit v programu 

Workbench a nastavení diskretizace náhradní oblasti a výpočtu již zůstává, díky propojení 

jednotlivých programů, stejné pro různé stupně zaplavení mostovky. Různého zaplavení bylo 

tedy docílenou změnou polohy mostu při konstantní hladině v náhradní oblasti. 

5.3 Diskretizace náhradní výpočtové oblasti v programu Meshing 

 Meshing je program sloužící k tvorbě výpočetních sítí prvků ve 2D nebo 3D geometriích. 

Jelikož jsou CFD simulace založeny na metodě konečných objemů, jsou v tomto programu 

vytvářeny výpočetní sítě průtočných objemů, pro výpočet proudění, ke kterým je možné přidat 

výpočetní sítě pevných těles. Je umožněna značná automatizace vytváření základní sítě prvků, 

kterou lze dále lokálně upravovat. Pro 2D geometrie lze použít trojúhelníkové a čtyřúhelníkové 

buňky a jejich kombinaci a pro 3D geometrie je možno použít čtyřstěnné, pětistěnné a 

šestistěnné buňky a jejich kombinaci. Dále je možno zadat parametry mezní vrstvy proudění 

např. na povrchu obtékaných těles [20]. Do programu byly zadány parametry výpočtové sítě 

dle kapitoly 4.3. 
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5.4 Nastavení výpočtu v programu Fluent 

5.4.1 Nastavení úlohy a vlastností materiálů 

 Nejdříve byly v programu nastaveny modely pro řešenou úlohu. Model k-ε zohledňující 

turbulence proudu viskózní kapaliny se standartní stěnovou funkcí a metoda VOF pro hledání 

hladiny v otevřeném korytě toku. 

 Následně byly vybrány tekutiny vyplňující náhradní oblast - voda a vzduch. Vlastnosti 

tekutin (ρ, µ) odpovídají hodnotám v kapitole 4.2. 

5.4.2 Okrajové a vnější podmínky 

 Na jednotlivé hranice náhradní oblasti pojmenované v programu Design Modeler byly 

zadány OP dle kapitoly 3.4.3. Zadání OP je v programu zjednodušeno, program si dopočítal 

jednotlivé neznámé na základě zadaných hodnot u každé OP. 

 Na dně, mostu a horním vtoku byla zvolena stěnová OP pro nepohyblivou stěnu („no slip“ 

stationary wall) a parametr absolutní drsnosti povrchu stěn byl nastaven nulový (∆ = 0,0 m). 

 Na dolním vtoku do náhradní oblasti byla nastavena OP konstantní rychlosti. Byla zadána 

rychlost ve směru kolmém k hranici vx . Dále byla vložena známá hodnota objemové frakce 

FD = 1. Dle doporučení v [9] byla zadána intenzita turbulence I = 0,05 a poměr turbulentní a 

dynamické viskozity 
𝜇𝑇

𝜇
= 10, z těchto hodnot si program dle vztahů (5.1) a (5.2) dopočítal 

kinetickou energie turbulence k a její disipaci ε [9]. 

𝑘 =
3

2
(𝑣𝐼)2, (5.1) 

k   [J.kg-1]  kinetická energie turbulence vztažená na jednotku hmotnosti, 

v   [m.s-1]  střední průřezová rychlost, 

I  [-]  intenzita turbulence, 

𝜀 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜇
(
𝜇𝑇

𝜇
)
−1

, (5.2) 

ε   [J.kg-1.s-1] disipace kinetické energie turbulence vztažená na jednotku hmotnosti, 

Cμ   [-]  koeficient k-ε modelu, 

μ  [Pa.s]  dynamická viskozita, 

μT   [Pa.s]  turbulentní viskozita. 

 Na horní hranici náhradní oblasti byla zvolena OP známého tlaku na výtoku a uvažován 

atmosférický tlak pext. Intenzita turbulence I a poměr turbulentní a dynamické viskozity 
𝜇𝑇

𝜇
 byly 

nastaveny stejně jako u dolního vtoku. 

 Na výtoku z náhradní oblasti byla zadána OP známého tlaku se známou polohy hladiny na 

výtoku. Byla vložena poloha hladiny na výtoku (hu = 4,0 m), ze které si program dopočítává 

hydrostatický tlak v uzlech na hranici. Intenzita turbulence I a poměr turbulentní a dynamické 

viskozity 
𝜇𝑇

𝜇
 byly nastaveny stejně jako u dolního vtoku. 
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 Následně byly definovány vnější podmínky. Atmosférický tlak pext = 101 325 Pa a složky 

vektoru objemového zatížení fx = 0, fy = -9,81 m.s-2. Horní roh výtokové části náhradní oblasti 

byl určen jako referenční tlakový bod, ve kterém je známý tlak pext. 

 Hustota vnějšího prostředí (Operating density) byla nastavena konstantní 

hodnotou 1,225 kg.m-3, což odpovídá hustotě vzduchu. Zadání tohoto parametru není povinné, 

ale v případě modelování izotermického proudění usnadňuje numerický výpočet tlaků a 

zlepšuje konvergenci řešení. 

5.4.3 Numerická metoda řešení 

 Numerické řešení spočívá ve spárování složek vektorů rychlosti a tlaku, jehož numerické 

řešení vyžaduje iterační postup (iterace probíhá v každém časovém kroku výpočtu). Jako 

numerická metoda řešení byla dle doporučení v [9] zvolena metoda PISO (Pressure-Implicit 

with Splitting of Operators). 

5.4.4 Nastavení kontroly, zápisu a exportu výsledků 

 Průběžná kontrola numerické kvality výpočtu a konvergence řešení byla provedena 

vykreslením hodnot normovaných reziduí hledaných veličin v jednotlivých časových a 

iteračních krocích (Obr. 5.2). Dále byl nastaven export hodnot tvarových součinitelů (CD,exp, 

CL,exp, CM,exp) v každém časovém kroku. 

 

Obr. 5.2 Vykreslení hodnot normovaných reziduí hledaných veličin v jednotlivých časových a 

iteračních krocích 

5.4.5 Počáteční podmínky volba časového kroku a doby simulace 

 Počáteční podmínky (PP) program dopočítal z OP na dolním vtoku, navíc byla nastavena 

konstantní poloha hladiny (hu = 4,0 m), jako oblast vyplněná pouze vodou (FD=1). P jsou 

podrobněji popsány v kapitole 3.4.2.  
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 Pro samotnou simulaci proudění byl volen časový krok dle kapitoly 4.4. A pro zajištění 

časově ustáleného stavu bylo simulováno nejprve 1000 s proudění. Po zpracování prvních 

výsledků byla simulovaná doba proudění zkrácena na 500 s. 

6. Modelované scénáře 

 V rámci numerického modelu byly simulovány 4 varianty příčných řezů mostovkou. Pro 

každou variantu příčného řezu byly simulovány 3 úrovně zaplavení mostovky, 

(charakterizovány relativním zaplavením mostovky h*) shrnuty v Tab. 6.1 a 3 hodnoty průtoku 

při konstantní hladině (charakterizovány Froudovým kritériem Fr), které jsou shrnuty v Tab. 

6.2. Pro všechny varianty byl uvažován říční režim proudění s hodnotou Froudova kritéria Fr 

od 0,22 do 0,32. Tento rozsah byl zvolen s ohledem na situace, které mohou nastat při aplikaci 

v praxi a zároveň s ohledem na možnosti fyzikálního modelování a limity hydraulického 

okruhu laboratoře (viz dále v kapitole 8). Rozsah hodnot relativního zaplavení h* byl zvolen 

od 0,5 do 2,0, což by mělo pokrýt většinu praktických aplikací na mostech, pro které může být 

výhodné konstrukčně omezit účinky hydrodynamického zatížení. 

Tab. 6.1 Výpočtové úrovně zaplavení mostovky charakterizovány h* 

i hu [m] hb [m] s [m] h* [-] 

1 4,00 3,73 0,55 0,50 

2 4,00 3,45 0,55 1,00 

3 4,00 2,90 0,55 2,00 

 

Tab. 6.2 Výpočtové hodnoty průtoků při konstantní hladině charakterizovány Fr 

i v [m.s-1] Fr [-] Q [m2.s-1] 

1 1,38 0,22 5,52 

2 1,69 0,27 6,76 

3 2,00 0,32 8,00 

  

 Hodnoty v Tab. 6.1 a Tab. 6.2 byly vypočteny dle následujících vztahů [11]:  

ℎ∗ =
ℎ𝑢−ℎ𝑏

𝑠
, (6.1) 

𝐹𝑟 =
𝑣

√𝑔ℎ𝑢
,  (6.2) 

𝑄 = 𝑣ℎ𝑢,  (6.3) 

h* [m]  relativní zaplavení mostovky, 

hu [m]  hloubka vody před mostem, 

hb [m]  výška spodní hrany mostovky nade dnem, 

s [m]  výška mostovky, 

Fr [-]   Froudovo kritérium pro proudění před mostem, 

v [m.s-1]  střední průřezová rychlost před mostem, 
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g [m.s-2]  tíhové zrychlení, 

Q [m2.s-1]  specifický průtok vztažený na 1 m šířky. 

Příčné řezy mostovkou: 

 V této práci byly posouzeny celkem 4 varianty příčných řezů mostovkou, jejichž tvar a 

rozměry jsou zobrazeny na Obr. 6.1 až Obr. 6.4: 

 varianta 1 – obdélníkový most, 

 varianta 2 - kosý most 

 varianta 3 - dělený obdélníkový most 

 varianta 4 - dělený kosý most. 

 Konstrukce variant dělených mostů je uvažována jako celek s odlehčovacími otvory.  

 

Obr. 6.1 Varianta 1 – obdélníkový most 

 

Obr. 6.2 Varianta 2 – kosý most 

 

Obr. 6.3 Varianta 3 – dělený obdélníkový most 

 

Obr. 6.4 Varianta 4 – dělený kosý most 
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7. Výsledky numerického modelování  

7.1 Grafické výstupy 

 Grafické výstupy simulace proudění jsou uvedeny pro všechny modelované scénáře v 

přílohách č. 1 až 12. V přílohách jsou uvedeny výsledky výpočtů pro oblast v okolí mostovky, 

která je rozdělena na část proudění vody a část proudění vzduchu.  

 V přílohách č. 1, 4, 7 a 10 jsou zobrazeny vypočtené polohy hladiny v okolí mostovky 

(oblast proudění vody vyznačena červeně, oblast proudění vzduchu vyznačena modře). 

Z výsledků je patrně vzdutí hladiny způsobené ponořenou částí mostovky, míra vzdutí roste se 

zvyšující se rychlostí proudu (vyjádřena hodnotou Froudova kritéria Fr). 

 V přílohách č. 2, 5, 8 a 11 jsou zobrazena vypočtená rychlostní pole v okolí mostovky pro 

celkovou bodovou rychlost v. U spodní hrany mostovky na návodní straně je vidět přirychlení 

proudu, které se projevuje snížením tlaků. U variant s relativním zatopením h* > 1 je patrné 

přirychlení proudu i u horní hrany mostovky na návodní straně. 

 V přílohách č. 3, 6, 9 a 12 jsou zobrazena tlaková pole v okolí mostovky. Jedná se o 

statickou složku tlaku, která byla základním podkladem pro výpočet jednotlivých složek 

hydrodynamického zatížení. Zejména u dolní hrany mostovky na návodní straně je patrné 

snížení tlaků způsobené přirychlením proudu. 

7.2 Zhodnocení numerické kvality dosažených výsledků a potřebné doby simulace 

 Pro variantu obdélníkového mostu byly z programu Fluent exportovány průběhy 

jednotlivých tvarových součinitelů (CD,exp, CL,exp, CM,exp) v závislosti na absolutním čase 

simulace t´ (Obr. 7.1 až Obr. 7.3), které kvalitativně odpovídají průběhům jednotlivých složek 

zatížení. Čas simulace představuje dobu simulovaného proudění.  

 Výpočet byl uspořádán tak, že byla měněna OP rychlosti na vtoku (vyjádřena Froudovým 

kritériem Fr). OP byla vždy považována za konstantní po dobu potřebnou k ustálení simulace. 

V Tab. 7.1 jsou pro zadané hodnoty Fr zobrazeny intervaly absolutního času simulace t´ a 

relativního času simulace t, které začínají vždy při změně OP rychlosti na vtoku a odpovídají 

době potřebné pro ustálení simulace. 

Tab. 7.1 Časové intervaly pro různé hodnoty Fr 

t´ [s] t [s] Fr [-] 

0 - 1000 0 - 1000 0,22 

1000 - 2000 0 - 1000 0,27 

2000 - 3000 0 - 1000 0,32 
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Obr. 7.1 Průběh hodnoty tvarového součinitele horizontální složky hydrodynamického 

zatížení CD,exp v absolutním čase výpočtu t´ pro variantu obdélníkového mostu, h* = 2,0 

 

 

Obr. 7.2 Průběh hodnoty tvarového součinitele vertikální složky hydrodynamického zatížení 

CL,exp v absolutním čase výpočtu t pro variantu obdélníkového mostu, h* = 2,0 

 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

C
D

,e
x
p

[-
]

t´ [s]

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

C
L

,e
x
p

[-
]

t´ [s]



40 

 

 

Obr. 7.3 Průběh hodnoty tvarového součinitele momentu od hydrodynamické síly CM,exp 

v absolutním čase výpočtu t pro variantu obdélníkového mostu, h* = 2,0 

 Program Fluent exportuje tyto součinitele na základě přednastavených referenčních hodnot 

a jejich průběhy v čase byly použity pouze pro kvalitativní vyhodnocení výpočtu. Na základě 

přednastavených referenčních hodnot vstupních veličin modelu byly z exportovaných 

součinitelů (dle vztahů (2.29) až (2.31)) vypočteny složky hydrodynamického zatížení a jejich 

průběhy byly vykresleny v závislosti na relativním čase simulace t.  

 Pro každou variantu relativního zaplavení i Froudova kritéria byl zvolen kontrolní interval 

vypočtených hodnot. Na Obr. 7.4 až Obr. 7.6 jsou vidět průběhy složek hydrodynamického 

zatížení v závislosti na relativním čase simulace t s vyznačením kontrolního intervalu. Tento 

interval byl vždy zvolen v délce 100 až 200 s od graficky odhadnutého času ustálení simulace. 

Pro relativní zaplavení h* = 2,0 byl odhad ustálení výpočtu t = 300 s a zvolen kontrolní interval 

o délce 100 s. 
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Obr. 7.4 Průběh horizontální silové složky Fx v relativním čase výpočtu t s vyznačením 

kontrolního intervalu pro výpočet statistických charakteristik pro variantu obdélníkového 

mostu, h* = 2,0; Fr = 0,32 

 

Obr. 7.5 Průběh vertikální silové složky Fy v relativním čase výpočtu t s vyznačením 

kontrolního intervalu pro výpočet statistických charakteristik pro variantu obdélníkového 

mostu, h* = 2,0; Fr = 0,32 
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Obr. 7.6 Průběh ohybového momentu M v relativním čase výpočtu t s vyznačením 

kontrolního intervalu pro výpočet statistických charakteristik pro variantu obdélníkového 

mostu, h* = 2,0; Fr = 0,32 

 Pro každý kontrolní interval byly dle [21] vypočteny následující statistické charakteristiky 

(pro horizontální složku hydrodynamického zatížení Fx graficky znázorněno na Obr. 7.7), které 

jsou pro obdélníkový most shrnuty v Tab. 7.2 až Tab. 7.4: 

Fj, stř [N, N.m] střední hodnota složky hydrodynamického zatížení (Fx, Fy, M), 

𝐹𝑗,𝑠𝑡ř =
∑ 𝐹𝑗,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, (7.1) 

sj  [N, N.m] směrodatná odchylka složky hydrodynamického zatížení (Fx, Fy, M), 

𝑠𝑗 = √
∑ (𝐹𝑗,𝑖

𝑛
𝑖=1 −𝐹𝑗,𝑠𝑡ř)

2

𝑛−1
, (7.2) 

sj/Fj,stř [%]  relativní směrodatná odchylka, 

Fj,0.95  [N, N.m] 95 % kvantil složky hydrodynamického zatížení, 

Fj,0.05  [N, N.m] 5 % kvantil složky hydrodynamického zatížení. 

 

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

M
[N

.m
]

t [s]

KONTROLNÍ INTERVAL



43 

 

 

Obr. 7.7 Průběh horizontální silové složky Fx v relativním čase výpočtu t v kontrolním 

intervalu s vyznačením statistických charakteristik pro variantu obdélníkového mostu, 

h* = 2,0; Fr = 0,32 

Tab. 7.2 Statistické charakteristiky v kontrolních časových intervalech pro obdélníkový most, 
h* = 0,5 

h = 0,5  
Fj, stř  sj  sj/Fj,stř  Fj,0.95  Fj,0.05  Fj,0.95/Fj,0.05  

[N, N.m] [N, N.m] [%] [N, N.m] [N, N.m] [-] 

Fr = 0,22; t∈⟨900;1000⟩ 

Fx 384,69 1,70 0,443 387,10 381,87 1,014 

Fy 15378,40 9,94 0,065 15393,72 15361,13 1,002 

M 2503,61 8,23 0,329 2519,30 2492,50 1,011 

Fr = 0,27; t∈⟨300;400⟩ 

Fx 560,44 2,06 0,368 563,36 557,42 1,011 

Fy 14250,48 10,31 0,072 14266,03 14234,48 1,002 

M 3894,86 16,70 0,429 3913,50 3867,24 1,012 

Fr = 0,32; t∈⟨300;400⟩ 

Fx 798,45 1,61 0,202 800,83 795,67 1,006 

Fy 13034,58 7,73 0,059 13046,56 13022,61 1,002 

M 5394,88 6,89 0,128 5406,93 5384,10 1,004 
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Tab. 7.3 Statistické charakteristiky v kontrolních časových intervalech pro obdélníkový most, 
h* = 1,0 

h = 1,0  
Fj, stř  sj  sj/Fj,stř  Fj,0.95  Fj,0.05  Fj,0.95/Fj,0.05  

[N, N.m] [N, N.m] [%] [N, N.m] [N, N.m] [-] 

Fr = 0,22; t∈⟨800;1000⟩ 

Fx 749,42 2,99 0,398 753,31 744,06 1,012 

Fy 26623,85 26,59 0,100 26660,41 26583,60 1,003 

M 5079,17 43,24 0,851 5146,95 5024,48 1,024 

Fr = 0,27; t∈⟨300;500⟩ 

Fx 1086,26 9,16 0,843 1101,94 1072,38 1,028 

Fy 22965,80 23,22 0,101 23000,48 22926,38 1,003 

M 6910,71 26,30 0,381 6952,36 6867,87 1,012 

Fr = 0,32; t∈⟨300;500⟩ 

Fx 1516,76 7,74 0,510 1527,94 1503,68 1,016 

Fy 18556,18 20,55 0,111 18593,30 18529,90 1,003 

M 9209,98 18,71 0,203 9242,49 9186,04 1,006 

 

Tab. 7.4 Statistické charakteristiky v kontrolních časových intervalech pro obdélníkový most, 

h* = 2,0 

h = 2,0  
Fj, stř  sj  sj/Fj,stř  Fj,0.95  Fj,0.05  Fj,0.95/Fj,0.05  

[N, N.m] [N, N.m] [%] [N, N.m] [N, N.m] [-] 

Fr = 0,22; t∈⟨300;400⟩ 

Fx 794,66 10,43 1,312 811,61 778,59 1,042 

Fy 34246,06 49,78 0,145 34329,17 34165,96 1,005 

M 3444,03 59,47 1,727 3541,49 3345,35 1,059 

Fr = 0,27; t∈⟨300;400⟩ 

Fx 1185,20 0,91 0,077 1186,55 1183,96 1,002 

Fy 33838,54 8,24 0,024 33851,71 33827,76 1,001 

M 5091,01 3,23 0,064 5095,86 5085,36 1,002 

Fr = 0,32; t∈⟨300;400⟩ 

Fx 1681,66 0,72 0,043 1682,68 1680,41 1,001 

Fy 31578,28 2,71 0,009 31582,34 31573,95 1,000 

M 11995,50 4,51 0,038 12002,67 11988,05 1,001 

 

 Na základě vypočtených hodnot statistických charakteristik lze konstatovat, že nejistota 

numerického výstupu z modelu je do 2 % a poměr 5 a 95 procentního kvantilu se pohybuje do 

1,06. Každou hodnotu stanovenou numerickým výpočtem v kontrolním časovém intervalu lze 

tedy považovat za reprezentativní. 
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 Ze závislosti jednotlivých složek hydrodynamického zatížení na relativním čase simulace t 

také vyplývá, že doba simulace potřebná pro ustálení činí cca 200 až 400 s. Minimální čas 

simulace lze tedy doporučit 500 s a pro další zpracování použít výsledky z posledního časového 

kroku. 

7.3 Výpočet jednotlivých složek a tvarových součinitelů hydrodynamického zatížení 

 Jelikož není v [9] zcela transparentně popsán postup výpočtu, jaký program Fluent používá 

pro stanovení jednotlivých složek hydrodynamického zatížení a program nedokáže rozlišit 

zatížení způsobené prouděním vody od zatížení způsobeného prouděním vzduchu, byl výpočet 

složek hydrodynamického zatížení proveden z vypočtených průběhů statického tlaku p a 

tečného napětí τw po obvodu mostovky. Uvažováno bylo pouze pro zatížení způsobené proudící 

vodou. Tyto průběhy byly exportovány z časového kroku ležícího vždy v kontrolním intervalu. 

Pro rozlišení zatížení způsobeného vodou a vzduchem byly exportovány hodnoty objemové 

frakce F po obvodu mostovky. A pro hodnoty F ≥ 0,5 bylo uvažováno zatížení od proudící 

vody. 

Dle rovnic (2.26) a (2.27) byly numerickou integrací pomocí lichoběžníkového pravidla 

v programu MS Excel vypočteny síly od tlaku Fp a tečného napětí Fτ působící na jednotlivé 

stěny mostovky. Působiště jednotlivých sil bylo uvažováno vždy v těžišti tlakového obrazce 

v případě Fp a na stěně mostovky v případě Fτ. Ohybový moment působící vzhledem k těžišti 

mostovky byl stanoven podle rovnice (2.28). Tento výpočet byl proveden pro všechny 

simulované scénáře. 

 Hydrodynamické zatížení je uvažováno jako změna namáhání konstrukce oproti stavu, kdy 

je kapalina v klidu, proto byla od celkové svislé silové složky Fy, celk odečtena hodnota vztlakové 

síly Fvz odpovídající relativnímu zaplavení mostovky h*. Působiště vztlakové síly bylo 

uvažováno v těžišti ponořené části mostovky. Hodnoty zatopených objemů W, vztlakových sil 

Fvz, celkových svislých silových složek Fy, celk a svislých silových složek po odečtení 

vztlakových sil Fy jsou pro varianty obdélníkových mostů shrnuty v Tab. 7.5 a pro varianty 

kosých mostů v Tab. 7.6. Svislá složka hydrodynamického zatížení Fy je tedy brána jako 

doplněk k hydrostatické vztlakové síle Fvz. 

 Dále byly dle rovnic (2.29) až (2.31) vypočteny hodnoty jednotlivých tvarových 

součinitelů CD, CL a CM. 
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Tab. 7.5 Vyhodnocení svislých silových složek hydrodynamického zatížení pro varianty  

obdélníkových mostů pro daná relativní zaplavení mostovky h* a hodnoty Froudova kritéria 

Fr 

celý obdélníkový most dělený obdélníkový most 

h* [-] 0.5 h* [-] 0.5 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

W [m3] 1.80 1.80 1.80 W [m3] 1.77 1.77 1.77 

Fvz [N] 17 638 17 638 17 638 Fvz [N] 17 372 17 372 17 372 

Fy, celk [N] 15 397 14 312 13 120 Fy, celk [N] 15 099 14 079 12 845 

Fy [N] -2 242 -3 326 -4 519 Fy [N] -2 273 -3 292 -4 527 

h* [-] 1.0 h* [-] 1.0 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

W [m3] 3.60 3.60 3.60 W [m3] 3.55 3.55 3.55 

Fvz [N] 35 277 35 277 35 277 Fvz [N] 34 743 34 743 34 743 

Fy, celk [N] 26 656 23 014 18 515 Fy, celk [N] 27 867 25 177 21 678 

Fy [N] -8 621 -12 263 -16 762 Fy [N] -6 877 -9 566 -13 065 

h* [-] 2.0 h* [-] 2.0 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

W [m3] 3.60 3.60 3.60 W [m3] 3.55 3.55 3.55 

Fvz [N] 35 277 35 277 35 277 Fvz [N] 34 743 34 743 34 743 

Fy, celk [N] 34 304 33 847 31 592 Fy, celk [N] 34 307 32 362 30 693 
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Tab. 7.6 Vyhodnocení svislých silových složek hydrodynamického zatížení pro variant 

kosých mostů pro daná relativní zaplavení mostovky h* a hodnoty Froudova kritéria Fr 

celý kosý most dělený kosý most 

h* [-] 0.5 h* [-] 0.5 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

W [m3] 1.32 1.32 1.32 W [m3] 1.21 1.21 1.21 

Fvz [N] 12 916 12 916 12 916 Fvz [N] 11 849 11 849 11 849 

Fy, celk [N] 11 863 11 317 10 631 Fy, celk [N] 10 745 10 110 9 477 

Fy [N] -1 053 -1 599 -2 285 Fy [N] -1 104 -1 739 -2 372 

h* [-] 1.0 h* [-] 1.0 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

W [m3] 3.12 3.12 3.12 W [m3] 2.98 2.98 2.98 

Fvz [N] 30 552 30 552 30 552 Fvz [N] 29 181 29 181 29 181 

Fy, celk [N] 23 173 19 904 16 149 Fy, celk [N] 23 474 21 667 18 995 

Fy [N] -7 379 -10 648 -14 403 Fy [N] -5 707 -7 514 -10 186 

h* [-] 2.0 h* [-] 2.0 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

W [m3] 3.12 3.12 3.12 W [m3] 2.98 2.98 2.98 

Fvz [N] 30 552 30 552 30 552 Fvz [N] 29 181 29 181 29 181 

Fy, celk [N] 28 277 27 066 24 847 Fy, celk [N] 27 612 26 707 27 514 

Fy [N] -2 275 -3 486 -5 705 Fy [N] -1 569 -2 474 -1 667 
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 V Tab. 7.7 až Tab. 7.10 jsou shrnuty výsledné složky hydrodynamického zatížení a tvarové 

součinitele stanovené vyhodnocením výsledků numerického modelu obsahující všechny 

varianty příčných řezů mostovkou, relativního zaplavení h* a Froudova kritéria Fr. 

Tab. 7.7 Výsledné složky hydrodynamického zatížení a tvarové součinitele stanovené 

vyhodnocením výsledků numerického modelu pro obdélníkový most 

h* [-] 0,5 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 280 509 725 

Fy [N] -2 653 -3 326 -4 519 

M [N.m] 2 500 3 378 4 833 

CD [-] 1,07 1,30 1,32 

CL [-] -0,43 -0,36 -0,35 

CM [-] 0,061 0,055 0,056 

h* [-] 1,0 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 690 1 021 1 401 

Fy [N] -8 621 -12 263 -16 762 

M [N.m] 4 474 6 260 8 301 

CD [-] 1,32 1,30 1,28 

CL [-] -1,38 -1,31 -1,28 

CM [-] 0,110 0,102 0,097 

h* [-] 2,0 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 721 1 101 1 578 

Fy [N] -973 -1 430 -3 685 

M [N.m] 2 626 4 305 11 225 

CD [-] 1,38 1,40 1,44 

CL [-] -0,16 -0,15 -0,28 

CM [-] 0,064 0,070 0,131 
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Tab. 7.8 Výsledné složky hydrodynamického zatížení a tvarové součinitele stanovené 

vyhodnocením výsledků numerického modelu pro kosý most 

h* [-] 0,5 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 83 127 247 

Fy [N] -1 053 -1 599 -2 285 

M [N.m] -210 -208 -82 

CD [-] 0,32 0,33 0,45 

CL [-] -0,17 -0,17 -0,17 

CM [-] -0,005 -0,003 -0,001 

h* [-] 1,0 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 373 546 753 

Fy [N] -7 379 -10 648 -14 403 

M [N.m] 1 883 2 618 3 499 

CD [-] 0,71 0,70 0,69 

CL [-] -1,19 -1,14 -1,10 

CM [-] 0,046 0,043 0,041 

h* [-] 2,0 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 382 559 784 

Fy [N] -2 275 -3 486 -5 705 

M [N.m] 758 1 394 2 610 

CD [-] 0,73 0,71 0,71 

CL [-] -0,37 -0,37 -0,44 

CM [-] 0,019 0,023 0,030 
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Tab. 7.9 Výsledné složky hydrodynamického zatížení a tvarové součinitele stanovené 

vyhodnocením výsledků numerického modelu pro dělený obdélníkový most 

h* [-] 0,5 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 345 507 725 

Fy [N] 15 099 14 079 12 845 

M [N.m] 2 021 3 173 4 622 

CD [-] 0,66 0,65 0,66 

CL [-] 2,43 1,51 0,98 

CM [-] 0,050 0,052 0,054 

h* [-] 1,0 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 765 1 222 1 677 

Fy [N] 27 867 25 177 21 678 

M [N.m] 5 475 7 704 9 574 

CD [-] 1,46 1,56 1,53 

CL [-] 4,48 2,70 1,66 

CM [-] 0,134 0,126 0,112 

h* [-] 2,0 

v [m.s-1] 1,38 1,69 2,00 

Fr [-] 0,22 0,27 0,32 

Fx [N] 732 1 124 1 694 

Fy [N] 34 307 32 362 30 693 

M [N.m] 2 502 5 813 9 706 

CD [-] 1,40 1,43 1,54 

CL [-] 5,51 3,47 2,35 

CM [-] 0,061 0,095 0,113 
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Tab. 7.10 Výsledné složky hydrodynamického zatížení a tvarové součinitele stanovené 

vyhodnocením výsledků numerického modelu pro dělený kosý most 

h* [-] 0.5 

v [m.s-1] 1.38 1.69 2.00 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

Fx [N] 83 154 218 

Fy [N] -1 104 -1 739 -2 372 

M [N.m] -663 -134 -6 

CD [-] 0.32 0.39 0.40 

CL [-] -0.18 -0.19 -0.18 

CM [-] -0.016 -0.002 0.000 

h* [-] 1.0 

v [m.s-1] 1.38 1.69 2.00 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

Fx [N] 325 530 742 

Fy [N] -5 707 -7 514 -10 186 

M [N.m] 2 788 3 938 4 476 

CD [-] 0.62 0.68 0.68 

CL [-] -0.92 -0.80 -0.78 

CM [-] 0.068 0.064 0.052 

h* [-] 2.0 

v [m.s-1] 1.38 1.69 2.00 

Fr [-] 0.22 0.27 0.32 

Fx [N] 293 409 572 

Fy [N] -1 569 -2 474 -1 667 

M [N.m] -799 -973 3 625 

CD [-] 0.56 0.52 0.52 

CL [-] -0.25 -0.26 -0.13 

CM [-] -0.020 -0.016 0.042 
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8. Fyzikální model 

 Fyzikální model byl umístěn do sklopného žlabu šířky 414 mm a výšky 430 mm s 

průhlednými bočními stěnami, o celkové délce 12 m a s podélným sklonem 0°. Žlab je napojen 

na hydraulický okruh se zásobní nádrží, čerpadlem řízeným frekvenčním měničem. Měrná trať 

ve žlabu sestávala z uklidňovacího úseku o délce 3,4 m se sítem a plovoucí deskou, z úseku 

volného kanálu před vlastním modelem mostovky o délce 5,3 m a z odtokového kanálu, do 

kterého vytékala voda o volné hladině [22]. 

 Vlastní model zkoumané mostovky byl vyroben v měřítku 1:12,5 z  PVC (novodur). Pro 

měření složek hydrodynamického zatížení byly použity 4 siloměrné snímače výrobce Hottinger 

Baldwin Messtechnik (HBM), 6-kanálová měřicí ústředna MGA výrobce HBM, 8-kanálový 

14-bitový A/D převodník UDAQ-1408 výrobce TEDIA a přenosný počítač se záznamovým 

softwarem. Pro nastavení vzdálenosti mostovky s měřícím zařízením ode dna žlabu byl 

vytvořen rám se závitovými tyčemi a ocelovými lanky. Čtyřmi zápustnými šrouby byla 

zajištěna boční vůle (cca 0,5 mm) mezi modelem mostovky a svislými stěnami žlabu, díky 

čemu bylo možno zanedbat tření mezi modelem a bočními stěnami žlabu. Zamezení podélného 

pohybu mostovky zajišťoval ocelový drát snímače horizontální síly [22]. 

 Siloměrné snímače byly kalibrovány tak, aby měřené silové složky ve svislém směru 

udávaly hodnoty po odečtení příslušné hydrostatické vztlakové síly Fvz pro dané relativní 

zaplavení mostovky h*. 

 V případě fyzikálního modelování byly modelovány obdélníkový most a kosý most. 

Fyzikální modely měřených variant tvarů mostovky jsou vidět na Obr. 8.1 až Obr. 8.4. 

 

Obr. 8.1 Nosný rám se siloměrnými snímači a modelem obdélníkového mostu 
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Obr. 8.2 Nosný rám se siloměrnými snímači a modelem obdélníkového mostu 

 

Obr. 8.3 Boční pohled na model obdélníkového mostu, h* = 0,5 
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Obr. 8.4 Boční pohled na model kosého mostu, h* = 0,5 

 V tabulce Tab. 8.1 a Tab. 8.2 jsou shrnuty vyhodnocené složky hydrodynamického zatížení 

pro fyzikální model obdélníkového a kosého mostu, které odpovídají střední hodnotě měřené 

veličiny (síly). 

Tab. 8.1 Vyhodnocení fyzikálního modelu obdélníkového mostu 

h* Fr Fx Fy M CD CL CM 

[-] [-] [N] [N] [N.m] [-] [-] [-] 

0,5 0,15 0,46 -0,08 -0,13 1,44 -0,01 -0,035 

0,5 0,22 0,91 -6,21 -0,40 1,25 -0,39 -0,048 

1,0 0,15 1,04 -11,28 -0,45 1,54 -1,40 -0,107 

1,0 0,20 1,78 -19,53 -0,82 1,50 -1,38 -0,110 

2,0 0,17 1,71 -0,76 -0,44 1,76 -0,07 -0,073 

2,0 0,10 0,71 -0,26 -0,12 2,12 -0,07 -0,057 

Tab. 8.2 Vyhodnocení fyzikálního modelu kosého mostu 

h* Fr Fx Fy M CD CL CM 

[-] [-] [N] [N] [N.m] [-] [-] [-] 

0,5 0,15 0,11 -2,30 0,05 0,37 -0,31 0,012 

0,5 0,22 0,24 -5,19 0,09 0,36 -0,32 0,011 

1,0 0,15 0,30 -9,99 -0,19 0,44 -1,23 -0,044 

1,0 0,20 0,58 -16,01 -0,24 0,49 -1,12 -0,032 

2,0 0,17 0,51 -3,04 -0,07 0,53 -0,27 -0,011 

2,0 0,10 0,16 -1,22 -0,02 0,48 -0,30 -0,010 
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9. Porovnání dosažených výsledků 

9.1 Porovnání dosažených výsledků s výsledky fyzikálního modelu 

 Na Obr. 9.1 až Obr. 9.3 jsou vyneseny hodnoty tvarových součinitelů v závislosti na 

relativním zaplavení získané vyhodnocením numerického modelu (MM): obdélníkový, kosý, 

dělený obdélníkový a dělený kosý most. A hodnoty naměřené na fyzikálním modelu (FM): 

obdélníkový a kosý most. 

 

 

Obr. 9.1 Závislost tvarového součinitele CD na relativním zaplavení mostovky h* 
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Obr. 9.2 Závislost tvarového součinitele CL na relativním zaplavení mostovky h* 

 

Obr. 9.3 Závislost tvarového součinitele CM na relativním zaplavení mostovky h* 
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 Na základě porovnání výsledků lze konstatovat poměrně dobrou schodu mezi výsledky 

MM a FM u tvarového součinitele CD a CL. V případě tvarového součinitele CM lze považovat 

dobrou shodu pouze v absolutní hodnotě. Momenty získané z MM a FM nabývají obrácených 

směrů, proto je lze použít pouze pro kvalitativní vyhodnocení. Špatnou shodu MM a FM u 

tvarového součinitele CM uvádí i dostupná literatura, např. [11]. Pozorované rozdíly mezi 

hodnotami spočtenými MM a měřenými na FM lze přičíst především nejistotám při měření, 

tlakovým pulsacím pozorovaným na FM a zjednodušením aplikovaným v MM (kapitola 3.3). 

 Z porovnání výsledků MM a měření na FM vyplývá, že výsledky získané MM lze 

považovat za střední hodnotu působících složek hydrodynamického zatížení. 

 Největší zatížení od vertikální silové složky Fy a ohybového momentu M lze očekávat při 

relativním zaplavení h* = 1,0 a od horizontální silové složky Fx při relativním zaplavení 

h* ≥ 1,0. 

 Dále je z výsledků MM i FM patrný pozitivní vliv kosého tvaru mostovky, kde lze na 

základě hodnot CD očekávat snížení namáhání horizontální složkou hydrodynamického zatížení 

Fx o více než 50 %. V případě tvarového součinitele CL vychází při h* = 2,0 větší namáhání 

vertikální silovou složkou Fy u kosého mostu než u obdélníkového mostu, které je způsobeno 

především menší vztlakovou silou Fvz působící na kosý most, jelikož má tento most menší 

objem než most obdélníkový. 

 Vliv otvorů v případě obou variant dělených mostů lze pozorovat v případě tvarového 

součinitele CL při zaplavení h* = 1,0, který se projeví v redukci vertikální silové složky Fy u 

obdélníkového mostu o cca 20 % a u kosého o cca 25 % oproti variantě bez otvorů. 

 Vliv různých hodnot Froudova kritéria Fr je poměrně malý při relativním zaplavení 

h* < 1,0, ale při h* ≥ 1,0 začíná být významný, zejména u hodnot tvarového součinitele CM. 

9.2 Porovnání dosažených výsledků s dostupnou literaturou 

ČSN 75 0250 [10]: 

 Výsledné hodnoty tvarového součinitele CD obdélníkového mostu stanovené MM byly 

porovnány s orientačními hodnotami pro obtékanou desku uvedenými v Tab. 9.1 dle [10]. 

Tab. 9.1 Hodnoty tvarového součinitele CD = Cx pro obtékanou desku dle [10] 

 

 

 V případě reálných mostních konstrukcí je vždy délka mostovky a několikanásobně větší 

než výška mostovky b. Z Tab. 9.1 tedy vyplývá, že pro reálnou stavbu se hodnoty tvarového 

součinitele c = CD pohybují přibližně v rozmezí 1,29 až 2,01. Porovnání s výsledky 

vypočtenými v této práci je uvedeno na Obr. 9.6, kde jsou hodnoty dle ČSN vykresleny pro 

relativní zatopení h* ≥ 1,5, jelikož norma uvažuje zcela obtékané těleso. 
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Kerenyi a kol. 2009 [11]: 

 K porovnání výsledků MM obdélníkového mostu, byla z [11] vybrána varianta tvaru 

příčného řezu mostovky označena jako 6 x T most (six gridder bridge), jejíž tvar je vidět na 

Obr. 9.4. 

 

Obr. 9.4 Varianta příčného řezu mostovkou 6 x T (six girder bridge) použita pro porovnání 

výsledků [11] 

 Na Obr. 9.6 až Obr. 9.8 jsou vykresleny křivky, které byly v [11] vytvořeny na základě 

měření na fyzikálním modelu pro rozsah Froudova kritéria Fr 0,16 až 0,32. Tyto křivky 

představují horní a dolní obalovou čáru výsledků měření na fyzikálním modelu. 

Jempson 2000 [23]: 

 K porovnání výsledků MM obdélníkového mostu, byla z [23] vybrána varianta tvaru 

příčného řezu mostovky označena jako most tvořený přilehlými uzavřenými nosníky s plným 

zábradlím, geometrie této mostovky je vidět na Obr. 9.5. 

 

Obr. 9.5 Varianta příčného řezu mostovkou (most tvořený přilehlými uzavřenými nosníky 

s plným zábradlím) použita pro porovnání výsledků [23] 

 Hodnoty tvarového součinitele CD, které byly v [23] stanoveny měřením na fyzikálním 

modelu pro rozsah Froudova kritéria Fr 0,2 až 0,6, jsou v závislosti na relativním zaplavení h* 

zobrazeny na Obr. 9.6. Porovnání u součinitelů CL a CM není provedeno, protože v práci [23] 

není postup jejich vyhodnocení popsán dostatečně podrobně na to, aby bylo možné provést 

vzájemné porovnání s dosaženými výsledky. 
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Obr. 9.6 Porovnání hodnot tvarového součinitele CD této práce s hodnotami z dostupné 

literatury 

 

 

Obr. 9.7 Porovnání hodnot tvarového součinitele CL této práce s hodnotami 

z Kerenyi a kol. [11] 
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Obr. 9.8 Porovnání hodnot tvarového součinitele CM této práce s hodnotami 

z Kerenyi a kol. [11] 

 Na základě kvalitativního porovnání výsledku lze konstatovat velmi dobrou shodu mezi 

výsledky této práce a výsledky z ostatních zdrojů [11], [10] a [23]. Pozorované rozdíly jsou 

zřejmě způsobeny rozdílnými tvary příčných řezů mostovkou. 
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10. Závěr 

 Hydrodynamické zatížení přelévané mostovky bylo kvantifikováno pomocí numerického 

modelu ve formě jednotlivých silových složek, výsledné hodnoty těchto složek jsou pro 

všechny modelované scénáře uvedeny v Tab. 7.7 až Tab. 7.10. Svislá silová složka byla 

uvažována jako doplněk ke vztlakové síle, hodnoty celkové svislé složky a vztlakové síly jsou 

pro všechny modelované scénáře shrnuty v Tab. 7.5 a Tab. 7.6. 

 Hodnoty tvarových součinitelů stanovené pomocí numerického modelu jsou uvedeny v 

Tab. 7.7 až Tab. 7.10 pro všechny modelované scénáře. Výsledky jsou ovšem zatíženy 

nejistotami plynoucími především z přijatých zjednodušujících předpokladů, aplikace OP, 

volby modelu turbulence, parametrů výpočtové sítě apod. Na základě porovnání s výsledky 

fyzikálního modelu a informacemi publikovanými v dostupné literatuře lze tyto nejistoty 

odhadnout v řádu 10 až 20 %, což je třeba zohlednit při návrhu statického zabezpečení mostu 

proti odplavení. 

 Na Obr. 9.1 až Obr. 9.3 jsou vykresleny hodnoty tvarových součinitelů v závislosti na 

relativním zaplavení mostovky. Výsledky pro obdélníkový a kosý most získané vyhodnocením 

numerického modelu byly porovnány s výsledky z fyzikálního modelu. U obou variant lze 

konstatovat dobrou shodu u tvarového součinitele CD a CL, v případě tvarového součinitele CM 

lze považovat dobrou shodu pouze v absolutní hodnotě. 

 Největší zatížení lze v porovnání s ostatními variantami očekávat u obdélníkového mostu. 

Vlivem náběhu tloušťky u variant kosého mostu je docíleno snížení namáhání horizontální 

silovou složkou o více než 50%. Vliv otvorů v případě dělených mostů lze pozorovat prakticky 

pouze při namáhání od svislé silové složky, která je při relativním zaplavení h* = 1,0 

redukována o cca 20 až 25 % oproti variantám bez otvorů. 

 Na základě vyhodnocení statistických charakteristik průběhů jednotlivých silových složek 

v čase výpočtu v případě obdélníkového mostu byla kvantifikována nejistota numerického 

výstupu z modelu na 2 % a hodnota maximálního poměru 5 a 95 procentního kvantilu je 1,06. 

Minimální čas simulace lze doporučit 500 s a pro další zpracování použít výsledky z posledního 

časového kroku. 

 Numerický model lze použít pro předběžnou optimalizaci tvaru mostovky. Výsledný návrh 

je vhodné ověřit měřením na fyzikálním modelu. 

 Na základě zkušeností získaných při realizaci této práce a z vyhodnocení dosažených 

výsledků vyplývají následující doporučení pro další výzkum zaměřený na vyhodnocení vlivu: 

 hodnot Froudova kritéria Fr na vtoku rozšířením simulovaných scénářů a případně i 

zahrnutí situací s bystřinným prouděním,  

 relativního zaplavení mostovky h*, zejména zjemněním dělení již aplikovaného rozsahu 

h* = 0,5 až 2,0, 

 volby typu OP na vtoku (známá rychlost nebo známý tlak), 

 nastavení OP turbulence proudu na vtoku a výtoku v závislosti na Reynoldsově kritériu, 

 jemnosti dělení výpočtové sítě v místech očekávané hladiny, 

 volby modelu turbulence a hodnot jeho koeficientů, 

 drsnosti obtékané stěny ve vazbě na používané materiály, 

 pulsací pozorovaných na fyzikálním modelu, 

 rozměrovosti úlohy aplikací 3D modelu. 
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θ  [°]  úhel mezi směrovým vektorem normálové síly a vodorovnou rovinou, 

κ  [-]  Kármánova konstanta, 

κ  [-]  součinitel úměrnosti odpovídající tvaru vtokového otvoru, 

μ  [Pa.s]  dynamická viskozita, 

μT   [Pa.s]  turbulentní viskozita, 

ρ  [kg.m-3] hustota kapaliny, 

ρw  [kg.m-3] hustota vody, 

τw  [Pa]  tečné napětí na povrchu tělesa, 
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υ  [m2.s-1] kinematická viskozita kapaliny, 

φ  [-]  rychlostní součinitel,  

n  [-]  vektor jednotkové vnější normály k hranici, 

∂u

∂n
  [s-1]  gradient rychlosti ve směru kolmém na vektor rychlosti, 

∆  [m]  absolutní drsnost povrchu stěny, 

a  [m]  výška mostního otvoru, 

b  [m]  délka mostu, 

b  [m]  šířka mostního otvoru, 

CD  [-]  tvarový součinitel horizontální složky hydrodynamického zatížení, 

CD [-] průtokový součinitel pro proudění s volnou hladinou a 

zatopeným vtokem, 

CD0  [-]  průtokový součinitel pro zatopený výtok mostním otvorem,  

CL  [-]  tvarový součinitel vertikální složky hydrodynamického zatížení, 

CM  [-]  tvarový součinitel momentu od hydrodynamické síly, 

Cu  [-]  globální Courantovo kritérium, 

Cμ, C1ε, C2ε, σk, σε [-] koeficienty k-ε modelu, 

dA  [m2]  elementární plocha povrchu obtékaného tělesa, 

dFp  [N]  normálová síla působící na elementární plochu povrchu tělesa, 

dFτ  [N]  třecí síla působící na elementární plochu povrchu tělesa, 

E  [-]  parametr drsnosti, 

E  [m]  energetická výška před mostem, 

E0  [m]  energetická výška v profilu nad mostním objektem, 

F   [-]  objemová frakce, 

FD  [-]  známá hodnota objemové frakce na hranici, 

Fj, stř [N, N.m] střední hodnota složky hydrodynamického zatížení, 

Fj,0.05  [N, N.m] 5 % kvantil složky hydrodynamického zatížení, 

Fj,0.95  [N, N.m] 95 % kvantil složky hydrodynamického zatížení, 

Fp  [N]  hydrodynamická normálová síla působící na obtékané těleso, 

Fr  [-]  Froudovo kritérium pro proudění před mostem, 

fx a fy  [m.s-2]  složky vektoru objemového zatížení, 

Fx  [N]  horizontální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky, 

Fx  [N]  horizontální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky, 
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Fy  [N]  vertikální složka hydrodynamické síly působící v těžišti mostovky, 

Fτ  [N]  hydrodynamická třecí síla působící na obtékané těleso, 

g  [m.s-2]  tíhové zrychlení, 

h   [m]  hloubka vody, 

h*  [m]  relativní zaplavení mostovky, 

h0  [m]  původní (nevzdutá) hloubka před mostem, 

hb  [m]  výška spodní hrany mostovky nade dnem, 

hc  [m]  snížená hloubka v profilu mostního objektu, 

hd  [m]  hladina dolní vody, 

hh  [m]  vzdutá hloubka vody v profilu nad mostem, 

hm  [m]  tloušťka mostovky, 

ho  [m]  původní hloubka vody v profilu nad mostem. 

hu  [m]  hloubka vody před mostem, 

hσ  [m]  hloubka za vtokem do mostního profilu, 

I  [-]  intenzita turbulence, 

k   [J.kg-1]  kinetická energie turbulence vztažená na jednotku hmotnosti, 

kD [J.kg-1] známá hodnota kinetické energie turbulence vztažená na jednotku 

hmotnosti na hranici, 

kp [J.kg-1] kinetická energie turbulence v těžišti přilehlého prvku ke stěně vztažená 

na jednotku hmotnosti, 

L  [m]  šířka mostovky, 

m  [-]  přepadový součinitel,  

M  [N.m]  moment od hydrodynamické síly vzhledem k těžišti mostovky, 

p  [Pa]  tlak proudící kapaliny, 

pext  [Pa]  atmosférický tlak, 

Q  [m2.s-1] specifický průtok vztažený na 1 m šířky, 

q  [m2.s-1] specifický průtok, 

Q  [m3.s-1] průtok mostním profilem, 

Re  [-]  Reynoldsovo kritérium, 

rFp  [m]  rameno hydrodynamické normálové síly vzhledem k těžišti tělesa, 

rFτ  [m]  rameno hydrodynamické třecí síly vzhledem k těžišti tělesa, 

s  [m]  výška mostovky, 
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s  [m]  výška mostovky, 

sj   [N, N.m] směrodatná odchylka složky hydrodynamického zatížení, 

sj/Fj,stř [%]  relativní směrodatná odchylka, 

SM  [m2]  plocha průtočného profilu mostu,  

t    [s]  čas, 

v  [m.s-1]  střední průřezová rychlost před mostem, 

v0  [m.s-1]  přítoková rychlost stanovená z hloubky h0, 

v0  [m.s-1]  střední rychlost proudění v profilu nad mostem, 

v∞  [m.s-1]  rychlost nerušeného proudu, 

vD [m.s-1]  známá hodnota složky vektoru rychlosti na hranici (střední průřezová 

rychlost na vtoku), 

vn  [m.s-1]  velikost složky vektoru rychlosti kolmého k hranici, 

vp  [m.s-1]  rychlost rovnoběžná se stěnou v těžišti přilehlého prvku ke stěně, 

vx a vy  [m.s-1]  složky vektoru rychlosti (Reynoldsův průměr), 

vτ  [m.s-1]  třecí rychlost, 

W  [m3]  objem ponořené části tělesa, 

x a y  [m]  souřadnice v kartézské souřadné soustavě, 

x  [m]  délka obtékání desky, 

y*  [-]  poměrná vzdálenost od stěny, 

yp  [m]  vzdálenost od stěny k těžišti přilehlého prvku ke stěně. 
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Příloha č. 1 -  Vypočtené hladiny v okolí mostovky pro  obdélníkový most 

Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 2 -  Vypočtené rychlostní pole v okolí mostovky pro  obdélníkový most 

Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 

 



75 

 

Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 3 -  Ů Vypočtené tlakové pole v okolí mostovky (statický tlak) pro obdélníkový 

most 

Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa)   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:  

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 4 -  Vypočtené hladiny v okolí mostovky pro kosý most 

Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 

 



81 

 

Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 5 -  Vypočtené rychlostní pole v okolí mostovky pro kosý most 

Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 6 -  Vypočtené tlakové pole v okolí mostovky (statický tlak) pro kosý most 

Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa)   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 

 
 



87 

 

Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:  

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 7 -  Vypočtené hladiny v okolí mostovky pro dělený obdélníkový most 

Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 8 -  Vypočtené rychlostní pole v okolí mostovky pro dělený obdélníkový most 

Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 9 -  Vypočtené tlakové pole v okolí mostovky (statický tlak) pro dělený 

obdélníkový most 

Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa)   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 

7  
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Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:  

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 10 -  Vypočtené hladiny v okolí mostovky pro dělený kosý most 

Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:    F = 1,0  oblast  vyplněna vodou 

Objemová frakce F [-]   F = 0,0  oblast vyplněna vzduchem 

       F = 0,5  hladina 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 11 -  Vypočtené rychlostní pole v okolí mostovky pro dělený kosý most 

Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina: 

Celková bodová rychlost v [m.s-1]    22

yx vvv   

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Příloha č. 12 -  Vypočtené tlakové pole v okolí mostovky (statický tlak) pro dělený kosý 

most 

Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa)   

 h* [-] 

0,5 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:     

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

1,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 
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Zobrazovaná veličina:  

Statický tlak p [Pa] - doplněk k tlaku atmosférickému (pext = 101 325 Pa) 

 h* [-] 

2,0 

F
r 

[-
] 

0,22 

 

0,27 

 

0,32 

 

 


