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Úvod 

Zatížení větrem jako klimatické zatížení provází člověka od počátku jeho pokusů o stavební 

činnost. Vzhledem k charakteru je vítr nejrozšířenějším klimatickým zatížením, které se 

vyskytuje po celém světě.  

Přesnost výpočtu zatížení větrem má značný vliv na dimenzování fasádních prvků. Opláštění 

může tvořit až 25 % z celkových stavebních nákladů. Úspora nákladů a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti je současný trend stavitelství. Optimalizací návrhu fasádního systému 

můžeme tyto náklady snížit. 

K efektivnímu návrhu opláštění můžeme dojít pomoci redukce zatížení na větraný fasádní 

systém. Lze vycházet z ČSN EN 1991-1-4 [1]. 

Dle [1], stěny a střechy s neprodyšným vnitřním pláštěm a prodyšným vnějším pláštěm 

s přibližně rovnoměrně rozdělenými otvory, lze sílu větru na vnější plášť vypočítat ze vztahu 

cp,net = 2/3 · cpe pro přetlak a ze vztahu cp,net = 1/3 · cpe pro podtlak. Tato definice nám 

umožňuje redukovat výslednou hodnotu zatížení na návětrné straně o 33 % a na závětrné 

straně až o 66 %.  

Může dojít k redukci zatížení až o 66% a tím k výraznému snížení nákladů na fasádní 

systém?   

Cílem této práce je teoretické ověření redukce, za jakých podmínek a v jaké části opláštění 

s ní můžeme počítat. 
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1 Cíle diplomové práce 

1.1 Teoretická analýza vlivu působení větru na větrané i nevětrané 

fasádní systémy budov 

Cílem této části je analýza působení větru na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané 

s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. U větraných fasádních systému je 

práce zaměřena na uspořádání s kazetami s různě širokými spáry a různě širokou vertikální 

větranou vzduchovou mezerou. 

Postup pro dosažení vytýčených cílů: 

- teoretického popsání problému, 

- definice modelu a okrajových podmínek, 

- teoretická analýza pomoci CFD simulací, 

- popsání okrajových podmínek a teorie týkající se nastavení okrajových podmínek, 

- syntéza výsledků pro různá geometrická uspořádaní fasády. 

1.2 Praktická část 

Návrh a posouzení vybraných prvků ocelové haly. 

Postup pro dosažení vytýčených cílů: 

- vypracování statického výpočtu.  
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2 Literární rešerše 

Na začátku práce byla provedena literární rešerše dostupné literatury a informací, která 

pomohla k bližšímu porozumění zkoumané problematiky. Nenašel jsem žádné vědecké 

články, které by se týkaly přímo větraných fasád. Našel jsem články, které jsou svou 

podstatou založeny na stejné problematice. 

2.1 Zatížení větrem na solární panely 

Rešerše Wind loads on photovoltaic arrays mounted paralled to sloped roofs on low-rise 

buildings [2] zkoumá vyrovnání tlaků mezi horní a dolní plochou fotovoltaických panelů. 

Cílem studie bylo zjistit vliv geometrie na účinky zatížení větrem působící na fotovoltaické 

panely. 

 

Obr. 1: Model ve větrném tunelu [2] 

 
Obr. 2: Modelová konfigurace [2] 

Studie v aerodynamickém tunelu byla provedena na 42 konfiguracích střešních 

montovaných solárních polí (panelů), měnila se šířka G a mezera H mezi panely. Obecně 



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

8 

 

bylo zjištěno, že větší mezery mezi solárními panely a menší mezera mezi panelem a střešní 

rovinou (střechou) vede ke snížení zatížení větrem. Minimální zatížení se objevují v poměru 

G/H větší nebo přibližně rovno kolem hodnoty 1 (pro zkoumané rozměry panelů).  

 
Obr. 3 Hodnoty součinitele vyrovnání ceq z [2] 

2.2 Zatížení větrem na volně položenou střešní dlažbu 

Práce Wind loading and resistence of loose-laid roof paver systems [2] popisuje analýzu 

účinku zatížení větrem na volně položenou střešní dlažbu. Je zjištěno, že prostor mezi 

dlaždicemi zvyšuje odolnost proti větru.  

 

Obr. 4: Model dlaždic [3] 
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Dále je vyzkoumáno, že vliv mezery d mezi dlaždicemi a prostoru pod dlaždicí Hs závisí na 

poměru těchto dvou parametrů. Když se poměr zvyšuje, zlepšuje se odpor dlažby vůči 

účinkům zatížení větrem. Vliv na odpor má i poměr stran a velikost dlaždice. Čtverec 

odolává účinkům lépe než obdélník, a větší dlaždice lépe než menší.  

 

Obr. 5 Vliv velikosti a geometrie dlaždice na zatížení větrem [3] 

2.3 Vícepodlažní dvouplášťové fasády 

F. M. da Silva a M. G. Gomes zkoumali v rešerši [4], pro různé okrajové podmínky, chování 

vnitřních tlaků za pláštěm fasády. 

 

Obr. 6: Model budovy pro testování ve větrném tunelu [4] 
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Model použitý pro testování byl vyroben z průhledného plexiskla, ve kterém byly umístěny 

tlakové měřicí čidla. Testování probíhalo pro několik směru větru (0°, 45°, 90°, 135°, 180°). 

Velikost mezery za pláštěm se mění od 0,8 do 1,6 m.  

 

Obr. 7: Jednoplášťová fasáda (vlevo), dvouplášťová fasáda (vpravo) [4] 

Experimentální data na modelu dvouplášťové budovy ukázala vnitřní tlaky na stěnu značně 

odlišné než na jednoplášťové. Tlakové koeficienty (cp) jsou vždy negativní, bez ohledu na 

směr větru. Distribuce tlaků v mezeře závisí na uspořádání a hloubce mezery a na směru 

větru.   

2.4 Reálné měření tlaků na 6m krychli 

Ve vědeckém institutu (Silsoe Research Institute) byla pro potřeby měření tlaku v reálných 

podmínkách postavena krychle o délce hrany 6 metrů. Získaná data byla prezentována ve 

vědeckém sborníku Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, přesný 

název článku je Wind pressures on a 6 m cube [5].          

 

Obr. 8: Testovací krychle s instalovanými měřicími přístroji [5] 
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Výsledné hodnoty součinitele tlaku z článku [5] jsou zobrazeny na Obr. 9.

 

Obr. 9: Zobrazení hodnot součinitele tlaku Cpe, směr větru kolmo na návětrnou stranu  

2.5 Srovnání modelu CFD s výpočtovými daty 

Ve své práci [6] provedl srovnání experimentálních dat i doktorand Kenneth Zammit. Na 

obrázku níže jsou zobrazeny kontury hodnot součinitele tlaku na 6 metrové krychli spočítané 

pomocí CFD simulace (DES).  

 

Obr. 10: Hodnoty Cpe z [6] 

Hodnoty získané z vlastního modelu CFD (SST model turbulence) jsou uvedeny ve 

srovnávacím grafu (Obr. 44). CFD simulace je porovnána s hodnotami z reálného měření na 

6 metrové krychli uvedených v [5] a s Ceq hodnotami získaných pomoci eurokódů EN 1991-

1-4 [1]. 
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2.6 Větrové inženýrství 

V této kapitole je popsán historický vývoj větrového inženýrství a porovnání základních 

metod stanovení účinku zatížení větrem na konstrukce. Část kapitoly je citovány 

z diplomové práce Testing the application of CFD for building design [7]. 

2.6.1 Historický přehled 

Velký boj člověka s přírodou v minulosti charakterizovaný pouze zkušenostmi se 

v současnosti zakládá už na vědeckých poznatcích a řídí se vědeckými metodami. Vítr je 

jedna složka ze součástí přírody, která obklopuje člověka už od jeho existence na Zemi. 

Působí na člověka, na živou a neživou přírodu, ale i na objekty, které postavil pro svoji 

potřebu. Postupně, především rozvojem dopravy (letectví, automobilismus), energetiky 

(větrné elektrárny), stavebnictvím a architektury (montované panelové stavby, vysoké 

budovy) začal člověk zkoumat vítr, až to dosáhlo takové úrovně, že vznikla samostatná 

inženýrská disciplína nazývána větrové inženýrství. 

Tab. 1-1: Stručný přehled významných události větrového inženýrství (upravená Tab. z [7]) 

Rok Událost Autor 

17. století 
Vynález barometru 

Vynález anemometru 

Torricelli 

Hook 

18. století 
Hydrodynamica – definování Bernoulliho rovnice  

Položení základu mechaniky tuhých těles a hydrodynamiky 

Bernoulli 

Euler 

1827 Rovnice popisující proudění Navier 

1845 Rovnice popisující proudění Stokes 

1884 „Plno-měřítkové měření" na Forth Bridge Baker 

1893 Z konstruování prvního větrného tunelu Irminger 

1938 „Plno-měřítkové měření" na Empire State Building Rathbun 

1943 „Modelové-měření“ mezní vrstvy na Empire State Building Bailey&Vincent 

1954 Formulace zákonu o modelových měřítkách Jensen 

1963 
První mezinárodní konference účinků zatížení větrem na budovy 
a konstrukce v Teddingtonu, Anglie 

 

1965 První ABL tunelový větrný test  

1980s První CFD simulace   
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Po vynálezu barometru a anemometru, v 17 století, se stalo zkoumání jevu větru snazší. Další 

historickým milníkem byla práce v 18. století Bernoulliho a Eulera na teorii proudění tekutin 

(Fluid Dynamics Theory). V 19. století Navier a Stokes nezávisle na sobě formulovali 

rovnice pohybu proudění, které byly později pojmenovány Navierovy-Stokesovy rovnice. 

Poté, v další fázi zkoumání, vědci zkoušeli nasimulování větru. Mezi těmito vědci byl 

Irminger, který zkonstruoval první větrný tunel na světě, na základě vedení komínu. 

V následujícím období byla rozšířena měření k definovaní zatížení větrem na konstrukce ve 

větrných tunelech, ve kterých byla navrhována letadla. První reálné měření (full-scale), která 

odhalila několik obtíží, byla zaznamenána v roce 1938. Jednalo se o měření na Empire State 

Building v New Yorku. Úloha těchto reálných měření změnila zahrnování referenčních dat 

k ověření přesnosti, kalibrovaní a vyvíjení norem a doporučení k navrhování budov. 

Z prvopočátku se zjistilo, že shoda mezi reálným měřením a modelovým měřítkem je velmi 

špatná. Naštěstí příčina byla rychle rozpoznána a zaznamenána v roce 1943 pány Baileyem 

a Vincentem. Nicméně nevhodné modelovací techniky byly používány během celého 

období 50. let.  

To se změnilo na konci 50.let a začátkem 60.let. V tomto období se modelovací techniky 

rapidně změnily. V roce 1954 Jensen publikoval práci o měřítkovém zákoně, kde popsal 

získání stejných proudících charakteristik v modelovém měřítku jako ve skutečnosti. Baines 

a Vickery publikovali výsledky tlaků na fasádách a proudění kolem budov, ale největší 

pokrok byl vývoj alternativního větrného tunelu. Tento tunel správně modeloval 

charakteristiky přírodního větru poblíž zemské plochy (atmosférická mezní vrstva) 

v modelovém měřítku.  

 

Obr. 11: Ukázka větrného tunelu [7] 
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V čase vývoje teorie a experimentálního zkoušení (rok 1963, Teddington, Anglie), byla 

uspořádaná první mezinárodní konference o větrných účincích na budovy a konstrukce, která 

nastartovala novou éru výzkumu a aplikací.  

Vrchol měření na reálných konstrukcích nastal v letech 1970-1980. Od této doby počet plno-

měřítkových měření poklesl, ale rozsah a přesnost dat získaných z těchto měření se průběžně 

zlepšuje. Potřeba provádět tyto měření pořád zůstává pro potřebu verifikování a ověření 

nových teorií a technických analýz. To se týká i nejvíce vyvíjející se metody ke stanovení 

zatížením větrem, a to metody Computational Fluid Dynamics (CFD). 

Metoda CFD byla původně vyvinuta pro vesmírný a letecký průmysl k modelování proudění 

vzduchu kolem pevných objektů, například křídel. Od doby, kdy byly vyvinuty počítače 

a výpočetní metody jako metoda konečných prvků (FEM), se začala i více komerčně 

využívat.  

2.6.2 Posuzovací metody 

Ke stanovení zatížení větrem na budovy můžeme použit několik metod. Proto jsou krátce 

zmíněny 4 metody v této kapitole. První je metoda reálného měření na konstrukcích (full-

scale), následně jde o testování ve větrných tunelech, poté samotné použití metody CFD 

a metody navrhovacích norem. Na závěr podkapitoly je uvedeno porovnání posuzujících 

metod.  

2.6.2.1 Reálné měření (full-scale) 

Od 30. let 20. století jsou reálné testy hlavně používány jako porovnávací data k validaci 

výsledku stanovených ve větrných tunelech. Ačkoliv rozsah a přesnost získaných dat se 

zlepšuje, je stále reálné měření drahé a časově náročné. 

 

Obr. 12: Reálné měření [7] 
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Jeden z problému je i udržování citlivých elektronických přístrojů v polních podmínkách, 

avšak potřeba pro data z těchto měřeních vždy zůstane požadována, především pro ověření 

nových teorií a výpočtů.  

2.6.2.2 Testování ve větrných tunelech 

Výzkum ve větrném tunelu je doporučován pro tvary budov, které se výrazně liší od tvarů, 

které jsou uvedeny v návrhových normách. Pro získání odpovídajícího proudění ve větrném 

tunelu je nezbytné správně vymodelovat atmosférickou mezní vrstvu.  

 

Obr. 13: Větrný tunel, TU Bratislava (vlevo), Model komplexu Jindřich Plaza s okolní zástavbou (vpravo) [8] 

„Nabíhající proudění ve větrných tunelech reprezentuje s technickou přesností dolní část 

mezní vrstvy atmosféry, což platí v rozsahu výšek, v nichž je turbulentní struktura jen velmi 

slabě ovlivněna zemskou rotací a tlakovými gradienty (je to předně tzv. povrchová vrstva 

a její návazná partie do výšky zhruba 200 m). V tomto rozsahu mezní vrstvy se na formování 

výškového profilu a vírové struktury mezní vrstvy silně uplatňuje geometrie povrchu země 

na relativně krátkých vzdálenostech. Experiment, respektující větrné podmínky lokality, si 

žádá především co nejvěrnější napodobení geometrie okolního povrchu modelováním 

překážek, tvořených zástavbou, porosty a terénními nerovnostmi v okruhu řádově do 

několika stovek metrů.“ [8] 

2.6.2.3 CFD 

CFD je zkratka z anglického Computational Fluid Dynamics(„výpočty v dynamice tekutin“). 

Je to metoda počítačové simulace procesů v mechanice tekutin a ve sdílení tepla, která 

využívá základních transportních a stavových rovnic (viz kapitola Základní rovnice 

popisující proudění).  
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Možnost simulovat funkci konstrukce nebo fyzikálních jevů a také prověřit jejich chování 

v různých podmínkách bez nutnosti pořizovat fyzický model značně urychluje a také 

zlevňuje výzkum a vývoj. Přes obrovský pokrok, který simulační programy přinášejí, není, 

hlavně u náročnějších úloh, možné zdárný výsledek očekávat bez práce specialistů, bez 

jejichž odborných znalostí a zkušeností může simulace přinést problematické výsledky. 

 

Obr. 14: Ukázka CFD (vpravo převzato z [9]) 

Každá simulace dodnes pracuje s menším či větším zjednodušením. Volba vhodné míry 

zjednodušení modelu, optimální diskretizace (volba sítě), stanovení přesných okrajových 

podmínek i správná interpretace výsledků jsou nutnými předpoklady pro to, aby simulace 

byla přínosem. V některých případech není samotná počítačová simulace pro analýzu 

problému postačující a je nutné ji kombinovat s experimenty (zkoušky, měření) na fyzickém 

modelu.  

2.6.2.4 Návrhové normy 

Každá země má své vlastní návrhové normy. V Evropě je prosazován jednotný normativní 

dokument, zvaný Eurokód, pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z hlediska 

mechanické odolnosti, stability a požární odolnosti, a to s ohledem na různé druhy konstrukcí 

a použité materiály. EN eurokódy uvádějí nové výpočtové postupy navrhování a v některých 

případech umožňují výběr z alternativních postupů navrhování, které je potřebné zvolit 

v národních přílohách, popřípadě podle podmínek konkrétního projektu. 

Pro výpočet zatížení větrem na konstrukce se používá EN 1991-1-4. Zatížení vypočtená 

podle EN 1991-1-4 jsou charakteristické hodnoty s roční pravděpodobností překročení 0,02, 

která odpovídá střední době návratu 50 let. [1]  
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Tab. 1: Ukázka normativních postupů, převzato z [6] 

Navrhovací postup  BS 6399 EN 1991-1-4 ESDU ASCE AS/NZS 

Základní rychlost větru 9,55 m/s 10 m/s 9,55 m/s 14,04 m/s 14,04 m/s 

Průměrný čas 1 h 10 min 1 h 3 s 3 s 

Návrhová rychlost 14,52 m/s 13,92 m/s 13,21 m/s 13,32 m/s 13,03 m/s 

AS/NZS - Australian Code, ASCE – American Code, ESDU – Engineering Sciences Data Unit, BS – British Standard  

2.6.2.5 Srovnání posuzovacích metod 

Tab. 2: Výhody a nevýhody posuzovacích metod 

Metoda reálného měření 

Výhody: 

+ vhodná pro všechny tvary budov 

+ nevyžaduje měřítka  

+ přesné výsledky 

 

Nevýhody: 

- náročné na časovou periodu 

- finančně náročné 

- výsledky jsou platné jen pro daný případ 

- náročné na čas 

- finančně náročná metoda 

Metoda větrného tunelu 

Výhody: 

+ testy jsou opakovatelné 

+ metoda byla rozsáhle ověřena 

+ můžeme vymodelovat téměř všechny 
tvary konstrukcí 

 

Nevýhody: 

- náročné na okrajové podmínky (proudění 
vzduchu, drsnost terénu) 

- výsledky mohou byt získány pouze 
v omezeném množství 

Metoda CFD 

Výhody: 

+ simulace je snadno opakovatelná 

+ zobrazení proudění kolem budovy 

+ simulace během celého procesu výstavby 

 

Nevýhody: 

- hardwarově náročné 

- nutnost mít správný fyzikální model 

- nutnost ověřit výsledky 

 

Metoda návrhových norem 

Výhody: 

+ snadno opakovatelné 

+ velmi spolehlivé 

+ časově nenáročné 

 

Nevýhody: 

- obtížné použitelné pro všechny tvary 
budov 

- použití zjednodušujících pravidel, které 
nejsou vždy přesné 

- pole proudění vzduchu kolem budovy 
nelze určit 
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3 Základní teorie k řešené problematice 

3.1 Teorie proudění 

V této části jsou popsány a vysvětleny základní teoretické principy proudění. Kapitola a její 

části jsou citovány z [10] a [11]. Některé pasáže jsou zjednodušeny pro použití v této práci, 

popřípadě jsou doplněny o komentáře. 

3.1.1 Režimy proudění 

Proudění můžeme rozdělit na dva základní režimy: 

a) Laminární proudění – rychlost je funkcí souřadnic x, y, z a času t, difuze je 

zanedbatelná, ztráty disipací jsou malé (například tlakové ztráty). Částice se pohybují 

ve vrstvách (deskách), nepřemisťují se po průřezu. 

 

Obr. 15: Laminární proudění [12] 

  

 

Obr. 16: Turbulentní proudění [12] 

b) Turbulentní proudění – rychlost je náhodná funkce souřadnic x, y, z, a času t, difuze 

a ztráty disipací jsou mnohem větší než v prvním případě. Kromě postupné rychlosti 

má proudění ještě fluktuační (turbulentní) rychlost, která způsobuje pohyb částic po 

průřezu. 

Hranice mezi laminárním a turbulentním proudění byla definována pomoci Reynoldsova 

čísla (3.1). Reynoldsovo číslo Re je definováno na základě rychlosti tekutiny, geometrických 

rozměrů a fyzikálních vlastností tekutiny.  Přesně řečeno se jedná o poměr setrvačných 

a viskózních sil. 

 Re = 
 · u · L 

= 
u · L

 (3.1) 

kde ρ je hustota tekutiny, L charakteristický rozměr tělesa, μ dynamická viskozita tekutiny, 

ν je kinematická viskozita tekutiny a u je rychlost proudění tekutiny. 
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Hranice mezi laminárním a turbulentním prouděním je často definován hodnotou 

Reynoldsova čísla Rek = 2320 [-]. Tato kritická hodnota ale platí pouze pro izotermické 

proudění nestlačitelné tekutiny v kruhovém potrubí. Ve skutečnosti je však daná 

problematika daleko složitější. Přechod od laminárního k turbulentnímu proudní není 

jednoznačně stanoven a liší se případ od případu. Existují tak případy, kdy již při hodnotě 

Re = 3 je proudění turbulentní, a naopak existují případy, kdy ještě při hodnotě Re = 8000 

je proudění stále laminární. Kritická hodnota Reynoldsova čísla je tak silně závislá na 

daných podmínkách. 

3.1.2 Rozdělení proudění 

Proudění skutečných tekutin je možno rozdělit podle základních fyzikálních veličin, a to 

času a prostoru. 

Rozdělení proudění podle uspořádaní v prostoru: 

a) Proudění třírozměrné neboli prostorové – 3D, veličiny, např. rychlost, jsou určeny 

polohou v prostoru u = u(x, y, z) 

b) Proudění dvourozměrné neboli rovinné – 2D, u = u(x, y) 

c) Proudění jednorozměrné – 1D, u = u(s) – proudění pro křivce s 

Rozdělení proudění podle závislosti na čase 

a) Proudění ustálené (stacionární) – nezávislé na čase u ≠ u (t);  

b) Proudění neustálené (nestacionární), u něhož jsou veličiny závislé na čase – 

u = u(x, y, z, t); u = u(s, t); u = u(t). 

3.1.3 Základní rovnice popisující proudění 

Základní rovnice proudění vycházejí ze základních zákonů zachování. Jedná se o zákon 

zachování hmoty, hybnosti a energie. Všechny rovnice [(3.2), (3.3), (3.4)], které popisují 

proudění, jsou formálně stejné, protože se jedná vždy o konvekčně difuzní rovnici. Pokud je 

na konvekčně difuzní rovnici aplikována hybnost, respektive tři složky hybnosti m · (u, v, w) 

(hybnost je vektorová veličina), lze získat po úpravách rovnice Navierovy-Stokesovy, které 

reprezentují zákon zachování hybnosti: 

 (3.2) 
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 (3.3) 

  

 (3.4) 

kde u, v a w jsou složky rychlosti proudění, t čas, p tlak, ρ hustota, ν kinematická viskozita, 

fx, fy a fw jsou vnější složky objemové síly. Difuzní koeficient, či fyzikální vlastnost tekutiny, 

která ovlivňuje hybnost, je u těchto rovnic vyjádřená pomocí kinematické viskozity. První 

člen představuje zrychlení tekutiny, další tři členy představují nelineární (konvektivní) 

zrychlení, které způsobuje u vyšších Reynoldsových čísel nestabilitu rovnice a tedy 

náhodnost. První člen za rovnítkem představuje gradient tlaku. Předposlední člen 

představuje smyková napětí tekutiny způsobené její viskozitou. Tato smyková napětí 

vyvolávají deformaci tekutiny. 

Navierova-Stokesova rovnice byla v hydromechanice odvozena ze silové rovnováhy na 

element tekutiny: 

 F = 0 → Fs + Ft + F0 + Fv= 0 (3.5) 

kde Fs je síla setrvačná, Ft je síla tlaková, Fo je síla objemová, Fv je síla viskózní. Zde je ale 

uvedena fyzikální podstata rovnic s ohledem na jejich matematické vyjádření, proto je 

rovnice popsána konvekčně difuzní rovnici (X). 

Pokud je do konvekčně difuzní rovnice (X) dosazena za veličinu C jednička a je zaveden 

předpoklad konstantní hustoty ρ, lze získat rovnici kontinuity, která reprezentuje zákon 

zachování hmoty: 

 
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z
= 0 (3.6) 

kde u, v a w jsou dílčí složky rychlosti proudění. Difuzní koeficient u této rovnice neexistuje. 

Tato rovnice vlastně představuje pouze konvektivní změny toku hmoty. Tato změna musí 

být nulová, protože pokud je v tekutině vytknut libovolný objem, musí množství tekutiny, 

které do objemu jejím povrchem vteče v tomtéž okamžiku také vytéct. Což znamená, že 

změna toku je nulová. Pokud na konvekčně difuzní rovnici bude aplikována teplota 
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T a dodržen předpoklad konstantní hustoty ρ, je možné získat rovnici vedení tepla, která 

reprezentuje zákon zachování energie: 

∂T

∂t
+

∂ u

∂x
+

∂ v

∂y
+

∂ w

∂z
=

∂
2

∂x2
+

∂
2

∂y2
+

∂
2

∂z2
 

 

(3.7) 

kde T je termodynamická teplota, t čas, u, v a w dílčí složky rychlosti a α je teplotní vodivost. 

Teplotní vodivost lze vyjádřit jako: 

 
·

 (3.8) 

kde λ je součinitel teplotní vodivosti, ρ hustota a cp je měrná tepelná kapacita za stálého 

tlaku. Difuzní koeficient, či fyzikální vlastnost tekutiny, která ovlivňuje vedení tepla, je 

v tomto případě u této rovnice představována teplotní vodivostí. První člen představuje 

akumulaci tepla v kapalině. Další tři členy představují konvekci, tedy přestup tepla 

v důsledku proudění kapaliny. První člen za rovnítkem představuje kondukci, tedy vedení 

tepla v tekutině. Poslední členy představují teplo vyvolané deformací a pohybem tekutiny. 

Rovnice (3.2) až (3.7) jsou zde definovány pro nestlačitelnou tekutinu, tedy ρ = konst. 
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3.2 Teorie turbulence 

Turbulentní proudění obsahuje prostorové struktury, nazývané v anglosaské literatuře 

eddies, tj. turbulentní vír. Tyto turbulentní víry mají různé velikosti. Velikost největších vírů 

tzv. délkové makroměřítko víru je dáno rozměry oblasti, ve které proudí tekutina, protože 

v oblasti nemůže vzniknout vír, který je větší než daná oblast. Nejmenší velikost vírů tzv. 

délkové mikroměřítko víru je dáno fyzikální vlastností tekutiny, či lépe řečeno viskozitou 

tekutiny. Velké víry obsahující energii se rozpadají na menší, tak dlouho, až dosáhnou 

minimální možné velikosti. Tento kaskádní proces je ukončen disipací energie nejmenších 

víru na teplo. Turbulentní proudění je tak tvořeno víry, jejíchž velikost je v rozmezí 

makroměřítko-mikroměřítko. 

 
Obr. 17: Kaskádní přenos energie u turbulentního proudění 

Další důležitý parametr je rychlost pohybu víru v, která je v teorii turbulence nazývána 

rychlostní měřítko. Dále je ještě nutné definovat dobu „života“ víru. Tato doba se nazývá 

časové měřítko. Každý vír v turbulentním proudu tekutiny je popsán prostřednictvím 

délkového l, rychlostního v a časového měřítka t. Prostřednictvím těchto parametrů lze 

modifikovat Reynoldsovo číslo. 

 Re =  
u · L  · L  · L

·  (3.9) 

kde tt vyjadřuje časové měřítko přenosu turbulentních vírů o makroměřítku l a tv vyjadřuje 

časové měřítko difuze. 

Turbulence je charakterizována několika veličinami, které určují její vlastnosti a které jsou 

stručně popsány v další části této práce (náhodnost, disipace, vířivost, nelinearita, difuzní 

efekt, intenzita). 
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3.2.1 Náhodnost 

Turbulentní režim proudění se vyznačuje náhodným charakterem. Veličiny jako například 

rychlost u, tlak p, teplota T, atd. jsou charakterizovány v turbulentním režimu proudění zcela 

náhodným charakterem v závislosti na čase t a na prostorových souřadnicích x, y, z. Tyto 

veličiny je tedy nutné chápat jako náhodné matematické veličiny a při jejich popisu je nutné 

použít statistické metody. Fluktuace bývají většinou o jeden řád nižší než střední hodnota, 

to ale není pravidlo ale pouze jakýsi hrubý odhad. 

  (3.10) 

Kde  je střední (průměrná) hodnota rychlosti a u´ je fluktuace rychlosti. 

 

Obr. 18: Náhodovost rychlosti proudění tekutiny [13] 

Fluktuaci rychlosti je možné definovat jako směrodatnou odchylku proměnné složky 

rychlosti tekutiny ve směru střední rychlosti tekutiny  (Reynoldsovo středování). Chování 

fluktuací je chaotické v čase a prostoru, takže jsou statisticky nezávislé. Jako náhodná funkce 

je fluktuace dobře definovatelná statistickými veličinami (spektrum, hustota 

pravděpodobnosti, distribuční funkce atd.), které jsou funkce prostoru x, y, z a času t. 

3.2.2 Disipace 

Turbulence je disipativní proces. Disipace je odpovědná za zvýšení přeměny kinetické 

energie v teplo. Je to vlastně nevratný proces, který je součástí práce viskózních napětí. 

Disipace (pro jednotku hmotnosti) má rozměr m2 s-3, což naznačuje, že závisí pouze na 

délkovém měřítku l a střední průměrné rychlosti . Disipace je pak definovaná 

Kolmogorovým vztahem:  

 ε ≈  (3.11) 
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Jednoduchý vztah, který je potvrzen experimentálně, stále čekána teoretický důkaz. 

Důsledkem disipace kinetické energie je změna organizovaného pohybu tekutiny na 

neuspořádaný pohyb molekul, resp. Na teplo. Ze vztahu je také patrné, že rychlost disipace 

je zcela nezávislá na viskozitě kapaliny, což je jeden z paradoxu turbulence. Dále je nutné 

určit minimální rozměr víru. Je to nejmenší možná velikost víru před jeho úplným 

rozpadnutím a přeměnou na teplo. Tato minimální velikost se označuje jako Kolmogorovo 

mikroměřítko η, které je definováno vztahem: 

 η =  (3.12) 

kde ν je kinematická viskozita a ε disipace. 

Turbulentní proudění se sestává ze spojité oblasti vírových struktur, jejichž délková měřítka 

leží mezi délkovým makroměřítkem l a délkovým mikroměřítkem η. Fluktuace 

turbulentního proudu jsou tak zdrojem vazkých napětí a disipace energie. Zvyšuje se tak 

vnitřní energie tekutiny na úkor kinetické energie turbulence. Turbulence proto potřebuje 

trvalý přísun energie ke krýti těchto ztrát, jinak rychle zaniká. 

3.2.3 Vířivost 

Turbulentní proudění zahrnuje víry, které mají rotační složku rychlosti. Turbulentní proud 

tedy obsahuje náhodně rotující víry. Největší víry mohou mít velikost turbulentního 

makroměřítka l, která nemůže být větší než charakteristický rozměr oblasti, který 

koresponduje s velikostí Reynoldsova čísla. Zatímco nejmenší z těchto vírů jsou limitovány 

viskozitou, a mají tedy velmi malý rozměr turbulentního mikroměřítka η (3.12). Rotace vírů 

je úměrná jejich velikosti a v důsledku rozpadu vírů se rychlost zvětšuje. 

 ≈ ≈  (3.13) 

kde u´ je fluktuace rychlosti proudění, η turbulentní mikroměřítko,  střední hodnota 

rychlosti proudění a l turbulentní makroměřítko. Vířivost disipačních oblastí je řádově větší 

než střední hodnota vířivosti v celé oblasti. Pole vířivosti je v podstatě třídimenzionální 

s významným dynamickým vlivem. 
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3.2.4 Nelinearita 

Turbulence je v podstatě nelineární fenomén. Tato nelinearita je způsobena vlivem člena 

u nelineárního zrychlení  v Navier-Stokesových rovnicích (3.2), (3.3), (3.4). Tento člen 

je zodpovědný za stále se zesilující odchylky vedoucí k chaosu. Tento člen je také důležitý 

v udržování konstantní intenzity vyvinuté turbulence. Nelineární členy jsou odpovědné za 

plně obsazené spektrum fluktuací (spektrum turbulence je spojité), s vzájemným působením 

vírů všech velikostí. Turbulence je tak de facto bílý šum. Z předchozího textu vyplývá, že 

fluktuační pohyby jsou produkovány ve vírech o makroměřítku l a disipují se v energii ve 

vírech o mikroměřítku η, což vede k přenosu kinetické energie z velkých víru do malých 

disipačních vírů (kaskádní přenos energie), a to je opět důsledkem nelinearity. 

3.2.5  Difuzní efekt turbulence 

Nejdůležitější praktický jev turbulence je její schopnost značně zvýšit hodnotu toku hmoty 

a energie v proudovém poli. Toto zvýšení umožňuje difuze, která transportuje veličiny 

z objemu tekutiny do ostatních přilehlých objemů. 

 
· C

 (3.14) 

kde C je libovolná veličina (např. hybnost, vnitřní energie, hmotnostní koncentrace atd.), 

ρ hustota tekutiny, t čas, u rychlost tekutiny v prostoru, x prostorová souřadnice a k je 

koeficient molární difuze pro danou veličinu. Turbulentní proudění tak velice intenzivně 

homogenizuje libovolnou veličinu v dané oblasti, protože značně zvyšuje difuzní koeficient. 

3.2.6 Intenzita turbulence 

Obvykle se používá pro vyjádření turbulence v proudu tekutiny. Udává se v % a lze ji 

vyjádřit jako: 

 
u´

·  (3.15) 

kde u´ je fluktuace rychlosti proudění a  je střední hodnota rychlosti proudění. Při 

modelování proudění různých tekutin je nutné v určitých případech nastavit a zvolit vhodnou 

hodnotu intenzity turbulence, protože může mít rozhodující vliv na výsledky modelovaného 

proudění. 
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3.3 Matematické modelování proudění 

V nadcházející kapitola je zaměřena na přehled a popis metod modelování turbulentního 

proudění, které je v inženýrských aplikacích nejčastější. V této části je provedeno rozdělení 

modelů turbulence a vysvětleny jejich základní principy. Některé pasáže jsou zjednodušeny 

pro použití v této práci. Kapitola a její části jsou citovány z [10] a [14]. 

Modelování turbulence je klíčový problém ve většině CFD (Computational Fluid Dynamics) 

simulací. Neexistuje žádný model turbulence, který by byl všeobecně použitelný pro 

všechny inženýrské aplikace. Volba turbulentního modelu závisí na způsobu toku, 

požadované přesnosti řešení, dostupné výpočetní technice a množství času pro simulaci. Pro 

použití nejvhodnějšího modelu pro konkrétní případ je nutné pochopit možnosti a omezení 

jednotlivých modelů. 

 
Obr. 19: Metody řešení turbulentního proudění [15] 

Rovnice kontinuity a Navier-Stokesova rovnice mohou být pomocí CFD řešeny přímou 

numerickou simulací (DNS – Direct Numerical Simulation). Ta má ale obrovské výpočetní 

nároky zvláště pro složitější proudění v zařízeních. Avšak ve většině případů není nutné řešit 

všechny velikosti fluktuací. Existují další metody, jejichž princip je znázorněn na Obr. 19. 

Metoda velkých vírů (LES – Large Eddy Simulation), filtruje malé fluktuace a řeší pouze 

část turbulentního spektra a metody časového středování (RANS – Reynolds Averaged 

Navier-Stokes) časově středují veličiny turbulentního proudění pomoci Reynoldsovy 

rovnice. Existují různé varianty představující přechodné stádium mezi uvedenými 

metodami. 
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3.3.1 Metoda přímé numerické simulace (DNS - Direct Numerical Simulation) 

S touto metodou je teoreticky možné přímo řešit celé spektrum velikostí turbulentních 

fluktuací. Nemodeluje turbulenci, proto řeší Navier-Stokesovu rovnici s vysokou přesností. 

Tato metoda vyžaduje velmi jemnou síť. Velikost buněk řádově odpovídá velikosti 

nejmenších vírů. Velmi vysoké množství elementů sítě a časově závislá simulace s velmi 

malým časovým krokem vede k technické nereálnosti inženýrských výpočtů. DNS se 

používá jen ve speciálních případech pro výzkumné účely. Zpravidla se jedná 

o fundamentální úlohy s malou, jednoduchou geometrií a velmi nízkým Reynoldsovým 

číslem. Metoda DNS však poskytuje dokonalý obraz fyziky proudící tekutiny. Výsledky ze 

správně provedené DNS jsou považovány ekvivalentní výsledkům experimentů, 

komplexností informace však experimenty daleko předčí. 

3.3.2 Metoda velkých víru (LES – Large Eddy Simulation) 

Hybnost, hmota, energie a další veličiny jsou přenášeny převážně velkými víry. Proto je tato 

metoda založena na řešení velkých vírů jako prostorově a časově závislých útvarů, které lze 

zachytit sítí. Turbulentní víry malých měřítek, které jsou obecně izotropní a je pro ně snazší 

najít univerzální model, jsou modelovány tzv. subgridními modely a odstraněny pomocí 

filtrace turbulentního pole. Díky řešení jen velkých vírů je možné pro LES použit hrubší síť 

a větší časový krok než u metody DNS, ale oproti metodám RANS (Reynolds Averaged 

Navier-Stokes) musí být síť podstatně jemnější a výpočty jsou mnohem více výpočetně 

náročné. Velikou nevýhodou modelu LES je nutnost velmi jemné sítě u stěn ve všech třech 

směrech, protože zde jsou velká měřítka v turbulentním spektru geometricky velmi malá. 

Tento nedostatek se snaží odstranit různé modifikace a hybridní modely RANS/LES. 

3.3.3 Metoda časového středování (RANS - Reynolds Averaged Navier-Stokes) 

Tyto metody jsou nejpoužívanější pro řešení inženýrských úloh. Nabízejí nejekonomičtější 

přístup pro výpočet složitého turbulentního proudění v průmyslových aplikacích, které 

vzhledem k rozměrům a velikostem Reynoldsova čísla nejsou pomocí metod DNS a LES 

možné řešit kvůli obrovským výpočetním nárokům. Metody RANS modelují všechny 

velikosti turbulentních vírů a řeší tedy časově zprůměrované hodnoty proudění, což výrazně 

snižuje výpočetní nároky, a zároveň obvykle poskytují požadovanou úroveň přesnosti. 
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3.3.3.1 Reynoldsova rovnice a Reynoldsovo středování 

Turbulentní proudění se vyznačuje náhodným charakterem. Jakákoli fyzikální veličina 

(rychlost, tlak, teplota, atd.) je tedy náhodnou funkcí času. Při aplikaci statistických metod 

je ale proudění stabilní., tj. pokud je vytvořena průměrná hodnota v různých časových 

okamžicích a z různě dlouhých časových záznamu, je získána vždy tatáž hodnota. Tohoto 

fenoménu si povšimnul Osborn Reynolds a navrhnul v každém okamžiku rozložit jakoukoli 

veličinu ϛ v turbulentním proudu na střední hodnotu  a fluktuaci ϛ´: 

  (3.16) 

Zároveň musí platit, že střední hodnota je aritmetický průměr v daném časovém úseku 

T a průměrná (střední) hodnota fluktuací je nulová. 

  (3.17) 

  (3.18) 

 

Obr. 20: Znázornění veličiny, její střední hodnoty a fluktuace [10] 

Středované rovnice kontinuity a středované rovnice Navierovy-Stokesovy se souhrnně 

nazývají Reynoldsovy rovnice. Jsou to tedy rovnice, které řeší středované turbulentní 

proudění, které již není náhodnou funkcí času. Při středování jsou všechny veličiny 

nahrazeny součtem střední hodnoty a fluktuace. Viskozita, hustota a objemová vnější síla se 

považuje za konstantní. Reynoldsovo středování silně zjednodušilo soustavu rovnic, ale 

došlo k vytvoření nových proměnných. Původní soustava obtížně řešitelných pěti rovnic 

o pěti neznámých je tak prostřednictvím středování nahrazena pěti rovnicemi, které již lze 

řešit, ale neznámých je pět původních (u, v, w, p, T) a ještě dalších šest turbulentních napětí 

z tensoru Reynoldsových napětí: 

 ·
·u´ · ´ ·w´

·u´ · ´ ·w´

·u´ · ´ ·w´

 (3.19) 
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Tento tensor je symetrický vůči hlavní diagonále · ´ · ´  atd., proto je zde jen šest 

neznámých. Tensor Reynoldsových napětí způsobuje další dodatkové deformace tekutiny, 

které se vyskytují pouze u turbulentního proudění. Rovnice pro jednotlivé složky tensoru 

Reynoldsových napětí jsou opět formálně konvekčně-difúzní rovnice (3.14), kde za 

proměnou C je dosazena dílčí složka tensoru. Problematika modelování proudění založená 

na RANS metodě tak vlastně spočívá ve vyjádření tensoru turbulentních napětí, respektive 

volbě metody výpočtu tohoto členu. 

3.3.4 Statistické modely turbulence 

Modely turbulence rozdělujeme na základě stacionárního a nestacionárního proudění, tedy 

závislosti proudění v čase. V této práci vzhledem složitosti problematiky a časové náročnosti 

je počítáno pouze s typem stacionárního proudění. 

3.3.4.1 Základní modely turbulence pro stacionární proudění 

Základním problémem při výpočtu turbulentního proudění spočívá v přítomnost 

Reynoldsova napětí ve středovaných Navierových-Stokesových rovnicích. Systém 

matematických rovnic tak není uzavřen jako u laminárního proudění. Soubor přídavných 

rovnic a empirických vztahů, které společně s pohybovými rovnicemi tvoří řešitelný systém 

rovnic, se nazývá model turbulence. Modely turbulence lze rozdělit do několika skupin 

 

Obr.1- 1: Metody matematického modelování proudění [10] 
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V technické praxi jsou v 99 % využívány modely založené na RANS přístupu. V další části 

této práce popis jednotlivých modelů obsahuje specifické pojmy a názvy použité v programu 

Ansys CFX. 

3.3.4.2 Boussinesquova hypotéza 

Základem celé skupiny turbulentních modelů je Boussinesquova hypotéza. Tato hypotéza 

předpokládá, že podobně jako při laminárním proudění, kdy platí v zjednodušeném 

dvourozměrném proudění pro smykové napětí Newtonův vztah: 

  (3.20) 

kde τ je smykové napětí a η je dynamická viskozita, u rychlost tekutiny a y je souřadnice ve 

směru kolmém na směr proudění. Hypotéza předpokládá, že tenzor smykových napětí je 

možné zaměnit Newtonovým vztahem. Jde o to, že devět turbulentních napětí (šest 

nezávislých) je možné nahradit pouze jednou veličinou, která má stejnou jednotku jako 

dynamická viskozita. Tato veličina byla pojmenována jako Turbulentní viskozita. 

  (3.21) 

kde τij je tensor Reynoldsových napětí a τt je turbulentní napětí a ηt je turbulentní viskozita. 

Za použití této hypotézy je možné zjednodušit Reynoldsovy rovnice (středované Navierovy-

Stokesovy rovnice). Toto zjednodušení nahrazuje tenzor Reynoldsových napětí (šest 

neznámých), které vzniky po středování, tensorem viskózních napětí, kde jedinou neznámou 

je turbulentní viskozita. Důležité je si uvědomit že turbulentní viskozita vůbec nezávisí na 

proudící látce, ale je vlastností režimu proudění, a při laminárním proudění je pak rovna 

nule. Jelikož jsou oba tensory formálně stejné je možné je vytknou a sčítat pouze viskozitu 

molekulovou, která je dána fyzikální podstatou proudící látky a viskozitou turbulentní, která 

je vlastností proudění. Součet molekulové a turbulentní viskozity se označuje jako efektivní 

viskozita: 

  (3.22) 

Turbulentní modely založené na Boussinesquově hypotéze turbulentní viskozity řeší 

hodnotu turbulentní viskozity pomocí dodatkových rovnic. Podle počtu diferenciálních 

rovnic, které slouží k definici turbulentní viskozity je zvoleno základní pojmenování daného 

modelu: 
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- nularovnicový model řeší turbulentní viskozitu prostřednictvím jedné algebraické 

rovnice 

- jednorovnicový model řeší turbulentní viskozitu prostřednictvím jedné diferenciální 

rovnice 

- dvourovnicový model řeší turbulentní viskozitu prostřednictvím dvou diferenciálních 

rovnic 

 

Obr. 21: Přehled turbulentních modelu založených na Boussinequově hypotéze v programu 
Ansys CFX [10] 

Ve své praktické části jsem se věnoval i srovnáním modelů turbulence. Na základě poznatků 

o dané problematice jsem vybral ke srovnání dvourovnicové modely k-ε, RNG k-ε, k-ω 

a Shear Stress Transport k-ω. Tyto modely jsou stručně popsány v následujících kapitolách 

(31, 32).  

3.3.4.3 Dvourovnicový model k-ε a RNG k-ε 

Obecně řeší dvourovnicový model kromě diferenciální rovnice pro turbulentní kinetickou 

energii k ještě druhou diferenciální rovnici pro délkové měřítko l. Toto měřítko je předmětem 

transportu a historických procesů stejně jako kinetická energie k. Druhým procesem, který 

popisuje rozpad a zánik turbulentních víru, je disipace.  

Určitou modifikací modelu k-ε je model RNG k-ε (ReNormalization Group). Tato metoda 

je aplikována na Navierovy-Stokesovy rovnice a turbulentní viskozita je definována 
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prostřednictvím iteračního procesu a odstraňuje tak úzká pásma vlnových čísel. Formálně je 

tento model shodný s modelem k-ε, jsou zde jiné hodnoty empirických konstant a také 

turbulentní viskozita je definována odlišným vztahem. Model RNG k-ε je možné použít 

všude tam, kde se v řešené oblasti vyskytuje rozsáhlá oblast se zavířením a proudění zde 

může být až laminární. Model však neodstraňuje základní nedostatky standardního modelu 

k-ε a přináší pouze malé zlepšení výpočtu. Obecně lze říct, že modely založené na rovnicích 

k-e poměrně dobře počítají plně vyvinuté turbulentní proudění volného proudu a v oblastech 

blízko pevné stěny přesnost modelu klesá. 

Tyto modely jsou historicky nejpoužívanější modely turbulence pro průmyslové výpočty. 

3.3.4.4 Dvourovnicový model k-ω a Shear Stress Transport k-ω 

Dvourovnicový model k-ω řeší stejně jako model k-ε dvě dodatkové diferenciální rovnice. 

Rychlostní měřítko turbulence je řešeno prostřednictvím turbulentní kinetické energie k, 

stejně jako u předchozího modelu. Délkové měřítko turbulence je však řešeno 

prostřednictvím nové veličiny zvané vířivost [s-1]. Vířivost je míra rotace kapaliny v daném 

bodě proudového pole. Nevýhoda tohoto modelu je velká citlivost na podmínky ve volném 

proudu (proudění ve velké vzdálenosti od stěny). Tento model tak počítá poměrně přesně 

proudění v blízkosti stěny, ale naopak jeho přesnost klesá ve volném proudu. Jeho přesnost 

je tedy opačná vzhledem k modelu k-ε. 

Model SST k-ω (Shear Stress Transport) je opět modifikací základního modelu k-ω. Tento 

turbulentní model má modifikovánu diferenciální rovnici pro vířivost. Tato rovnice pak 

obsahuje nový člen, který je počítán poměrně složitými empirickými algebraickými vztahy. 

Turbulentní model má široké uplatnění zejména u lopatkových strojů, kde dochází 

k velkému namáhání kapaliny smykovými napětím a je nutné přesně určit bod odtržení 

a velikost oblasti zavíření, jedná se například o výpočty turbín, odstředivých čerpadel apod. 

V jiných aplikací je přesnost tohoto modelu průměrná. 

Výše uvedené modely turbulence (Statistické modely turbulence) jsou podrobně popsány v 

[10] a [14]. Samotné určení správného modelu turbulence, jeho ověření výpočtem a měřením 

je vhodné pro další vědecké badání, případně jako téma pro diplomovou práci na ústavu 

stavební mechaniky.  
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3.4 Teorie mezní vrstvy 

Mezní vrstva je oblast v blízkosti pevné stěny, ve které je proudění dominantně ovlivněno 

viskozitou kapaliny. Rychlost tekutiny na povrchu stěny je nulová a rychlost ve velké 

vzdálenosti od stěny je téměř shodná s průměrnou rychlostí. Modelování proudění 

v blízkosti stěny má zásadní vliv na proudění ve volném proudu. V blízkosti stěny je 

poměrně velký gradient rychlosti a jiných skalárních veličin, takže je v této oblasti vlivem 

smykových napětí produkována turbulentní kinetická energie. Tato oblast je složena ze tří 

vrstev podle vzdálenosti od pevné stěny. První vrstva, která sousedí přímo s pevnou stěnou, 

se nazývá laminární (viskózní) podvrstva, proudění je zde laminární a molekulární viskozita 

má dominantní vliv na proudění. Vnější část vnější vrstvy se označuje jako plně turbulentní 

vrstva, zde již molekulární viskozita ztratila vliv a proudění řídí turbulence. Mezi laminární 

podvrstvou a plně turbulentní vrstvou se vyskytuje přechodová vrstva, někdy označována 

také jako logaritmická vrstva, kde se jak viskozita, tak i turbulence uplatňují rovnocenně. 

[10] 

 

Obr. 22: Mezní vrstva na desce 

3.4.1 Tloušťka mezní vrstvy 

Na Obr. 22 je znázorněn vývoj mezní vrstvy při obtékání desky. Na Obr.24 jsou znázorněny 

rychlostní profily pro laminární a turbulentní mezní vrstvy. Turbulentní rychlostní profil je 

plnější, toto je způsobeno turbulencí v mezní vrstvě. Gradient rychlosti na stěně je pro 

laminární mezní vrstvu menší než pro vrstvu turbulentní. Tloušťka mezní vrstvy δ je obvykle 

malá ve srovnání s charakteristickým rozměrem obtékaného tělesa, dosahuje setiny nebo 

tisíciny charakteristické délky tělesa. [11] 
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Obr. 23: Vývoj mezní vrstvy na desce [11] 

 

Obr.24: Rychlostní profily [11] 

Tloušťka mezní vrstvy δ (Obr. 25) je kolmá vzdálenost od desky, kde rychlost dosáhne 

smluvní velikosti, obvykle 99% rychlosti , proto platí · . Tloušťka mezní 

vrstvy není pojem přesně definovaný, protože rychlost v mezní vrstvě se od stěny blíží 

k rychlosti vnějšího proudu asymptoticky. Vedle konvekční tloušťky mezní vrstvy δ existují 

ještě další definice, např. posunovací tloušťka mezní vrstvy, impulsová tloušťka mezní 

vrstvy a energetická tloušťka mezní vrstvy. [11] 

 

Obr. 25: Tloušťka mezní vrstvy [12] 

Náběhový bod je bod, ve kterém dochází ke kontaktu tekutiny s pevným tělesem. Nejčastěji 

se tento pojem uplatňuje při obtékání leteckých profilů a těles. Tloušťku turbulentní mezní 

vrstvy lze odhadnout z velice jednoduchého vztahu, protože její tloušťka je již konstantní 

a nemění se v závislosti na vzdálenosti od náběhového bodu. 

  (3.23) 

Pokud je mezní vrstva pouze laminární, tj. rychlost volného proudu je relativně malá, je 

možné tloušťku laminární mezní vrstvy odhadnout opět z velice jednoduchého vztahu, 

protože její tloušťka se nemění. [10] 

  (3.24) 
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Obr. 26: Znázornění mezní vrstvy a vyznačení náběhového bodu [10] 

3.4.2 Rovnice pro řešení proudění uvnitř a vně mezní vrstvy 

Proudění ideální (nevazké) tekutiny je popsáno Eulerovou rovnicí. Tato rovnice však 

nerespektuje vliv tření tekutiny na obtékaném povrchu tělesa, kde rychlost tekutiny je 

nulová. Prandtl předpokládal, že v tenké vrstvě tekutiny na povrchu tělesa roste rychle 

s rostoucí vzdáleností od stěny tangenciální složka rychlosti z nulové hodnoty rychlosti na 

povrchu tělesa až k hodnotě rychlosti v nerozrušeném proudu na vnějším okraji této vrstvy. 

V proudovém poli vně této tzv. mezní vrstvy převažuje vliv setrvačných sil nad silami 

vazkými a zde k popisu proudění je možné použít Eulerovu rovnici. [11] 

Eulerova rovnice hydrodynamiky je nelineární parciální diferenciální rovnice a lze ji vyjádřit 
jako: 

  (3.25) 

  (3.26) 

  (3.27) 

Kde u, v a w jsou složky rychlosti proudění tekutiny, t čas, ax, ay a az složky zrychlení 

proudění tekutiny, ρ hustota a p tlak. V rozepsaných Eulerových rovnicích hydrodynamiky 

je celkem pět neznámých, a to u, v, w, ρ a p. K určení pěti neznámých je třeba pěti rovnic, 

z nichž tři jsou Eulerovy rovnice (pro tři směry os) a dalšími rovnicemi jsou rovnice 

kontinuity (3.6) a stavová rovnice ρ = f(p) u stlačitelné tekutiny: 

  (3.28) 

kde ρ je hustota, p tlak, r měrná plynová konstanta a T je termodynamická teplota. Popřípadě 

u nestlačitelné tekutiny je ρ = konstantní. Všech pět uvedených veličin závisí na poloze 

proudící částečky tekutiny a na čase. Pro určení soustavy je třeba zadat okrajové a počáteční 

podmínky. [11] 
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3.5 Síť konečných objemů 

Síť rozděluje model na konečný počet objemů (kontrolních objemů), na kterých je řešeno 

proudění tekutiny. Níže uvedené informace jsou převzaty z [12]. 

3.5.1 Základní předpoklady 

1) Síť musí reprezentovat fyzikální podstatu řešené úlohy.  

- u složitějších modelů je nutné zjednodušit model a nechat v geometrii pouze ty prvky, které 

jsou nezbytně nutné pro správné fyzikální vystižení. 

- neplatí, čím více detailů, tím reálnější model – detaily mohou naopak uškodit přesnosti 

a funkčnosti modelu. 

2) Síť musí splňovat celou řadu kritérií z hlediska řešiče (solveru). 

- složení sítě, tvary, typy a hustota prvků má rozhodující vliv na konvergenci a přesnost 

řešení daného modelu. 

- se špatnou sítí nemusí být možné výpočet provést, a jestliže takový výpočet proběhne, tak 

výsledky jsou prakticky nepoužitelné kvůli svojí nepřesnosti. 

- síť má také velký vliv na výpočetní čas, a to jak z hlediska počtu prvků, tak i kvality sítě. 

3.5.2 Rozdělení sítě 

1) Volná síť (free mesh) je složena z různých druhů a typů prvků, nemá žádná omezení 

z hlediska tvarů či vzoru, který by se v síti opakoval. 

2) Mapovaná síť (mapped mesh) je omezená z hlediska tvarů prvků. Dále také je možné 

sledovat opakující se vzor skrz celou síť. Plocha mapované sítě může obsahovat pouze 

krychle (šestistěny) a prismy (pětistěny). Velkou nevýhodou mapované sítě je náročnost její 

tvorby. Opakující se vzor může také předurčovat a ovlivňovat výsledky při modelování 

určitých fyzikálních jevů. 
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Obr. 27: Ukázka volné a mapované sítě, Ansys Help [16] 

Z důvodu přesnosti výsledků a náchylnosti CFD na změny v síti je často nejvýhodnější 

použít pravidelnou mapovanou síť složenou nejlépe z prvků o čtyřúhelníkových stranách 

(hexahedron). [12] 

3.5.3 Prvky sítě 

Základní dělení a značení prvků se provádí podle počtu uzlů:  

- tetrahedron (4 uzly) 

- pyramid (5 uzlů) 

- wedge/prism (6 uzlů) 

- hexahedron (8 uzlů) 

 

 

 

 

Tvar prvku a jeho vlastnosti mohou způsobit celou řadu numerických nepřesností. Pro CFD 

simulace je vhodné použit prvky typu hexahedron. 

3.5.4 Kritéria kvality sítě 

Síť konečných prvků musí splňovat řadu kritérií a požadavků. Po každém vytvoření sítě je 

potřeba tyto kritéria zkontrolovat a případně síť upravit tak, aby vyhovovala daným 

podmínkám. V aplikaci Meshing existuje nástroj Mesh Metric, který značně usnadňuje práci 

při tomto kontrolování.  

Obr. 28: Rozdělení objemových prvků z hlediska počtu uzlů [13] 
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Mesh Metric 

- lze si vybrat určité kritérium a Mesh Metric vypíše hodnoty skrze celou síť 

- při označení nevyhovujících hodnot ukáže dané místo se špatnou sítí 

- při zvolení kritéria vypíše: minimum, maximum, průměr a standardní odchylku 

vybraného kritéria 

- kritéria, jež si lze zvolit, jsou: Element Quality, Aspect Ratio, Jacobian Ratio, 

Warping Factor, Parallel Deviation, Maximum Corner Angle, Skewness 

a Orthogonal Quality. 

 

Obr. 29: Zobrazení Mesh Metric v prostředí Meshing 

Element Quality 

- tento parametr je počítán na každém prvku plošném i prostorovém (tudíž kromě čar 

a bodových elementů) 

- je založen na poměru objemu vůči délce hrany určitého prvku 

- poskytuje smíšené hodnocení kvality v rozmezí 0 až 1 

- hodnota 1 značí perfektní krychli či čtverec 

- hodnota 0 znamená, že prvek má nulový či negativní objem 

Aspect Ratio 

- vypočet se liší dle toho, zda je prováděn na čtyřúhelníku či trojúhelníku 

- jedná se o poměr nejdelší hrany prvku a nejkratší hrany prvku 

- ideální je hodnota 1 (čtverec/rovnostranný trojúhelník) 
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Obr. 30: Příklady prvků o různých Aspect Ratio [12] 

Jacobian Ratio 

- parametr počítaný a testovaný na všech prvcích kromě trojúhelníků a tetů, které jsou 

lineární nebo mají perfektně centrované meziuzly 

- Jacobian Ratio je vlastně poměr mezi maximální a minimální hodnotou RJ na prvku 

 

Obr. 31: Příklady prvků o různých Jacobian Ration při posunu meziuzlů [16] 

- jakýkoliv obdélník nebo obdélníkový rovnoběžnostěn bez meziuzlů nebo s meziuzly 

uprostřed jeho hran má Jacobian Ratio rovno 1 

- při pohybu meziuzlů se zvětšuje Jacobian Ratio a při dosažení určité hranice může 

dojít při sebemenším pohybu prvku k jeho porušení 

- čtyřúhelník má Jacobian Ratio rovno 1, když jeho protilehlé strany jsou rovnoběžky 

- jestliže se uzel v rohu pohybuje směrem ke středu prvku, Jacobian Ratio stoupá, 

nakonec může i při malém pohybu dojít k porušení funkčnosti prvku 

 

Obr. 32: Příklady prvků o různých Jacobian Ratio při posunu rohových uzlů [16] 

Warping Factor 

- parametr počítaný a testovaný na některých čtyřúhelníkových skořepinových prvcích 

a čtyřúhelníkových stranách brick, wedge a pyramid 

- příliš vysoká hodnota může znamenat chybu v generaci sítě  
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- Warping Factor 3D prvku je maximum z výpočtu na všech stranách tohoto prvku 

- prvek, který má všechny strany ploché má Warping Factor rovno 0 

 

Obr. 33: Příklady prvků o různých Warping Factor [16] 

Parallel Deviation 

- bez ohledu na meziuzly jsou vytvořeny jednotkové vektory ve 3D prostoru pro 

každou hranu prvku a poupraveny tak, aby měly konzistentní směr 

- výsledkem Parallel Deviation je větší ze dvou úhlů α ze skalárního součinu 

- ideální výsledek je 0̊, což znamená, že protější strany jsou rovnoběžné 

 

Obr. 34: Jednotkové vektory Parellel Deviation [14] 

 

Obr. 35: Příklady o různých Parellel Deviation [16] 

Maximum Corner Andgle 

- maximální rohový úhel 

- vyjadřuje maximální úhel svíraný dvěma sousedními hranami prvku 

- počítán na základě polohy rohových uzlů v 3D prostoru 

- ideální pro čtyřúhelníkové prvky je 90̊ 

 

Obr. 36: Příklady prvků o různých Maximum Corner Angle [16] 
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Skewness 

- je jedním z hlavních měřítek kvality sítě 

- vyjadřuje, jak moc se tvar prvku blíží ideálnímu tvaru 

- prvky s vysokým Skewness jsou nepřijatelné, protože rovnice proudění jsou 

navržené na relativně rovnostěnné objemy 

Tab. 3: Hodnocení kvality dle Skewness 

Hodnota Skewness Kvalita prvku 

1 zdegenerovaná (degenerate) 

0,90 < 1 hodně špatná (bas, sliver) 

0,75 – 0,90 špatná (poor) 

0,50 – 0,75 uspokojivá (fair) 

0,25 – 0,50 dobrá (good) 

0 > 0,25 excelentní (excelent) 

0 ideální (equilateral) 

Orthogonal Quality 

- rozmezí tohoto parametru je 0-1, kde 0 je nejhorší a 1 je nejlepší možná hodnota 

- tento parametr je počítán pomocí normálového vektoru strany prvku, vektoru 

směřujícího z těžiště prvku k těžišti okolních prvků a vektoru směřujícího z těžiště 

ke každé straně prvku 

 

Obr. 37: Vektory používané pro výpočet Orthogonal Quality prvku [16] 

3.5.5 Modelování proudění v blízkosti stěny 

V blízkosti stěny se řešené veličiny rychle mění, kvalita popisu ovlivňuje přesnost 

numerického řešení v celé řešené oblasti. Viskozita zde také má obrovský vliv na 

přemisťování tekutiny.  
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V kapitole 3.4, je mezní vrstva rozdělena na tři podvrstvy, a to laminární (viskózní), 

přechodovou a turbulentní (logaritmická).  

 

Obr. 38: Rozdělení oblasti v blízkosti stěny [17] 

Lze využit dva základní přístupy při modelování proudění v blízkosti stěn: 

- stěnové funkce (wall function) 

- podrobné modelování proudění u stěny (přístup malých Re) 

 

Obr. 39: stěnová funkce 

 

Obr. 40: Podrobné modelování u stěny 

 Na obrazcích platí, že se tekutina pohybuje rychlostí u zleva doprava. 

3.5.5.1 Stěnová funkce (wall function) 

Metoda užívající empirické rovnice, které vytvoří v blízkosti stěny vhodné podmínky bez 

vlastního řešení mezní vrstvy. Značně snižuje nároky na jemnost sítě u stěny a přitom 

poskytuje dostatečně řešení pro většinu inženýrských problému. [17] 

Minimální doporučené množství uzlů v mezní vrstvě = 10. 
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3.5.5.2 Podrobné modelování proudění u stěny (přístup malých Re) 

Jedná se o detailní popis proudění u stěny včetně vazké podvrstvy. Celá oblast je rozdělená 

na část, ve které se projevuje vliv viskozity a na plně turbulentní oblast. Mezní je rozdělena 

pomocí jemné sítě (zhušťování musí být provedeno ve směru normály stěny). Hranice mezi 

oběma oblastmi je definována pomocí turbulentního Reynoldsova čísla. [17] 

Minimální doporučené množství uzlů v mezní vrstvě = 15. 

3.5.5.3 Vytváření sítě v mezní vrstvě 

Pro vytvoření kvalitní sítě v mezní vrstvě je důležité umístění prvního uzlu u stěny, 

respektive jeho vzdálenost od stěny. Tohle umístění je popsáno pomocí bezrozměrného 

parametru y+. 

y+ - bezrozměrná vzdálenost od stěny, založena na vzdálenosti prvního uzlu a smykového 

napětí u stěny. Potřebná hodnota y+ závisí na použitém přístupu při modelování v blízkosti stěn 

a použitém modelu turbulence.  

Rozmístění a vzdálenost uzlů v mezní vrstvě závisí na Reynoldsovém čísle, 

charakteristickém rozměru a zvoleném y+. Rovnice určená pro odhad vzdálenosti uzlů: 

 
 

(3.29) 

kde  je maximální vzdálenost uzlů v mezní vrstvě ve směru normály stěny, 

L charakteristický rozměr, + je cílené y+ v daném místě, ReL Reynoldsovo číslo pro daný 

charakteristický rozměr.  

 

Obr. 41: Mezní vrstva 



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

44 

 

Hodnoty  a y+ jsou počítány jako odhad, proto je nutné ověřit jak moc se y+ na povrchu 

stěny liší od hodnoty spočítané z rovnice (3.29) .  

Minimální množství uzlů v mezní vrstvě 

Pro vystižení dějů, odehrávajících se uvnitř mezní vrstvy, je potřeba zajistit minimální počet 

uzlů této vrstvy. Minimální doporučené množství uzlů v mezní vrstvě je uvedeno 

v následující tabulce. 

Tab. 4: Doporučené minimální počty uzlů v mezní vrstvě 

Přístup Minimální množství uzlů v mezní vrstvě 

Stěnová funkce 10 

Podrobné modelování u stěny 15 

Určení tloušťky mezní vrstvy 

Pro stanovení tloušťky mezní vrstvy lze uplatnit celou řadu přístupu či doporučení. Pro tuto 

práci je tloušťka vypočtena dle: 

 
 

(3.30) 

kde δ je tloušťka mezní vrstvy, L charakteristický rozměr, ReL Reynoldsovo číslo pro daný 

charakteristický rozměr. [12] 

  



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

45 

 

3.6 Profil průměrné rychlosti větru 

Vertikální profil rychlosti větru je matematické vyjádření změny rychlosti větru jako funkce 

výšky. Jinými slovy, je to rozdělení rychlosti větru v atmosféře s výškou. Je velmi složité 

a závisí na řadě faktorů. Pro potřeby této práce jsem zvolil jednoduché rozdělení na dva 

základní typy a to na mocninový a logaritmický vertikální profil.  

Mocninový vertikální profil 

Jedná se o empiricky odvozený vztah pro vyjádření závislosti rychlosti větru v na výšce 

z nad zemským povrchem v přízemní vrstvě atmosféry. Obvykle se uvádí ve tvaru: 

  (3.31) 

kde v1 značí změřenou rychlost ve zvolené hladině z1 a exponent α vyjadřuje drsnost terénu. 

[18] 

Logaritmický vertikální profil 

Teoretický model změny rychlosti větru v s výškou z v přízemní vrstvě atmosféry, založený 

na zjednodušujících předpokladech a popsaný logaritmickou funkcí výšky. Je vyjádřen 

vztahem: 

  (3.32) 

kde  v* je dynamická (třecí) ryhlost, z0 parametr drsnosti zemského povrchu, z výška a χ von 

Kármánova konstanta (χ ᵙ 0,4). Skutečné rozdělení rychlosti větru v přízemní vrstvě 

atmosféry je velmi blízké logaritmickému profilu větru. [18] 
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Stanovení profilu rychlosti větru v závislosti na ČSN EN 1991-1-4 

  (3.33) 

kde cr(z) je součinitel drsnosti terénu, c0 součinitel orografie (hodnota 1,0) a vb je základní 

rychlost větru. 

 

Obr. 42: Graf závislosti rychlosti na výšce 
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3.7 Součinitel Cpe 

Jako srovnávací parametr pro ověření výsledků z experimentálních dat je vybrán 

bezrozměrný součinitel Cpe. Dle EN 1991-1-4 [1] jsou hodnoty součinitele definovány jako 

poměr statistického odhadu maximálního tlaku v měřeném místě na modelu a maximálního 

tlaku větru v tunelech v referenční výšce. Podrobnější informace k získání těchto součinitelů 

norma [1] neuvádí. 

V našem případě je součinitel Cpe definován vztahem: 

 
 

(3.34) 

kde p je statický tlak v měřeném místě, p0 je statický tlak nerušeného proudu, kde rychlost 

proudění je v0, v0 je rychlost nerušeného proudu.  

Vzhledem k logaritmickému profilu (4.3.3) rychlosti větru, kdy s rostoucí výškou nad 

terénem roste rychlost větru, se uvažuje rychlost nerušeného proudu v úrovni referenční 

výšky objektu.  

Během získávání informací k dané problematice jsem narazil k několika zavádějícím 

faktorům tohoto součinitele. Jedná se především o skutečnost, že tento součinitel porovnává 

hodnoty, které nejsou přesně definovány, především statický tlak a rychlost volného proudu 

se dá vyložit mnoho způsoby.  
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3.8 Definice tlaků v programu ANSYS CFX [16] 

Referenční tlak – je to absolutní tlak, k jehož hodnotě se vztahují všechny ostatní tlaky. 

V našem případě se rovná hodnotě 101235 Pa, tedy 1atm. Důvod pro nastavení referenčního 

tlaku je změna ostatních tlaků při nízkých rychlostech, kdy by mohlo dojít ke ztrátě změny 

z důvodu zaokrouhlení.  

  (3.35) 

Totální tlak (celkový tlak) – okamžitá hodnota součtu statického a dynamického tlaku 

v aproximovaném uzlu. 

  (3.36) 

Statický tlak - na tom jak je staticky tlak odvozen či explicitně vyčíslen zaleží na kombinaci 

a nastaveni okrajových podmínek. 

  (3.37) 

Dynamická tlak – je vyjádřen funkci rychlosti proudění u a hustoty tekutiny (vzduchu) 

ρ podle vztahu: 

  (3.38) 

Absolutní totální tlak – je vyjádřen součtem referenčního, statického a dynamického tlaku   

 (3.39) 

Za předpokladu nestlačitelného proudění o malých rychlostech a stavových rovnic ideálního 

plynu, platí Bernoulliho rovnice. S ohledem na numerickou povahu řešeni je vsak celkový 

tlak vyjádřen jako okamžitá hodnota, která je ekvivalentní součtu statického a dynamického 

tlaku. Nelze tvrdit, že celkový tlak (tedy jeho okamžitá hodnota v každém aproximovaném 

uzlu) bude konstantní přes celou doménu.   

Na tom jak je staticky tlak odvozen či explicitně vyčíslen zaleží na kombinaci a nastaveni 

okrajových podmínek. Ve svém modelu mám nastavenou na inletu rychlostní podmínku a na 

outletu nulovou hodnotu průměrného statického tlaku. Z momentových rovnic a těchto 

okrajových podmínek se od inletu vyčísluje  staticky tlak a od outletu rychlosti. Pokud by 

úloha byla jednorozměrný problém, diakritizovány pouze jediným elementem přes celou 
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doménu, pak by skutečně platila ekvivalence mezi statickým a dynamickým tlakem (za 

předpokladu, že model neobsahuje turbulence).  

V CFX se řeší vždy 3D úloha, takže se řeší soustava rovnic, která se zvyšuje s počtem 

elementu a pak již ekvivalence mezi statickým a dynamickým tlakem platit nebude. 
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4 Teoretická analýza vlivu působení větru na větrané 

i nevětrané fasádní systémy budov 

V této kapitole je popsána tvorba modelu a simulace obtékaní budovy. Pro vytvoření CFD 

modelů byl použitý software ANSYS Workbench a jeho aplikace CFX. Cílem bylo vytvořit 

geometrický model, jenž by poskytl dobré podmínky pro vytvoření kvalitní sítě a přitom 

umožnil správné vystižení fyzikální podstaty dané úlohy. 

4.1 Základní analýza na zjednodušeném modelu stavby 

Modelování bylo prováděno na 3D modelu. Doména byla použita pro ověření simulovaných 

hodnot z experimentálních měření a jiných numerických simulací. Analýza a kalibrace 

vlastního nastavení modelu byla provedena na modelech prováděných autory P.J. Richards, 

R.P Hoxey [5] a Kenneth Zammit [6],  

4.1.1 Definice geometrie domény 

Velikost optimální domény je stanovena na základě studie „Determination of Optimum 

Domain Size for 3D Numerical Simulation in ANSYS CFX“ [19]. Tvar a objem atmosférické 

domény, ve které je proudění simulováno, ovlivňuje rozložení tlaku kolem objektu. Volba 

větší domény bude poskytovat přesnější výsledky, ale vede k zvětšující se časové náročnosti 

na výpočet. Na druhé straně v případě malé velikosti domény, se nám časová náročnost 

zmenší, ale nedostačující velikost nám ovlivní okrajové podmínky a tím znepřesní výsledek. 

Ze studie [19] vyplývá, že boční vzdálenost od okraje modelu po hranu domény je 5-ti 

násobek výšky modelu. Přední vzdálenost mezi vstupem do domény a návětrnou stranou 

objektu je také 5-ti násobek výšky modelu a optimální vzdálenost od závětrné strany objektu 

po výstup z domény je 15-ti násobek výšky modelu. Názorněji jsou hodnoty zakresleny na 

obrázku níže.  

 

Obr. 43: Optimální rozměry 3D domény 
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4.1.2 Porovnání a kalibrace modelu s experimentálními daty 

Pro ověření a kalibraci fyzikálních a okrajových podmínek modelu, byla provedena analýza 

s cílem porovnat výsledky s experimentálními daty. Jako srovnávací parametr je zvolen 

součinitel Cpe, definován v 3.7. Vzhledem k náročnosti a rozsahu nebylo provedeno vlastní 

experimentální měření.  

Experimentální data z větrných tunelů, plno-měřítkových měření a z ověřených CFD 

simulací jsou v této práci uvedena z vědeckých rešerší zpracována jinými autory. Uvedené 

rešerše [6], [5] byly nalezeny v odborných databázích typu Science Direct nebo 

Researchgate.  

Hodnoty získané z vlastního modelu CFD (SST model turbulence) jsou uvedeny ve 

srovnávacím grafu (Obr. 44). CFD simulace je porovnána s hodnotami z reálného měření na 

6 metrové krychli uvedených v [5] a s Ceq hodnotami získaných pomoci eurokódů EN 1991-

1-4 [1]. 

 

Obr. 44: Porovnání hodnot součinitele tlaků Cpe 
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Z grafu je patrné, že CFD simulace (s danými fyzikálními a okrajovými podmínkami, 

popsanými podrobně v kapitole 4.3, kde vycházím z doporučení [10], [12]) zobrazuje 

hodnoty součinitele tlaků Cpe na návětrné straně v podstatě totožně jako data získaná 

z reálného měření. Na střešní rovině pozorujeme rozdíly. Rozdíly můžou být způsobené 

zvoleným modelem turbulence, nedostatečnou kvalitou sítě, případně ovlivněním větrného 

proudu nad střešní rovinou. Na závětrné straně objektu dochází opět ke srovnání hodnot. 

Teoretiky zjištěné hodnoty na fasádách (v konturách vykresleny na Obr. 45) objektu velmi 

slušně korespondují s naměřenými daty, proto lze konstatovat, že zvolený postup a nastavení 

výpočtového modelu je správné. 
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Obr. 45: Vizualizace výsledku CFD – a) návětrná strana; b) boční strana; c) závětrná 
strana; d) střecha; e) pohled zepředu; f) pohled zezadu 

  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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4.2 Analýza na modelu stavby s reálnými rozměry 

Po realizacích menších 3D modelů a po zvážení reálných časových možností diplomové 

práce, bylo provedeno zjednodušení na 2D model. Výhodou 2D modelu je snížení časové 

náročností a zjednodušení tvorby sítě konečných prvků. Nevýhodou je ovšem modelování 

pouze střední části nekonečné dlouhé budovy, což sebou přináší ztrátu možnosti porovnání 

detailů stavby (rohy, hrany). 

4.2.1 Definice velikosti 2D domény 

Pro stanovení velikosti 2D domény byla provedena parametrická studie „Application of CFD 

Determination of Pressure Coefficient Using ANSYS Flotran - A Parametric Study“ [20]. 

Na základě této studie byly určeny optimální rozměry, kde H = výška objektu, Y = výška 

domény, L1 = návětrná délka, L2 = závětrná délka a S = šířka objektu. 

 

Obr. 46: Optimální rozměry 2D domény 

 

 

 

 



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

55 

 

4.2.2 Geometrie domény 

Pro vyhodnocení vlivu velikosti šířky spáry mezi kazetami opláštění a větrané vzduchové 

mezery za kazetami, bylo vytvořeno celkově 13 CFD modelů.  

Pro snadnější orientaci a porozumění jsem si zvolil následující terminologii: 

- šířka spáry – hodnota, která nám udává vzdálenost spáry mezi kazetami (20; 60; 100 mm) 

- větraná mezera – údaj, který zobrazuje vzdálenost mezi opláštěním a nepropustnou 

vrstvou objektu (50; 100; 150; 250 mm) 

Modely jsem rozdělil na 3 základní kategorie, které se od sebe liší šířkou spáry mezi 

kazetami opláštění, a to na kategorie velikosti spáry o 20, 60 a 100 mm. Každá uvedená 

kategorie je dále rozdělena podle velikosti větrané mezery za kazetami, a to velikosti mezery 

50, 100, 150 a 250 mm, viz Obr. 47. 

 

Obr. 47: Schématické zobrazení rozdělení modelů 

Zvolené šířky a mezery byly vybrány z důvodu zachycení přibližně 5, 10 a 15% propustnosti 

obvodového pláště. Pro lepší zachycení rozdílu mezi prodyšným a nepropustným pláštěm 
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doporučuji pro budoucí zkoumání zvolit model o propustnosti 1%. Pro srovnání výsledků 

byl vytvořen model, který má nepropustný plášť.  

Prodyšnost pláště μ je definována jako poměr celkové plochy otvorů k celkové ploše pláště. 

Plášť je definován jako neprodyšný, jestliže μ je menší než 0,1%. [1] 

Šířka a výška objektu je stanovena dle navržené ocelové konstrukce, S = 30 m, H = 10 m. 

Z těchto rozměru jsou odvozeny rozměry domény, Y = 10 m, L1 = 50 m, L2 = 150 m 

a celková šířka domény = 230 m.  

Model byl rozdělen na vnitřní, střední a vnější část. Účel tohoto rozdělení spočívá v lepší 

tvorbě sítě. Tato dispozice byla dosažena až po celé řadě pokusů a omylů. 

Vnitřní část 

Skládá se z bezprostřední části obklopující objekt. Cílem je, aby síť u objektu byla co 

nejjemnější, tohle rozdělení to umožňuje.  

Střední část 

Oblast, která propojuje vnitřní a vnější část, se nazývá střední. Umožňuje nám to i ve větší 

vzdálenosti od zkoumaného místa nastavit relativně malou velikost sítě konečných prvků. 

Vnější část  

Zvolená oblast, která nás z vědeckého hlediska zajímá nejmíň, proto zde byla nastavena větší 

velikost konečných prvků, které nám výsledek příliš neovlivní.  

 

Obr. 48: Detailní rozměry modelu 
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4.2.3 Tvorba modelu v prostředí Design Modeler 

Nejdříve zvolíme rovinu, ve které bude započata tvorba geometrie. U tohoto modelu byla 

zvolena rovina XY. Poté pomocí funkce Sketch vložíme do roviny schéma, v rámci kterých 

lze vytvářet geometrické rovinné obrazce. Pro přechod z rovinného geometrického obrazce 

na objekt použijeme funkci Extrude. Následně postup opakujeme až do požadovaného tvaru 

modelu. Vzhledem k cíli a rozsahu práce se popisu uživatelského prostředí programu Ansys 

nebudu v této práci podrobně věnovat. Detailnější popis a informace k jednotlivým krokům 

jsou popsány v [12]. 

 

Obr. 49: Uživatelské prostředí Design Modeler 

4.2.4 Detailní nastavení vytvoření sítě 

Vlastní nastavení sítě obsahuje celou řadu možností. Síť byla vytvořena za pomocí metody 

Multizone, Sizing a Inflation. Ostatní nastavení mohou být neslučitelná se zvoleným 

postupem.  
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Obr. 50: Funkce Mesh 

Multizone 

- metoda tvorby sítě, která poskytuje automatické rozložení geometrie na oblasti 

s mapovanou sítí 

- všechny oblasti jsou tvořeny výhradně hexy, pokud to lze provést 

- je možné nastavit, že v oblastech, kde nelze vytvořit mapovanou strukturovanou síť, se 

vytvoří volné prvky (free mesh) 

- dále pak je možné zvolit, které prvky má mesher použít na vytvoření sítě (hexa, hexa/prism, 

prism). V modelech této práce je upřednostňována hexa síť. 

 

Obr. 51: Detailní nastavení metody Multizone 

 



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

59 

 

Sizing 

- tuto funkci lze aplikovat na hrany, plochy či celá tělesa 

- v nastavení této funkce je možné zvolit délku či v případě hrany i počet prvku, dle níž se 

má daná entita rozdělit, např. lze zvolit, že daná hrana musí být složená z částí či dané těleso 

(plocha) má mít prvky, jejichž strany budou mít zvolenou délku 

- dále lze zadat maximální úhel, jenž může být svírán stranami prvku (Curvature Normal 

Angle) 

- při střetu dvou oblastí s různou velikostí prvků je možné vymodelovat postupný přechod 

mezi těmito oblastmi nastavením tzv. Growth Rate, kde je zadáno číslo, jež představuje 

nárůst délky hrany mezi dvěma prvky, např. nárůst  

- dále pak lze nastavit chování (Behaviour) dané entity; lze vybrat z hard (zadaná délka prvku 

bude vždy dodržena, vede k zvýšení šance chyby při vytváření sítě) nebo soft (umožní 

algoritmu vytváření sítě změnit délku prvku v případě potřeby) 

 

Obr. 52: Detailní nastavení metody Sizing 

Inflation 

- funkce nezbytná pro správné modelování mezní vrstvy 

- síť blízkosti stěn lze zhustit i jinými způsoby, ale funkce Inflation nabízí podstatně větší 

kontrolu a zároveň úsporu času 

- nejprve je nutné zvolit tělesa, která obsahují stěnu a následně zvolit plochy, které tvoří 

samotnou stěnu 
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- pak je možné vybrat z pěti možností provedení Inflation: Smooth Transition, Total 

Thickness, First Layer Thickness, First Aspect Ratio a Last Aspect Ratio 

- First Layer Thickness umožňuje určit výšku první vrstvy v blízkosti stěny 

- pomocí funkce Maximum Layers dojde k určení počtu vrstev vytvářených funkcí 

 

Obr. 53: Detailní nastavení metody Inflation 

4.2.5 Vytvořená síť (model 20_100) 

Za předpokladů jednotlivých funkcí nastavení, byla vygenerována na modelu síť konečných 

prvků. Zhodnocení sítě je uvedeno v samostatné kapitole 4.2.6. 

 

Obr. 54: Vytvořená síť (model 20_100) 
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Obr. 55: Sít konečných prvků 

 

Obr. 56: Detail mezní vrstvy modelu 20_100 

 

Obr. 57: Detail spáry modelu 20_100 
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4.2.6 Zhodnocení sítě 

V této podkapitole je uvedeno detailněji zhodnocení sítě vybraného modelu 20_100. 

Podrobný popis hodnotících kritérií je uveden v samostatné kapitole 3.5.4. 

Tab. 5 Hodnocení sítě modelu 20_100 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 783 468 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,407 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 200,32 

ø 20,281 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 20_100 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 5,478 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 

Z důvodu omezení studentské licence na maximální počet 512 tis. uzlů v modelu, jsem musel 

požádat o doktorskou licenci. Po vyřízení žádosti a aplikování licence do softwaru, omezení 

bylo zrušeno a tudíž byl problém s velkým počtem uzlů, vyřešen.  

Počet 15-ti vrstev v mezní vrstvě je doporučená hodnota pro daný způsob řešení této vrtsvy. 

Tloušťka prvního prvku v mezní vrstvě je stanovena na základě doporučeného výpočtu 

(3.29) a na základě velikosti paměti RAM. Při zmenšení prvního prvku mezní vrstvy, 

dochází k velkému nárůstu celkového počtu uzlů, a tudíž i k většímu využití RAM paměti.  

Kritérium Element Quality je vzhledem k 2D úloze i přes relativně nízký průměr v pořádku. 

Nelze očekávat, že bude vyhověno představě dokonalé krychle, což uvádí hodnota 1,0.  
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Jako kontrolní kritérium lze použit položku Aspect Ration. Vyšší hodnota, je způsobena 

v prvních řadách mezní vrstvy, vzhledem k neúměrnému poměru daných stran konečných 

prvku. V tomto místě lze dosáhnout vyšších hodnot bez většího vlivu na numerickou 

přesnost.  

Podstatné položky pro danou úlohu jsou také Maximum Corner Angle a Skewness. Dosažené 

hodnoty obou položek, můžeme hodnotit jako výborné.  

Přestože je daná sít poměrně kvalitní určitě lze vytvořit síť kvalitnější, vzhledem časové 

náročnosti a i přes velký počet pokusů se nepodařilo kvalitnější síť vytvořit.  

Hodnocení ostatních sítí modelů je uvedeno v příloze této práce.  
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4.3 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky jsou stanoveny v aplikaci CFX-Pre, která je součástí softwaru ANSYS 

Workbench. Jedná se o poměrně složitou úlohu. 

 

Obr. 58: Uživatelské prostředí CFX-Pre 

 

4.3.1 Typ analýzy 

Typ analýzy je nastaven jako Steady State (ustálený stav). Jedná se o analýzu, kdy se 

vlastnosti a charakteristiky řešené úlohy nemění s časem.  

 

Obr. 59: Typy analýz 

Analýza typu Transient vychází z výsledku Steady State a vyžaduje časové vstupy k určení 

časových integračních kroků, ve kterých má řešič spočítat pole proudění. V této práci jsem 

se touto analýzou nezabýval.  
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4.3.2 Nastavení domény 

Po vytvoření domény je nutné definovat všechny vlastnosti a chování materiálu obsažených 

v modelu. Nastavení domény se skládá ze tří záložek - Basic Settings (základní nastavení), 

Fluid Models (modely tekutin) a Initialization (inicializace). 

 

Obr. 60: Nastavení domény 

Základní nastavení 

typ domény je určen jako doména pro tekutinu. Materiál je zvolen ze základní knihovny 

prvků jako vzduch ve 25°C. Dále je nastaven referenční tlak na 1 atm, bez vztlaku a 

stacionární z globálního hlediska. Není také umožněna deformace sítě.  

Modely tekutin 

Chování modelu z hlediska tepla a jeho šíření je nastaveno jako Isothermal, což znamená, 

že je teplota v celé doméně konstantní. Důležitým nastavením je zvolení modelu turbulence. 

Stručné rozdělení a popsání modelů je uvedeno v kapitole 3.3.4. Model turbulence je 

nastaven jako SST (Shear Stress Transport).  
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Inicializace 

Záložka je defaultně nastavena až na položku Turbulence – option. Zde je uvedena hodnota 

intensity turbulence ve výši 10%.  

Postup stanovení intenzity turbulence dle ČSN EN 1991-1-4: 

  (4.1) 

 
        (4.2) 

kde σv je směrodatná odchylka turbulentní složky rychlosti, vm střední rychlost větru, 

kI součinitel turbulence (doporučená hodnota 1,0), c0 součinitel orografie, z výška nad 

terénem, z0 parametr drsnosti terénu (dle kategorie terénu), zmin minimální výška (dle 

kategorie terénu) a zmax maximální výška. 

 

Hodnoty intenzity dle místa měření: 

Tab. 6: Hodnoty intenzity turbulence vzdušného proudu dle místa měření [13] 

Místo měření Naměření intenzita turbulence [%] 

při povrchu 16 

ve výši 100 m 14 

ve výši 200 m 12 

ve výši 300 m 11 

ve výši 400 m 10 

ve výši 600 m 9 

Do výpočtového modelu byla nastavena hodnota intenzity turbulence 15%. 
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4.3.3 Nastavení okrajových podmínek domény 

Pomocí okrajových podmínek definujeme vlastnosti jednotlivých ploch domény. Můžeme 

volit mezi pěti okrajovými podmínkami – Inlet, Outlet, Opening, Wall a Symmetry. 

 

Obr. 61: Zvolené okrajové podmínky 

Inlet (vstup) 

Vstup tekutiny do domény definujeme pomocí této okrajové podmínky. Po zvolení umístění 

dané podmínky zvolíme režim proudění jako Subsonic a rychlost tekutiny dle průměrné 

rychlosti větru. Rychlost větru je složena ze střední a fluktuační složky. Střední složku 

vyjadřuje střední rychlost větru vm a fluktuační složku intenzita turbulence Iv. 

 

Obr. 62: Detail záložky Inlet 
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Rychlostní profil dle EN 1991-1-4 (popsán v kapitole 3.6) byl vložen pomocí function 1 do 

okrajové podmínky Inlet. 

 

Obr. 63: Import logaritmického profilu do CFX-Pre 

Outlet (výstup) 

Okrajová podmínka, přes kterou opouští tekutina doménu.  

 

Obr. 64: Detail záložky Outlet 
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Stejně jako na vstupu je i zde nastaven subsonický režim proudění (Subsonic). Funkce Mass 

and Momentum volí podmínku opouštění domény pro tekutinu. Nejčastěji se používá 

podmínka Average Static Pressure. Tato podmínka umožňuje statickému tlaku se lokálně 

lišit na celé ploše okrajové podmínky. Relativní tlak je nastaven na hodnotě 0 Pa. Toto 

nastavení je defaultně přednastaveno.  

Symmetry (symetrie) 

Podmínka, která se používá jako dělící rovina v případech, kdy model obsahuje rovinu 

symetrie nebo v případech pro vytvoření rovinného modelu. Všechny gradienty na okrajové 

podmínce jsou rovny nule. 

 

Obr. 65: Detail záložky Symmetry 

Wall (stěna) 

Typ podmínky, která reprezentuje pevný povrch a je charakterizována dokonalou 

nepropustnosti. V této práci je stěna, ve svých modifikacích, použita na povrch Země a 

povrch simulující hladká ocelový plášť. Platí zde předpoklad, že rychlost tekutiny na 

povrchu stěny je rovna nule. 

 

Obr. 66: Detail záložky Wall 

Pro povrch Země je nastavena modifikace stěny Free Slip Wall – představuje případ, kdy 

rychlost tekutiny na povrchu stěny má konečnou hodnotu, která je počítána, pouze rychlost 

ve směru normály je nulová.  
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Pro povrch opláštění a budovy (ocelový plášť, drsnost je zanedbána) je nastavena modifikace 

stěny No Slip Wall – rychlost na povrchu je rovna nule.  

Opening 

Tato okrajová podmínka představuje kombinaci tlakového vstupu a tlakového výstupu. 

Tekutina touto podmínkou může tedy libovolně vstupovat i vystupovat dle nastaveného 

statického tlaku. U této okrajové podmínky je nutné nastavit statický tlak a parametry 

vnějšího prostředí.  

 

Obr. 67: Detail záložky Opening 
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4.4 Výpočet úlohy (solver) 

Pro vlastní výpočet úlohy byla použitá aplikace CFX-Solver, která je součástí programu 

Ansys Workbench. Při nastavení řešiče byla použitá základní nastavení.  

 

Obr. 68: Outfile 

 

V rámci Outfile je možné zjistit veškeré informace o výpočtu. Lze zde vyčíst informace o 

výpočtu, materiálech, použité sítí, hardwarovém vybavení.  
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Obr. 69: Informace o průběhu výpočtu 

Rovnice, které řešič počítá: 

U-Mom - rovnice představující zákon zachování hybnosti ve směru osy x 

V-Mom - rovnice představující zákon zachování hybnosti ve směru osy y 

W-Mom - rovnice představující zákon zachování hybnosti ve směru osy z 

P-Mass - rovnice představující zákon zachování hmoty 

K-TurbKE, O-TurbFreq - rovnice vyplývající z turbulentního modelu SST 

Hodnota W-Mom je nulová z důvodu, že ve směru y obsahuje model pouze jeden prvek.   

 

Obr. 70: Outfile: čas výpočtu 

Průběh řešení těchto rovnic a historie konvergence jsou vyjádřeny pomocí Rate, RMS Res, 

Max Res a Linear Solution. Podrobnější nastavení řešiče a další informace jsou popsány 

v bakalářské práci [12]. 
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5 Výsledky CFD simulací 

5.1 Příklad popisu grafu pro následující kapitoly 

  

Obr. 71: Charakteristika srovnávacích hodnot (vlevo návětrná, vpravo závětrná strana) 

Pro vyjádření výsledných hodnot v následujících grafech jsem zvolil metodu, která vyjadřuje 

procentuální hodnotu účinku zatížení větrem větraného pláště vztaženou ke srovnávací 

rovině hodnot u nepropustné fasády. Tato formulace je zapsána vztahem (5.1). 

  (5.1) 

kde ppřed kazetou je celková tlak naměřený před opláštěním (před kazetou), pza kazetou je celková 

tlak naměřený za opláštěním (uvnitř větrané mezery) a pnepropustný plášť je hodnota celkového 

tlaku naměřena na modelu s nepropustnám pláštěm. 
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Legenda grafu popisuje jednotlivé modely měření, vysvětlení zkratek popisků viz Obr. 72. 

 

Obr. 72: Vysvětlení legendy grafu 
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5.2 Výsledky měření návětrná strana 

5.2.1 Srovnání dle závislosti změny velikosti šířky spáry při konstantní tloušťce 

větrané mezery 

 
Obr. 73: Větraná mezera 50 mm (vliv šířky spáry) 

 
Obr. 74: Větraná mezera 100 mm (vliv šířky spáry) 

Z Obr. 73 a Obr. 74 je patrné procentuální pokles účinků zatížení větrem při zvětšování 

šířky spáry mezi opláštěním. Tento jev se zřetelněji zobrazuje v následujících grafech a 

byl také zaznamenám při měření na solárních panelech [2]. 
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Obr. 75: Větraná mezera 150 mm (vliv šířky spáry) 

 
Obr. 76: Větraná mezera 250 mm (vliv šířky spáry) 

Maximální procentuální zatížení větrané návětrné fasady, vztažene k nepropustnému 

plášti, se pohybuje přibližně na úrovni 40 % v tlaku a 60% při sání (horní hrana objektu). 

Zvětšováním šířky spáry, z 20 na 100 mm, docházi k další redukci až na urověn 20 % 

tlaku.   
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5.2.2 Srovnání dle závislosti změny velikosti větrané mezery při konstantní tloušťce 

šířky spáry 

 
Obr. 77: Šířka spáry 

20mm(Vliv změny velikosti 
mezery) 

 
Obr. 78: Šířka 

spáry60mm(Vliv změny 
velikosti mezery) 

 
Obr. 79: Šířka spáry 100 

mm(Vliv změny velikosti 
mezery) 

V horní části grafu, v úrovni nejvyšší kazety opláštění, dochází vlivem zvětšování větrané 

mezery k nárůstu sání (detailně zobrazeno na Obr. 80).  
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Obr. 80: Detail vlivu změny velikosti otvoru pro 
odvětrání 

 

Obr. 81: Detail spodní ve spodní 
části grafu 

Nárůst je způsoben modelem vývodu větrání a změnou jeho velikosti, která se zvětšuje 

úměrně s velikosti mezery. 

Z Obr. 81 je patrné, že ve spodní části objektu, dochází k velkému vyrovnání tlaku. 

Vyrovnání není příliš ovlivněno změnou velikosti větrané mezery. 

     

Obr. 82: Detail rychlosti proudění u vývodu větrání na návětrné straně 
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5.3 Výsledky měření závětrná strana 

5.3.1 Srovnání dle závislosti změny velikosti šířky spáry při konstantní tloušťce 

větrané mezery 

 
Obr. 83: Větraná mezera 50 mm (vliv šířky spáry) 

 
Obr. 84: Větraná mezera 100 (vliv šířky spáry) 

Na závětrné straně dochází v podstatě větší redukci něž na straně návětrné. Z grafů Obr. 

83 a Obr. 84 lze vyčíst, že se pohybujeme na úrovní 5 až 10 %. Norma [1] umožňuje 

redukci na hodnotu 33%.  
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Obr. 85: Větraná mezera 150 mm (vliv šířky spáry) 

 
Obr. 86: Větraná mezera 100 (vliv šířky spáry) 

Z Obr. 85 a Obr. 86 je patrné, že zvětšování šířky spáry ma vliv na hodnotu redukce 

zatížení. Čím větší šířka spáry, tím větší redukce. V první polovině výšky objektu, 

nedochází k sání ale k tlaku. Je to způsobeno hodnotou absolutního tlaku, v dané výšce je 

větší před opláštěním, než za pláštem, což způsobuje lokální působení tlaku na kazetu 

opláštění. 
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5.3.2 Srovnání dle závislosti změny velikosti větrané mezery při konstantní tloušťce 

šířky spáry 

 
Obr. 87: Šířka spáry 

20mm(Vliv změny velikosti 
mezery) 

 
Obr. 88: Šířka spáry 

60mm(Vliv změny velikosti 
mezery) 

 
Obr. 89: Šířka spáry 

100mm(Vliv změny velikosti 
mezery) 

Z grafů na Obr. 87, Obr. 88 a Obr. 89 vyplývá, že při rostoucí velikosti větrané mezery 

dochází k navýšení účinků zatížení na větranou fasádu. Tento jev potvrzuje rešerše [2] na 

solárních panelech.  
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Obr. 90: Detail rychlosti proudění u vývodu větrání na závětrné straně 

Hodnoty na závětrné straně jsou více ovlivněny chováním modelu, především úplavem, 

který je ovlivněn okrajovými podmínkami a prouděním kolem objektu.  

Získání kvalitních výsledků je úměrné s mírou zkušeností získané používáním CFD 

simulací. 
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6 Závěr 

Na začátku práce byla provedena literární rešerše dostupné literatury a informací. Zjistil 

jsem, že v České republice se dané problematice nevěnuje velká pozornost, a zahraniční 

zdroje se především zabývají zkoumáním vlivu tlakového vyrovnání na střechách budov. 

V hlavních bodech uvedu důležité poznatky analýzy závislosti šířky spáry a větrané mezery 

na hodnoty redukce účinků zatížení větrem: 

- se zvětšováním hodnoty šířky spáry (a tím i propustnosti celého pláště) dochází k větší 

redukci účinků zatížení na závětrné i návětrné straně. 

- se zvětšováním velikosti větrané mezery dochází na návětrné straně ke zvýšení redukce ale 

na závětrné straně ke snížení. 

- hodnoty redukce v horní části ovlivňuje velikost otvoru pro vývod vzduchu větraného 

opláštění. 

Výpočty provedené v této práci potvrzují velmi dobře předpoklady redukce zatížení větrem 

na větrané fasádní systémy uvedené v ČSN EN 1991-1-4. Dokonce na závětrné straně 

dochází k výrazně vyšší redukci, diference mezi tlaky dosahuje přibližně 10% účinků 

zatížení vztažené ke srovnávací rovině nepropustného pláště. Na závětrné straně se 

minimální hodnoty redukce pohybují přibližně na úrovni 40 % v tlaku a 60% při sání (horní 

hrana objektu). Ale… 

Je nutné si ale uvědomit celou řadu zjednodušení výpočtového modelu. Idealizace problému 

na 2D úlohu mě neumožnila posoudit vliv rohů a hran objektu, kde zatížení větrem dosahuje 

největších hodnot. Dále jsou výsledné hodnoty ekvivalentní pouze pro jeden směr větru, a 

to kolmý směr na stěnu fasády. Hodnoty v normě [1] jsou stanoveny pro směr odchylky 

větru od osy o 45° na každou stranu, což může zvýšit účinek zatížení.  

Největší rezerva z hlediska matematického modelování souvisí s pokročilým nastavením 

turbulentních modelů, které mají zásadní vliv na výsledky výpočtu. S tím souvisí také 

vytvoření vhodných podmínek v síti konečných objemů pro aplikaci zvoleného modelu 

turbulence a mezní vrstvy. Zvolený typ analýzy nám vlastnosti a charakteristiky řešené úlohy 

nemění s časem, proto pro další směr budoucího vývoje doporučuji zabývat se 

nestacionárním prouděním (veličiny jsou závislé na čase).  
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Přes obrovský pokrok, který simulační programy na bázi CFD přinášejí, není, hlavně u 

náročnějších úloh, možné zdárný výsledek očekávat bez práce specialistů, bez jejichž 

odborných znalostí a zkušeností může simulace přinést problematické výsledky. 

Práce je pouze začátkem v řešení dané problematiky, ale především ukazuje možnosti, 

kterým směrem se lze vyvíjet. 
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7 Směr budoucího vývoje 

CFD simulace: 

- Namodelovat větší škálu propustnosti pláště μ = 0,1 %, 0,5%, 1%. 

- Nastavení typu analýzy jako Transient a tím simulovat neustálený stav (veličiny závisle na 

čase). 

- Namodelování 3D objekt a doménu. Umožnění globální analýza vlivu hran, rohů a směru 

větru na redukci zatížení. 

- Použití modelu velkých víru (LES) 

Ověření výsledků: 

- Sestavení modelů pro větrný tunel. 

- Experimentální měření na reálné konstrukci. 

- Porovnání jednoplášťového systému a pláště s větranou mezerou v závislosti na rychlosti 

montáže, ceny za jeden nebo dva pláště s možnou redukci zatížení. 
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ax, ay, az složky zrychlení       [m/s2] 

b  charakteristický rozměr      [m] 

c0   součinitel orografie       [-] 

cp  měrná tepelná kapacita     [J·kg-1·K-1] 

cpe  součinitel tlaku       [-] 

ceq  součinitel vyrovnání tlaku      [-] 

cr  součinitel drsnosti       [-] 

fx, fy, fw  vnější složky objemové síly      [N/m3] 

Fs  setrvačná síla        [N] 
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Fd  objemová síla        [N] 

Fv  viskózní síla        [N] 

H  výška objektu        [m] 

I  intenzita turbulence       [%] 

kI  součinitel turbulence       [-] 

L  charakteristický rozměr      [m] 

L1  návětrná délka domény      [m] 

L2  závětrná délka domény      [m] 

l  délkové makroměřítko      [m] 

p  tlak         [Pa] 

p0  statický tlak        [Pa] 

pdyn  dynamický tlak       [Pa] 

ptot  celkový tlak        [Pa] 

Re  Reynoldsovo číslo       [-] 

S  šířka objektu        [m] 

T  termodynamická teplota      [K] 

t  čas         [s] 

tt  časové měřítko přenosu turbulentních vírů    [s] 

tv  časové měřítko molekulární difúze     [s] 

v*  dynamická rychlost větru      [m/s] 

vm  střední rychlost větru       [m/s] 

u  rychlost proudění tekutiny      [m/s] 



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

96 
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u´  fluktuace rychlosti proudění tekutiny    [m/s] 
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u´, v´, w´ složky fluktuace rychlosti proudění tekutiny    [m/s] 

vm  střední rychlost větru       [m/s] 

x, y, z  souřadnice kartézského systému     [m] 

Y  výška domény        [m] 

y+  bezrozměrný parametr      [-] 

z  referenční výška       [m] 

zmin  minimální výška       [m] 

zmax  maximální výška       [m] 

 

 

 

α  teplotní vodivost       [m2·s-1] 

λ  součinitel teplotní vodivost     [W·m-1·K-1] 

ρ  hustota tekutiny       [kg·m-3] 

μ  dynamická viskozita       [Pa·s] 

μeff  efektivní viskozita       [Pa·s] 

ν  kinematická viskozita       [m2·s-1] 

ε  disipace        [m2·s-3] 

η  délkové mikroměřítko      [m] 

ηt  turbulentní viskozita       [Pa·s] 

τ  smykové napětí       [Pa] 

τij  tensor Reynoldsových napětí      [Pa] 

τt  turbulentní napětí       [Pa] 

σv  směrodatná odchylka       [-] 

χ  von Karmárova konstanta      [-] 
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Seznam příloh 

Příloha A  Hodnocení sítě 

Příloha B  Hodnoty tlaků z CFD simulací 
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Příloha 

A Hodnocení sítě 

A. 1: Hodnocení sítě modelu 20_50 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 766 876 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,388 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 205,5 

ø 20,986 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 20_50 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 5,478 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 

 

A. 2: Hodnocení sítě modelu 20_150 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 804 208 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,419 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 200,32 

ø 19,64 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 20_150 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 5,478 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 
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A. 3: Hodnocení sítě modelu 20_250 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 845 688 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,442 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 200,32 

ø 18,484 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 20_250 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 5,478 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,009° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 

 

A. 4: Hodnocení sítě modelu 60_50 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 786 716 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,390 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,016 

max. 205,5 

ø 20,413 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 60_50 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 1,8373 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 94,604° 

ø 90,008° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 
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A. 5: Hodnocení sítě modelu 60_100 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 804 460 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,999 

ø 0,409 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,016 

max. 205,5 

ø 19,751 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 60_100 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 5,478 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 94,604° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,99 

ø 0,999 

 

A. 6: Hodnocení sítě modelu 60_150 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 826 640 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,422 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,016 

max. 205,5 

ø 19,11 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,162 

ø 1,001 

Model 60_150 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 1,837 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 94,604° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 
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A. 7: Hodnocení sítě modelu 60_250 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 871 000 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,444 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,016 

max. 205,5 

ø 17,956 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,162 

ø 1,001 

Model 60_250 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 1,834 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 94,604° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,982 

ø 0,999 

 

A. 8: Hodnocení sítě modelu 100_50 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 814 108 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,391 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 200,32 

ø 20,281 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 100_50 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 0,78 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 
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A. 9: Hodnocení sítě modelu 100_100 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 835 366 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,407 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 200,32 

ø 20,281 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 100_100 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 0,786 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 101,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,984 

ø 0,999 

 

A. 10: Hodnocení sítě modelu 100_150 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 858 986 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,417 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 200,32 

ø 19,281 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 100_150 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 0,78 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 
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A. 11: Hodnocení sítě modelu 100_250 

Parametr Hodnota Kritérium hodnocení sítě Hodnota 

Celkový počet uzlů 906 226 Element Quality 

min. 0,009 

max. 0,996 

ø 0,448 

Počet Inflation vrstev 

v mezní vrstvě 
15 Aspect Ration 

min. 1,066 

max. 205,5 

ø 17,2 

Tloušťka prvního 

prvku v mezní vrstvě 
0,001 m Jacobian Ration 

min. 1,000 

max. 1,149 

ø 1,001 

Model 100_250 Warping Factor max. 0,000 

 

Parallel Deviation 
max. 0,78 

ø 0,003 

Maximum Corner Angle 
max. 103,16° 

ø 90,01° 

Skewness 
max. 0,146 

ø  0,001 

Orthogonal Quality 
min. 0,974 

ø 0,999 
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B Hodnoty tlaků z CFD simulace  

 

B. 1: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 20_50_N 

 

B. 2: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 20_100_N 
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B. 3: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 20_150_N 

 

B. 4: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 20_250_N 
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B. 5: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 

model 60_50_N 

 

B. 6: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 60_100_N 
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B. 7: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 60_150_N 

 

B. 8: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 
model 60_250_N 
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B. 9: Graf závislosti tlaku na výšce budovy 

model,100_50_N 

 

B. 10: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 100_100_N 
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B. 11: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 100_150_N 

 

B. 12: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 100_250_N 
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B. 13: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 20_50_Z 

 

B. 14: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 20_100_Z 
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B. 15: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 20_150_Z 

 

B. 16: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 20_250_Z 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

-150 -140 -130 -120 -110 -100

Y
[m

]

Tlak [Pa]

Před kazetou 20_150_Z

Za kazetou 20_150_Z

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

-150 -140 -130 -120 -110 -100

Y
[m

]

Tlak [Pa]

Před kazetou 20_250_Z

Za kazetou 20_250_Z



Diplomová práce   Vysoké učení technické v Brně 

112 

 

 

B. 17: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 60_50_Z 

 

B. 18: Graf závislosti tlaku na výšce 

budovy, model 60_100_Z 
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B. 19: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 60_150_Z 

 

B. 20: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 60_250_Z 
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B. 21: Graf závislosti tlaku na výšce 

budovy, model 100_50_Z 

 

B. 22: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 100_50_Z 
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B. 23: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 100_150_Z 

 

B. 24: Graf závislosti tlaku na výšce 
budovy, model 100_250_Z 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

-150 -140 -130 -120 -110 -100

Y
[m

]

Tlak [Pa]

Před kazetou 100_150_Z

Za kazetou 100_150_Z

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

-150 -140 -130 -120 -110 -100

Y
[m

]

Tlak [Pa]

Před kazetou 100_250_Z

Za kazetou 100_250_Z


