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1. Úvod 
Každý z provozovatelů letounu chce mít co nejnižší provozní náklady a dosahovat co nejvyšší cestovní 
rychlosti. Těchto cílů lze dosáhnout snížením odporu letounu. Snížení odporu letounu se zvýší rychlost 
a sníží celková spotřeba. 
 
Snížení odporu lze dosáhnout například tvarovou optimalizací. Jelikož tvarová optimalizace dosáhla  
téměř maxima svých možností, tak i nepatrné snížení odporu vyžaduje vynaložit velké úsilí. Proto velký 
potenciál ke snížení odporu představuje chladicí systém letounů.  
Dle lit. [1] tvoří odpor chlazení až 13% celkového odporu letounu viz obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Chladící odpor letounu 

V lit. [2] je provedena podrobná analýza odporu letounu Me-109 a pro tento konkrétní letoun při max. 
rychlosti letu (610 km/h) viz obr. 2. 

 

Obr. 2: Složky odporu letounu ME-109 
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Z obr. 1 a obr. 2 je patrno, že odpor chlazení je nezanedbatelný a v případě letounu ME-109 je téměř 

25% celkového odporu letounu.  Tento odpor je možno velmi efektně eliminovat, jak ukazují příklady 

z minulosti.  

Ke konci II. světové války bylo u stíhacích letounů s pístovými motory věnováno maximum sil 
tomu, aby byly výkonnější než letouny protivníka. Odpor u těchto letounů byl co nejvíce minimalizován. 
Toho bylo docíleno i díky vhodně navrženému chladicímu systému. Při vhodném návrhu chladícího 
kanálu s chladičem byl odpor tohoto kanálu eliminován do té míry, 
že generoval tah. Tento jev je také označován jako Meredithův efekt po svém objeviteli [4].  Tento 
efekt spočívá v tom, že v kanále k chladiči dojde ke stlačení proudícího vzduchu, za chladičem dochází 
k expanzi ohřátého chladícího vzduchu. Tento ohřátý vzduch má však větší energii než vzduch 
na vstupu. Tohoto efektu využívaly letouny Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane, nejvíce je však 
patrný u letounu North American P-51 Mustang. Tento letoun dosahoval maximální rychlosti 490 mph 
(789 km/h), byl osazen motorem Packard V-1650-9 o maximálním vzletovém výkonu 1490 k (1111 kW). 
Údaje jsou pro verzi P-51H z roku 1943 [3]. 
 

Chladicí systém je možno upravit i u letounů, které jsou již v provozu. Zlepšením chladicího 
systému není dosaženo jen snížení aerodynamického odporu, ale i zvýšení účinnosti chlazení a s tím 
související pozitivní vliv na životnost motoru a také snížení hmotnosti letounu – zvýšení užitečného 
zatížení.  
  

V současné době je drtivá většina menších letounů kategorií ULL, VLA, LSA vybavena motory 
Rotax řady 912 případně 914.  Tyto motory jsou částečně kapalinou chlazené a z toho plyne nutnost 
letoun osadit mimo olejového chladiče také chladičem chladicí kapaliny. I u vyšší kategorie letounů GA 
jsou stále častěji používány motory kapalinou chlazené. Chladiče oleje pak obsahují všechny běžně 
používané letecké motory. U všech letounů je pak kladen důraz na schopnost chlazení i při extrémních 
okolních teplotách za všech provozních podmínek.  
 

V instalační příručce motoru ROTAX 912i series [4] se uvádí následující požadavek  
na kapalinové chlazení motoru: 

Množství odvedeného tepla chladičem 6kW (5.7 BTU/s) při vzletovém režimu motoru. 
Min. průřez vstupu 100cm2. 

Dále je v instalační příručce uveden dodávaný chladič s jeho rozměry. Žádné jiné parametry 
chladiče nemá výrobce k dispozici. Stejná situace panuje i v případě automobilových a motocyklových 
chladičů, prodejce neposkytuje data k chladičům. V případě olejových chladičů je již situace lepší, 
někteří výrobci udávají potřebné charakteristiky chladiče. 
 

Snadno se může stát, že i přes toto doporučení se letoun může při vzletu přehřívat. Výrobce 
osazuje cestou pokus-omyl letoun účinnějšími chladiči s větší činnou plochou. Tím zhoršuje vlastnosti 
letounu, což vývoj letounu prodlužuje a prodražuje. 
 

Podíváme-li se na chlazení z pohledu automobilového průmyslu, tak zjistíme, že je mu 
věnováno v posledních letech extrémní pozornosti. Chladiče, které se používají u dnešních ULL letounů, 
jsou konstrukčně identické s automobilovými chladiči. Automobilky hledají cesty, jak přivádět vzduch 
k chladičům jen když je třeba. Např. automobilka BMW již delší dobu využívá systém lamel před 
chladičem, podobný systém se stále častěji objevuje u nově uváděných modelů většiny automobilek. 
Pokud jsou tyto lamely uzavřeny, tak dojde ke snížení odporu automobilu. Lamely se otevřou jen tehdy, 
když je třeba dodat k chladičům chladící vzduch, a to zcela automaticky. 
 

Autor práce pracoval na návrhu kapotáže a chlazení pro letouny VUT 001 Marabu (obr.3),  
VUT 061 Turbo (obr.4) a VUT 081 Kondor (obr.5) vzniklé na Leteckém ústavu. Letouny VUT 001 Marabu 
a VUT 081 Kondor jsou osazeny pístovým spalovacím motorem Rotax řady 912 a letoun VUT 061 Turbo 
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je osazen turbovrtulovým motorem. U turbovrtulového motoru je použit olejový chladič. K olejovému 
chladiči byly dostupné veškeré potřebné údaje, díky tomu bylo možno navrhnout chladicí kanál, který 
zajišťoval funkci i při rozdílných režimech letu. V případě motorů Rotax nebyly k dispozici tyto údaje a 
chladící kanál (v případě letounu VUT 081 Kondor) byl navržen na základě literatury [5]. V případě 
letounu VUT 081 Kondor jsou chladiče umístěny v chladícím kanálu. 
 

 

Obr. 3: VUT 001 Marabu – kapotáž a umístění chladičů 

Chladič oleje 

Chladič  
chladicí kapaliny 
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Obr. 4: VUT 061 Turbo – kapotáž a umístění chladičů 

 

Obr. 5: VUT 081 Kondor - chladicí kanál 

Pro samotný návrh chladicího kanálu je důležité znát parametry chladiče. Protože tyto parametry 
nejsou od prodejce motoru k dispozici, je třeba najít cesty, jak a které parametry je třeba znát,  
aby bylo možno navrhnout efektivní a spolehlivý chladicí systém. 

Chladič oleje 
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2. Cíl dizertační práce 
Pro návrh chladícího kanálu letounu je třeba znát tlakové ztráty chladiče na straně vzduchu. 

Na chladič se v tomto případě díváme z pohledu aerodynamiky, kde chladič představuje překážku 

pro proudící chladící vzduch. Tlakovou ztrátu nechceme znát jen z kvantitativního pohledu, ale také 

z pohledu kvalitativního. Díky kvalitativnímu popsání můžeme navrhnout účinnějších chladící kanál  

a chladič. 

 

Cíle dizertační práce jsou:  
1. Kvantitativní a kvalitativní měření chladiče 
2. CFD výpočet tlakové ztráty na elementu chladiče 
3. CFD validace zjednodušeného modelu chladiče s měřením 

 
K měření chladičů byla vybudována měřící trať (aerodynamický tunel). Nejprve je potřeba 

Prvním z dílčích cílů je tuto trať uvést do provozu a vybavit ji příslušnou měřící aparaturou. Po kalibraci 
měřící tratě bude přistoupeno k jednotlivým měřením chladiče. 
 

3. Současný stav poznání 
V disertační práci jsou popsány chladicí systémy a možnosti určování tlakové ztráty. Vzhledem 
menšímu rozsahu teze byla do této kapitoly vybrána pouze část věnující se měřícím tratím a zástavbám 
chladičů. 
 
Jedná se v podstatě o tratě konstrukčně velice blízké aerodynamickým tunelům. Tratě můžou být 
dvojího typu, a to s uzavřeným nebo otevřeným oběhem vzduchu.  
 

3.1.1. Měřící trať s otevřeným oběhem vzduchu 
Na obr. 6 je schéma jednoduché měřící trati pro měření chladičů s otevřeným oběhem vzduchu. 
 

 

Obr. 6: Schéma trati s otevřeným oběhem 

 
 Vzduchová část je tvořena upevňovacím rámem, uklidňovací komorou, vzduchovodem  
a ventilátorem. Uklidňovací komora může být opatřena usměrňovacími mřížemi. Trať je osazena 
potřebnými měřidly. Těmi se měří hodnoty tlaku a teploty před a za chladičem (měřidla 1 na obr. 6). 
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Objemový tok chladičem (rychlost) můžeme zjistit několika způsoby a to buď přímým měřením 
rychlosti, či nepřímým měřením (clona, protitlak…). 
 

V hydraulickém okruhu se pak na výstupu a vstupu z chladiče měří tlak a teplota chladicí 
kapaliny (měřidla 2 na obr. 6), dále je třeba měřit průtok. Na základě těchto naměřených veličin se 
určuje tepelný výkon chladiče, tlaková ztráta na straně chladící média. 
 

Vlastní chladič je pak uchycen na upevňovací rám, který má v sobě otvor přesně odpovídající 
velikosti činné plochy chladiče. U tohoto typu trati je to nejčastější a nejjednodušší způsob uchycení. 
Pro každý typ chladiče je vyroben patřičný upevňovací rám. Tento rám však může být i pohyblivý 
v jednom či ve dvou směrech. U pohyblivého upevňovacího rámu se však věnuje zvýšená pozornost 
utěsnění. 
 

Výhody: Nevýhody 

nízké pořizovací náklady vyšší energetická náročnost (vzduch) 

snadná a rychlá změna velikosti měřeného chladiče závislost teploty měření na okolní teplotě 

kompaktní provedení  

 

 

Obr. 7: Ukázka jednoduché otevřené měřící trati 
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3.1.2. Měřící trať s uzavřeným oběhem vzduchu 
Provedení měřící trati může být několik typů.  Existují trati podobné aerodynamickým tunelům. Další 
možností je mít „otevřený“ měřící prostor, kde je chladič umístěn stejně jako v případě otevřených 
měřící tratí. Uzavření okruhu dosáhneme umístěním měřícího prostoru do velké měřící komory viz obr. 
8.  

 

Obr. 8: Schéma trati s uzavřeným oběhem 

Tento typ je téměř identický, jako tomu bylo v případě otevřené trati. Velkou změnou je, že uklidňovací 
komora je umístěna do měřící komory, do které je přiváděn vzduch, pak dále pokračuje přes měřený 
chladič do vzduchovodu. Proudící vzduch pak cirkuluje v uzavřeném okruhu. Tento vzduch se ohřeje 
z větší části od samotného odvedeného tepla měřeným chladičem, z menší části pak cirkulací v trati. 
Z toho důvodu je do trati zařazen chladič proudu vzduchu, který umožní měřit chladič za různých 
tepelných podmínek. V některých případech je řízena i vlhkost uvnitř trati.  
 

Výhody: Nevýhody 

nižší energetická náročnost (vzduch) vyšší pořizovací náklady 

řízení podmínek měření (vzduch – teplota, vlhkost) sofistikovanější zařízení 
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3.2. Instalace chladiče 
Instalace chladiče je do značné míry rozhodujícím faktorem měření. V případě otevřených tratí 

se používá jednoduchá zástavba. To je zachyceno na obr. 7, kde je na desku s odpovídajícími rozměry 
činné plochy chladiče usazen chladič. V případě uzavřených tratí vycházející z aerodynamických tunelů 
je však situace variabilnější.  
Možné způsoby jsou uvedeny níže. 
 

Zástavba chladiče do měřícího prostoru jako clona 

Chladič je zastavěn do měřící prostoru jako clona. Viz. obr. 9. Chladič je přichycen k desce, ve které je 

otvor odpovídající činné ploše chladiče.  To umožňuje velkou rozměrovou variabilitu měřených 

chladičů. Statické odběry tlaků při měření tlakové ztráty na cloně jsou v těsné blízkosti clony (před i 

za clonou). Vír, který se za clonou vytvoří, komplikuje měření chladiče a v některých případech ovlivní 

i měření tlakové ztráty. 

 

  

 
Obr. 9: Průběh tlaků na cloně 

Výhody: Nevýhody 

velký rozměrový rozsah měřených chladičů vír vznikající za clonou ovlivňuje měření 

snadná instalace chladičů nemožnost měřit kvalitu proudu 
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Měření na části chladiče  
Chladič je vložen mezi části měřícího prostoru. Měří se jen na části chladiče. Tento způsob instalace 
umožňuje měřit pouze vlastnosti vzduchu. Tlakové ztráty jsou měřeny v těsné blízkosti před  
a za chladičem. V případě většího rozměru měřící sekce je možno měřit i kvalitu proudu. Tento způsob 
představuje nejsnadnější a nejrychlejší způsob měření tlakové ztráty. 
 

 
Obr. 10: Měření na části chladič 

Výhody: Nevýhody 

velký rozměrový rozsah měřených chladičů nemožnost měřit výkon chladiče 

snadná instalace chladičů  

možnost měřit kvalitu proudu  
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Zástavba chladiče do měřící sekce na Leteckém ústavu (LÚ) 
Pro měření v aerodynamickém tunelu na LÚ byl chladič instalován tak, aby nebylo měření 

ovlivněno zástavbou, a bylo možno měřit kvalitativně proud před i za chladičem. Dále zástavba musí 
umožnit měření silových účinků a měření výkonů. Protože způsoby instalací chladičů do měřících 
prostorů měřící tratí jsou často střeženým tajemstvím a běžně používaná instalace na desku 
nepřipadala v úvahu, tak se autor rozhodl pro vlastní řešení zástavby. Tato zástavba plně respektovala 
všechny požadavky. Zástavba byla inovativní pro měření chladičů, proto se během realizace objevilo 
několik problémů. 
 

Chladič je nainstalován do měřící sekce pomocí kompozicových tvarových dílců. Tyto dílce 
obsahují trysku, která redukuje původní průřez na průřez odpovídající rozměrům chladiče, dále je zde 
měřící box s drážkou pro sondy. Měřící box je před i za chladičem. Za měřícím boxem za chladičem je 
umístěn difuzor. 
 

Obr. 11: Zástavba chladiče do měřící sekce 

Prostor mezi rámy kolem chladiče a měřícími boxy byl utěsněn lepicí páskou. Mezera mezi měřícím 
boxem a rámem kolem chladiče byla navržena z důvodu plánovaného měření silových účinků  
na chladič tak, aby instalace neovlivňovala měření. 
 

Vlastní chladič byl uchycen za úchytné body na chladiči k rámu měřící sekce pomocí 
konstrukčních hliníkových profilů. To umožnuje velice snadnou instalaci různých provedení chladičů. 
Vlastní tvarové dílce je třeba vyrobit pro každý chladič nové. To však sebou nese nutnost vždy vyrobit 
pro daný chladič všechny části nové. Velká nevýhoda je v podobě náročnosti instalace (časové a 
finanční). Výhodou pak je, že je možno změřit velice přesně tlakovou ztrátu chladiče. Před a za 
měřeným chladičem je možné proměřit celý průřez, což umožňuje mít detailní informaci  
o rozložení rychlosti, tlaku, teploty, a dalších veličin v daném řezu. Vliv zástavby nemá negativní vliv na 
chování chladiče na rozdíl od používaných způsobů zástaveb.  
 

V průběhu měření se ukázalo, že je třeba vyřešit problém s utěsněním sond v měřících boxech. 
Zkoušelo se několik variant provedení od neutěsněných, po různá těsnění, až po posuvný pásek, který 
se ukázal jako ideální. Vliv těsnění sond a mezery mezi prvky pak mělo značný vliv na tlakovou ztrátu.  
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Obr. 12: Reálná zástavba chladiče 

 

Obr. 13: Reálná zástavba chladiče 

Výhody: Nevýhody 

zástavba neovlivňující měření malý rozsah rozměrů měřených chladičů 

možnost měřit kvalitu proudu finanční a časová náročnost zástavby 

možnost měřit výkony chladičů  

možnost měřit silové účinky chladiče  
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4. Měřící trať na Leteckém ústavu 
Jedná se o uzavřený aerodynamický tunel (měřící trať) s uzavřenou měřící sekcí. Viz. obr.17. 

 

Obr. 14: Model měřící trati na LÚ 

Měřící trať není určena jen na měření charakteristik chladiče, ale i na obecná aerodynamická měření. 
Existují dvě provedení měřící sekce. Jedna je určena pro měření v konfiguraci aerodynamický tunel, 
druhá je určena pro měření chladičů. Rozdíl je pouze v tom, že pro měření chladičů je měřící sekce bez 
stěn z plexiskla. Do rámu z hliníkových profilů je pak zastavěn chladič (viz. Zástavba do měřící sekce na 
LÚ). Základní parametry trati jsou uvedeny v tabulce níže. Parametry platí pro prázdnou měřící sekci. 

 

rozměry měřící sekce 500 x 700 -2000 m 

max. rychlost 60 m/s 

max. intenzita turbulence < 0.4 % 

Instalovaný chladící výkon 60 kW 
Tabulka 1: Základní údaje měřící tratě 

Celá měřící trať byla od samého začátku navržena modulárně a byly plánovány i 3 rozdílné rozměry 
měřících sekcí. Prioritní však byla největší z měřících sekcí, která byla také součástí dodávky měřící trati.  
 

Před dýzou (konfuzorem) je prostor pro síta a voštiny. Dále je v této části tunelu chladič sloužící 
k ochlazení proudu vzduchu, který se zahřívá samotným oběhem vzduchu v aerodynamickém tunelu. 
Instalovaný chladič v měřící trati je připraven na chladící výkon až 120kW, stejně tak i výměník 
instalovaný na střeše budovy. Zatím je však nainstalována jedna chladící stanice s kompresorem 
o výkonu 60kW. Přidáním druhé stanice a úpravou systému bude umožněno měřit komplexní 
vlastnosti chladičů. Tato úprava také přinese lepší rozsah regulace chladícího výkonu, zejména pak na 
jejím spodním rozsahu. V současné podobě je nejnižší výkon 10 %, což je pro aerodynamická měření 
příliš. Tento nejnižší výkon je dán vlastnostmi nainstalované chladící stanice. Nejnižší trvalé otáčky 
motoru chladicí stanice odpovídají právě 10%. Při regulaci pod 10 % by docházelo k neustálému 
vypínání a spínání kompresoru, což má za následek výrazné zkrácení životnosti kompresoru chladící 
stanice. 
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Součástí měřící tratě musí být i měřící aparatura. Měřící aparatura se průběžně doplňuje 
o  nové zařízení.  Stav ke konci května 2016 je následující: 
 
Tlakové převodníky: 
Omega PX655 – 01DI (nově zakoupený po měření chladičů) 
Omega PX655 – 10DI (nově zakoupený po měření chladičů) 
Omega PX655 –  50DI 
Omega PX655 – 25BDI 
Scanivalve ZOC 17 -8 portů 
 
Měřící sondy: 
Pitot – statická sonda 4ks (zakoupeny další 2ks po měření chladičů) 
Pěti otvorová sonda 
Teplotní sonda kombinující měření statického tlaku 
 
 
Horký drátek:  
MiniCTA (1 kanál) + teplotní čidlo 
Jednosměrná sonda  55R01 – 6ks 
Držáky sond pro jednu sondu:  
Krátká přímá 55H20 
Zahnutá o 90° 55H22 

 
Obr. 15: Ukázka držáků sond pro horký drátek 

 
Sondy jsou pak uchyceny do dvou traverzérů umožňující automatizovaný pohyb ve dvou osách.  
Pro kalibraci a rekalibraci tlakoměrů byl použit kalibrátor tlaku Druck DPI 615PC.  
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Pro čtenářovu představu je zde uvedena časová náročnost vybudování měřící trati od první technické 
specifikace po měření chladiče.  Veškeré technické náležitosti kolem měřící trati řešil autor práce sám. 
 
Pro daný rok jsou uvedeny nejvýznamnější činnosti spojené s měřící tratí: 
 
2011  myšlenka na stavbu měřící tratě 
2012  definice technické specifice trati 
2013 výběrové řízení, dodávka trati, oživení trati 
2014 nákup CTA, kalibrace měřícího prostoru 
2015 návrh a výroba zástavby chladiče, dovybavení CTA teplotním čidlem 
2016 měření chladiče  
 
Jak je z přehledu patrno, stavba měřící trati je časově, administrativně a také finančně velmi náročná. 
S rostoucími zkušenostmi také rostou nároky na přesnost a kvalitu výsledků a díky tomu dochází 
k vybavování tratě o nové přístroje a zařízení. Z důvodů velké administrativní zátěže nebylo možno 
měřící trať doplňovat průběžně o další měřící vybavení ihned po zjištění nedostatků stávajícího 
vybavení. Díky tomu pak nedošlo k měření komplexních charakteristik chladiče a měření silových 
účinků. Některé úpravy nebyly provedeny okamžitě, ale byly naplánovány v rámci většího balíku 
vylepšení. 
 

4.1. Zástavba chladiče do měřící sekce na LÚ 
Pro měření v aerodynamickém tunelu na LÚ byl chladič zastavěn tak aby nebylo měření 

ovlivněno měření zástavbou, bylo možno měřit kvalitativně proud před i za chladičem. Déle zástavba 
musí umožnit měření silových účinků a měření výkonů. Protože způsoby instalací chladičů do měřících 
prostorů měřící tratí jsou často střeženým tajemstvím a běžně používaná instalace na desku 
nepřipadala do úvahy, tak se autor rozhodl pro vlastní řešení zástavby. Tato zástavba plně respektovala 
všechny požadavky. Zástavba byla inovativní pro měření chladičů, tak se během realizace objevilo 
nemálo problémů. 

 
Chladič je nainstalován do měřící sekce pomocí kompozicových tvarových dílců. Tyto dílce 

obsahují trysku, která redukuje původní průřez na průřez odpovídající rozměrům chladiče, dále je zde 
měřící box s drážkou pro sondy. Měřící box je před i za chladičem. Za měřícím boxem za chladičem je 
umístěn difuzor. 
 

Obr. 16: Zástavba chladiče do měřící sekce 

Prostor mezi rámy kolem chladiče a měřícími boxy byl utěsněn lepicí páskou. Mezera mezi měřícím 
boxem a rámem kolem chladiče byla navržena z důvodu plánovaného měření silových účinků  
na chladič, tak aby instalace neovlivňovala měření. 
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Vlastní chladič byl uchycen za úchytné body na chladiči k rámu měřící sekce pomocí 

konstrukčních hliníkových profilů. To umožnuje velice snadnou instalaci různých provedení chladičů. 
Vlastní tvarové dílce je třeba vyrobit pro každý chladič nové. To však sebou nese nutnost vždy vyrobit 
pro daný chladič všechny části nové. Velká nevýhoda je v podobě náročnosti instalace (časové a 
finanční). Výhodou je pak, že je možno změřit velice přesně tlakovou ztrátu chladiče. Před a za 
měřeným chladičem je možné proměřit celý průřez, což umožňuje mít detailní informaci  
o rozložení rychlosti, tlaku, teploty, atd. v daném řezu. Vliv zástavby nemá negativní vliv na chování 
chladiče na rozdíl od používaných způsobů zástaveb.  
 

V průběhu měření se ukázalo, že je třeba vyřešit problém s utěsněním sond v měřících boxech. 
Zkoušelo se několik variant provedení od nezatěsněných, po různá těsnění, až po posuvný pásek, který 
se ukázal jako ideální. Vliv těsnění sond a mezery mezi prvky pak mělo značný vliv na tlakovou ztrátu.  

 

Obr. 17: Reálná zástavba chladiče 

Výhody: Nevýhody 

zástavba neovlivňující měření malý rozsah rozměrů měřených chladičů 

možnost měřit kvalitu proudu finanční a časová náročnost zástavby 

možnost měřit výkony chladičů  

možnost měřit silové účinky chladiče  

 

5. Měření chladičů  
 Byly měřeny 2 chladiče stejného typu. Zvolený chladič byl automobilový chladič o rozměrech činné 

plochy 650x345x26mm. Tento chladič byl zvolen z několika důvodů. Chladič byl použit jako testovací 

chladič v jiných zkušebnách chladičů a je ho možné srovnat. Činná plocha má vhodné zástavbové 

rozměry do použité měřící sekce.  
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5.1.  Měření tlakové ztráty 
Měření slouží pro zjištění základní vlastnosti chladiče – tlaková ztráta v závislosti na rychlosti chladícího 
vzruchu. Měření bylo prováděno na tzv. studeném chladiči – do chladiče nebyla přiváděna ohřátá 
chladicí kapalina.  
 
Popis měření: 
Na obr. 18 je schéma měření tlakové ztráty na chladiči.  
 

 

Obr. 18: Schéma měření 

 
Před i za chladičem jsou umístěny Prandtlovy sondy ( na obr. 18 označeny jako přední a zadní sonda), 
které jsou uchyceny v traverzérech. Sondy jsou během měření co nejdále od sebe (vždy 100mm od 
stěny), tak aby se vzájemně neovlivňovaly. Přední sonda je připojena na diferenciální tlakoměr, statický 
tlak je pak pomocí T spojky připojen k druhému diferenciálnímu tlakoměru, kam je připojen statický 
tlak ze sondy umístěné za chladičem. Díky tomu, že jsou sondy přímo propojeny statickými tlaky, tak 
je měřena přímo hodnota tlakové ztráty. Přední sonda slouží především k měření rychlosti.  Vzdálenost 
místa odběru statického tlaku je 175 mm před i za chladičem.  
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Na spodní straně boxů připojeným k chladiči jsou ve vzdálenostech 20, 40, 73, 93, 123, 163, 213 a 273 
mm od chladiče (před i za chladičem) odběry statického tlaku. (na obr. 31 označeny jako Odběr 
statického tlaku na stěně a Odběr statického tlaku na stěně – průměrováno). První dvě vzdálenosti 
(nejblíže k chladiči) mají odběrná místa tlaku po obvodových stěnách, odběry jsou propojeny do jedné 
hadičky, které vede do tlakoměru. (na obr. 31 označeny jako Odběr statického tlaku na stěně – 
průměrováno) To slouží k měření průměrné hodnoty statického tlaku ze stěn. Tlak na stěnách je měřen 
8 portovým diferenciálním tlakoměrem. Pro změření všech 16 portů bylo třeba přepojit hadičky. 
Měřící program zaznamenával spolu s tlaky i teplotu a další parametry. 
 

Použité měřící vybavení: 
Diferenciální tlakoměr Omega 2ks 
Diferenciální tlakoměr Scanivalve 8portů – 1ks 
Pitot-Statická sonda 2ks 
 
Zpracování naměřených dat: 
Nejprve bylo třeba přepočítat naměřenou rychlost pitot-statickou sondou na skutečnou rychlost. Viz. 
kalibrace sond (Graf 1). Poté se již do grafu vynesla závislost rychlosti proudění s naměřenou tlakovou 
ztrátou. Vyhodnoceny byly i tlaky naměřené odběry na stěně měřícího boxu. Tlaková ztráta chladiče je 
pak rozdíl tlaků před a za chladičem. V případě odběrů statického tlaku to byl vždy rozdíl tlaků 
měřených v identických vzdálenostech před a za chladičem. Průběh statického tlaku v rozdílných 
bodech měření byl analyzován za účelem vykreslení jeho průběhu před i za chladičem. 
 

 

Graf 1: Ukázka dat z kalibrace pitot-statických sond 
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Ukázka naměřených dat: 

 

Graf 2: Tlaková ztráta – porovnání míst měření 

 

Graf 3: Průběh statického tlaku a tlakové ztráty v závislosti na místě měření  
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5.2. Měření rozložení tlakové ztráty 
Toto měření je zajímavé především z důvodů aby se zjistilo jaký vliv má místo měření tlakové ztráty. 
 
Popis měření: 
Měření je identické, jako případě měření tlakové ztráty. Jediným rozdílem je to, že se po nastavení 
rychlosti přední Pitot- statická sonda přesune do místa, které je mimo měřený prostor. Zadní sodnou 
se pak postupně trasuje za chladičem. Krok byl zvolen 50mm v obou směrech. Byl nastaven časový 
interval, během kterého se neměřilo. Ten sloužil k tomu, aby se sonda stabilizovala po najetí na danou 
pozici. Poté se změřila hodnota tlakové ztráty za chladičem. Poté se sonda přesunula na další pozici. 
Celkově bylo měřeno 72 bodů. 
  
Použité měřící vybavení: 
Diferenciální tlakoměr Omega 2ks 
Pitot-Statická sonda 2ks 
 
Zpracování naměřených dat: 
Je identické, jako v předešlém případě. Z naměřené tlakové ztráty se pak vypočítala procentuální 
odchylka vůči referenčnímu bodu [100,100]. V tomto bodě se nastavuje rychlost proudu. 
Z procentuálních odchylek pak bylo vykresleno rozložení odchylky v prostoru.  
 
Ukázka naměřených dat: 

 

Obr. 19:Rozložení odchylky tlakové ztráty 

Odchylka tlakové ztráty se pohybuje v rozmezí -0.56 až 0.68%. Odchylka tlakové ztráty bude ovlivněna 
především deformací jemných vlnovců chladiče.  



 23 

5.3. Měření rozložení rychlosti před chladičem a za chladičem 
Měření rychlosti před chladičem bylo provedeno z důvodů zjištění kvality proudu vzduchu 
vstupujícího/vystupujícího z chladiče. Dále také z důvodu pozdějšího srovnání s CFD výpočtem. 
 
Popis měření: 
Pitot-statická sondy jsou uchyceny v treverzérech. Sondy jsou připojeny na diferenciální tlakoměry. 
Nejprve se nastaví požadovaná rychlost a poté se nejprve přední sondou proměří celý průřez – druhá 
sonda je mimo měřenou oblast, aby neovlivňovala měření. Opět se trasuje s krokem 50mm v obou 
směrech a celkový počet bodů je 72. Poté se při té samé rychlosti proměří prostor za chladičem a přední 
sonda je mimo měřenou oblast. Bylo měřeno několik vstupních rychlostí. 
 
Použité měřící vybavení: 
Diferenciální tlakoměr Omega 2ks 
Pitot-Statická sonda 2ks 
 
Zpracování naměřených dat: 
Z přepočtené rychlosti se nejprve vypočítal poměr dynamických tlaků v referenčním bodě [100,100] 
při nastavování rychlosti vůči konkrétnímu dyn. tlaku v daném místě.  
 

𝑘𝑛 =
𝑞0

𝑞𝑛
    

 
Touto hodnotou se pak přepočítala hodnota dyn. tlaku v daném místě. 
 

𝑞𝑝 = 𝑘𝑛𝑞𝑛                                   

 
A poté z hustoty odpovídající hodnotě při nastavování rychlosti se vypočítá rychlost.  
 

𝑣𝑝 = √
2𝑞𝑝

𝜌0
    

 
 
To slouží k tomu, abychom eliminovali vliv ohřevu vzduchu během měření. Během měření došlo 
k ohřevu proudu vzduchu o necelé 2°C.  
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Ukázka naměřených dat: 

 

Obr. 20: Procentuální odchylka rychlosti před chladičem 

 

Obr. 21: Procentuální odchylka rychlosti za chladičem 
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5.4. Měření intenzity turbulence 
Měření intenzity turbulence slouží k tomu, abychom dostali informaci o chování proudu za chladičem.  
 
Popis měření: 
Před každým měřením horkým drátkem je třeba provést kalibraci pro předpokládaný rozsah rychlostí. 
Kalibrace proběhla ve velkém měřícím prostoru. Bohužel však bylo třeba měřící soustavu rozpojit  
a poté složit v sekci s chladičem. To má za následek snížení přesnosti měření – naměřená rychlost  
už 100% neodpovídá rychlosti během kalibrace. Tato nepřesnost v tomto případě není překážkou, 
protože není důležitá absolutní rychlost, ale míra intenzity turbulence. 
 
Před chladičem je umístěna pitot-statická sonda, kterou se nastaví rychlost v referenčním bodě. Poté 
je sonda umístěna mimo měřící oblast horkého drátku. Za chladičem je pak nainstalován v traverzéru 
horký drátek. Tím je trasován prostor za chladičem s krokem 50mm v obou osách. Celkem je měřeno 
72 bodů. Po změření při jedné rychlosti, se změní rychlost a měření se opakuje. V měřící sekci je těsně 
za chladičem umístěno i teplotní čidlo. Toto čidlo slouží k provedení teplotní korekce. 
 
Použité měřící vybavení: 
Diferenciální tlakoměr Omega 1ks 
Pitot-Statická sonda 1ks 
Horký drátek mini CTA 
Teplotní čidlo k mini CTA 
 
Zpracování naměřených dat: 
Je identické jako při kalibraci měřícího prostoru. 
 
Ukázka naměřených dat: 

 

Obr. 22: Rozložení intenzity turbulence za chladičem 

Místa s vyšší mírou intenzity turbulence označují místa, kde jsou poškozeny lamely chladiče. 
K poškození dojde velice snadno při manipulaci chladiče vzhledem k jejich provedení.  
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5.5. Srovnání naměřených dat  
Srovnání bylo provedeno především z důvodu, aby byla validována neměřená data i s daty 
naměřenými ve zkušebně mající dlouholeté zkušenosti s měřením chladičů. Touto zkušebnou byla 
zkušebna firmy Autopal Hluk (Hanon Systems Autopal).  
 

Na identických chladičích (2ks) bylo provedeno měření tlakových ztrát v následujícím pořadí. 
Nejdříve byl chladič #1 změřen v trati na LÚ, poté byl předán na měření do Autopalu. Poté se opět 
změřil na LÚ. Chladič # 2 byl změřen nejprve opět na LÚ, poté byl změřen v Autopalu.  Po měření byl 
chladič #2 v Autopalu rozřezán, aby bylo možno na základě rozměrů provést CFD výpočet tlakové 
ztráty.  

 
 

 

Graf 4: Srovnání naměřených dat s měřením v Autopalu – měřeno pitot-statickou sondou 
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Graf 5: Srovnání naměřených dat s měřením v Autopalu – měřeno na stěně 

 

Naměřená data v Autopalu byla srovnána s měřením pomocí pitot-statických sond a pomocí měření 

na stěně.  
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Graf 6: Srovnání naměřených dat s měřením v Autopalu - dva vzorky, měření pitot-statickou sondou 

Po proložení polynomem a vypočtení hodnoty tlakové ztráty, tak aby ve všech měřených případech 
byla stejná rychlost, získáme následující tabulku. Ve všech případech měření na LÚ se jedná o tlakovou 
ztrátu naměřenou pomocí pitot-statických sond.: 
 

 tlaková ztráta [Pa] 

rychlost [m/s] chladič #1 chladič #1_r chladič #1 _A chladič #2 chladič #2_A 

1.0 19.60 -11.67 23.55 42.37 20.51 

2.5 94.78 39.62 84.25 120.48 85.03 

5.0 269.49 166.24 236.86 306.95 241.66 

7.5 505.94 344.26 453.79 563.78 459.67 

10.0 804.13 573.69 735.04 890.98 739.05 

12.5 1164.06 854.52 1080.61 1288.55 1079.82 

15.0 1585.74 1186.76 1490.49 1756.48 1481.97 
Tabulka 2: Rozdíl tlakových ztrát 
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Po dopočtení procentuální odchylky, kde budeme brát za referenční měření na chladiči #1  
v Autopalu, tak dostaneme následující hodnoty: 
 

 odchylka vůči chladiči #1 -H [%] 

rychlost [m/s] chladič #1 chladič #1 _r chladič #1_A chladič #2 chladič #2_A 

1.0 -16.80 -149.56 - 79.89 -12.90 

2.5 12.51 -52.97 - 43.00 0.93 

5.0 13.78 -29.82 - 29.59 2.03 

7.5 11.49 -24.14 - 24.24 1.30 

10.0 9.40 -21.95 - 21.22 0.55 

12.5 7.72 -20.92 - 19.24 -0.07 

15.0 6.39 -20.38 - 17.85 -0.57 
Tabulka 3: Procentuální rozdíl tlakových ztrát 

Jak je z této tabulky patrno, rozdíl mezi měřeními v Autopalu  je na obou chladičích  minimální. Největší 
chyba je při nízkých rychlostech. Při vyšších rychlostech je tato chyba max. 2.03%. V případě měření 
v trati na LÚ již tato chyba není zanedbatelná. 
 
V případě chladiče #1 před reinstalací se chyba pohybuje kolem 10% což je dáno rozdílným způsobem 
měření tlakové ztráty na LÚ a v Autopalu. V případě měření v Autopalu je chladič vložen do dřevěného 
rámu a tím pádem dojde k jeho utěsnění i po obvodu. V případě měření na LÚ nebyly nijak těsněny 
obvodové stěny na chladiči. 
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6. Závěr 
V práci bylo srovnáno několik přístupů k měření tlakové ztráty. Od měření v aerodynamické trati, tak 
CFD výpočtu. 
 

Aby bylo vůbec možno chladiče změřit, tak bylo třeba projít administrativním procesem 
výběrovým řízení na stavbu měřící trati. Trať uvést do provozu, vybavit ji měřící aparaturou, proměřit 
ji a odstranit její nedostatky.   
 

Velká část práce je věnována měření chladičů v této trati. Pro měření bylo třeba navrhnout 
vhodnou zástavbu chladiče do měřícího prostoru, to sebou neslo nemálo komplikací. Při měření 
chladiče byly uplatněny přístupy z klasického aerodynamického měření v tunelech a díky těmto 
přístupům bylo možno proměřit prostor před i za chladičem. Byly srovnány rozdílné přístupy měření 
tlakové ztráty (pitot-statická sonda, tlakové odběry na stěnách). Díky možnosti měřit celý průřez bylo 
dosaženo změření detailnějšího chování vzduchu procházejícího chladičem. Navržená zástavba 
chladiče umožňuje měření charakteristik proudu, dále umožňuje i měření silových účinků na chladič. 
Tento typ zástavby a měření proudového pole je dosti zásadním vylepšením stávajících měřících tratí 
používaných k měření charakteristik chladičů. Současné měřící trati měří chladiče z pohledu globálních 
veličin. Pokud je třeba proměřit proudové (teplotní) pole, tak se využívá soustava několika měřidel 
v definovaných bodech.  
 

Použití CFD výpočtu tlakové ztráty (na elementu chladiče) mělo ověřit možnosti použití tohoto 
přístupu, při znalosti geometrie použitého chladiče. CFD výpočet byl srovnán s naměřenou tlakovou 
ztrátou. Tento přístup se ukázal použitelný pro zjištění tlakových ztát.  

 
Velice zajímavou možností bylo srovnat naměřená data tlakové ztráty s měřením ve zkušebně 

věnujícím se měřením chladičům profesionálně. Touto zkušebnou byla zkušebna chladičů firmy 
Autopal Hluk. Rozdíly mezi měřením tlakové ztráty na LÚ a v Autopalu se výrazně nelišily. V této 
zkušebně velmi kladně hodnotili možnost proměření proudového pole před a za chladičem, které 
v této zkušebně není možno realizovat. Tento způsob měření doposud v praxi používán a naměřená 
proudová pole jsou velice vítána. Samotné měření neovlivňuje zástavba chladiče. Získaná data 
z naměřených proudových polí mají velký význam při vývoji nových chladičů a to zejména v kombinaci 
2 a více chladičů za sebou. 

 
Pomocí zjednodušeného modelu chladiče (Porous Zone) můžeme efektivně navrhnut či 

optimalizovat chladící kanál. Tento model velice přesně reprezentuje náhradu za chladič.  
Pro definování náhrady musíme zadat koeficienty, které zjistíme nejpřesněji na základě měření, 
případně je můžeme vypočítat opět pomocí CFD metod na základě znalosti geometrie elementu 
chladiče. Možnost predikce tlakové ztráty na základě znalosti geometrie elementu chladiče je velmi 
perspektivní, především pro výrobce chladičů, kdy může pomocí CFD výpočtu provést velké množství 
výpočtů budoucího chladiče.  

 
Na základě spolupráce při měření těchto dvou vzorků chladičů byla navázána velmi 

perspektivní spolupráce nejen na měření chladičů, ale i na jejich CFD výpočet. Velice kladně bylo 
hodnoceno měření celého prostoru za či před měřeným chladičem. Pozornost se upřela i na CFD 
přístupy výpočtů tlakových ztrát. Zejména pak dobrá shoda CFD predikcí tlakové ztráty s měřeními. 
Těchto poznatků je plánováno využít při vývojových pracích na nových typech chladičů  
pro významného automobilového výrobce. Naměřená data budou sloužit pro zadání vstupních 
parametrů do výpočetních modelů chladičů. Výrobce tím do značné míry zpřesní dosavadní návrhy 
chladičů ve specializovaných softwarech. CFD přístup je pro něj perspektivní především při kombinaci 
více chladičů. 
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Abstrakt 
Disertační práce je zaměřena na CFD výpočet a měření tlakové ztráty jako klíčový parametr ovlivňující 
návrh chladicího systému z pohledu aerodynamiky.   
 

Úvod práce je věnován způsobům chlazení pístových spalovacích motorů. Je zde uveden popis 
chladicího systému letounů, tak i automobilů. Na tuto část navazují charakteristiky chladičů  
a jejich určování. Poté jsou popsány základní typy měřících tratí pro měření těchto charakteristik  
a měřící trať na Leteckém ústavu. 

 
Praktická část práce se věnuje kalibraci měřící trati a měření chladičů. Dále byl proveden CFD 

výpočet na zjednodušené model chladiče, tak i na modelu prvku chladiče. Výsledky jednotlivých 
výpočtů byly vzájemně srovnány. Bylo provedeno srovnání s měřením ve specializované zkušebně 
chladičů. 
 
 
 

Abstract 
Dissertation thesis is focused on the aircraft cooling system optimization. The knowledge of the 
pressure loss is necessity for design of an optimal system. 
 

In the beginning of the thesis, the different designs of piston engine cooling systems are 
described for both aircrafts and automobiles. Other sections outline the determination of the coolers 
characteristics and describe the different test sections applicable for the characteristics measurement. 
The test section built at the Institute of the aerospace engineering is described as well. 
 

Practical part of the thesis describes the calibration of the test section. The measurements of 
the specific coolers were compared with the CFD simulation of two models - the simplified cooler 
model and cooler element model. Additionally, the measurements were compared with results 
obtained at specialized coolers testing facility.  
 


