
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce se zabývá popisem hydrodynamických jevů, které vznikají v důsledku 

proudění tekutin. Jsou to jevy, které se vyskytují v blízkosti našeho okolí a mohou být pozoro-

vány při každodenním životě. U každého jevu je uveden výčet reálných aplikací, které fungují 

na principu daných efektů. V závěru práce byl proveden Reynoldsův experiment. 
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Proudění tekutin, Venturiho trubice, Bernoulliho rovnice, Reynoldsovo číslo, turbulence 

ABSTRACT 

 
This bachelor’s thesis deals with the description of the hydrodynamic effects that arise from the 

flow of fluids. These are the effects that surround us and may be seen in our everyday lives. For 

each effect there is an outlist of real applications that operate on the principle of given effects. 

The thesis is ended with the Reynold‘s experiment. 
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1 ÚVOD 
Proudění tekutin (kapalin nebo plynů) se vyskytuje všude kolem nás. Za určitých podmí-

nek se díky proudění a obtékání těles mohou vytvořit určité hydrodynamické jevy a nestability. 

Tyto jevy a nestability mohou být více či méně významné pro inženýrské aplikace, ale můžeme 

se s nimi setkat i při běžných každodenních činnostech. 

Hlavní část předložené práce se skládá z teoretické rešerše jednotlivých jevů a nestabilit. U 

každého jevu je uveden jeho objevitel a způsob, jakým byl daný jev nalezen. Blíže je uveden 

popis a příčina vzniku. Dále je uveden výčet nejčastějších a nejzajímavějších reálných aplikací. 

V této práci byly shrnuty tyto jevy/efekty související s prouděním tekutin: 

- Coanda efekt 

- Venturi efekt 

- Magnusuv jev 

- Přechod z laminárního do turbulentního proudění 

U Venturiho efektu je podrobně pospáno využití pro nepřímé měření rychlosti/průtoku. 

K poslednímu jmenovanému byl proveden experiment s vyhodnocením hodnoty Re pro 

tři režimy proudění – laminární, turbulentní a přechodový režim.  
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2 COANDA EFEKT 

2.1 Objevitel 

Coandův jev je pojmenován po rumunském leteckém inženýrovi a matematikovi Henri 

Marie Jean Gustave Coandou, který se narodil 7. června v roce 1886 v Bukurešti. Na meziná-

rodním leteckém salonu v Paříži v roce 1910 představil svůj první bezvrtulový letoun s prou-

dovým pohonem, který pojmenoval Coanda 1910. Letoun se skládal z tryskového motoru s od-

středivým ventilátorem a následným spalováním. Použil vodou chlazený motor Clerget s vnitř-

ním spalováním se čtyřmi písty ve vedení pro pohyb turbíny. [1,2] 

Po skončení výstavy převezl svůj letoun do francouzského města Issy-les-Moulineaux, 

kde chtěl pouze ověřit motor, ale ne letět. Tento pokus bohužel skončil nehodou a letoun ihned 

po startu začal hořet. Avšak díky tomuto incidentu si Coanda všiml, že plameny a spálené plyny 

vycházející z motoru, jako by objaly trup letadla a boční strana letadla rychle vzplála. Po letech 

strávených výzkumem a studiem tohoto jevu vydal Coanda ve Francii v roce 1934 patent, který 

tento jev popisuje. [2] 

2.2 Princip 

Coanda efekt je jev, při kterém proudící tekutina přilne k blízké ploše povrchu, který ob-

téká. V důsledku tlakových poměrů vyvozených prouděním by ve volném prostředí došlo k při-

sávání tekutiny z okolí v blízkosti proudu. To však blízký povrch stěny neumožňuje, a proto 

má proud tendenci přichýlit se ke k ní vlivem tlakových sil, které jsou větší než síly setrvačné. 

Dokonce i když je povrch zakřivený od počátečního směru, proud má tendenci zůstat připojený. 

[3,4] 

 

2.2.1 Podmínka vzniku 

Vznik tohoto jevu je podmíněn charakterem proudění (rychlostí proudění, intensitou tur-

bulence), ale také geometrií obtékaného povrchu a fyzikálními vlastnostmi tekutiny. Ovšem 

klíčovým požadavkem pro existenci tohoto jevu je to, že primární proud a okolní tekutina musí 

být ze stejné látky (např. proud plynu v plynném prostředí nebo proudící kapalina v kapalném 

prostředí). Čili běžně pozorovaný jev známí jako efekt čajové konvice, kdy čaj při rozlévání 

konvice přilne k okraji hubice, není výsledkem Coanda efektu, ale je to jev způsobený kapilár-

ními silami. [3] 

 

 

 

 

Obr. 1 (a): Proud tekutiny kopíruje zakřivený povrch tělesa, 

(b): Proud tekutiny se přichýlí k blízkému povrchu stěny [5] 
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2.3 Použití 

Tento efekt lze použít ke změně směru proudění. Síly, které způsobují tyto změny ve 

směru proudění, způsobují stejnou a protilehlou sílu na povrchu, podél kterého proudí proud. 

Tyto síly indukované působením Coanda efektu mohou být využity k tomu, aby způsobily zve-

dání a jiné formy pohybu v závislosti na orientaci proudící tekutiny a povrchu, ke kterému 

proudí. Využití nalezneme v celé řadě odvětví. Zde je několik nejvýznamnějších a nejzajíma-

vějších příkladů. [4] 

2.3.1 Letectví 

Významné uplatnění tohoto jevu nalezneme v leteckém průmyslu, kde je cílem zvýšení 

vztlaku u letadel. Pomocí větrných klapek může být vzduch proudící kolem křídla nasměrován 

dolů, což způsobí zvýšení vztlakové síly (obr. 2). [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAR (no tail rotor), neboli vrtulník bez ocasního rotoru (obr. 3), je prestižní dokončení 

firmy McDonnell Douglas Helicopter Systems. Princip vrtulníku je poměrně komplikovaný. 

V zadní části je umístěn ventilátor, který žene vzduch skrz dvě štěrbiny nacházející se na pravé 

straně u konce ocasu. Tím dochází ke zvýšení rychlosti na pravé straně a snížení rychlosti na 

levé straně, kde se vlivem Coanda efektu změní směr proudění vzduchu a vytvoří se vztlaková 

síla dostatečně velká na to, aby vyrovnala působící točivý moment, a tedy možnost řízení stroje. 

[7] 

         1 - Přívod vzduchu 

2 - Ventilátor 

3 - Štěrbiny 

4 - Stabilizátor 

5 - Tryska 

6 - Vzduch od hlavního motoru 

7 - Průřez zadního nosníku 

8 - Vyrovnávací síla 

  

Obr. 2: Zvýšení vztlakové síly pomocí větrné klapky [6] 

Obr. 3: NOTAR systém [8] 
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2.3.2 Průmysl 

Primárními oblastmi, kde je využíváno tohoto jevu jsou aplikace v reakčních turbínách, 

vířivých rozprašovačích, technických galvanizací, chlazení válců a fluidních logických zaříze-

ních a v neposlední řadě v klimatizacích. [4] 

Velmi zajímavá aplikace je u vířivého rozprašovače, což je zařízení, které umožňuje roz-

klad kapaliny na velmi malé kapičky. Nejčastějším použitím je ostřik čelního skla automobilu 

pomocí speciální fluidické trysky (obr. 4). Ta umožňuje vyvolat průtokové pulzace bez jakých-

koliv pohyblivých mechanických součástí. Vlivem Coanda efektu kapalina kopíruje zakřivený 

povrch okraje a přichyluje se na stěny výstupního otvoru. [3,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

U klimatizačních jednotek Coandův efekt způsobuje to, že vzduch, který je vyfukován 

z difuzoru, se drží u stropu a šíří se dále. Dochází tak k lepšímu rozvodu vzduchu v místnosti. 

To samé platí i u vnitřní aerodynamiky automobilů. Odmlžovací klapky jsou nasměrovány tak 

aby obtékaly povrch skla kvůli lepšímu odmlžení. [3] 

V ropném průmyslu se využívá tzv. Coanda světlic 

(obr. 5). Při ropných vrtech vzniká velké množství od-

padního plynu, který je potřeba odstranit. To se provádí 

spálením plynu. Dříve bylo relativně obtížné efektivně 

tento plyn spálit, protože masivní plameny nebyly sta-

bilní a často docházelo vlivem silného větru k poškozo-

vání důležitých strojních zařízení a také k velké kouři-

vosti. Problémy byly vyřešeny použitím těchto světlic, 

které připomínají tvar sklenice na víno. Jsou umístěny 

nad ropnými tryskami. Odpadní plyn kopíruje tvar svět-

lice, a nakonec vystřelí nahoru, kde začne hořet přímým 

plamenem. [4] 

 

  

Obr. 4: Popis částí fluidické trysky [9] 

Obr. 5: Tvar světlice [10] 
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2.3.3 Medicína 

V medicíně je několik oblastí kde se tento jev vyskytuje. Například v kardiologii, způso-

buje oddělené proudy krve v pravé komoře srdeční. Speciální endotracheální trubice, která se 

používá pro umělé dýchání, využívá Coanda efektu na vedení vzduchu pro inflační účely1. Pod-

statnou roli má také v dýchacím traktu člověka, kde mění směr hlasivkového proudu. [3,4] 

2.3.4 Ostatní aplikace 

Velmi oblíbené konstrukční využití bývá u závodních vozů Formule 1. Efekt se využívá 

pro regulaci směru horkých výfukových plynů, které jsou pomocí Coanda efektu nasměrovány 

do difuzorů, kde se rychle ochlazují a způsobují velkou změnu tlaku vzduchu. Tento tlak je 

vyvíjen na plochu difuzoru, což způsobuje lepší trakci vozu. [12] 

 

Kromě výše popsaných inženýrských aplikací může být tento jev uplatněn v mnoha dal-

ších oblastech. Může mít na svědomí i změnu klimatu. Například na moldavské plošině v Ru-

munsku tvoří hřeben karpatských a transylvánských alp jakýsi oblouk. Coanda efekt způsobuje, 

že severní proudy vzduchu kolem tohoto oblouku jsou odkloněny na jihozápad a díky tomu 

převládá v této oblasti překvapivé středomořské mikroklima. Další využití nalezneme při fil-

traci dešťových vod u okapových žlabů. Aby nedocházelo k zanesení žlabu různými nečisto-

tami ze střechy domů (například listím), byla vynalezena jednoduchá přikrývka fungující na 

principu Coanda efektu, která separuje vodu a nečistoty (obr. 7). Na konci přikrývky je záhyb, 

po kterém voda ztéká do okapu a nečistoty dopadají dolů na zem. [4] 

 

                                                 

 

1 Nafouknutí plic. [11] 

Obr. 6: Tvar výfuku závodního vozu Formule 1 využívající Coanda efekt [13] 
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Obr. 7: Přikrývka okapového žlabu [14] 
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3 VENTURI EFEKT 

3.1 Objevení 

Objevitelem tohoto efektu byl italský inženýr a profesor experimentální fyziky Giovanni 

Battista Venturi, který od roku 1774 působil na universitě v Modeně v Itálii. V roce 1797 vydal 

písemnou práci s názvem: „Experimentální otázky týkající se bočního kontaktu proudění v te-

kutinách.“ Tato publikace byla napsána ve francouzštině a až v roce 1837 byla přeložena do 

angličtiny stavebním inženýrem Thomasem Tredgoldem. Venturi se ve své práci zabýval způ-

soby, kterými voda vytékala z nádrže přes různé typy vývodů. Jedním z nich byl vývod, ke 

kterému připojil tři manometrové trubice pro měření tlaku. Pomocí něj mohl změřit množství 

protékající vody bez použití nástrojů, které by nějakým způsobem ovlivňovaly průtok. Tento 

vývod Venturi postavil pouze v laboratoři a do jeho smrti (v roce 1822) nikdo nezkonstruoval 

větší a praktičtější přístroj. Až v roce 1888 inženýr Clemens Herschel jako první sestavil zaří-

zení pro měření množství protékající vody v potrubí. Jako uznání Venturiho experimentů 

Herschel pojmenoval toto zařízení jako Venturiho trubice. [15]  

3.2 Princip 

Venturiho efekt neboli hydrodynamický či aerodynamický paradox označuje skutečnost, 

že hodnota tlaku v proudící tekutině je nepřímo úměrná rychlosti proudící kapaliny. Jinými 

slovy v místech, kde tekutina proudí vyšší rychlostí dojde ke snížení tlaku. [16] Představme si 

Venturiho trubici (obr. 9) s vodorovnou osou při průtoku dokonalé tekutiny2, která se skládá z 

užší části o obsahu S2 a širší části o obsahu S1. 

                                                 

 

2 Bez rozptylu energie, a tedy při rovnoměrném rychlostním profilu. 

 

Obr. 8: Fotografie první zkonstruované venturiho trubice [15] 
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Rychlost proudící tekutiny v užším průřezu v2 bude vyšší než rychlost v1 v místě širšího prů-

řezu. Vyplývá to ze zákona zachování hmotnosti – neboli z rovnice kontinuity. Pro kontrolní 

objem, kterým proudí tekutina, musí být hmotnost tekutiny konstantní, a tedy její celková 

změna nulová. 

Základní tvar rovnice kontinuity pro stlačitelnou tekutinu: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ div(𝜌�⃗�) = 0.          (1) 

Uvažujme konstantní hustotu v celém objemu, tedy nestlačitelnou tekutinu: 

        
𝐷𝜌

𝐷𝑡
= 0,                  (2) 

rovnici lze upravit na tvar: 

                                                          div �⃗� = 0,        (3) 

po úpravách dostaneme integrální tvar rovnice kontinuity pro nestlačitelnou tekutinu: 

        𝑄 = 𝑣1 ∙ 𝑆1 = 𝑣2 ∙ 𝑆2.                 (4) 

Druhým předpokladem pro uskutečnění Venturiho efektu je zákon zachování energie vycháze-

jící z Bernoulliho rovnice. 

Obecný tvar Bernoulliho rovnice: 

              
𝑣2

2
+

𝑝

𝜌
+ 𝑈 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.                                                 (5) 

Tento zápis prokazuje, že součet kinetické, tlakové a potenciální měrné energie se na stejné 

proudnici pro stacionární proudění ideální tekutiny zachová. Se zvýšenou rychlostí tekutiny se 

také zvýší její měrná kinetická energie. Aby se zachovala podmínka zákonu zachování energie, 

musí se snížit hodnota statického tlaku (potenciální měrná energie) v užší části trubice. [18] 

 

 

 

 

Obr. 9: Venturiho trubice, pokles hladiny h2 je způsobený sníženým tlakem [17] 
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3.3 Použití 

Uplatnění tohoto efektu nalezneme v široké škále mechanismů a nástrojů. Nejčastěji se 

využívá k nepřímému měření rychlostí a průtoků kapalin. Na principu tohoto efektu jsou zalo-

ženy také různé ejektory, injektory, atomizéry (rozprašovače), vakuové pumpy, či karburátory. 

Zde je uveden výčet některých aplikací. 

3.3.1 Nepřímé měření rychlosti 

Přímé měření rychlosti částic proudící tekutiny je nepraktické, a proto se v praxi nepou-

žívá. Podstata nepřímého měření spočívá v tom, že rychlost proudící kapaliny ovlivňuje jinou 

veličinu, která se dá změřit snadněji. Mezi nejjednodušší metody patří měření tlaku a na základě 

Bernoulliho rovnice lze poměrně snadno dopočítat rychlost. [18] 

3.3.2 Pitotova trubice 

Tato trubice patří k nejstarším a nejjednodušším rychlostním měřidlům. Skládá se 

z piezometrické trubice, kterou se změří statický tlak a z Pitotovy trubice, která měří celkový 

(stagnační) tlak. Ústí Pitotovy trubice je vloženo proti proudu měřené látky. Využívá se 

zejména pro měření plynů a bezpříměsových kapalin, aby nedocházelo k zanesení trubice ne-

čistotami, a tedy nepřesnosti měření. [19] 

Vztah pro výpočet celkového tlaku 𝑝𝑐: 

𝑝𝑐 = 𝑝𝑠 + 𝜌 ∙
𝑣2

2
.            (6) 

Z tohoto výrazu vyplývá, že celkový tlak 𝑝𝑐 je roven součtu statického 𝑝𝑠 a dynamického tlaku 

𝑝𝐷: 

𝑝𝐷 = 𝜌 ∙
𝑣2

2
,      (7) 

dosazením do rovnice a následnou úpravou získáme tvar pro výslednou rychlost: 

𝑝𝑐 − 𝑝𝑠 = 𝜌𝑔Δℎ = 𝜌 ∙
𝑣2

2
,     (8) 

𝑣 = √2𝑔Δℎ.     (9) 

Vztah (9) je označován jako Torricelliho výraz pro výtokovou rychlost. [18] 

 

 

 

 

Obr. 10: Schéma Pitotovy trubice [20] 
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3.3.3 Prandtlova trubice 

Prandtlova trubice (Pitot-statická trubice) je rychlostní sonda, která snímá celkový i sta-

tický tlak na jednom místě, což je výhodou oproti Pitotově trubici. Je tvořena válcovým tělesem 

s půlkruhovým ukončením.  V ose trubice je otvor pro odběr celkového tlaku 𝑃𝑐, který je odvá-

děn vnitřní trubicí. Statický tlak 𝑃𝑠 je snímán boční drážkou na plášti válce a je vyveden druhou 

trubicí. Pro Prandtlovu trubici platí stejná rovnice (6) jako pro Pitotovu trubici a pro rychlost 

platí také rovnice (9). Využívá se pro měření rychlostí u letadel i u vozů formule 1. [18] 

3.3.4 Měření střední rychlosti průtoku 

Střední rychlost a průtok lze stanovit i jinými metodami. Nejčastěji se měření převádí na 

měření tlakového rozdílu mezi dvěma různými průřezy, což je přímím důsledkem Venturiho 

efektu. Mezi nejpoužívanější zařízení k měření okamžitého průtoku v potrubí patří dýza, clona 

a Venturiho trubice. [21] 

3.3.5 Clona 

Konstrukce clony je poměrně jednoduchá. Je to plochá nejčastěji kovová deska s otvorem 

uprostřed, která je vložena mezi dvě příruby v potrubí (obr. 11). Rozměry a umístění otvoru 

bývá různé, záleží na konkrétním typu použití. Snímače statického tlaku jsou umístěny těsně 

před a za clonou. Tlak v bodě 2 je menší než tlak v bodě 1. Výhodou clony je především jed-

noduchost konstrukce. Nevýhodou je to, že při měření znečištěným médiem snadno dochází 

k opotřebení hran clony, které jsou potřebné ke konkrétnímu měření. [19,21] 

3.3.6 Dýza 

Dalším typem měřiče je dýza, která je založena na stejném principu jako clona, ale nemá 

tak ostré hrany. Místo toho má zaoblené hrany natočené po směru proudění (obr. 11). Umožňuje 

tak měření vyššího průtoku a vyšších tlaků i při vysokých teplotách, a proto nachází časté uplat-

nění u vysokotlakých kotelních systémů. Je levnější než clona, ovšem nevýhodou je nižší přes-

nost. [19,21] 

Obr. 11: Zařízení pro měření střední rychlosti průtoku [21] 
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3.3.7 Venturiho trubice 

Nejpřesnějším měřičem je je Venturiho trubice. Skládá se ze vstupního konfuzoru, krátké 

válcové části se zúženým průřezem a z dlouhého výstupního difuzoru. Ačkoliv princip fungo-

vání tohoto zařízení je stejný jako u clony nebo dýzy, geometrie je navržena tak aby docházelo 

k co nejmenším ztrátám. Toho je dosaženo relativně plynulým přechodem do užší části a po-

stupným rozšiřováním. Tlak proudící tekutiny se vrátí na téměř původní hodnotu jako před 

zúžením. Největší výhodou jsou tak malé tlakové ztráty, přesnost měření, malé opotřebení a 

také nedochází k zanášení sedimenty, což umožňuje měření i znečištěného média. Jedinou ne-

výhodou jsou poměrně vysoké pořizovací náklady. [19,21] 

Pro výpočet průtoku uvažujme Venturiho trubici s vodorovnou osou a dokonalou tekutinou. 

Bernouliho rovnice mezi průřezy 1 a 2: 

  
𝑝1

𝜌
+

𝑣1
2

2
=

𝑝2

𝜌
+

𝑣2
2

2
.      (10) 

Rovnice kontinuity: 

   𝑣1 ∙ 𝑆1 = 𝑣2 ∙ 𝑆2,      (11) 

dosadíme do rovnice (10) a dostaneme výraz: 

𝑝1

𝜌
+

𝑄2

2𝑆1
2 =

𝑝2

𝜌
+

𝑄2

2𝑆2
2      (12) 

Pro určení průtoku bude platit: 

𝑄 = √
2∙(𝑝1−𝑝2)

𝜌∙(
1

𝑆2
2−

1

𝑆1
2)

      (13) 

Jelikož se měří rozdíl tlakových výšek, lze rovnici upravit do konečného tvaru: 

𝑄 = √
2𝜌𝑔Δℎ

𝜌∙(
1

𝑆2
2−

1

𝑆1
2)

      (14) 

[18] 

3.3.8 Atomizér 

S atomizérem neboli rozprašovačem se setkáváme v každodenním životě. Na tomto prin-

cipu fungují všechny spreje, parfémy nebo různé postřikovače. Rozprašovač se skládá z pístu, 

který stlačuje vzduch a nádržky obsahující kapalinu, která se má rozstříknout. Při stlačení pístu 

je vzduch vytlačován vysokou rychlostí přes malý otvor. Vysoká rychlost proudícího vzduchu 

sníží tlak v jeho blízkosti (Venturiho efekt). Nízký tlak způsobí nasátí kapaliny z nádržky. 

Kapky kapaliny se smísí se vzduchem a rozdělí se na velmi malé částice, které jsou následně 

vystříknuty skrz malý otvor. [22] 
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3.3.9 Karburátor 

Karburátor je součástí starších zážehových motorů automobilů, zahradních strojů, moto-

cyklů nebo čtyřkolek. Je to mechanismus, ve kterém dochází k míšení paliva a vzduchu na 

principu Venturiho efektu. Aby došlo k účinnému zapálení směsi ve spalovací komoře, musí 

být palivo a vzduch smíšené v ideálním tzv. stechiometrickém poměru. U zážehového motoru 

je to 14,7 jednotek vzduch na 1 jednotku paliva. Pokud je ve spalovacím prostoru více paliva 

než vzduchu (bohatá směs), tak palivo není správně spáleno a výpary unikají výfukovým ven-

tilem, což způsobuje jeho zbytečné plýtvání. Na druhou stranu, jestliže je ve spalovací komoře 

více vzduchu než paliva (chudá směs), pak se při zážehu generuje méně tepla, což vede k men-

šímu tlaku na píst a ztrátě výkonu. [22] 

3.3.10 Mechanismus karburátoru 

Při sešlápnutí plynového pedálu dojde k otevření škrticí klapky. Ta způsobí zvýšení 

proudu vzduchu Venturiho trubicí, což vyvolá pokles tlaku. V místě Venturiho trubice je umís-

těna ještě malá trubice, která je připojena k plovákové komoře s benzínem (obr. 13). Vzniklý 

podtlak způsobí nasátí benzínu touto trubicí, který se dále smísí se vzduchem. Množství benzínu 

vytlačeného trubicí je řízeno rychlostí proudícího vzduchu. Podle toho, jak řidič vozidla tlačí 

na plynový pedál, reguluje otevírání škrticí klapky a průtok benzínu. Díky tomu se v daném 

okamžiku vytvoří vhodná směs paliva a vzduchu, která dále putuje do spalovací komory. 

Ovšem při volnoběžných otáčkách motoru nedochází k dostatečné rychlosti proudění vzduchu 

a Venturiho efekt je potlačen. I při náhlé změně provozu motoru, jako je například rychlá ak-

celerace, Venturiho efekt dostatečně neúčinkuje. Z tohoto důvodu jsou v karburátoru další sys-

témy, které kompenzují tyto ztráty. Nevýhodou karburátorů je, že nedokáží udržet zcela přesný 

stechiometrický poměr, což má za následek nižší výkon motoru a vyšší emise. Proto se od nich 

v automobilovém průmyslu upustilo a přešlo se na mnohem přesnější elektronicky řízené vstři-

kování paliva. [22] 

 

 

  

Obr. 12: Schéma rozprašovače [22] 
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Obr. 13: Karburátor benzínového motoru [23] 
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4 MAGNUSŮV JEV 
Tento jev je velmi často pozorovaný při míčových sportech jako je např. fotbal, tenis, golf 

nebo baseball. Projevuje se jako odchylka od předpokládané trajektorie letícího míče. Ve spor-

tech se tato skutečnost označuje jako faleš. Pohybuje-li se v tekutině rotační těleso (např. koule 

nebo válec) otáčející se kolem své osy, nebo je-li rotující těleso ofukováno proudem tekutiny, 

působí na něj síla, která je téměř kolmá na směr proudění. Působící síla má za následek zakři-

vování trajektorie a způsobuje odchylku od předpokládané dráhy letu. [24] 

4.1 Historie 

První zmínka o tomto jevu pochází již z roku 1671, kdy jej popsal Sir Isaac Newton, který 

si efekt odvodil při pozorování tenisu na univerzitě v Cambridge. Dále se také tímto jevem 

zabýval v roce 1742 britský matematik a balistický výzkumník Benjamin Robins, který se za-

býval odchylkami projektilů. Dokázal, že na vystřelenou rotující kulku může působit příčná 

aerodynamická síla (proto se také často označuje jako Robinsonův jev). Nicméně v roce 1794 

vypsala Berlínská akademie cenu za vysvětlení příčin nepředvídatelného odklonu dělostřelec-

kých projektilů. Jako první se touhle problematikou zabýval významný německý fyzik a profe-

sor Heinrich Gustav Magnus působící na univerzitě v Berlíně. V roce 1853 jako první podrobně 

popsal tento jev ve své práci nesoucí název: „O odklonu projektilů a podivuhodnému fenoménu 

zaznamenaným v rotujících tělesech“. Magnus konal různé pokusy s vrženými koulemi a válci. 

Při jednom z jeho experimentů, použil mosazný válec uložený mezi dvěma ložisky, na který 

pomocí dmychadla foukal vzduch. Na válci byl namotaný provaz, který umožňoval roztočení 

válce. Roztočil tedy válec, nasměroval na něj proud vzduchu a všiml si silné boční odchylky. 

Magnus tak poznal, že se zabývá stejným jevem, který způsobuje atypický odklon projektilů. 

[25] 

4.2 Mechanismus 

Jev vzniká díky tomu, že rotující těleso, které letí vzduchem s sebou strhává mezní 

vrstvu3. Ta má velký vliv na to, jakým způsobem se bude pohybovat vzduch v okolí tělesa. 

Když těleso nerotuje, nebude na něj působit žádná síla, která by jej odkláněla. Proud obtékaného 

vzduchu je na horní i spodní straně symetrický viz. obr. 14(a). Když těleso rotuje kolem své 

osy, tak proudící vzduch na jedné straně urychluje a na druhé jej zpomaluje viz. obr. 14(b). 

Stagnační body 4se posunou a průtok již není symetrický. V souladu se zákonem zachování 

energie (Bernoulliho rovnice) vzniká na protilehlých stranách tlakový rozdíl a ten způsobí vznik 

boční síly. [26] 

  

                                                 

 

3 Tenká vrstva vzduchu v těsné blízkosti obtékaného tělesa. 
4 Místo, kde je relativně vysoký tlak a nulová rychlost proudící tekutiny. Rozděluje tlakové pole na dvě 

  části, kdy jedna proudí nalevo a druhá napravo okolo obtékaného tělesa. [26] 
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4.3 Síly působící na obtékané rotující těleso 

Při obtékání tělesa skutečnou tekutinou se bude měnit velikost i směr rychlosti tekutiny. 

Tekutina má totiž určitou viskozitu a ta vyvolává silové účinky. Obecně se silové účinky roz-

dělují na vztlakovou sílu FL a odpor tělesa FD. Vztlaková síla působí téměř kolmo na rychlost 

proudící tekutiny. Odpor tělesa představuje sílu, která působí proti směru pohybu. 

Odpor tělesa je vyjádřen vztahem: 

               𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝑆𝑣2,      (15) 

kde 𝐶𝐷 je součinitel celkového odporu, 

𝜌 – hustota prostředí  

S – příčný průřez tělesa 

𝑣 – relativní rychlost tělesa vůči proudící tekutině. 

Vzorec pro vztlakovou sílu: 

    𝐹𝐿 =
1

2
𝜌𝐶𝐿𝑆𝑣2,      (16) 

kde 𝐶𝐿 je součinitel tlakového odporu (vztlakový součinitel). [18] 

Z toho vyplívá, že vztlaková a odporová síla závisí na hustotě prostředí, relativní rychlosti tě-

lesa, průřezu a na součiniteli odporu. Ovšem pro obě síly platí odlišné koeficienty odporu. Dů-

ležitou roli má také rychlost otáčení tělesa a drsnost povrchu. Součinitel celkového odporu 𝐶𝐷 

není příliš závislí na rychlosti otáčení, naopak součinitel vztlaku 𝐶𝐿 je na této rychlosti poměrně 

hodně závislí. To znamená, že pokud bude těleso rotovat větší úhlovou rychlostí, tak bude mít 

patrnější odklon od původní trajektorie a Magnusův jev bude lépe pozorovatelný. Oba koefi-

cienty jsou také závislé na drsnosti povrchu tělesa. Při určitém rozsahu rychlosti proudění (resp. 

Reynoldsových čísel), může drsnost povrchu snižovat hodnotu součinitele odporu 𝐶𝐷 a zvyšo-

vat hodnotu součinitele vztlaku 𝐶𝐿. Je to proto, že drsnost pomáhá přitahovat více tekutiny ko-

lem rotujícího tělesa a k odtržení mezní vrstvy dojde později. Z tohoto důvodu není golfový 

míček hladký, ale je tvořený několika malými prohlubněmi. Při odpalu má rotující golfový mí-

ček menší odpor a vyšší vztlak, což znamená, že doletí dále než hladký míček. Nicméně těchto 

Obr. 14(a): Symetrický proud vzduchu okolo nerotujícího tělesa, 

(b): Nesymetrický proud vzduchu okolo rotujícího tělesa a vznik 

boční síly [26] 
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prohlubní nesmí být příliš mnoho nebo by došlo ke zvýšení odporu. Pomocí rozsáhlých expe-

rimentů byl stanoven optimální počet důlků. Dnešní golfové míčky jich mají přes 300. [26] 

4.4 Využití 

Jak již bylo uvedeno na začátku kap. 4, Magnusův jev se nejvíce projevuje ve všech mí-

čových sportech. Nejtypičtějším příkladem je zakřivení trajektorie fotbalového míče. Zkušený 

fotbalista dokáže při rohovém kopu nasměrovat míč tak, aby se stočil do brány. Nebo při pří-

mém kopu, kdy před hráčem stojí zeď tvořená několika protivníky. Fotbalista udá míči vhodnou 

rotaci a ten i v bezvětří obletí protihráče a směřuje na bránu (obr. 15).   Nicméně jeho praktické 

využití nalezneme i v technice, jako například v námořnictví v letectví nebo v balistice, kde 

ovlivňuje dráhu vystřelených projektilů. [24] 

4.4.1 Námořnictví 

Významný německý fyzik Anton Flettner se ve 20. letech 20. století snažil zdokonalit 

stavbu lodí, aby se snížil počet námořníků pro obsluhu plachetnic. V letech 1919-1920 vyvinul 

tzv. Flettnerův rotor. Je to vlastně velký rotující válec. Jestliže na válec bude působit boční vítr, 

Magnusův jev zapříčiní to, že plavidlo bude poháněno vpřed. Poprvé byl rotor využit samotným 

vynálezcem na lodi Buckau (obr. 16). Místo stěžňů s plachtami byly na lodi umístěny 2 vysoké 

plechové válce, přičemž každý z nich poháněl vznětový motor. Flettner chtěl dokázat spolehli-

vost jeho vynálezu a na jaře roku 1926 podnikl úspěšnou plavbu z Hamburku do New Yorku. 

Výhodou bylo snadné ovládání a také mnohem menší hmotnost něž mělo klasické oplachtění. 

Motory pro pohon válců, mohly být mnohem menší a úspornější než ty, které by byly potřebné 

pro pohon lodního šroubu. Nicméně myšlenka rotorové lodě se v minulých letech příliš neujala. 

[24] 

 

Obr. 15: Magnusův jev způsobí zakřivení trajektorie fotbalového míče [27] 
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4.4.2 Norsepower 

Norsepower je finská společnost se sídlem v Helsinkách, jejímž zakladatelem je úspěšný 

podnikatel Tuomas Riski. Společnost se od roku 2012 snaží zvýšit ekologii lodní dopravy po-

mocí modernizované verze Flettnerových rotorů. Ty jsou tvořeny několika velkými rotujícími 

válci z kompozitu a jsou poháněny pomocí elektromotoru. Jestliže jsou příznivé větrné pod-

mínky, rotory Norsepower umožní, aby byl snížen výkon hlavních motorů, čímž se do-

cílí úspora paliva. Rotory mohou být použity při výrobě nových lodí nebo jimi mohou být vy-

baveny stávající lodě. Provoz je plně automatizovaný a může být řízen posádkou přímo z pa-

luby. Řešení bylo testováno ve spolupráci s předními klasifikačními společnostmi, aby bylo 

zajištěno, že je robustní, odolné a bezpečné. Rotory Norsepower byly poprvé instalovány v roce 

2014 na palubě lodi společnosti Bore’s Estraden (obr. 17). Na základě nezávisle ověřených 

výsledků rotorové plachty snížily spotřebu paliva o více než 6 %. Tato nová technologie má 

potenciál úspory paliva až o 20 % u plavidel s větším počtem rotorů vyskytující se v oblastech 

s ještě příznivějšími větrnými podmínkami. Společnost Norsepower získala řadu ocenění za její 

inovativní technologii. V září roku 2015 vyhrála cenu Energy Efficiency Solution Award pořá-

danou organizací Fathom Maritime Intelligence za efektivitu v lodní dopravě. V červnu roku 

2016 získal jejich produkt ocenění Innovation of the Year v rámci soutěže Electric & Hybrid 

Marine Awards. Podle slov generálního ředitele Riskiho je hlavním cílem společnosti pokračo-

vat v rychlém prosazení tohoto produktu po celém světě. [29] 

  

Obr. 16: Loď Buckau využívající dva Flettnerovy rotory [28] 
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4.4.3 Letectví 

V minulosti existovala celá řada pokusů na sestavení letadla za pomocí Flettnerových 

rotorů. Jedním z nich byl letoun Plymouth A-A-2004, který byl zkonstruován třemi anonym-

ními vynálezci v roce 1930. Letadlo bylo vybaveno třemi Flettnerovými rotory a dvěma spalo-

vacími motory. Rotory vytvářely vztlakovou sílu a byly poháněny pomocným motorem. Druhý 

standardní letecký motor poháněl vrtuli, která zajišťovala tah. Údajně vynálezci provedli něko-

lik krátkých letů poblíž Long Island Sound. Jejich myšlenka bezkřídlového letadla se příliš 

neujala. Zásadním bezpečnostním rizikem bylo selhání pomocného motoru. I v případě že by 

byl zachován tah, tak by letadlo kvůli odstaveným rotorům neprodukovalo dostatečný vztlak a 

nebylo by schopné se udržet ve vzduchu. [30] 

Obr. 17: Rotory Norsepower na palubě lodi Ro-Ro společnosti Bore’s Estraden [29] 

Obr. 18: Letadlo s Flettnerovýmy rotory místo křídel [30] 
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4.4.4 Magnusův jev v přírodě 

Magnusův jev je také využíván v mnoha přírodních tvarech, jako jsou například javorová 

semínka ve tvaru vrtulky. Při pádu ze stromu konají rotační a translační pohyb. Spojení těchto 

pohybů vyvolává boční sílu, způsobenou Magnusovým jevem. Tato síla značně rozšiřuje rozsah 

dopadu tohoto osiva, což způsobuje evoluční výhodu. [31] 

 

  

Obr. 19: Tvar javorového semínka při pádu způsobí 

rotaci, která vyvolá vznik boční síly [31] 
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5 PŘECHOD Z LAMINÁRNÍHO DO TURBULENTNÍHO PROUDĚNÍ 
V rámci této kapitoly je popsán úvod do proudění skutečné tekutiny, při kterém může 

nastat laminární, přechodové nebo turbulentní proudění. V závěru kapitoly je popsán Reynold-

sův pokus. 

5.1 Proudění skutečných tekutin 

Prouděním nazýváme takový pohyb, při kterém pohyb tekutin převažuje v jednom směru. 

Skutečná tekutina je na rozdíl od dokonalé tekutiny viskózní (tj. s vnitřním třením) a stlačitelná. 

Viskozita se projeví tak, že sousední částice na sebe působí třecí silou. Na stěnách potrubí do-

chází k ulpívání částic. To znamená, že jejich rychlost na povrchu bude nulová a směrem ke 

středu potrubí bude narůstat. Viskózní tření také způsobuje hydraulický odpor neboli ztráty. 

Pro překonání hydraulického odporu se musí snížit mechanická energie, což se projeví pokle-

sem rychlosti a tlaku. [18] 

5.2 Laminární proudění 

Laminární proudění je jedním z případů proudění skutečné tekutiny při malých rychlos-

tech. Částice se pohybují v jednotlivých vrstvách (v překladu z latiny: lamina – vrstva), přičemž 

nedochází k jejich přemisťování napříč průřezem. Laminární proudění je značně jednodušší než 

turbulentní. Lze jej řešit integrací Navier-Stokesovy rovnice pro nestlačitelnou tekutinu: 

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
+ �⃗�𝑔𝑟𝑎𝑑�⃗� = −

1

𝜌
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 + 𝜈Δ�⃗� + �⃗�.    (17) 

Ovšem komplikovanější případy laminárního proudění je možné řešit numerickými metodami. 

Zároveň se také uplatňuje Newtonův vztah pro smykové napětí: 

                            𝜏 = 𝜂
𝑑𝜈

𝑑𝑦
.       (18) 

Tento výraz říká, že smykové napětí 𝜏 je úměrné dynamické viskozitě 𝜂 a gradientu rychlosti 
𝑑𝑣

𝑑𝑦
. Shoduje se s experimentálními výsledky, a tak přímo odpovídá skutečnosti. 

V praxi se laminární proudění vyskytuje velmi zřídka. Ve většině případů se jedná spíše o tur-

bulentní proudění. Laminární proudění nastává tehdy, jestliže tekutina proudí malými průtoko-

vými rychlostmi, průtočné kanálky jsou úzké a viskozita tekutiny je vyšší. Například u ložisek 

s hydrodynamickým mazacím filmem nebo v krevních cévách. [18] 

Obr. 20: Schéma laminárního a turbulentního proudění [32] 
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5.3 Turbulentní proudění 

Je proudění skutečné tekutiny při vyšších rychlostech. Je charakterizováno nepravidel-

ným, neuspořádaným a náhodným pohybem částic.  Pohybují se postupnou střední rychlostí 𝑣𝑠 

a tzv. fluktuační (turbulentní) složkou 𝑣 ,. Výsledná rychlost je dána vektorovým součtem těchto 

složek: 

                                      𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗ = 𝑣𝑠⃗⃗⃗⃗ + 𝑣′⃗⃗⃗⃗ .      (19) 

Fluktuační složka způsobuje, že se částice pohybují napříč průřezem. Díky tomu se zvyšuje tok 

hybnosti ke stěně potrubí a tekutina má poblíž stěny charakter laminárního proudění. Vnitřní 

třením vyvolává stejně jako u laminárního proudění smykové napětí. Avšak díky změně hyb-

nosti a pronikání částic mezi sousední vrstvy je vyvoláno tzv. přídavné napětí. Pro smykové 

napětí turbulentního proudění platí analogický vztah jako při laminárním proudění: 

                  𝜏 = 𝜂𝑡
𝑑𝜈

𝑑𝑦
 ,      (20) 

kde 𝜂𝑡 je turbulentní viskozita a 
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 je gradient střední rychlosti turbulentního proudění. Turbu-

lentní viskozita není fyzikální konstantou. Je složitou funkcí závisející na stavu proudící teku-

tiny a poloze uvažovaného bodu. V obecném případě se výsledné smykové napětí provádí souč-

tem napětí laminárního a turbulentního. Při použití Navier-Stokesovy rovnice pro turbulentní 

proudění, se musí tato rovnice doplnit složkou přídavného turbulentního napětí. Avšak obecné 

řešení rovnic pro turbulentní proudění nebylo doposud nalezeno. Díky tomu, že turbulentní 

viskozita není konstantou, nelze vyřešit exaktní matematický model. Nicméně existuje mnoho 

poloempirických modelů5, kterými lze na základě různých okrajových podmínek řešit turbu-

lentní proudové pole. [18,33,34] 

 

                                                 

 

5 Experimentálně ověřených. 

Obr. 21: Rychlostní profil. Laminární proudění má parabolický rychlostní profil a Turbulentní 

proudění má díky fluktuačním složkám mnohem plnější rychlostní profil [26] 
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Slovo turbulence znamená nahodilost, nepravidelnost, bouřlivost, zmatek. Tyto slova vy-

stihují charakter turbulentního proudění. Je to trojrozměrné, časově proměnné proudění, při 

kterém se nahodile mění rychlost, tlak, hustota, teplota apod. Kvůli tomu je přímá definice tur-

bulentního proudění velice obtížná a v současné době ještě neobjevená. Nicméně během po-

sledních desítek let bylo prokázáno že turbulentní proudění je tvořeno skupinou vírů, které jsou 

jinak nazývány koherentní struktury. [34] 

5.3.1 Turbulentní víry 

Pro turbulentní proudění je typické vytváření tzv. turbulentních vírů. Turbulentní víry 

není možné kvantitativně popsat, ale lze je definovat jako částice tekutiny, ve které je rotace 

vektoru okamžité rychlosti nenulová a prostorem se šíří nahodile. Vznik turbulentních vírů je 

proces třídění turbulentních rozruchů. To znamená, že jsou schopny odebírat energii střednímu 

proudění. Jednotlivé víry v proudících tekutinách nejsou samostatnými útvary, ale vzájemně se 

překrývají (jsou superponovány jeden na druhém). Při toku sypkých hmot se částice mohou 

otáčet, ale ne překrývat. Mohou vzniknout víry různých velikostí. Ty největší mívají zpravidla 

stejný rozměr, jako je velikost trubice nebo kanálu ve kterém proudí tekutina. Velké víry, které 

obsahují určitou energii se rozpadají na menší. Tvoří tak kaskádovitý proces, který je ukončen 

disipací energie nejmenších vírů na teplo. [34] 

Turbulentní proudění je nejrozšířenějším a nejvýznamnějším pohybem hmoty. Vyskytuje se 

téměř všude kolem nás. Např. cirkulace vzduchu v místnosti, proudění atmosféry, proudění 

v potrubí, vývařiště v jezech, úplavy za vozidly, letadly apod. Bez turbulentního proudění by 

bylo prakticky nemožné uskutečnit život, jaký známe. Nejužitečnější aplikací je míšení nebo 

přenos tepla a hmoty. Nejčastěji je to míchání dvou kapalin (např. barvy, nápoje, hrnec s vroucí 

vodou). Při požárech by vzniklý kouř pokračoval jako tok znečišťující látky, pokud by byl la-

minární. Ovšem v určitých situacích je turbulentní proudění spíše nežádoucí. Např. účinnost 

čerpadel by byla vyšší při laminárním proudění. [26,34] 

 

 

Obr. 22: Kaskáda turbulentních vírů [34] 
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5.4 Přechod z laminárního do turbulentního proudění 

Toky skutečné tekutiny jsou klasifikovány jako laminární nebo turbulentní. Pro každou 

geometrii průtoku existuje určitý parametr, který definuje, zdali se jedná o laminární nebo tur-

bulentní proudění. Tento parametr se nazývá Reynoldsovo číslo. Je to podobnostní číslo, které 

udává poměr mezi setrvačnými a viskózními silami. Vyjadřuje vliv vnitřního tření v důsledku 

viskozity dané kapaliny při proudění a je bezrozměrné. [34] 

     𝑅𝑒 =
𝑣∙𝐷

𝜈
       (21) 

kde 𝑣 je střední průřezová rychlost 

D – hydraulický průměr 

𝜈 – kinematická viskozita 

Toto číslo je pojmenováno podle anglického fyzika Osborna Reynoldse, který se jako první 

v roce 1883 zabýval touto problematikou. Prováděl pokus, kdy do skleněné trubice s proudící 

vodou vpouštěl barvivo. Dospěl k závěru, že při překročení kritické hodnoty přibližně 2320 

dojde k přechodu z laminárního proudění do turbulentního. Příčinou přechodu je ztráta stability 

při vyšším Reynoldsově čísle. Je-li Reynoldsovo číslo vyšší než kritická hodnota, neznamená 

to, že by se laminární proudění nevyskytovalo. Laminární proudění se nadále vyskytuje, ale je 

velmi nestabilní. I velice malé poruchy proudění mohou způsobit zhroucení laminárního prou-

dění. Pokud je Reynoldsovo číslo menší než kritické, jsou tyto poruchy potlačeny. Při určitých 

hodnotách Reynoldsova čísla se začínají vytvářet krátké úseky turbulentního proudění, které 

střídají delší úseky laminárního proudění (obr. 23). S náhodnou časovou délkou se v daném 

místě střídají periody laminárního a turbulentního proudění. [21,34] 

Obr. 23: Laminární, Přechodová a Turbulentní oblast v závislosti na Reynoldsově čísle [21] 
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Na začátku se tyto turbulentní úseky objevují ojediněle, ale postupem času je jejich výskyt 

četnější. Na konci přechodové oblasti zvyšují svůj objem nebo se vzájemně spojí až dojde k pl-

nému turbulentnímu proudění. Přechodové proudění je stále studovaný a v současnosti nepro-

bádaný problém. [21] 
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6 EXPERIMENT 
V laboratořích Odboru fluidního inženýrství se nachází měřící stanice, na které byl pro-

veden Reynoldsův pokus. Snahou bylo, pomocí nastavení vhodného průtoku, nasimulovat la-

minární, přechodové a turbulentní proudění a poté výpočtem určit Reynoldsovo číslo pro jed-

notlivé typy proudění. Vypočítané hodnoty byly porovnány s teoretickými hodnotami. Všechny 

typy proudění byly zaznamenány pomocí fotoaparátu. 

6.1 Pracovní postup 

Pro laminární proudění byl nastaven minimální průtok vody a poté bylo vpuštěno barvivo. 

Jemnou regulací ventilu byl nastaven takový průtok, při kterém bylo v trubici pozorováno la-

minární proudění. Stejný postup byl proveden také u přechodového a turbulentního proudění. 

Snahou bylo se co nejblíže přiblížit takové vizualizaci, jako je na obr. 25. 

 

 

Obr. 24: Schéma měřící stanice 
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Každý typ proudění byl zaznamenán alespoň ve dvou trubicích s odlišným průměrem. Při kaž-

dém pokusu byla zaznamenána teplota vody, ze které byla vypočítána kinematická viskozita. 

Dále byla změřena hmotnost vyteklé vody a čas, pro výpočet průtoku. 

6.2 Výpočty 

          Kinematickou viskozitu pro vodu v rozmezí teplot 0-100 °C lze aproximovat polyno-

mem: 

𝜈(𝑡) = 𝑎4𝑡4 − 𝑎3𝑡3 + 𝑎2𝑡2 − 𝑎1𝑡 + 𝑎0 ,   (22) 

pro koeficienty 𝑎𝑖 platí: 

𝑎4=3,161×10-14 

𝑎3=8,758×10-12 

𝑎2=9,536×10-10 

𝑎1=5,400×10-8 

𝑎0=1,768×10-6 

Hustota rovněž závisí na teplotě. Její hodnota byla stanovena z aproximačního polynomu 3. 

stupně: (23) 

𝜌 = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑡𝑖 

3

𝑖=0

,                                                                (23) 

kde 𝑎0 = 1002, 𝑎1 = −0,2716,  𝑎2 = 0,01047,  𝑎3 = −0,00027. 

 

 

Obr. 25: Laminární proudění se pohybuje téměř po přímce, při pře-

chodovém proudění se začínají objevovat drobné pulzace a při tur-

bulentním proudění dochází k intenzivnímu mísení částic kapaliny 
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Objemový průtok 𝑄𝑉 je stanoven ze vztahu: 

𝑉 =
𝑚

𝜌
, 𝑄𝑉 =

𝑉

𝜏
 ⇒  𝑄𝑉 =

𝑚

𝜌𝜏
 ,    (24) 

kde m je hmotnost vody, 𝜌 je hustota vody a 𝜏 je doba naplnění kbelíku. 

Rychlost proudící vody je určena z rovnice kontinuity: 

𝑣 =
𝑄𝑉

𝑆
 ,      (25) 

kde S je obsah potrubí. 

Pro výpočet Reynoldsova čísla platí vztah: 

            𝑅𝑒 =
𝑣∙𝐷

𝜈
 .     (26) 

 

Tab. 1: Naměřené a vypočítané hodnoty pro jednotlivé typy proudění  

Laminární proudění 

průměr 
[mm] 

teplota 
[°C] 

hmotnost 
[kg] 

čas 
[s] 

hustota 
[kg/m3] 

viskozita 
[m2/s] 

průtok 
[m3/s] 

rychlost 
[m/s] 

Re [-] 

30 17,5 4,58 900 999 1,07*10-6 5,09*10-6 7,206*10-3 202 

40 15,4 5,03 1020 999,3 1,132*10-6 4,93*10-6 3,927*10-3 139 

Přechodové proudění 

průměr 
[mm] 

teplota 
[°C] 

hmotnost 
[kg] 

čas 
[s] 

hustota 
[kg/m3] 

viskozita 
[m2/s] 

průtok 
[m3/s] 

rychlost 
[m/s] 

Re [-] 

40 14 9,7 210 999,5 1,176*10-6 4,62*10-5 3,67*10-2 1250 

25 14 8,6 330 999,5 1,176*10-6 2,6*10-5 5,57*10-2 1156 

Turbulentní proudění 

průměr 
[mm] 

teplota 
[°C] 

hmotnost 
[kg] 

čas 
[s] 

hustota 
[kg/m3] 

viskozita 
[m2/s] 

průtok 
[m3/s] 

rychlost 
[m/s] 

Re [-] 

25 13,9 11,05 180 999,5 1,179*10-6 6,14*10-5 13,13*10-2 2718 

40 13,2 11,92 65 999,6 1,202*10-6 1,83*10-4 14,6*10-2 4858 
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6.3 Záznam jednotlivých proudění 

 

 

6.4 Zhodnocení 

Vypočítané hodnoty Reynoldsova čísla se téměř shodují s teoretickými. Hodnoty pro la-

minární proudění nepřekročily kritickou hodnotu 2320 a také hodnoty pro turbulentní proudění 

nebyly menší. Hodnoty Reynoldsova čísla pro přechodové proudění se nepříliš shodovaly s kri-

tickým Reynoldsovým číslem, více tedy převládalo laminární proudění. Jak je vidět na obrázku, 

barevný pruh je zpočátku téměř přímí a poté se objevují zákruty, které nejsou nijak obzvlášť 

roztřepené jako u turbulentního proudění. Vizualizace se naprosto shodují s předpokladem. Ex-

periment byl ovlivněn určitými vnějšími vlivy, díky kterým nejsou hodnoty zcela přesné. Dáv-

kovače barviva (nerezové jehly) nejsou vycentrovány přímo do středu potrubí a na jejich kon-

cích se vytvářejí menší víry, které způsobují zpětné proudění. Na fotografii s turbulentním prou-

děním si lze povšimnout, jak barvivo nejdříve cirkuluje a až pak dojde k jeho unešení proudem 

vody.  

 

 

  

Obr. 26 Laminární proudění, přechod z laminárního do turbulentního proudění a turbulentní 

proudění 
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ZÁVĚR 
 Přestože všechny jevy/efekty proudící tekutiny popsané v této práci byly objeveny či 

popsány již před několika desítkami ne-li stovky let, využití v inženýrské praxi nachází neu-

stále. Zejména jsou zajímavé případy kdy využitím těchto jevů/efektů lze zlepšit parametry a 

tím pádem i účinnost strojů a zařízení. Magnusův jev je hojně pozorován v míčových sportech 

a jeho popis umožní čtenáři pochopit důvod nepředvídatelného chování falešných míčů. V práci 

je vyzdvižen a podrobněji popsán princip nepřímé měření rychlosti včetně potřebných rovnic. 

Objevení Coandova efektu předcházel neúspěšný pokus, díky kterému si Henri Coanda mohl 

tento jev odvodit. Z toho vyplývá skutečnost, že i při nezdaru můžeme objevit něco zcela no-

vého. 

Součástí bakalářské práce byl proveden experiment popisující Reynoldsuv pokus, tedy studium 

laminárního a turbulentního proudění, včetně přechodové oblasti. Tento pokus je známí již de-

sítky let. Všechny typy proudění byli úspěšně nasimulovány a zaznamenány. Součástí experi-

mentu byl teoretický výpočet, který se shoduje se skutečností.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

NOTAR vrtulník bez ocasního rotoru  - 

S obsah [𝑚2] 

v rychlost [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

h výška hladiny [m] 

𝜌 hustota kapaliny [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 

Q průtok [𝑚3] 

U potenciální měrná energie [J] 

𝑝𝐶 celkový tlak [Mpa] 

𝑝𝑆           statický tlak [Mpa] 

𝑝𝐷 dynamický tlak [Mpa] 

g gravitační zrychlení [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

FL vztlaková síla [N] 

FD odporová síla [N] 

CL součinitel vztlaku [-] 

CD součinitel celkového odporu [-] 

𝜏 smykové napětí [𝑁 ∙ 𝑚−2] 

𝜂 dynamická viskozita [Pa∙ 𝑠] 

𝑣𝑠 střední rychlost [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

𝑣′ fluktuační rychlost [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

𝜂𝑡 turbulentní viskozita [𝑁 ∙ 𝑚−2] 

Re Reynoldsovo číslo [-] 

𝑣 střední průřezová rychlost [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

D hydraulický průměr [m] 

𝜈 kinematická viskozita [𝑚2 ∙ 𝑠−1] 

t teplota [°C] 

𝑄𝑉 objemový průtok [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 

𝜏 čas [s] 

m hmotnost [Kg] 
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