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Úvod 
 

S pojmem znečištění se dnes člověk setkává velmi často. Co si pod tímto termínem 

ale vlastně máme představit? 

Pokud se jedná o znečištění v širším, obecném smyslu, pak je za znečištění 

považován souhrn atmosférických příměsí, které nepatří do stálého atmosférického 

základu. Tedy znečištění může být přirozené (např. prach ze sopečných erupcí, 

hoření meteoritů, příměsi organického původu jako pylová zrna, bakterie) i 

znečištění antropogenního původu (např. ze spalovacích motorů aut, továrních 

komínů či znečištění vznikající v důsledku zemědělské a pastevecké činnosti). V řadě 

případů však nelze odlišit, zda se jedná o antropogenní či přirozené znečištění. 

V užším smyslu, s nímž se setkáváme častěji, je znečištění definováno jako příměsi, 

které se dostávají do ovzduší v důsledku činnosti člověka. Jedná se tedy o znečištění 

jen antropogenního původu. Pokud budeme dále mluvit o znečištění, budeme mít 

na mysli právě tento užší smysl. 

Pojďme se nyní alespoň krátce zamyslet nad tím, jak člověk v průběhu staletí 

znečišťoval atmosféru a jak se měnil jeho náhled na problematiku znečištění. 

Člověk začal znečišťovat atmosféru již od dob, kdy si zapálil první oheň. Toto 

znečišťování ale znamenalo jen nicotné vlivy na atmosféru jako celek. Lze říci, že 

podobně tomu bylo v podstatě až do začátku průmyslové revoluce. Ale z hlediska 

jednotlivců v oblastech řeznictví, kožedělných dílen apod. přinášelo znečišťování již 

tehdy velké problémy na zdraví obyvatel, o čemž se můžeme přesvědčit např. 

z písemností od Senecy, jak je uvedeno v *1+. 

V době průmyslové revoluce v 19. století se stává znečištění významné v dobře 

lokalizovaných průmyslových oblastech. Tehdy bylo ale znečišťování vnímáno lidmi 

spíše pozitivně, coby jistá ukázka rozvoje. Jako příklad můžeme uvést pohledy 

s mohutnými kouřovými vlečkami z Ostravska z období první republiky. 



6 
 

Tento kladný postoj k znečišťování se začíná měnit v průběhu první poloviny 20. 

století. Přelom v pohledu však přinesla až tragická smogová katastrofa v zimě roku 

1952 v Londýně, která si vyžádala dle *1+ více jak 4000 lidských životů. Období 50. a 

částečně i 60. let 20. století bývá označován jako tzv. období strategie vysokých 

komínů. Řešení smogových situací bylo spatřováno v zajištění co největšího 

prostorového rozptylu, čímž bylo v průmyslových oblastech docíleno potřebného 

snížení emisí. Ideově strategický podklad odůvodňující stavbu vysokých továrních 

komínů poskytl první prototypový model Gaussovských rozptylových modelů, tzv. 

Suttonův model. Dle něj totiž, jak je odvozeno v *2+, velikost koncentrace kouře 

z komínů v místě na zemském povrchu s největší hodnotou znečištění je úměrná 
 

  
 , 

kde h značí tzv. efektivní výšku komínu, tedy součet stavební výšky komínu a vznosu 

vlečky (tj. dle *3+ výška osy vlečky, kdy je vlečka ve své „rovnovážné“ výšce a již dále 

nestoupá ani neklesá), který se počítá rozlišnými vzorci, jejichž některé příklady lze 

nalézt v *2+. Snížení koncentrací polutantů v blízkém okolí znečišťovatelů ale 

samozřejmě znamenal přenos tohoto znečištění (i když díky prostorovému rozptylu 

v menších koncentracích) na delší vzdálenosti. V této době byla Evropsky největším 

znečišťovatelem Velká Británie. Odtud se znečištění šířilo přes moře do Skandinávie, 

z čehož pramenily spory obou zemí. Problematikou znečištění se intenzivně 

zabývala Evropská hospodářská komise. Vznikl EMEP (Europian Measurement 

Evaluation Program) – program i evropská organizace sídlící v Norsku, která se 

zabývá průběžným modelovým a monitorovacím sledováním znečištění v Evropě, 

vyhodnocuje šíření emisí mezi jednotlivými státy. 

Od konce 60. – 70. let 20. století přerůstá situace kolem znečištění do současného 

chápání, tedy, že jedinou účinnou strategií z globálního hlediska je omezování emisí, 

neboť zdrojů znečištění je příliš mnoho. S používáním moderních technologií při 

spalování či plynofikací lidských obydlí bylo dosaženo výrazného snížení emisí.  

Novým problémem se od druhé poloviny 20. století naopak stává stále rostoucí 

automobilová doprava. Tento rostoucí trend v ČR za období 1950 – 30.6.2011 je 

zřetelně vidět z obr.1. 
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Obr. 1 – rostoucí počet automobilů v ČR (převzato z *4]) 

Pokud se podíváme na jednotlivé čtvrtě měst, je možné lokálně (v oblasti obytných 

domů) snížit množství emisí, způsobené hlavně zplodinami z aut z blízkých silnic, 

stavbou vhodných tvarů nových městských sídlišť, o čemž bude pojednávat tato 

diplomová práce. 

Tato diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV 

ČR, v. v. i., kde se studuje šíření znečištění mimo jiné pomocí fyzikálního 

modelování. 

První kapitola je věnována mezní vrstvě atmosféry (MVA). Postupně se v ní 

zabýváme turbulencí a zavedením pojmu mezní vrstvy v atmosféře, jejími 

jednotlivými částmi. Dále si pak zavedeme výchozí fyzikální rovnice atmosféry 

včetně způsobu vyjádření tření a aproximací těchto rovnic pro proudění v MVA. 

Nakonec se zmiňujeme o možných způsobech zkoumání MVA. 

V druhé kapitole se pak již zaměříme na jeden ze způsobů tohoto zkoumání – totiž 

fyzikální modelování. Vysvětlíme si princip podobnostní teorie, převedeme si 
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rovnice uvedené v první kapitole, kterými se řídí MVA, do bezrozměrného tvaru. 

Z teorie fyzikálního modelování se ještě podíváme na různá měřítka fyzikálního 

modelování. Poté se zaměříme na experimentální zařízení využívaná při fyzikálním 

modelování. Podíváme se na tunely obecně, způsoby měření kvalitativní 

(vizualizace) i kvantitativní (měření rychlostí a koncentrací). 

Od třetí kapitoly se budeme zabývat již experimentem prováděným v této 

diplomové práci. Zmíníme se o jeho volbě a zařízeních využitých během 

experimentu. V této diplomové práci jsme se zabývali měřením koncentrací. 

Nesledovali jsme však, jak je obvyklé, kouřovou vlečku, tj. v jednom či více bodech je 

vypouštěno znečištění a v síti bodů je pak měřeno množství koncentrací tam se od 

toho zdroje či zdrojů nacházejících, ale rozhodli jsme se pro způsob měření 

k tomuto inverzní. Tím myslíme, že sledujeme v jednom či v našem případě ve dvou 

bodech velikost znečištění a máme síť bodů, ve kterých postupně vypouštíme 

znečišťující příměs. Dále si uvedeme charakteristiky mezní vrstvy generované 

v tunelu během experimentu. Též si vysvětlíme, čím se musíme zabývat před 

samotným započetím měření koncentrací. 

V poslední, čtvrté kapitole si ukážeme výsledky, které daný experiment přinesl. Na 

konci kapitoly si pak uvedeme shrnutí těchto výsledků. 
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Seznam nejvýznamnějších symbolů 
 

A koeficient turbulentní výměny 

C koncentrace 

C* bezrozměrná koncentrace 

cp měrné teplo dokonalého plynu při konstantním tlaku 

cv měrné teplo dokonalého plynu při konstantním objemu 

d0 hladina posunutí (pošinovací tloušťka) 

Dm koeficient molekulární difúze 

e parciální (dílčí) tlak (napětí) vodní páry 

Ec Eckertovo číslo 

F síla 

ft třecí síla 

g tíhové zrychlení 

g* bezrozměrné tíhové zrychlení  

ga gravitační zrychlení 

 0 charakteristické gravitační zrychlení  

H  Hamiltonova funkce 

h efektivní výška komínu 

H výška budov 

H0 charakteristický rozměr (např. výška modelovaných budov, 
 výška zdroje) 

CH Coriolisova (horizontální) síla 

K  koeficient turbulentní difúze 

k  tepelná vodivost vzduchu 

Kn Knudsenovo číslo 

L Moninova a Obuchovova délka 

l směšovací délka 

L0 charakteristická délka  

Ma Machovo číslo 
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n látkové množství  

NA Avogadrovo číslo 

nd látkové množství suchého vzduchu 

nv látkové množství vodní páry 

P síla tlakového gradientu 

p tlak vlhkého vzduchu 

p* bezrozměrný tlak  

p0 charakteristický tlak  

pd tlak suchého vzduchu 

PH tlaková síla v horizontálním směru 

pi zobecněný impuls 

Pr Prandtlovo číslo 

Q teplo 

q teplo vztažené k jednotce hmotnosti 

qi zobecněná souřadnice 

R měrná plynová konstanta  

Rd měrná plynová konstanta suchého vzduchu 

Rv měrná plynová konstanta vodní páry 

r polohový vektor 

R* univerzální plynová konstanta 

Re Reynoldsovo číslo 

ReB stavební Reynoldsovo číslo 

Rek kritická hodnota Reynoldsova čísla 

Ri Richardsonovo číslo 

Ro Rossbyho číslo 

Sc Schmidtovo číslo 

St Strouhalovo číslo 

T teplota 

T* bezrozměrná teplota  

t* bezrozměrný čas  
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T0 charakteristická teplota 

 0 charakteristický čas   

Tv virtuální teplota vlhkého vzduchu 

    charakteristická teplotní diference  

Uδ střední rychlost proudění na horní hranici mezní vrstvy 

U vnitřní energie 

u vnitřní energie vztažená k jednotce hmotnosti 

u* frikční (dynamická) rychlost 

U0 charakteristická rychlost  

v  jednorozměrná rychlost proudění tekutiny 

V  objem 

v = (u, v, w) rychlost 

v* bezrozměrná rychlost 

      časově zprůměrovaná rychlost horizontálního proudění 

 v hladině zp 

   rychlost časově zprůměrovaného proudění v přízemní 

 vrstvě ve směru proudění v této vrstvě  

va vektor rychlosti v absolutní soustavě souřadné 

vQ výtoková rychlost 

w  mechanická práce vztažená k jednotce hmotnosti 

W mechanická práce 

w měrná vlhkost 

x* bezrozměrná souřadnice x 

xi libovolná prostorová souřadnice 

y* bezrozměrná souřadnice y 

z0 parametr drsnosti zemského povrchu 

α exponent u mocninového profilu rychlosti 

α měrný (specifický) objem 

ϴ potenciální teplota 

ϴ‘*    bezrozměrná odchylka potenciální teploty  
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    bezrozměrná střední hodnota potenciální teploty  

λ střední volná dráha molekul 

μ dynamická viskozita 

ν kinematická viskozita 

κ von Kármánova konstanta 

ρ hustota vlhkého vzduchu 

ρ*    bezrozměrná hustota 

ρ0 charakteristická hustota  

ρd hustota suchého vzduchu 

ρpříměs hustota příměsi 

ρv hustota vodní páry 

τ Reynoldsovo napětí 

τ* horizontální tečné vazké napětí v jednorozměrném případu 

τ0  tečné napětí působící od zemského povrchu 

τij složky Reynoldsova tenzoru napětí 

φ molekulární disipativnost kinetické energie středního pole 

 proudění 

φ*     bezrozměrná disipační funkce  

φc zdrojový člen 

Ω úhlová rychlost 

Ω0 charakteristický Coriolisův parametr  

 * bezrozměrná úhlová rychlost  

  gradient 

   bezrozměrný gradient  
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1 Mezní vrstva atmosféry 
 

1.1 Turbulence 
 

Pokud chceme poznat nějaký fyzikální děj, nejprve jej do detailů zkoumáme, poté 

vytvoříme matematický model daného problému a nakonec jej ověříme aplikací na 

jiný příklad, který by měl takto nově vzniklý model také popisovat. 

Právě uvedený postup je přístupem moderní fyziky zavedeným v 17. století Isaceem 

Newtonem. Pokud tento postup aplikujeme na turbulentní proudění, modely 

vytvořené tímto přístupem sice dobře popisují situaci, pro kterou byly odvozeny, při 

aplikaci na jiné případy však zpravidla selhávají, neexistuje tzv. univerzální model. 

Ten je dle [5+ definován jako model jednoznačně určený, definovaný uzavřenou, 

konečnou soustavou pohybových rovnic s daným počtem empirických konstant, 

která je schopna popsat všechny typy turbulentních proudů s danou přesností, 

v konečném čase a při použití dostupné výpočetní techniky. Jedním z přístupů 

k tomuto problému je tzv. zonální modelování, tedy nalezení konečného množství 

charakteristických typů turbulentních proudů. Proudění v každé zóně pak popisuje 

jiný model, problémem je však popis oblasti styku mezi jednotlivými zónami, kde je 

třeba modely na sebe napojit. Jinak se k tomuto problému přistupuje v *6]. Autor 

zde příčinu neúspěchu v dosavadním hledání univerzálního modelu vidí 

v neplatnosti tzv. principu oddělitelnosti, tedy, jak se píše v *6+, že chování tekutiny 

jako celku nelze odvodit z chování jeho jednotlivých jednoduchých prvků. 

Východisko autor spatřuje v hledání nového tzv. „holistického“ (z řeckého holos – 

celek) přístupu. Použití matematických metod založených na diferenciálním a 

integrálním počtu je při tomto zkoumání systému jako celku omezené.   

Proces poznávání zákonů turbulence nebyl stále ukončen, je provázen novými 

objevy s nečekanými důsledky v praxi. Proto je turbulence označována za poslední 

velký dosud nevyřešený problém klasické fyziky. 
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Definice turbulence 

Samotné zavedení pojmu turbulence je velmi obtížné, přesná matematická definice 

neexistuje. Východiskem je vyjmenování seznamu vlastností, které jsou společné 

pro všechny turbulentní proudy. Různí autoři k tomu přistupují odlišně. Zde si 

popíšeme zavedení definice turbulence uvedené v *7]: 

Proudění nazýváme turbulentní, pokud splňuje alespoň následující vlastnosti: 

1.  Nepravidelnost 

Tato vlastnost je vidět z pokusu (viz obr.1.1), který Osborn Reynolds popsal 

v článku zabývajícím se stabilitou proudění zviditelněným barvivem 

v potrubí o kruhovém průřezu vytékajícím ze zásobníku.  

a. Když je rychlost proudění dostatečně nízká, proužek barviva vytváří 

rovnou čáru uvnitř trubice 

b. Zvyšováním rychlosti dochází v určité vzdálenosti od vtoku 

k promíchávání barviva, ke vzniku vírů různých velikostí, o čemž se 

můžeme přesvědčit osvětlením pomocí jiskrového výboje. Proudění 

je tedy nepravidelné. 

  

 

Obr. 1.1 – Reynoldsův experiment (převzato s úpravami z *6]) 

2. Difuzivita 

Jinak řečeno veličiny transportované proudem (hybnost, hmota, pasivní 
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příměsi) jsou přenášeny daleko rychleji než při molekulární difúzi. V *6] se 

uvádí, že součinitel molekulární difúze tekutin je minimálně o dva řády 

menší než je typická hodnota součinitele turbulentní difúze, u planetárních 

proudů (atmosférické jevy či proudění v oceánech) pak dosahuje rozdíl 

dokonce až řádů sedm.   

3. Velká hodnotu Reynoldsova čísla, tj.    
    

 
, kde U0 je charakteristická 

rychlost proudění (např. rychlost dostatečně daleko od povrchu), L0 

charakteristický rozměr délky (např. povrchu), ν kinematická viskozita.  

Jedná se o poměr inerciálních a vazkých sil. Je jedním z podobnostních 

čísel, o kterých bude více zmíněno v podkapitole 2.1. Nezbytnost velké 

hodnoty Re je patrná z Reynoldsova pokusu zmíněného v bodu 1. V [5] 

se uvádí, že pro proudění v trubici o průměru d, rychlosti ve středu 

trubice U0, je kritická hodnota, kdy proudění přechází z proudění 

laminárního do přechodového režimu (viz dále), velikost Reynoldsova 

čísla 2300. 

4. Obsahuje intenzivní fluktuace vířivosti, které jsou trojrozměrné 

Tato vířivost souvisí s vírovými vlákny. Vlákna  se vyskytují v náhodných 

místech a s náhodnou orientací, čímž je vektorové pole fluktuací vířivosti 

prostorové.  

5. Disipativnost 

Tato vlastnost poukazuje na kaskádovitý přenos energie proudění. Přenos 

energie probíhá od měřítek velkých k malým, kde se energie přeměňuje 

v teplo. Tedy pro zachování turbulence musí být energie do proudu neustále 

dodávána z vnějšku (např. nehomogenitami středního proudu).  

6. Spojitost 

Turbulentní pohyby všech měřítek jsou daleko větší než pohyby 

molekulární. Díky kontinualitě tedy můžeme turbulenci popisovat 

makroskopicky. 

7. Jedná se o proudění 

To znamená, že turbulence je vázána na makroskopický pohyb tekutiny 

oproti např. teplotě, která souvisí s pohybem molekulárním. 
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Zastavme se ještě chvíli u tohoto posledního bodu. Existují tři základní režimy 

proudění:  

 laminární (včetně klidu), kdy se částice tekutiny pohybují uspořádaně, 

vzájemně po sobě kloužou ve vrstvách 

  přechodové, tj. stav, kdy dojde ke ztrátě stability proudění 

 turbulentní, které bylo popsáno výše  

Příklady turbulence 

Proudění, které můžeme pozorovat v přírodě či v technické praxi je až na výjimky 

turbulentní. Přesto se s laminárním prouděním setkáváme např. při tání ledovců či 

pohybu maziva v ložiscích. Uveďme teď některé příklady proudění turbulentního: 

 Turbulence za mříží 

Jedná se o proudění, které vzniká za mřížkou s pravidelnými čtvercovými 

otvory. Mřížková turbulence je významná pro svou snadnou praktickou 

realizovatelnost i příznivé vlastnosti (téměř homogenní struktura, vysoce 

isotropní,…). 

 Volné smykové vrstvy 

Tyto vrstvy se vyskytují tam, kde je paprsek tekutiny vyfukován do klidného 

prostředí nebo při odtržení mezní vrstvy. 

 Úplavy 

S úplavy se setkáváme např. na vodní hladině v proudu za tělesy (třeba pilíři 

mostů).  

 Volná konvekce 

S tímto typem proudění vznikajícím v důsledku teplotního gradientu se 

setkáváme např. u konvektivních oblaků (cirrocumulus, altocumulus,…) či na 

povrchu Slunce 

 Mezní vrstvy 

Pojem mezní vrstvy zavedl roku 1904 Prandtl na Heidelberském kongresu. 

Máme - li desku, na kterou nabíhá proud tekutiny, od náběhové hrany se 

začíná vyvíjet mezní vrstva, tedy oblast v blízkosti pevné stěny, kde 

nemůžeme zanedbat působení vazkých sil. Výška vrstvy se s rostoucí 
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vzdáleností od náběhové hrany desky zvyšuje, od jisté vzdálenosti se 

proudění stává turbulentním. 

Podobnosti takto zavedené mezní vrstvy se spodní částí atmosféry si všimli i 

meteorologové. 

    

1.2 Mezní vrstva atmosféry 
 

V analogii k desce lze v meteorologii uvažovat zemský povrch, nabíhající proud 

tekutiny je pak proud vzduchu.  Nejspodnější vrstva vzduchu se tře o zemský 

povrch, dochází ke ztrátám hybnosti proudění. Tento deficit je doplňován 

transportem hybnosti z volné atmosféry (viz dále), což je spojeno se vznikem 

tečných napětí, které působí proti směru proudění. U země jsou největší, s výškou 

klesají, až na hranici mezní vrstvy vymizí. 

Mezní vrstvu atmosféry (MVA) pak můžeme definovat jako část troposféry 

bezprostředně přiléhající k zemskému povrchu, v níž je ve směru horizontálním 

pohyb určen přibližnou rovnováhou síly tlakové PH, Coriolisovy CH (vertikální složka 

Coriolisovy síly je zanedbatelná – přibližně o čtyři řády menší než je síla zemské tíže 

– a proto horizontální složku Coriolisovy síly budeme zkráceně nazývat jen silou 

Coriolisovou) a brzdící silou tření ft, tj.  

                                                                     0.  (1.1) 

Pokud si v atmosféře vytyčíme vertikální sloupec proudícího vzduchu s jednou 

podstavou v úrovni zemského povrchu o jednotkovém horizontálním průřezu, lze 

sílu tření vyjádřit vztahem 

                                                                           ,  (1.2) 

v němž    je tečné napětí, jež působí od zemského povrchu na dolní podstavu 

uvažovaného sloupce,   Reynoldsovo napětí vytvářené na horní podstavě díky 

pohybu vrstev vzduchu výše. Pokud vztáhneme PH, CH k témuž objemu vzduchu, lze 

psát 
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                                                                0.  (1.3) 

Ve směru vertikálním platí v MVA přibližná rovnováha tíhové síly, vertikálního 

tlakového gradientu a sil vztlakových (Archimedovských). 

MVA dosahuje dle [2] 0,5 - 2 km od zemského povrchu. Její výška bývá někdy 

ztotožňována s hladinou 850 hPa, která odpovídá přibližně výšce 1,5 km nad zemí. 

Rozsah MVA je však závislý na mnoha okolnostech (charakter zemského povrchu, 

rychlost proudění, stabilitní podmínky). 

Atmosféru nad mezní vrstvou, kde jsou třecí síly zanedbatelné, nazýváme volnou 

atmosférou. Rovnováha sil ve směru vertikálním je zcela analogická, ve směru 

horizontálním, jak už bylo řečeno, neuvažujeme sílu třecí. 

MVA můžeme ještě dále členit na: 

1. Laminární podvrstvu 

Laminární podvrstva bezprostředně přiléhá k zemskému povrchu. Její 

tloušťka je řádově nejčastěji 10-3 m i méně. Vyskytuje se jen nad vyhlazenými 

povrchy, jakými jsou sněhová pokrývka, klidná mořská hladina či blátěný 

povrch. Tato vrstva omezuje přenos tepla či vlhkosti výše. 

2. Přízemní vrstva 

Přízemní vrstva dosahuje výšky cca 50 m. Vyznačuje se přibližnou 

konstantností tření s výškou, směr větru se s vertikální souřadnicí výrazně 

nemění. Proto bývá také někdy nazývána vrstvou konstantního toku (např. 

hybnosti, turbulence). Tato třecí síla zde podstatně převyšuje zbývající 

horizontální síly PH a CH. Tím můžeme místo vztahu (1.3) v přízemní vrstvě 

psát 

                                                                0  (1.4) 

Jak se uvádí v *2], v praxi bývá přízemní vrstva vytyčována podmínkou 

                                                          0,        (1.5) 

Pro vertikální profil rychlosti větru v této vrstvě, jak je uvedeno v *2+, platí 

následující vztahy: 

 Logaritmický profil 
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                                                   ( )  
  

 
  

    

  
  (1.6) 

Tento vztah platí při indiferentním teplotním zvrstvení. Zde je    označena 

rychlost časově zprůměrovaného proudění v přízemní vrstvě ve směru 

proudění v této vrstvě, protože jak již bylo uvedeno, se zde směr proudění 

s výškou moc nemění. 

Dále      
    

 
 je tzv. frikční (dynamická) rychlost,    von Kármánova 

konstanta, která dle *2+ má velikost zhruba v rozmezí 0,36-0,41 a    

parametr drsnosti zemského povrchu. Jak se uvádí v *2], lze parametr 

drsnosti názorně interpretovat jako jistou efektivní výšku drsných elementů 

na zemském povrchu (např. budovy, vegetace). Jeho orientační hodnoty jsou 

pro různé příklady povrchů uvedeny v *2+. Za všechny zmiňme alespoň 

zastavěné plochy, pro které je uváděna hodnota parametru drsnosti 

zemského povrchu v rozmezí  
 

  
 

 

  
 průměrné výšky staveb. 

Pokud je na zemském povrchu vysoká, drsná, ale horizontálně homogenní 

vrstva elementů (např. městská zástavba, les), je vhodné, jak je rovněž 

uvedeno v [2+, na místo předchozího vztahu psát 

                                                 ( )  
  

 
  

       

  
                                  (1.7)  

V ( . ) je    tzv. hladina posunutí neboli pošinovací tloušťka, jež vyjadřuje 

posun hladiny nulové rychlosti od hladiny zemského povrchu do výšky drsné 

vrstvy. Výraz má tedy fyzikální smysl až od výšky      a platí   (  )  0. 

 Při odvozování vztahu (1.6), který je uveden v *2+, byla užita okrajová 

podmínka    ( )  0 pro   0. Jak je rovněž ukázáno v *2+, lze však 

vzhledem k interpretaci z0 tuto podmínku upravit na    (  )  0. Tím vztahy 

(1.6) a (1.7) přejdou na 

                                                ( )  
  

 
  

 

  
                                    (1.8) 

                                         ( )  
  

 
  

    

  
                                (1.9) 

 Mocninový profil 

                                                ( )       (
 

  
)   (1.10) 
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Tento empirický vztah lze užít při obecném teplotním zvrstvení.       značí 

rychlost horizontálního proudění změřenou ve zvolené hladině     , 

exponent   pak charakterizuje stabilitní podmínky. Jak se jeho hodnota 

stanovuje, je uvedeno v [2+. Pro silnou instabilitu se zde uvádí hodnota 

zhruba 0,1, pro velmi silnou stabilitu 0,8 a při indiferentním zvrstvení *2] 

uvádí hodnotu 1/7. Tento profil je dle *8+ platný až od vyšších částí přízemní 

vrstvy, ale lze jej užít až do výšek zhruba 600 m nad zemským povrchem. 

 Vyjádření vertikálního profilu rychlosti větru v přízemní vrstvě 

s použitím Moninovy a Obuchovovy délky L 

Jak je odvozeno v [1], lze za předpokladu okrajové podmínky    0 pro 

  0 psát 

                                    ( )  
  

 
 ln  

    

  
   

 

 
        0  (1.11) 

Pokud si zavedeme okrajovou podmínku    0, pro      platí 

                               ( )  
  

 
 ln  

 

  
   

(    )

 
            (1.12)  

V těchto dvou vztazích je   bezrozměrný parametr, který je třeba určit 

empiricky. 

Zavedení Moninovy a Obuchovovy délky L je uvedeno např. v *2]. Zde si pro 

ilustraci jen uveďme, že při stabilním teplotním zvrstvení MVA, můžeme 

fyzikální význam L orientačně interpretovat jako výšku hladiny, ve které 

teoreticky existuje rovnováha mezi mechanickou produkcí a termicky 

podmíněným tlumením turbulence. 

 

Přízemní vrstva je v městské zástavbě, jak se zmiňuje *8+, modifikována. Na 

tyto okolnosti již bylo poukázáno v pracích *9], *10+, *11+ či *12+. Ve městech 

se nachází velké množství budov rozličných výšek a vzájemného rozestavění. 

Tyto stavby jsou obklopeny většími či menšími silnicemi, křižovatkami, někdy 

třeba parky. Toto je výčet jen některých drsných elementů nalézajících se ve 

městech, které ovlivňují proudění a turbulentní struktury ve vrstvách MVA 

do několika desítek metrů nad zemským povrchem. 
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Obr. 1.2 – MVA ve městě (převzato z *8]) 

 

Jak se píše v *8+, lze na základě prací *13+ a *14] v městských oblastech 

rozdělit přízemní vrstvu na následující části (viz též obr. 1.2): 

 Městský baldachýn -  od zemského povrchu do přibližně průměrné 

výšky budov nebo pošinovací tloušťky. 

 Drsná podvrstva – sahající do výšky, v níž se stává proudění 

horizontálně homogenní, dle *14+ je výška odhadnuta na 2 – 5 

násobek průměrné výšky budov, podle *15] 2,5 – 3 násobek této 

výšky. 

 Inerciální podvrstva – zde lze již vertikální profil popsat logaritmickým 

zákonem (viz obr. 1.3). 

 

Obr. 1.3 – vertikální profil rychlosti ve městě (převzato z *8]) 
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Jak již bylo uvedeno, proudění ve městech závisí na rozestavení budov zde. 

Tvary a chování závětrných vírů jsou pro odlišné geometrie městské zástavby 

různé. Jak se píše v *16+, lze při orientaci podélné osy ulic kolmo ke směru 

větru vypozorovat dle poměru výšky budov H a šířky mezery mezi budovami 

W následující strukturu proudění v oblasti budov: 

a) Izolovaná struktura závětrných vírů 

Pokud jsou budovy relativně hodně vzdálené (H/W<0,4), je struktura 

proudění podobná případu na volném prostranství. 

b) Interagující závětrné víry 

Při přiblížení budov (H/W<0,7), se objevují v proudění struktury 

závětrných vírů vznikajících v důsledku vzájemného ovlivňování 

proudění kolem budov. 

c) Klouzavé proudění 

Při dalším přiblížení budov začíná hlavní proud vzduchu klouzat nad 

střechami budov, mezi budovami vzniká závětrný vír nezávislý na 

hlavním proudu. 

 

 

Obr. 1.4 – struktura proudění v závislosti na poměru H/W (převzato z 

[16]) 

Pokud je orientace ulice a směru proudění odlišná, vzniká v ose ulice 

ve směru proudění závětrný vír tvaru šroubovice, tzv. spirální vír. 
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Situaci při náběhu směru větru 45 stupňů vůči podélné ulici přibližuje 

obr. 1.5. 

 

Obr. 1.5 – tzv. spirální vír (převzato z *17]) 

Uvážíme-li budovy vytvářené konečnými bloky kvádříků, objeví se 

mezi nimi, dle [17+, i horizontální vír, tzv. rohový vír, jak ukazuje 

obr.1.6. 

 

 

Obr. 1.6 - tzv. rohový vír (převzato z *12+) 

  

3. Spirální vrstva 

Ve spirální vrstvě již ubývá vliv tření od zemského povrchu, na jejím okraji 

pak je již nulový. Proto zde dochází s rostoucí výškou ke stáčení větru -  na 

severní polokouli doprava, na jižní doleva. Jindy se této vrstvě také říká 

vrstva Ekmanova či Taylorova. 

Podrobněji se o mezní vrstvě zmiňuje *2+ či *18]. 

 

1.3 Výchozí fyzikální rovnice atmosféry 
 

V této kapitole se budeme zabývat soustavou rovnic, kterými se řídí pohyb vzduchu 

v atmosféře. Nejprve, jelikož vzduch je tekutina, se podíváme, jakých postupů 
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můžeme užít při studování mechaniky tekutin. Poté v rámci úrovně studování 

tekutin nejjednodušší uvedeme již zmíněné rovnice. 

Metody mechaniky tekutin 

Jak uvádí *5], k popisu tekutin můžeme přistupovat na třech úrovních: 

1. Molekulární 

Za použití nejvyšší úrovně, tekutinu modelujeme jako soustavu molekul, 

jejichž pohyb se řídí soustavou Hamiltonových rovnic: 

                                                               
  

   
  (1.13)  

                                                                
  

   
  (1.14)  

V těchto rovnicích H je tzv. Hamiltonova funkce, qi zobecněná souřadnice a 

pi zobecněný impuls. Index i = 1,…N , kde N označuje počet molekul. 

2. Kinetické 

Při této úrovni se užívá statistických metod. Tato metoda je popsána v *19]. 

 

Mezi úrovní 1 a 2 lze ještě zařadit metodu označovanou jako buněčný popis, 

kdy je plyn tvořen soustavou „molekul“, jejichž chování je dáno 

jednoduchými pravidly. Podrobněji se o této metodě zmiňuje *5]. 

 

3. Makroskopické 

Úroveň nejnižší předpokládá, že tekutina je kontinuum. O tom, zda k popisu 

daného problému můžeme přistupovat na této z hlediska popisu 

nejjednodušší úrovni, rozhodujeme obvykle pomocí Knudsenova čísla Kn, 

které je dáno poměrem mezi střední volnou dráhou molekul λ a nejmenším 

reprezentativním délkovým měřítkem l: 

                                                                
 

 
  (1.15) 

  

Prostředí považujeme za spojité, pokud je Kn << 1. 

Jak uvádí *6+, je tato podmínka u vzduchu za běžných podmínek splněna. 
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Pokud je Kn dostatečně malé, dochází k oddělení měřítek molekulárních a 

makroskopických pohybů tekutiny. Můžeme uvažovat v analogii ke 

hmotnému bodu „částici“ tekutiny, což je elementární objem tekutiny, který 

je: 

 Dostatečně velký, abychom nemuseli uvažovat molekulární 

strukturu, tj. řádově 106 molekul, čímž můžeme vyjádřit fyzikální 

veličiny (hustota, rychlost, teplota,…) jako průměrnou vlastnost 

molekul v tomto objemu obsažených 

 Dostatečně malý, abychom mohli jeho vlastnosti v daném čase 

považovat za konstantní 

 Dostatečně malý, aby nevyvolával kompenzační pohyby v okolí 

Tedy fyzikální pole veličin jako je hustota či rychlost můžeme považovat za 

spojitou funkci času a polohy v prostoru. Tato představa nám umožňuje 

popsat vzduch atmosféry a jeho pohyb rovnicemi, které si dále uvedeme. 

 

1. Stavová rovnice 

Vzdušný obal Země si lze rozdělit na 3 složky: 

 Suchá a čistá atmosféra 

 Voda, která se zde vyskytuje ve všech třech skupenstvích (vodní pára, 

vodní kapky a ledové krystalky) 

 Znečisťující příměsi 

 

Obr. 1.7 – složení čisté, suché atmosféry (převzato z *20]) 
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Pro suchou a čistou atmosféru, tedy plynný základ atmosféry o určitém 

procentuelním složení (viz obr. 1.7), jež se dle *2] v podstatě nemění do 

výšek kolem 90 – 100 km nad zemským povrchem a má z 

termodynamického hlediska vlastnosti ideálního plynu, platí stavová 

rovnice, jejíž odvození lze nalézt např. v *21+: 

                                                                (1.16)  

V této rovnici je indexem d označeno, že se veličiny vztahují k suchému 

čistému vzduchu -  pd je jeho tlak, ρd hustota, T teplota a Rd měrná 

plynová konstanta suchého čistého vzduchu, jejíž hodnota je dle [7] 287 J 

kg-1 K-1. 

Vodní páru lze rovněž, pokud nedochází ke změně fáze, přibližně 

považovat za ideální plyn. Můžeme pro ni psát stavovou rovnici 

                                                                  (1.17) 

Zde index v označuje, že veličiny se vztahují k vodní páře – e je její dílčí 

(parciální) tlak (napětí), ρv hustota, T teplota a Rv měrná plynová 

konstanta vodní páry, která je dle *2] rovna 461 J kg-1 K-1.  

 

Jak je dokázáno v *21+, platí stavová rovnice i pro směsi dokonalých 

plynů. Směs dokonalých plynů je opět dokonalým plynem. Potom pro 

směs suchého čistého vzduchu a vodní páry, které dohromady nazýváme 

vlhkým vzduchem, můžeme napsat stavovou rovnici, jejíž odvození lze 

nalézt v *22] 

                                                                   (1.18)  

V této rovnici je 

        dle Daltonova zákona celkový tlak vlhkého vzduchu  

         celková hustota vzduchu 

     (  0, 0  ) měrná plynová konstanta vlhkého 

vzduchu, kde   
  

     
 označuje měrnou vlhkost 

     (  0, 0  ) virtuální teplota vlhkého vzduchu 
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     Tuto rovnici můžeme přepsat po zavedení měrného (specifického) 

objemu   
 

 
  

                                                                                      (1.19) 

 Dle [21+ lze stavovou rovnici pro vlhký vzduch také přepsat do tvaru 

                                                                    (     )
   

 
  (1.20)       

 V této rovnici je T teplota vlhkého vzduchu, V jeho objem, R* univerzální 

plynová konstanta, jejíž hodnota je dle *22] 8,3136 J mol-1 K-1, nd, resp. 

nv označuje látkové množství suchého vzduchu, resp. vodní páry. 

 Jak se píše v *23+, látkové množství n je základní veličinou SI, pro niž platí 

vztah 

                                                                                 
 

  
  (1.21) 

 N je počet elementárních entit (např. atomů, molekul, iontů) chemicky 

stejnorodé soustavy a NA Avogadrovo číslo. 

 Jednotkou látkového množství je mol, což je látkové množství soustavy, 

která obsahuje tolik elementárních částic, kolik je atomů v 12g uhlíku 

  
  . 

 

2. Zákon zachování hmoty 

Zákon zachování hmoty je vyjádřen rovnicí kontinuity. Rovnice 

kontinuity bývá formulována pro hustotu ρ či měrný (specifický) objem 

 . Její odvození je možné najít např. v *5+ či *24]. 

V advektivním tvaru  ji lze napsat pro ρ, resp. pro α takto : 

                                               
  

  
  ( .  )  0  (1.22) 
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resp.  

                                                
  

  
  ( .  )  0  (1.23)  

Použitím Eulerova rozvoje vyjadřujícím souvislost mezi individuální a 

lokální časovou změnou obecné skalární funkce f(x,y,z,t): 

                                                
  

  
 

  

  
  .    (1.24)  

 jehož odvození je možné nalézt v *24], lze rovnici kontinuity pro hustotu 

ρ přepsat v divergentním tvaru: 

                                                
  

  
  .    0  (1.25)  

Zde    je v [24+ nazýván hustotou toku tekutiny, v *25] tokem hmoty. 

3. Zákon zachování energie 

Zákon zachování energie je vyjádřen první hlavní větou termodynamiky. 

Ta říká, že existuje stavová funkce U nazývaná vnitřní energie, pro kterou 

platí, že množství tepla d   přijatého soustavou je rovno přírůstku vnitřní 

energie dU této soustavy a mechanické práci d   vykonané touto 

soustavou. Toto můžeme vyjádřit následující rovnicí 

                                                                (1.26)  

nebo při vztažení k jednotce hmotnosti plynu 

                                                                 (1.27)  

kde jsme vztáhnutí k jednotce hmotnosti vyjádřili použitím malých 

písmen k označení analogických veličin jako v rovnici (1.26). 

Označení veličin, tzv. dějových,   ,     ,     .    ,     vlnkou ~ 

znamená, že se nejedná o totální diferenciál, tedy že hodnota této 

veličiny závisí na integrační dráze. 

Naproti tomu veličiny dU, resp. du, tzv. stavové, jsou totálním 

diferenciálem. 

První hlavní věta termodynamická bývá uváděna v různých tvarech. Jako 

příklady často užívaných uveďme dva ((1.28) a (1.30)), jejichž odvození je 

možné nalézt v *22]. 
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                                                                    (1.28) 

V této rovnici cv je měrné teplo dokonalého plynu při konstantním 

objemu 

                                              (
   

  
)       .  

  

  
  (1.29) 

Druhým tvarem je 

                                                                 (1.30)  

Zde cp označuje měrné teplo dokonalého plynu za konstantního tlaku 

                                               (
   

  
)       .      (1.31)    

Mezi veličinami cp a cv platí známý Mayerův vztah 

                                                              (1.32) 

    

R je označena měrná plynová konstanta daného dokonalého plynu. 

 

4. Zákon zachování hybnosti 

Zákon zachování hybnosti je formulován druhým Newtonovým 

pohybovým zákonem. 

Ten může být při vztažení k jednotkové hmotnosti částice v absolutní 

(inerciální) souřadnicové soustavě (ASS), tedy souřadnicovém systému, 

jež se nepohybuje vůči světovému prostoru, zapsán symbolicky 

následovně 

                                                      
    

  
     (1.33) 

  

Levá strana označuje změnu vektoru rychlosti v ASS (vztažení k ASS 

označeno indexem a). Pravá strana rovnice součet všech sil vztažených 

k jednotce hmotnosti, které v této soustavě na danou částici působí. 

ASS si můžeme zvolit jako systém pravoúhlých souřadnic s počátkem ve 

středu Země. Jeho osy směřují pod neměnnými úhly ke hvězdám, tedy 

nerotuje spolu se Zemí. Pro něj pak můžeme psát 

                                               
    

  
          (1.34) 
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P= 
 

 
   je síla tlakového gradientu,     gravitační zrychlení,    síla 

tření. 

Pro praktické účely je však ASS nevhodný. Proto se pohybová rovnice 

(1.34) převádí do relativní (neinerciální) souřadnicové soustavy (RSS), 

tedy soustavy, jež rotuje společně se Zemí. 

Zvolme si RSS tak, že její počátek umístíme opět do středu Země, osy x, y 

leží v rovině rovníku a nechť RSS rotuje společně se Zemí úhlovou 

rychlostí Ω. 

Pro transformaci pohybové rovnice z ASS do RSS musíme znát vztah mezi 

totální derivací v ASS a RSS. 

Nechť si zvolím dle *25+ libovolné se svými derivacemi spojité vektorové 

pole A. Vektor A je funkcí času a prostoru – třech ortogonálních 

souřadnic x, y, z. Pak, jak je odvozeno v *25+, mezi totální derivací v ASS a 

RSS platí vztah 

                                                  
   

  
 

  

  
      (1.35)  

Zde je indexem a opět naznačeno, že totální derivace je prováděna v ASS. 

Totální derivaci v RSS naproti tomu píšeme bez indexu. 

Využitím právě uvedeného vztahu (1.35) platí pro pohybovou rovnici 

v RSS vztah 

                                
  

  
            2        (1.36) 

  

  

  
 značí změnu vektoru rychlosti v RSS,   polohový vektor vzhledem ke 

zvolenému počátku soustavy souřadnic,       odstředivou sílu zemské 

rotace vztaženou k jednotce hmotnosti, čili odstředivé zrychlení,  2    

Coriolisovo zrychlení. 

Pohybovou rovnici v RSS můžeme dále upravit zavedením tíhového 

zrychlení g, které je definováno jako součet gravitačního a odstředivého 

zrychlení (při nahrazení polohového vektoru r jeho průmětem R do 

roviny kolmé k ose zemské rotace). Tím nabude rovnice (1.36) tvar 



31 
 

                                           
  

  
     2        (1.37) 

  

5. Zákon zachování koncentrací pasivních kontaminantů 

Za pasivní kontaminant je považováno vše, co se nevyskytuje v suché 

čisté atmosféře. Spadají sem tedy znečišťující příměsi i voda, která je 

v atmosféře, jak již bylo též zmíněno dříve, ve všech třech fázích. Slovo 

pasivní poukazuje na skutečnost, že kontaminanty nezasahují do 

hlavního proudění vzduchu a nedochází k jejich změnám. 

Zaveďme si koncentraci pasivní příměsi vztahem 

                                                 
  ří ě 

    ří ě 
 (1.38)  

kde   ří ě  značí hustotu příměsi. 

Pak, jak je uvedeno v *5+ či *26+, lze psát rovnici pro koncentraci pasivních 

příměsí v následujícím tvaru 

                                                             
  

  
 . (     ), (1.39) 

v němž    je koeficient molekulární difúze a    zdrojový člen. Levý člen 

rovnice (1.39) obsahuje turbulentní difúzi. 

 

1.4 Vyjádření tření 
 

Jak se píše v *27], lze z hlediska vnitřního fyzikálního mechanismu rozlišovat 

v tekutinách následující typy tření: 

1. Vazké tření 

Tento typ tření je podstatný v případě laminárního proudění. 

2. Turbulentní tření 

Turbulentní tření se vyskytuje u turbulentního proudění. Protože 

v atmosféře síly turbulentního tření zpravidla o několik řádů převyšují vazké 

tření, lze většinou v atmosféře (až na laminární podvrstvu a k ní 

bezprostředně přiléhající vrstvy s nerozvinutou turbulencí) vazké tření 
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zanedbat. 

 

1. Vazké tření 

U laminárního proudění se vzduchové částice pohybují ve vrstvách 

rovnoběžných se směrem základního proudění. Tyto částice nepřecházejí 

z jedné vrstvy do druhé. Mezi vrstvami dochází jen k výměně jednotlivých 

molekul díky jejich neuspořádanému (chaotickému) termickému pohybu. 

K vyjádření sil vazkého tření využijeme obr. 1. Ve spodní části obrázku je 

podložka, nad ní proudí vazká tekutina. Nechť je pro jednoduchost proudění 

jednorozměrné a ustálené. V úrovni podložky je kvůli vazkosti rychlost 

tekutiny   0, s rostoucí vzdáleností od podložky se rychlost proudění 

tekutiny zvyšuje. 

 

 

Obr.1.8 – tření ve vazké tekutině (převzato z *27]) 

Představme si, že tekutina je rozdělena do infinitezimálních vrstviček 

rovnoběžných s podložkou. V důsledku svého termického pohybu přecházejí 

molekuly mezi vrstvičkami kolmo na směr základního proudění a při srážkách 

s ostatními molekulami předávají svou hybnost. Tento vertikální tok hybnosti 

způsobuje na hranicích jednotlivých vrstviček vznik horizontálních tečných 

vazkých napětí (vztažených na jednotku plochy)   . Jak se píše v *2+, je podle 

Newtonova zákona vazkého proudění vazké napětí v libovolné horizontální 

rovině úměrné vertikálnímu střihu rychlosti proudění. 

                                                               
  

  
 (1.40) 
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  je zde označena dynamická viskozita, která charakterizuje vazkost (tj. 

vnitřní molekulární tření) dané tekutiny. Na dolním okraji vrstvičky působí 

napětí proti směru proudění, dle zákona akce a reakce na horním okraji nižší 

vrstvičky vzniká stejně velké, ale opačně orientované napětí. 

Jak je ukázáno na obr. 1.8, působí ve směru základního proudění na horní 

jednotkové podstavě objemového elementu o výšce    vazké napětí   . Na 

dolní podstavě pak vzniká vazké napětí      
   

  
    působící od pomaleji 

se pohybujících níže ležících vrstev proudící tekutiny, a proto má vzhledem 

k proudění opačný směr. Celková objemová síla představující výslednici 

právě uvedených vazkých napětí působících na uvažovaný objemový 

element tekutiny je 

                                                 
   

  
    

   

  
   (1.41) 

  

Když tuto sílu    vztáhneme k jednotkové hmotnosti, můžeme psát 

                                                               
 

 

   

  
  (1.42) 

Díky Newtonovu zákonu vazkého napětí (1.40) pak vztah (1.42) můžeme 

přepsat jako 

                                                              
 

 

 

  
( 

  

  
) (1.43)  

Pokud dále budeme předpokládat        . platí 

                                                             
 

  
(
  

  
), (1.44) 

Kde   
 

 
 je označena kinematická vazkost. 

Po zobecnění právě uvedeného jednorozměrného případu na  trojrozměrné 

proudění, můžeme psát pro vnitřní sílu tření laminárně proudící tekutiny 

                                                                  (1.45) 

  

2. Turbulentní tření 

Jak již bylo uvedeno výše, působí v turbulentním proudění v tekutině 

zpravidla o několik řádů větší síly tření, než jsou vazké síly při laminárním 

proudění. 

Okamžitá hodnota veličin v turbulentním proudění se mění velmi rychle. 
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Proto je vhodné, jak se píše v *5+, učinit fyzikálně naprosto nevhodný, ale 

logický předpoklad, že turbulentní proudění není chaotické, ale náhodné. To 

nám potom umožňuje na turbulentní proudění aplikovat postupy statistické 

matematiky. Tímto krokem však ztrácíme velké množství informací o 

proudění. 

Tyto statistické metody se dle [5+ snaží hlavně nalézt vhodné střední 

hodnoty závisle proměnných a studují vývoj těchto hodnot. Zde se objevuje 

problém, jak definovat střední hodnotu. Lze např. zavést časovou, 

prostorovou, časoprostorovou, či souborovou střední hodnotu. Podrobněji 

se o možnostech zavedení stření hodnoty zmiňuje *5]. 

Tomuto problému se elegantně vyhnul Reynolds, když stanovil pravidla pro 

chování středních veličin turbulentního proudu, aniž definoval, o které 

středování se jedná. Pojďme si tato tzv. Reynoldsova pravidla, jak jsou 

uvedena v *5+, nyní zavést. 

Pro libovolné turbulentní veličiny   a  , jejichž střední hodnoty si označíme 

  ,   , dle Reynoldse platí 

                                                                      (1.46) 

                                                         pro        . (1.47) 

                                                       pro        . (1.48) 

                                                           
      

   
 

   

   
 (1.49)   

                                                                         
      

  
 

   

  
 (1.50) 

                                                                                    (1.51) 

Symbolem    je zde označena libovolná prostorová souřadnice. 

Předpokládejme dále, že libovolnou statistickou proměnou   lze rozdělit na 

její střední hodnotu    a fluktuaci   , tj. 

                                                                   (1.52) 

Pro tuto fluktuaci platí 

     0  (1.53) 

Pokud si vezmeme pohybovou rovnici () po zavedení vztahu pro vazké tření 

(1.37) ,,lze psát 
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     2         (1.54) 

Pak za použití výše uvedeného poruchového počtu, středování rovnice za 

užití Reynoldsových pravidel a použitím rovnice kontinuity pro nestlačitelnou 

(tj.        .) tekutinu  .   0, na niž aplikujeme stejné mechanismy, 

získáme, jak je odvozeno např. v *4+, tzv. Reynoldsovy rovnice, tedy 

středované N-S rovnice. 

V těchto rovnicích se objevuje nový člen 

                                                            
   

       ,  (1.55) 

který při zápisu v právě uvedeném složkovém tvaru, představuje, jak je 

ukázáno v *2+, v absolutní hodnotě velikost toku hybnosti vztažené 

k jednotce plochy za jednotku času směru shodného s první komponentou, 

ve směru komponenty druhé. V tomto složkovém tvaru jsme využili 

následující konvence pro indexy:  ,   ( ,  ,  ). 

Tok hybnosti danou plochou je fyzikálně ekvivalentní tečné síle působící na 

tuto plochu.     tvoří složky tzv. Reynoldsova tenzoru napětí, tedy tečné síly 

vztažené k jednotce plochy. Tento tenzor je symetrický 2. řádu. Všechna 

Reynoldsova napětí mají v daném místě atmosféry obvykle stejný řád 

velikosti, ale v MVA jsou dle *2+ jejich vertikální změny zpravidla podstatně 

větší než změny horizontální, tj. 

                        
 

  
(    

   
       )   

 

  
(    

   
       ) ,  

 

  
     

   
         ,  

                       
 

  
     

   
           

 

  
     

   
         ,  

 

  
     

   
         . (1.56) 

Za použití této aproximace pak můžeme pohybovou rovnici napsat 

v následujícím tvaru  

                                                 
   

  
  

 

 
      2          

 

 

  

  
 ,  (1.57) 

kde pod symbolem   je zde míněno       ,    ,     . 

Při praktické aplikaci rovnice (1.57) se vzhledem k přílišné nákladnosti na 

přístroje schopné určit členy obsahující Reynoldsova napětí užívá různých 

přiblížení. Nejvíce užívaná je Prandtlova teorie, která vychází z předpokladu 

formální analogie mezi charakteristikami laminárního a turbulentního 
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proudění. Dle této teorie odpovídá náhodnému termickému pohybu molekul 

v laminárně se pohybující tekutině chaotický pohyb vírů v turbulentním 

proudění. Pomocí spekulativně zavedené směšovací délky, uvažované jako 

analog volné dráhy molekul, se dospěje k zavedení koeficientu turbulentní 

výměny   a koeficientu turbulentní difúze   
 

 
  jakožto formálních 

protějšků dynamické vazkosti   a kinematické vazkosti   
 

 
. Pro složku 

Reynolsova tenzoru napětí     lze, jak je podrobně odvozeno v *2+, na 

základě této teorie psát 

                                
   

            
 (

    

   
)     

    

   
     

    

   
 ,  (1.58) 

V němž    
  značí střední kvadratickou směšovací délku. 

Důležitým problémem Prandtlovy teorie je vhodné vyjádření směšovací 

délky. Zpravidla se neuvažuje tenzorový charakter této veličiny, tedy různé 

velikosti směšovací délky v různých směrech. Jak se píše v [2], je v přízemní 

vrstvě atmosféry vhodnou hypotézou předpoklad o lineární závislosti 

směšovací délky   na vertikální souřadnici z, tedy 

                                                            (    ),  (1.59) 

kde   představuje von Karmánovu konstantu, jejíž hodnota je dle *2+ 

udávána obvykle v rozmezí 0,36-0,41 a    je tzv. parametr drsnosti, o němž 

se podrobněji zmiňujeme v podkapitole1.2. Podrobněji se o směšovací vrstvě 

i jejím vyjádřením dle jiných obecnějších hypotéz lze dočíst v [2]. 

    

1.5 Aproximace rovnic pro MVA 
 

Jak se píše v *5+, pro proudění nad omezenou oblastí s horizontálním měřítkem 

   0   , které je v anglosaské literatuře nazýván mesoscale, v MVA se rovnice 

popisující proudění atmosféry zjednodušují. Pro tato měřítka lze zpravidla vzít 

v úvahu, že okamžitou hodnotu libovolné závisle proměnné   rozložíme na střední 

hodnotu  ( )      , která je pro sledovanou oblast nezávislá na horizontálních 

souřadnicích, a odchylku (poruchu)   ( ,  ,  ), tj. 
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                                                            ( )         ( ,  ,  )  (1.60) 

Aproximace rovnice kontinuity 

Při aproximaci rovnice kontinuity, jak se píše v *5+, vycházíme z předpokladu, že 

v horizontální rovině jsou změny hustoty ve výše zmíněné omezené oblasti relativně 

malé a hustota atmosféry se mění významně jen s výškou jako důsledek 

stlačitelnosti. Okamžitou hodnotu hustoty lze proto rozložit na střední hodnotu 

hustoty, jež se mění jen s výšku  ( )       a lokální odchylku (poruchu)   ( ,  ,  ), tj. 

                                                         ( )         ( ,  ,  ). (1.61) 

Analogickou úvahu lze provést i pro měrný objem  , tj. 

                                                        ( )         ( ,  ,  ).  (1.62) 

Jak je ukázáno v *5+, lze na základě úvahy o malých časových a prostorových 

derivacích poruch měrného objemu   , po dosazení předpokladu (1.62) do rovnice 

kontinuity pro měrný objem (1.23) odvodit vztah 

                                                            
 

  
 
   

  
   ( .  ).  (1.63) 

Dále si označme 

                                                                
   

 

  
 
   

  
  (1.64) 

a 

                                                                
     ( .  ).  (1.65) 

Veličinu    lze interpretovat jako rozměr změny hustoty,    jako rozměr změny 

rychlosti. 

 Aproximace mělké vody 

V atmosféře lze charakteristický rozměr změny rychlosti odhadnout 

přibližnou výškou, do níž sahá MVA, tj.        , rozměr změny hustoty 

pak hodnotou        . 

Pokud v rovnici (1.63) uvážíme 
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                                                                 ,  (1.66) 

lze ji přepsat na tvar 

                                                                          .   0,  (1.67) 

který lze interpretovat tak, že v aproximaci mělké vody se MVA chová jako 

nestlačitelná tekutina. 

 Aproximace hluboké vody 

Jestliže však namísto (1.66) uvážíme 

                                                                   ,  (1.68) 

rovnice kontinuity přejde na tvar 

                                                         . (   )  0,  (1.69) 

jež označujeme jako aproximaci hluboké vody, resp. anelastickou 

aproximaci. 

 

Aproximace pohybové rovnice 

Hydrostatická rovnováha 

Za předpokladu, že atmosféra je vůči rotující Zemi v klidu,  mluvíme, jak je uvedeno 

v [22+, o hydrostatické (aerostatické) rovnováze. Tu můžeme vyjádřit následující 

rovnicí 

                                                                   
  

  
    .  (1.70) 

 

Boussinesquova aproximace 

Předpokládejme, jak je to uvedeno v *5+, že: 

 Atmosféra je blízko stavu hydrostatické rovnováhy, tento stav nazvěme 

stavem referenčním a dále ho budeme značit pruhem nad příslušným 

symbolem pro danou veličinu 

 Vertikální odchylky od referenčního stavu jsou vůči referenčnímu stavu malé 

 Machovo číslo Ma, o kterém se zmíníme také v podkapitole věnované 

aerodynamickým tunelům 2.2.1, je malé 

Pak můžeme rozložit potenciální teplotu  , jež se zavádí vztahem 
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                                                               (
  

 
)

 

  ,  (1.71) 

v němž je p0 = 105 Pa, 

tlak   a hustotu   rozložit na referenční složku a odchylku, tj. 

                                                           ( )         ( ,  ,  ).  (1.72) 

                                                           ( )         ( ,  ,  ).  (1.73) 

                                                           ( )         ( ,  ,  ).  (1.74) 

Pro odchylky od referenčního stavu dále platí 

                                                               
   

  
,
  

  
,
  

  
  .  (1.75) 

Pak lze odvodit, jak je to ukázáno v [5], pohybovou rovnici v tzv. Boussinesquově 

aproximaci 

                                        
  

  
  

 

  
     

  

  
 2    

 

  
   .  (1.76) 

 

Aproximace první hlavní věty termodynamické 

Jak je podrobně odvozeno v *28+ či *26], lze aproximaci první hlavní věty 

termodynamické psát ve tvaru 

                                                            
  

  
      ,  (1.77) 

kde k je tepelná vodivost vzduchu,   molekulární disipativnost kinetické energie 

středního pole proudění. V této rovnici je předpokládána konstantnost    i   v čase i 

v prostoru. 

Aproximace rovnice pro pasivní kontaminant 

Pokud uvážíme, že koeficient molekulární difúze i hustota jsou konstantní v prostoru 

i čase a dále nebudeme uvažovat žádné zdroje kontaminantu, lze rovnici pro pasivní 

kontaminant (1.39) v aproximaci přepsat do tvaru 
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     .  (1.78) 

1.6 Metody zkoumání mezní vrstvy 

atmosféry 
 

Jak jsme právě uvedli, mezní vrstvu atmosféry můžeme v makroskopickém přiblížení 

popsat rovnicemi, které dohromady tvoří soustavu nelineárních parciálních 

diferenciálních rovnic (NPDR). 

Vyřešení této soustavy rovnic s okrajovými a počátečními podmínkami je však velký 

problém. Z tohoto důvodu přistupujeme ke zkoumání mezní vrstvy atmosféry 

následujícími způsoby: 

1. Exaktní řešení 

Jak bylo řečeno výše, soustava NPDR rovnic je nesmírně složitá. Nabízí se proto 

možnost řešit ji za jistých zjednodušujících podmínek (např. zanedbat vnitřní tření 

tekutiny, uvažovat pouze dvojdimenzionální proudění,…). Takováto řešení nemohou 

dobře popsat reálné situace, nelze je ani bohužel zobecnit. Nicméně mohou mnohé 

naznačit o vlastnostech proudění v MVA. 

2. Matematické modelování 

Soustavu NPDR můžeme také řešit na PC za použití numerických metod, kdy se 

provádí diskretizace problému v prostoru a čase, které jsou úzce provázány. Časová 

diskretizace musí být taková, aby bylo možné modelem zachytit chování struktur 

v prostorové síti.  

N – S rovnice se řeší numericky pomocí tří metod: 

1) Přímá numerická simulace (DNS) 

Při DNS modelujeme přímo N – S rovnice pomocí numerických metod. 

Diskretizace v prostoru i čase musí být taková, aby bylo možné popsat celé 

spektrum vírových struktur, které se v reálném proudění vyskytují. Tuto metodu 
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lze užít jen v případě jednoduché geometrie problému, pokud je Re velmi nízké 

a máme přístup k dostatečně výkonné výpočetní technice. 

2) Metoda simulace velkých vírů (LES) 

Při použití LES, jak se píše v *6+, v podstatě simulujeme velké víry přímo jako u 

DNS a malé struktury modelujeme pomocí Reynoldsových rovnic podobných 

RANS (viz dále). 

3) Modelování Reynoldsových rovnic (RANS) 

Touto metodou je řešena naprostá většina praktických úloh. Problémem 

Reynoldsových rovnic, tj. rovnic vzniklých středováním N – S rovnic, je jejich 

neuzavřenost, tedy počet rovnic je menší než počet neznámých. Ten se totiž 

oproti N – S rovnicím zvýšil o Reynoldsova napětí. Hovoříme o tzv. problému 

uzávěru. Uzavření rovnic lze provést dvěma odlišnými postupy: 

a) Modely založené na hypotéze o turbulentní vazkosti 

b) Modelování Reynoldsových napětí 

 

Obr. 1.9 – matematické modelování N – S rovnic (převzato z *6]) 

Více se o matematickém modelování lze dočíst např. v *5+, *6+ či *29]. 

 

3. Přímé pozorování 

 Přímé pozorování představuje jistě nejspolehlivější způsob studia proudění v MVA. 

Tento způsob však stejně jako způsoby již výše zmíněné má své nedostatky, kterými 
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je např. nestálost atmosférických podmínek (změny rychlosti a směru větru, 

teploty,…). Tento problém by šel vyřešit změřením všech požadovaných veličin 

v celé síti bodů v prostoru v jeden časový okamžik. Je však hned na první pohled 

patrné, že kvůli počtu potřebných přístrojů to takto řešit nelze. Rozvoj přímého 

pozorování, neboli tzv. in situ měření, byl v poslední době umožněn díky distančním 

metodám (LIDAR, SODAR). Tato měření jsou používána k porovnávání výsledků 

získaných fyzikálním (viz dále) a matematickým modelováním. 

4. Fyzikální modelování 

Fyzikální modelování je založeno na simulaci okrajových podmínek zmenšeným 

modelem studované oblasti a jeho „ofukováním“ médiem (tekutinou) v tunelu. 

Nevýhodou tohoto způsobu zkoumání MVA jsou velké pořizovací náklady na tunel a 

experimentální zařízení využívaná k měření. Předností je naopak oproti 

matematickému modelování relativně jednoduchý způsob simulace okrajových 

podmínek. Jelikož tato diplomová práce se zabývá právě fyzikálním modelováním, 

věnujeme mu celou další kapitolu. 
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2 Fyzikální modelování MVA 
 

2.1 Teorie 
 

2.1.1 Teorie podobnosti 
 

Při fyzikálním modelování simulujeme proudění v reálné atmosféře v laboratorních 

podmínkách. Aby bylo možné takto získané poznatky použít pro reálné situace, je 

nutné splnit, jak se píše v *8+, dvě podmínky: 

1. Geometrická podobnost modelu a reality 

Této podmínky docílíme výrobou modelu, který je v jistém měřítku ke 

skutečnosti a přípravou tunelu pro modelování mezní vrstvy v tom samém 

měřítku. 

2. Dynamická podobnost modelu a reality 

Tato podmínka se dosahuje daleko obtížněji. Jak se píše v *8+, dynamická 

podobnost zahrnuje podobnost radiační, termální a pole proudění. 

Toho lze dosáhnout zachováním konstantních poměrů mezi jednotlivými 

silami působícími na vzduchové částice na modelu a v realitě. Silové poměry 

v MVA získáme převedením rovnic popisujících MVA do bezrozměrného 

tvaru. V tomto tvaru, jak si ukážeme v následující kapitole, se objevují jisté 

koeficienty, tzv. podobnostní čísla, která musí nabývat stejných hodnot 

v modelovém případě i ve skutečnosti. 

 

2.1.2 Bezrozměrná soustava rovnic 
 

Pro zavedení bezrozměrných rovnic popisujících MVA si pojďme nejprve napsat 

v textu již zmíněné rovnice, kterými můžeme MVA popsat. 

Jedná se o rovnici kontinuity (1.22) 
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  ( .  )  0,  (2.1) 

Navier – Stokesovy rovnice (1.76) 

                                          
  

  
  

 

  
     

  

  
 2    

 

  
   ,  (2.2) 

rovnici pro teplotu (1.77) 

                                                               
  

  
      , (2.3) 

rovnici příměsi pasivního kontaminantu (1.78) 

                                                                  
  

  
     . (2.4) 

Nyní si zaveďme tzv. charakteristické měřítko, které budeme označovat dolním 

indexem 0 u veličin. Konkrétně budeme v textu dále používat tato charakteristická 

měřítka: 

 Charakteristická délka    

 Charakteristický rozměr (např. výška modelovaných budov, výška zdroje)    

 Charakteristická rychlost    

 Charakteristická teplota    

 Charakteristická teplotní diference     

 Charakteristická hustota    

 Charakteristický čas    

 Charakteristické gravitační zrychlení    

 Charakteristický Coriolisův parametr    2     , kde   0 je zeměpisná 

šířka studovaného místa MVA 

Bezrozměrný tvar veličin, který si označíme horním indexem *, si zase zavedeme 

takto: 

 Bezrozměrný polohový vektor    
 

  
 

 Bezrozměrná rychlost    
 

  
 

 Bezrozměrná teplota    
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 Bezrozměrná střední hodnota potenciální teploty     
  

  
 

 Bezrozměrná odchylka potenciální teploty     
  

   
 

 Bezrozměrná hustota    
 

  
 

 Bezrozměrný čas    
 

  
 

 Bezrozměrné tíhové zrychlení    
 

  
 

 Bezrozměrná úhlová rychlost    
 

  
 

 Bezrozměrný tlak    
 

    
  

 Bezrozměrný gradient    
 

  
 

 Bezrozměrná disipační funkce    
 

  
   

 
    

  

  
 

 

 Bezrozměrná koncentrace 

Hodnota bezrozměrné koncentrace závisí na konkrétním uspořádání zdroje, 

kterou si uvedeme v kapitole 3.4. Pro obecný zdroj lze, jak uvádí [17+, zavést 

vztah    
     

 

 
, kde    je referenční rychlost,   tzv. vydatnost zdroje,   

exponent závisející na typu zdroje. V *17+ jsou pro něj dle typu zdroje 

uvedeny následující hodnoty 

 Bodový zdroj   2 

 Liniový zdroj     

 Plošný zdroj   0 

 Objemový zdroj      

Po dosazení výše zmíněných bezrozměrných veličin do rovnic popisujících 

MVA získáme soustavu (2.5) 

  
  

    
 

   

   
    (  .   ) 

  
  

    
 

   

   
        

   

  
 
  

  
    

   

   
    

    

  
 (     )   

 

    
      

                     
  

    
 

   

     
 

     
  

 

    
       

 

    
  

  
 

     
             (2.5) 
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Bezrozměrné výrazy uvedené v hranatých závorkách jsou hledané koeficienty, jak již 

bylo uvedeno, nazývané podobnostní čísla mezi modelem a skutečností. Ty můžeme 

interpretovat jako poměry mezi jednotlivými silami, jež působí na pohybující se 

vzduchovou částici. 

Strouhalovo číslo 

Srouhalovo číslo St definujeme výrazem 

                                                               
 

  
  

  

    
  .  (2.6) 

Jak je hned letmým pohledem na soustavu bezrozměrných rovnic vidět, St se 

vyskytuje ve všech rovnicích této soustavy. Pro ustálené proudění, které se při 

fyzikálním modelování hlavně používá a předpokládáme stejný typ proudění i v 

MVA, platí následující vztah mezi charakteristickým časem, délkou a rychlostí: 

                                                                       
  

  
 .  (2.7) 

Za tohoto předpokladu je      pro každé ustálené proudění a tím lze jeho vliv při 

modelování zanedbat. 

Richardsonovo číslo 

Richardsonovo číslo Ri definujeme výrazem 

                                                                
   

  
 
  

  
     .  (2.8) 

Toto číslo se vyskytuje u bezrozměrné pohybové rovnice. A lze jej interpretovat jako 

poměr mezi termickou a mechanickou produkcí kinetické energie turbulentních 

fluktuací. Ri je ovlivňováno teplotním zvrstvením. Pokud studujeme v reálu 

neutrálně zvrstvenou MVA, musíme v tunelu docílit taktéž neutrálního zvrstvení. 

Odlišný typ zvrstvení je možné při fyzikálním modelování dosáhnou ohříváním, resp. 

odchlazováním stěn aerodynamického tunelu. 

Rossbyho číslo 

Rossbyho číslo Ro definujeme výrazem 



47 
 

                                                                 
 

  
  

    

  
  .  (2.9) 

Ro se vyskytuje v bezrozměrné pohybové rovnici a lze ho interpretovat jako poměr 

setrvačné a Coriolisovy síly. Jeho vliv by se začal projevovat při modelování relativně 

velkou oblastí, kde by se významně projevovaly účinky Coriolisovy síly (stáčení větru 

s výškou v tzv. Ekmanově vrstvě (viz též podkapitola 1.2). Pokud modelujeme 

procesy v přízemní vrstvě a malé oblasti (přibližně pod 5 km), lze vliv tohoto 

podobnostního čísla opět zanedbat. 

 Reynoldsotvo číslo 

Reynoldsovo číslo Re definujeme výrazem   

                                                                 
 

  
  

 

    
  .  (2.10) 

Re se vyskytuje v bezrozměrné pohybové rovnici, rovnici pro teplotu a pro pasivní 

kontaminant. Lze jej interpretovat jako poměr setrvačné a vazké síly.  

Zachování Re ve skutečnosti a v zmenšeném modelovém případě však nelze bohužel 

splnit, jak si dále ukážeme. Proveďme si proto jednoduchý odhad, jak je tomu 

uděláno v *2+. 

Rádi bychom docílili: 

                                                                           ,  (2.11) 

tedy 

                                                  
            

 
 

                

 
 .  (2.12) 

Pro atmosféru můžeme odhadnout:           0 m/s,           0  . 

Pokud uvážíme velikost modelu řádu         0   , pro dodržení velikosti Re 

bychom v tunelu museli dosáhnout rychlosti proudění řádu         0     . 

Této rychlosti ale v aerodynamických tunelech s MVA nelze dosáhnout, měření by 

byla také ovlivněna stlačením vzduchu, která se ale v MVA běžně nevyskytují. 
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Východiskem z této situace je tzv. Towsendova hypotéza uvedená v *5]. 

Dle této hypotézy bezrozměrné střední hodnoty turbulentních charakteristik pole 

proudění závisí pouze na bezrozměrných souřadnicích (v případě nestacionárním i 

na bezrozměrném čase). Nezávisí na Re, je-li dostatečně velké. 

Otázkou je ale, jaká musí být jeho velikost, aby bylo možné tuto hypotézu užít. Jeho 

velikost se liší pro jednotlivé modelované případy, některé z nich jsou uvedeny v [5]. 

Prandtlovo číslo 

Prandtlovo číslo Pr definujeme výrazem 

                                                               
 

  
  

 

     
  .  (2.13) 

Sc se v soustavě bezrozměrných rovnic vyskytuje v bezrozměrné rovnici pro teplotu. 

Pokud, stejně jako je tomu ve skutečnosti, používáme pro fyzikální modelování 

v tunelu jako nosé médium vzduch, je hodnota Pr automaticky zachována. 

Eckertovo číslo 

Eckertovo číslo Ec je definováno vztahem 

                                                                   
  

 

     
  .  (2.14) 

Ec se vyskytuje v bezrozměrné rovnici pro teplotu. Pokud je rychlost proudění     ve 

modelovém a reálném proudění mnohem menší než je rychlost zvuku, lze, jak je 

uvedeno v [30], vliv Ec zanedbat. 

Schmidtovo číslo 

Schmidtovo číslo Sc definujeme výrazem 

                                                                   
 

  
  

  

 
  .  (2.15) 

Toto číslo se vyskytuje v bezrozměrné rovnici pro pasivní kontaminant a 

charakterizuje poměr mezi kinematickou viskozitou vzduchu a koeficientem 
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molekulární difúze pasivního kontaminantu. Pokud jako nosné médium v tunelu 

používáme vzduch, Sc v reálu a modelovém případu je stejné.  

 

2.1.3 Měřítka fyzikálního modelování 
 

Jak se píše v *3+, obecně lze fyzikální modelování použít pro ta měřítka, kdy je ještě 

možné zanedbat efekty spojené s rotací Země, tj. vliv Coriolisovy síly. V *5] jsou 

měřítka užívaná při fyzikálním modelování rozdělena následovně: 

 Mikro – měřítko 

Mikro – měřítko pokrývá oblasti řádově stovek metrů. V mikro – měřítku 

studujeme turbulentní proudění v přízemní vrstvě. Při modelování nad 

drsným, homogenním povrchem je určující turbulentní přenos hybnosti a 

situaci lze popsat Monin – Obuchovovou teorií, která je popsána v [2]. 

V tomto měřítku je dle *5+ nezbytné zachovat geometrickou podobnost 

okrajových podmínek v daném měřítku, přičemž měřítku musí odpovídat i 

vertikální profil rychlosti včetně parametru drsnosti   . Podstatná je 

Towsendova hypotéza, zmíněná již v podkapitole 2.1.2. Kritická hodnota     

zde závisí na konkrétní řešené úloze. V tomto měřítku si rovněž musí 

odpovídat turbulentní měřítka, k čemuž bývá využívána Kolmogorova 

hypotéza o turbulentním spektru (zmíněna v *5]). 

 Malé měřítko 

Malé měřítko pokrývá oblasti řádově jednotky kilometrů. Při modelování 

takovýchto oblastí již není splněna podmínka horizontální homogennosti 

modelovaného terénu, hovoříme o proudění nad tzv. komplexním terénem. 

Příkladem takového terénu může být region s komplikovanými údolími a 

kopci či městské čtvrtě. Dle *5+ je nutno dodržet předpoklad o geometrické 

podobnosti, podobnosti okrajových podmínek a rovnosti Richardsonových 

čísel. Zde je dle Cermaka kritická mez nezávislosti na Reynoldsově čísle 

stanovena podmínkou 

                                                            
     

 
  0.  (2.16) 
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V této relaci je     označena průměrná vertikální diference mezi údolími a 

vrcholky kopců či průměrná výška městské zástavby. Ta je v tomto měřítku 

simulována nikoli zmenšenými budovami, ale zjednodušeným drsným 

povrchem tvořeným pravidelnými drsnými elementy s výškou 

v odpovídajícím měřítku. Podrobněji se lze o modelování v tomto měřítku 

dočíst v *5]. 

 Mezo – měřítko 

Mezo – měřítko pokrývá oblasti velikosti 10 – 50 kilometrů. Obvykle se při 

tomto měřítku zhotovují modely oblasti v měřítku 1 : 5 000 či 1 : 50 000. Při 

modelování v mezo – měřítku se užívá metoda navržená Cermakem 

nazývaná podobnost laminárního a turbulentního proudění. To, jak se píše v 

[5+, znamená geometrickou podobnost, podobnost Richardsonova čísla a 

zanedbání vlivu Rossbyho čísla. Podrobněji se o této metodě zmiňuje *5].  

 

2.2 Experimentální zařízení 
 

2.2.1 Aerodynamické tunely 
 

Pro účely fyzikálního modelování se užívají tunely. Obecně lze říci, že se jedná o 

potrubí, kterými je hnána tekutina. Tímto médiem může být kapalina, obvykle voda, 

pak tyto tunely nazýváme vodními. Pokud je to vzduch, jedná se o tunely 

aerodynamické. Srovnání jednotlivých médií je uvedeno např. v *31]. 

Tunely byly nejprve konstruovány k využívání v dopravním průmyslu (hlavně 

leteckém). Při letu letadla je vzduch relativně vůči pohybu letadla v klidu a letadlo se 

pohybuje. V tunelech bylo stejného efektu docíleno tím, že letadlo bylo v klidu a 

kolem něj byl hnán vzduch. 
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Obr. 2.1 – Tunel NASA s modelem letadla (převzato z *32]) 

Později byly tunely využívány ke zkoumání efektů větru na stavby (mosty, 

budovy,…). 

 

Obr. 2.2 Model železničního mostu přes řeku Chenab v Indii (převzato z *33]) 

Se vzrůstající zájem o studium životního prostředí, se začaly vyrábět i tunely pro 

modelování MVA. V současné době existuje velké množství druhů tunelů. Jejich 

členění je možné nalézt např. v *32+ či *34]. 

Pro jejich dělení z hlediska dosahovaných rychlostí je nejprve potřebami zavést tzv. 

Machovo číslo Ma. To lze definovat vztahem 

                                                                   
 

     
,  (2.17) 

V němž V značí rychlost pohybu tělesa v uvažované tekutině, Vzvuk rychlost zvuku 

v téže tekutině. 
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Nyní již můžeme přistoupit k samotnému dělení tunelů uvedeném v *32]:  

1. Subsonické tunely 

 Nízkorychlostní – rychlost proudění do Ma = 0,3 

 Vysoko rychlostní subsonické – rychlost proudění 0,3 < Ma < 0,75  

  

2. Transsonické  tunely – rychlost proudění 0,75 < Ma < 1,2 

3. Supersonické tunely – rychlost proudění 1,2 < Ma < 5 

4. Hypersonické  tunely– rychlost proudění 5 < Ma < 15 

 

Pro studium dějů v MVA se používají nízkorychlostní tunely, proto se dále zaměříme 

právě na ně. Jak se píše v *35+, mohou být tyto tunely konstruovány jako otevřené 

(obr. 2.3) či uzavřené (obr. 2.4). Podrobně se lze dočíst o konstrukci 

nízkorychlostních tunelů např. v *36]. 

 

 

Obr. 2.3 – Nízkorychlostní otevřený tunel (převzato z *35]) 
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Obr. 2.4 – Nízkorychlostní uzavřený tunel (převzato z *35]) 

 

Na proudění v nízkorychlostních aerodynamických tunelech pro modelování MVA 

jsou, jak se píše v *30+ či *35+, kladeny následující požadavky: 

1. Velikost Richardsonova čísla Ri musí být srovnatelná s atmosférickými 

hodnotami, tj.    ( 0,  0, ) 

2. Tloušťka mezní vrstvy na stěně měřícího prostoru musí být dostatečně velká 

3. Podélný tlakový gradient na hranici mezní vrstvy musí být nulový 

První požadavek je pří modelování neutrálně zvrstvené MVA splněn automaticky. 

Pro modelování jiného teplotního zvrstvení je třeba vyhřívat, resp. ochlazovat stěny 

tunelu. 

Splnění druhé podmínky je obtížnější. Jak se uvádí v *5+, mezní vrstva se v tunelu 

nevyvine najednou, ale postupně. Proto pro vývoj dostatečně tlusté mezní vrstvy 

( 0,  ) musíme mít dostatečně dlouhý tunel. 

Dále se během vývoje vyvinou i další turbulentní charakteristiky nutné pro simulaci 

MVA. Vývoj této mezní vrstvy však může být uměle urychlen. Toho lze dosáhnout 

umístěním tzv. generátorů turbulence (spirů – vortex generators) a elementů 

drsnosti (roughness elements), které jsou zobrazeny na obr. 2.5. 
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Obr. 2.5 – Vytváření mezní vrstvy v tunelu (převzato z *1])  

 

2.2.2 Kvalitativní měření – vizualizace 
 

 

Obr. 2.6 – Příklad vizualizace 1 

Vizualizace je kvalitativní metodou, která bývá využívána pro prvotní mapování polí. 

Tím je možné vytipovat oblasti, na které se při dalším již kvantitativním měření 

zaměřit. 

Schéma vizualizace je zachyceno na obr. 2.7. Jak se píše v *16+, do proudění jsou 

vpravovány částice velikosti cca 1µm, jež jsou generovány ve vyvíječi kouře (haseru). 

Částice jsou poté osvětlovány laserovým nožem. Tzn. výstupní paprsek laseru je 

optickou soustavou přiveden do optického vlákna a pomocí optického členu je 

vytvořena cca 1mm tlustá světelná stěna. Světelné paprsky, které se odráží od částic 

v poli proudění, jsou nakonec zachycovány vyhodnocovacím zařízením 

(videokamera, fotoaparát,…). 
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Obr. 2.7 – Schéma vizualizace (převzato z *16]) 

 

Obr. 2.8 – Příklad vizualizace 2 

     

2.2.3 Měření rychlosti proudění 
 

Pokud chceme měřit rychlost proudění, musíme se nejprve rozhodnout, zda chceme 

měřit hodnoty střední či okamžité. Dle toho pak volíme příslušnou metodu. Zařízení 

měřící rychlost musí pro přesné měření co nejméně narušovat proud tekutiny. Při 

měření turbulentních fluktuací musí být schopny měřit frekvence řádově i desítky 
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kHz a zachytit zde turbulentní víry o objemu <1mm3. 

Uveďme si nyní některé metody, jimiž lze rychlost proudění měřit. 

1. Jedno a víceotvorové sondy 

Pro měření středních rychlostí proudů tekutin se standardně používají tzv. 

pneumatické metody založené na zjišťování dynamického tlaku, určeného 

rozdílem tlaku celkového a statického (viz obr. 2.9). Těmi jsou Pitotova či 

Prandtlova trubice. Jak uvádí *37+, umožňují měřit pouze s nízkou frekvencí 

odezvy <50Hz. Existují ale i sondy víceotvorové. Úpravou těchto sond bylo 

v současné době umožněno měření i turbulentních fluktuací rychlostí pro 

frekvence < 5 kHz. Podrobněji jsou sondy popsány v *37]. 

  

  

  

  

 

 

 

Obr. 2.9 – Pitotova trubice (převzato z *38]) 

 

2. Anemometr se žhaveným drátkem 

Při měření rychlosti pomocí anemometru se žhaveným drátkem využíváme 

poznatku, že proudící tekutina odebírá z elektricky ohřívaného čidla 

(žhavený drátek či fólie) teplo, jehož velikost je měřítkem rychlosti. Na 

obrázcích jsou pro příklad zobrazeny sondy obsahující jeden drátek (pro 

měření 1D proudění) – obr. 2.10, dva a tři na sebe kolmé drátky (umožňující 

měření 2 a 3D proudění) – obr. 2.11 a 2.12. 
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          Obr. 2.10 – 1D                 Obr. 2.11  – 2D                       Obr. 2.12 – 3D 

3. Optický laserový anemometr 

Optický laserový anemometr LDA (laser Dopplerovský anemometr) pracuje 

na principu Dopplerova jevu (změna frekvence vlnění vyslaného zdrojem 

vzhledem k přijímači při relativním pohybu zdroje a přijímače). 

Protože k měření rychlostí v této práci bylo užito právě LDA, popíšeme si ho 

poněkud obšírněji než ostatní zde zmíněné metody.  

Princip LDA vysvětlíme na jeho nejběžnějším uspořádání (obr. 2.13) pouze 

s jednou dvojící laserových paprsků (tzn. že lze měřit pouze jednu složku 

vektoru rychlosti). 

Světelný paprsek vycházející z laseru se pomocí polopropustného zrcátka 

dělí na dva stejně intenzivní svazky, díky  dalšímu zrcátku se paprsky stávají 

rovnoběžnými (toto se děje v tzv. Braggově cele). Poté jsou tyto paprsky 

pomocí spojné čočky protnuty v ohnisku čočky, kde probíhá samotné 

měření. 

V tomto průsečíku dochází k interferenci světla, vznikají zde interferenční 

proužky (světlé a tmavé) v ekvidistantní vzdálenosti. 

Pokud se částice dostane do oblasti tohoto interferenčního obrazce, dojde 

k rozptylu laserového světla do všech stran. To je zachyceno fotonásobičem, 

zesíleno a takto získaný signál vyhodnocen. Tento signál je úměrný složce 

měřené rychlosti, která leží v rovině paprsků a je kolmá na interferenční 

proužky. 
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Obr. 2.13 – princip LDA (převzato z *37]) 

 

V případě průletu jedné částice přesně kolmo na interferenční proužky 

vypadá zjištěný signál tak, jak ukázáno na obr. 2.14. Maxima signálu 

odpovídají průletu světlými proužky interferenčního obrazce. Z tohoto 

signálu zjistíme dobu průletu mezi dvěma světlými proužky, jejichž 

vzdálenost je určena volbou úhlu ϕ, který paprsky svírají, a vlnovou délkou 

použitého laserového světla. Tím pak můžeme určit rychlost částice. 

Statistickým zpracováním takto získaného souboru hodnot pak dostaneme 

střední rychlost i střední kvadratickou odchylku. 

 

 

 

obr. 2.14 – signál LDA (převzato z *39]) 

 

Kromě právě uvedeného LDA pro jednorozměrné měření se v praxi 

setkáváme i s dvouvlnnými a třívlnnými LDA pro 2D a 3D měření. Tehdy se, 

jak je uvedeno v *1+, používají lasery např. s vlnovými délkami 514,5nm, 

(zelený paprsek), 488nm (modrý paprsek) a 476,5nm (purpurový paprsek). 

Pokud bychom použili těchto  vícekomponentních systémů LDA, získáme i 

korelační členy, které lze užít k popisu charakteristik turbulentního pole. 
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V dosud uvedeném principu LDA jsme uvažovali přítomnost částic v proudu 

měřené tekutiny. Tyto částečky ale musíme obvykle do proudu včlenit. Musí 

být dostatečně velké, aby bylo možno detekovat intenzitu světla od nich 

odraženého. Zároveň však dostatečně malé, aby jejich okamžitá rychlost byla 

totožná s rychlostí okolního proudu tekutiny (potřeba velmi malá pádová 

rychlost). Dle [37+ se jako vhodné ukazují částice s průměrem cca 0,3µm 

v koncentraci 108 částic/cm3. Médium, jehož rychlost měříme, musí být také 

průhledné. 

  

Právě popsaný princip měření LDA má jisté přednosti. O některých z nich se 

v tomto odstavci zmíníme. LDA je absolutní měřidlo, dosahuje velké 

přesnosti i rozsahu měřených rychlostí (cca od 1mm/s do 300m/s), frekvence 

fluktuací rychlostí je až 100kHz, je nezávislý na teplotě a tlaku tekutiny. 

Jelikož průměry paprsků nepřesahují obvykle 0,5mm, měří téměř bodově a 

jelikož není v místě měření žádné čidlo, nedochází k porušení měřeného 

proudění. 

4. Měření rychlostního pole metodou PIV 

Touto metodou na rozdíl od LDA neměříme rychlost v jednom bodě, ale 

v celé rovině (2D měření) či prostoru (3D měření). 

Na obr. 2.15 je zobrazena situace pro 2D případ. Z laseru vychází světelný 

paprsek, který je válcovou čočkou upraven do tvaru světelného nože, 

pomocí něhož se osvětluje rovina měřícího prostoru. Ta je ohraničena 

zorným polem záznamového zařízeni (kamera), umístěného kolmo na rovinu 

světelného nože. Pokud do proudu tekutiny vmísíme, stejně jako v případě 

LDA, částice, kamera zaznamená okamžité rozložení částic v rovně měřícího 

prostoru. Jelikož se vesměs jedná o tzv. vysokorychlostní kamery, zařízení 

získá sérii po sobě jdoucích rozložení. Ze změn poloh jednotlivých částic lze 

získat  po zpracování záznamu vektorovou mapu rychlostního pole. Tento 

přístroj obvykle vyžaduje práci v zatemněném prostoru. 
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Obr. 2.15 – princip PIV (převzato z *37]) 

 

V praxi se dále setkáváme s různými dalšími variantami metod PIV a LDA, o 

nichž se lze více dozvědět v *37]. 

5. Ultrazvukové měření rychlosti (UVP) 

UVP měří okamžité hodnoty rychlostního profilu v tekutině podél osy 

ultrazvukového paprsku. 

Princip si vysvětlíme pomocí obr. 2.16 na příkladu měření rychlosti v kanálu 

s volnou hladinou. Ultrazvukový převodník vyšle krátký ultrazvukový pulz a 

poté se přepne do přijímacího módu. Ten se šíří podél osy paprsku a 

pokaždé, když narazí na částici, část pulzu se zpětně rozptýlí směrem 

k převodníku. Pokud je průmět vektoru rychlosti sledované částice do osy 

měření nenulový, dojde k dopplerovskému posuvu odražené ultrazvukové 

frekvence. Z dopplerovského posuvu a změřením času od vyslání pulzu do 

jeho opětovného návratu pak zjistíme polohu i rychlost částice, od níž se 

pulz odrazil. 

Jak je patrno z předešlého odstavce, stejně jako u LDA, i zde musíme do 

proudu tekutiny vpravit částice vhodných vlastností. 
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Obr. 2.16 – princip UVP (převzato z *37]) 

 

2.2.4 Měření koncentrací 
 

Pokud chceme měřit šíření koncentrací pasivních kontaminantů v poli proudění, 

musíme se nejdříve rozhodnout, zda chceme měřit hodnoty koncentrací okamžité či 

průměrné. Dále pak zvolit vhodný vzorkovací plyn. Při jeho volbě hraje roli jednak 

hustota, dále pak finanční dostupnost a vhodnost užití pro konkrétní detekční 

metodu. Pro měření koncentrací lze zvolit plamenový ionizační detektor FID (dle 

frekvenční odezvy pomalý či rychlý) nebo laserovou optoakustickou detekci. 

V prováděném experimentu bylo měřeno pomocí první z možností, proto bude dále 

popsán pouze FID.  O laserové optoakustické detekci je pojednáno v *40] 

FID 

Plamenový ionizační detektor (FID) je zařízení, které využívá vzniku iontů, pokud 

jsou v plamenu spalovány uhlovodíky. Množství vznikajících iontů je přibližně 
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úměrné počtu uhlíkových atomů spalovaných v uhlovodíkové podobě. Tento 

fyzikální jev není zatím zcela pochopen. Při hoření vznikají molekulární fragmenty 

(například CH a O) ve velkém množství. Ty pak reagují s uhlovodíky přítomnými v 

plynu obsahujícím vzorky, který je přiváděn do plamene. Mezi první ionty, které se 

objevují, patří CHO+ a     
 . Ty vznikají těmito reakcemi: 

                                                                    (2.18) 

                                                                
       (2.19) 

Experimenty bylo zjištěno, že při spalování vzniká přibližně jeden iontový pár na 106 

uhlíkových atomů přítomných v uhlovodíkové formě. Více detailů o vzniku iontů lze 

nalézt v *41]. 

Tyto ionty jdou k elektrodám s napětím, čímž protéká mezi elektrodami iontový 

proud, který pak měříme. 

Praktické uskutečnění těchto myšlenek se liší dle toho, zda chceme měřit průměrné 

hodnoty koncentrací či hodnoty okamžité. V prvním případě použijeme tzv. pomalý 

FID, v druhém pak FID rychlý.  

 

Pomalý FID (SFD) 

V tzv. pomalém FIDu je komora s plamenem umístěna mimo aerodynamický tunel. 

Vzorkovací plyn obsahující uhlovodíky je přiváděn k plameni z odběrové jehly 

umístěné v měřícím bodě uvnitř tunelu přes nasávací hadičku dlouhou několik 

metrů. Tento analyzovaný plyn se vzorky se směšuje obvykle s vodíkem (viz obr. 

2.17). Do spalovací komory je dále samostatně přiváděn syntetický vzduch. 

Vhodným poměrem vodíku a vzduchu je dosaženo vzniku plamene optimálních 

vlastností. Frekvence odběru vzorku je dána vnitřními parametry detektoru (vnitřní 

průměr nasávací hadičky, objem hadičky se vzorkem před detektorem,…). Toto 

uspořádání umožňuje frekvenční odezvu v řádu 1 s, čímž můžeme měřit pouze 

střední hodnoty koncentrací. Podrobněji je pomalý FID popsán v *42]. 
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Obr.2.17 – tzv. pomalý FID (převzato z *42]) 

 

Rychlý FID (FFID) 

Na rozdíl od pomalého FIDu je v tzv. rychlém FIDu spalovací komora uvnitř malé, 

lehké a přenosné sondy (HSM) umístěné přímo v tunelu. Tím může být komora 

s plamenem velmi blízko ke zdroji uhlovodíků, které jsou nasávány do sondy pomocí 

jehly dlouhé jen několik centimetrů. Dosáhneme tak vysoké frekvenční odezvy řádu 

1ms, čímž můžeme měřit okamžité hodnoty koncentrací. V rychlém FIDu je plyn se 

vzorky míšen s pohonným plynem (vodíkem) na konci trysky (viz obr. 2.18). Dále je 

do komory přiváděn syntetický vzduch, který spolu s vodíkem ve vhodném poměru 

umožňuje zažehnutí plamene vhodných vlastností. Sonda je spojena přes kabel 

k elektronickému subsystému (MCU), jak je ukázáno na obr. 2.19. Ten dále zajišťuje 

dodávání plynů do sondy a regulaci vakua. Odtud je měřený signál přiveden do PC, 

kde je příslušným softwarem zpracováván. Změna designu FIDu sice umožňuje 

měření okamžitých koncentrací, na druhé straně ale zapříčiňuje velkou citlivost na 

vhodné seřízení FIDu a vlastnosti okolního vzduchu proudícího kolem sondy. Jelikož 
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je sonda umístěna v tunelu, je dlouhodobě vystavena během dne měnícím se 

okolním podmínkám. Pokud je pak sonda ofoukávána výrazně chladnějším 

vzduchem, dochází v ní ke kondenzaci. Tohoto se vyvarujeme izolací sondy (viz obr. 

2.21).       

 

Obr. 2.18 – tzv. rychlý FID (převzato z *41]) 
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Obr.2.19 –  celá aparatura FFIDu (převzato z *41]) 
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Obr. 2.20 – dvě sondy FFIDu bez izolace 

 

Obr. 2.21 – izolované sondy FFIDu 
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3 Volba a příprava experimentů 
 

3.1 Volba modelů a způsobu měření 
 

Pokud se podíváme po Zemi, zjistíme, že architektura měst se v jednotlivých částech 

světa liší. Je tomu tak proto, že města jsou umístěna v jiných podnebných pásmech, 

vznikala v jiných staletích. Autoři v *43+ např. dělí typ výstavby dle klimatu na oblasti 

s teplým vlhkých, resp. suchým klimatem, oblasti s chladným klimatem a oblasti 

ostatní. 

Pokud se již nyní zaměříme čistě na evropskou zástavbu, shledáme, že architekturu 

budov zde můžeme zjednodušeně rozdělit na výstavbu starší a mladší. Starší 

výstavbu tvoří dvorovitá zástavba, jejíž příklad je znázorněn na obr. 3.1.  

 

 

Obr. 3.1 – Dvorovitá zástavba 
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V průběhu času bylo však od tohoto typu architektury upuštěno, začaly se stavět 

jednotlivé domy ve tvaru kvádrů. Jejich rozestavení ve městech bývá nahodilé, bez 

větších známek pravidelnosti. Přesto však lze v jistých částech měst nalézt i 

modernější typ výstavby s jistou systematičností. Právě na takový typ zástavby jsme 

se rozhodli v této diplomové práci zaměřit. 

Zvolili jsme dvě délky domů, které dále nazýváme krátkými a dlouhými. Pro každou 

z délek jsme dále zvolili dva typy tvarů zástavby – budovy rozmístěné rovnoběžně a 

do neuzavřených dvorů, v dalším textu označovány zkráceně rovnoběžné domy a 

dvory. Tím máme tedy celkově čtyři různá rozestavění budov, která 

v experimentálních uspořádáních tvoří základní elementy – bloky, jež se 

v simulované sídlištní zástavbě opakují. Všechny bloky nezávisle na rozestavění 

domů mají stejné rozměry. Rovněž velikost zastavěné plochy je u všech typů tvarů 

zástavby v rámci jednoho bloku stejná (přibližně 19 %). Tato procentuelní 

zastavěnost plochy byla zvolena na základě odhadu podílu zastavěné plochy 

v sídlištní zástavbě Prahy (měřením na několika náhodně vybraných sídlištích).  

Pro takto zvolený komplex budov je třeba dále vybrat měřítko, ve kterém budou 

domy modelovány. Při tomto výběru musíme také zohlednit vhodnost měřítka 

vzhledem ke generované mezní vrstvě. Po zvážení všech okolností jsme dospěli 

k závěru, že ač byla zprvu uvažována výroba modelu v měřítku 1 : 200, nejlepším 

měřítkem bude 1 : 300. Tento poměr modelu ke skutečnosti byl zvolen především 

z důvodu možnosti umístění většího počtu bloků v tunelu, čímž charakter proudění 

bude více ovlivněn daným tvarem zástavby. 

Dále bylo třeba zvolit výšku, šířku a délku kvádříků, jež v daném poměru představují 

skutečné budovy. Pokud zaokrouhlíme počet podlaží dnešní zástavby, dospějeme 

zpravidla k číslu 10. Rozhodli jsme se tedy pro stavbu právě deseti podlažních domů. 

Při uvážení zhruba 3 m na jedno patro, dospějeme při zvoleném měřítku 1 : 300 

k potřebě vyrobit modely domků o výšce 10 cm. Aby se nám do tunelu vešel 

dostatečný počet budov a tím i bloků (tato nutnost vysvětlena již výše), rozhodli 

jsme se pro délku budov rovněž 10 cm. To ve skutečnosti odpovídá vzdálenosti 30 

m, kterou si lze názorně představit jako zhruba dva vchody u sídlištní zástavby 
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typické pro ČR. Délka dlouhých budov byla zvolena dvojnásobná, tj. 20 cm. Nakonec 

bylo třeba ještě zvolit šířku staveb. Ta byla odhadnuta hodnotou přibližné šířky 

budov tvořících sídliště v reálu, která dle měření na několika náhodně vybraných 

budovách v různých částech Prahy činí zhruba 15m. Tedy bylo třeba pro modelové 

sídliště zhotovit domky šířky 5 cm. 

Polystyrenové budovy, které tvořily jednotlivá sídliště v experimentech, jsou 

zobrazeny na obr. 3.2 a 3.3. Jak je vidět z obr. 3.3, dlouhé domy nejsou tvořené 

jedním kusem polystyrenu, ale získali jsme je slepením dvou krátkých domů pomocí 

textilní lepicí pásky. 

 

 

Obr. 3.2 – Krátký dům 

 

 

Obr. 3.3 – Dlouhý dům 
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Na dalších obrázcích 3.4 – 3.11 v této podkapitole jsou v horní části strany 

vyobrazeny bloky pro jednotlivé tvary zástavby a v dolní jejich protějšky v reálné 

zástavbě. Na nákresech základních elementů jsou vyznačeny rozměry rozestavení 

jednotlivých modelů domků v centimetrech. Ty byly vybrány na základě 

přizpůsobení rozměrů zjištěným měřením na vybraném sídlišti Prahy (u Velké Skály). 

Ohraničení bloku je zobrazeno červeně. Stejnou barvou je naznačeno i rozhraní 

oblasti s myšlenou silnicí od zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky. Tyto 

červeně naznačené myšlené oblasti nebudou na obrázcích v kapitole zobrazení 

výsledků měření vyznačovány. Tedy dále budeme zobrazovat pouze modelované 

domky, které se při experimentech v tunelu skutečně nacházely.  

(Pozn : Na obr. 3.4 a 3.8 jsou vzdálenosti mezi krátkými rovnoběžnými a dlouhými 

rovnoběžnými budovami mezi všemi domy stejné.)  
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Obr. 3.4 -  Blok pro uspořádání krátké rovnoběžné domy 

 

 

Obr. 3.5 – Krátké rovnoběžné domy v realitě (Praha) 
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Obr. 3.6 – Blok pro uspořádání krátký dvůr 

 

 

Obr. 3.7 – Krátký dvůr v realitě (Praha) 



73 
 

 

Obr. 3.8 – Blok pro uspořádání dlouhé rovnoběžné domy 

 

 

Obr. 3.9 – Dlouhé rovnoběžné domy v realitě (Brno) 
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Obr. 3.10 – Blok pro uspořádání dlouhý dvůr 

 

 

Obr. 3.11 – Dlouhý dvůr v realitě (Brno)  
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V druhé části této podkapitoly se podíváme na volbu způsobu měření. Při měření 

šíření znečištění je zpravidla sledována vlečka, tedy v jednom či více bodech 

vypouštíme znečištění a v síti bodů měříme množství koncentrací tam se od toho 

zdroje či zdrojů nacházejících. V této diplomové práci jsme se však rozhodli zvolit 

způsob měření k tomuto inverzní. Tím myslíme, že sledujeme v jednom, či v našem 

případě najednou ve dvou bodech velikost znečištění a máme síť bodů, ve kterých 

postupně vypouštíme znečištění. Získáme tak inverzní mapu o šíření znečištění 

v modelovaných sídlištích. Každý bod tohoto nákresu pak můžeme interpretovat 

jako velikost bezrozměrné koncentrace, která by byla naměřena na jednom 

konkrétním daném jiném místě, kdyby byl zdroj znečištění umístěn v tomto bodě. 

Právě vysvětlený způsob inverzního měření může být využit ke zjišťování polohy 

místa vypouštění znečištění a vydatnosti zdroje. To se může hodit např. při 

náhodném či úmyslném úniku plynu (např. sarin při teroristických útocích). Pokud je 

na stanici změřena jistá koncentrace látky, která se zde běžně nenachází, lze na 

základě takového způsobu měření zjistit polohu zdroje této látky. 

Jak již vyplývá z předcházejícího textu, rozhodli jsme se v našich experimentech 

k simulaci znečištění pocházejícího z dopravy na silnicích v městské zástavbě pro 

zdroj bodový. To plyne při uvážení předpokladu o platnosti principu superpozice 

z úvahy větší univerzálnosti díky tomu, že nezáleží, zda je v daném bodě bodový, 

liniový či plošný zdroj. Pro zjištění velikosti znečištění v daném místě od více 

znečišťovatelů (aut) v různých bodech stačí sečíst hodnoty koncentrací zjištěných 

v těchto jednotlivých bodech. Ve skutečném provozu v ulicích lze u větších 

komunikací za špičky předpokládat velkou hustotu provozu, čímž se v libovolném 

okamžiku v daném bodě bude stále nacházet zdroj znečištění – automobilový výfuk. 

Tím lze tvrdit, že ač je automobil zdrojem mobilním, lze v našich experimentech 

interpretovat výsledky na takovéto zdroje i při užití stacionárního zdroje.  Dále bylo 

třeba rozhodnout o výšce vypouštění znečištění. Pokud se podíváme na skutečnost, 

lze odhadnout průměrnou výšku výfuku na zhruba 30 cm. Průměrná výška člověka, 

kterého toto znečištění negativně ovlivňuje, je dle [44+ 1,7 m. Tedy odhadnutá 

diference mezi průměrnou výškou výfuku a receptoru je 140 cm. Nyní se podíváme 

na možnosti experimentálního uspořádání. V laboratorních podmínkách byla 
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z bezpečnostních důvodů nejnižší možná volba umístění zdroje znečištění nad dnem 

tunelu 2 mm - kvůli nerovnosti této podlahy (viz 4.1 Odhad chyb měření). Pro 

přibližné dodržení velikosti zmíněného rozdílu průměrné výšky výfuku a člověka to 

znamená umístění detektoru do výšky 7 mm.  V další kapitole se podíváme již na 

konkrétní zařízení použitá k našim experimentům.   

 

3.2 Zařízení využívaná v experimentech 
 

V této části navážeme na podkapitolu 2.2, která se zabývala obecně zařízeními 

využívanými při měřeních. Nyní se již podíváme na zařízení, která jsme využívali my 

při našich experimentech. 

Měření probíhala v Aerodynamické laboratoři Ústavu termomechaniky Akademie 

věd ČR, v. v. i. v Novém Knínu. Schéma tunelu nacházejícího se v této laboratoři je 

zobrazeno na obr. 3.12. Jedná se o nízkorychlostní otevřený tunel. Jeho popis si zde 

uvedeme dle *1+. Tunel má konstantní průřez 1,5 x 1,5 m2, měřící prostor se nachází 

25,5 m od vstupu. Vstup je v uklidňovací komoře 6 x 6 x 12 m3. Pro redukci vlivu 

vnějších podmínek z okolí laboratoře je ve stěnách vstupu zabudován prachový filtr 

o obsahu 64 m2. Na vstup navazuje koleno s lopatkami, které otáčí proud do 

horizontálního směru a polopropustná síta zajišťující vyrovnání turbulentního 

profilu a utlumení turbulentních fluktuací. Dále následuje proudovod, který je 

dlouhý 20,5 m. V něm je vyvíjena mezní vrstva pomocí generátorů turbulence a 

elementů drsnosti (viz obr. 3.13). Proudovod ústí do vlastního měřícího prostoru. 

Ten je dlouhý 2 m, má odnímatelné boční skleněné stěny. Vyústění tunelu je 

provedeno dvěma koleny vzájemně pootočenými o 90 stupňů s lopatkami. Ty 

zajišťují otáčení proudu do svislé a posléze do vodorovné roviny. V místě ústí tunelu 

do vnějšího prostoru je umístěn ventilátor, který zajišťuje vhánění vzduchu do 

tunelu. Rychlost proudění v tunelu je možné volit pomocí regulátoru otáček (viz obr. 

3.14). Počet otáček lze měnit v rozsahu 0 až 1550. Dále je zde možné korigovat i 

úhel lopatek. Těmito nastaveními je možné dosáhnout rychlostí 0,1 až 13 m/s 

v tunelu. 
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Obr. 3.12 – Schéma aerodynamického tunelu v Novém Knínu 

 

 

Obr. 3.13 – Pohled do proudovodu s generátory turbulence a elementy drsnosti 

proti směru proudění  
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Obr. 3.14 – Regulátor otáček ventilátoru 

V našich měřeních jsme k měření rychlosti proudění a turbulentních charakteristik 

použili zařízení LDA firmy DANTEC (viz obr. 3.15, 3.16, 3.17 a 3.18).  

 

Obr. 3.15 – Optická lavice s laserem a optickou částí LDA, v pozadí tunel, na němž je 

umístěna řídící jednotka traverzového posuvníku 
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Obr. 3.16 – Zdroj laseru                                                 Obr. 3.17 – Procesor BSA pro 

 zpracování zachyceného signálu 

 

 

Obr. 3.18 – Měřící sonda LDA nad sídlištní zástavbou 

 

K měření koncentrací pak HFR400 Atmospheric fast FID (FFID) firmy Cambustion (viz 

obr. 3.19 a 3.20). Sondy FFIDu (2) byly v tunelu upevněny na kovové aparatuře (viz 

obr. 3.19). Výška konce odběrových jehel byla ve výšce 7mm. FFId je třeba před 

každým měřením kalibrovat. K tomu jsme používali kalibrační plyn 1179 ppm, po 

jeho spotřebě pak kalibrační plyn 641 ppm. Hodnoty ppm těchto plynů jsou 

garantovány výrobcem. Jako druhý bod pro kalibraci byl užit vzduch z tunelu coby 0 

ppm, čímž jsme zároveň provedli korekci na pozaďovou hodnotu koncentrace 

uhlovodíků. Tato kalibrace byla prováděna vždy ráno – před začátkem měření – a 

večer – po jeho skončení. 
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Obr. 3.19 – Řídící jednotka FFIDu, pod ní umístěna tlaková pumpa, na stole 

osciloskop 

     

Obr. 3.20 – Izolované sondy (2) na kovové aparatuře v tunelu nad sídlištní zástavbou 
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Jako zdroj znečištění jsme použili trubku, jejíž vnější průměr byl 5mm, vnitřní 4mm. 

Její ústí bylo ve výšce 2mm nad dnem tunelu. Na ni byla nasunuta hadička, kudy do 

trubky proudil pasivní kontaminant simulující znečištění. Za něj byl zvolen etan., a  

to vzhledem k jeho blízkosti hustoty (ρ = 1,24kg.m-3) vůči vzduchu (ρ = 1,28kg.m-3). 

Celá tato aparatura byla připevněna na traverzový posuvník umožňující pohyb 

zdroje na jednotlivá místa sítě, kde bylo znečištění postupně vypouštěno (vždy po 

dobu 2 minut). Celé uspořádání je zachyceno na obr. 3.21. Množství vypouštěného 

plynu bylo regulováno průtokoměrem (viz obr. 3.22). 

                                                   

Obr. 3.21 – Traverový posuvník s trubkou, odkud bylo vypouštěno znečištění 

 

Obr. 3.22 - Průtokoměr 
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3.3 Vlastnosti mezní vrstvy generované 

v aerodynamickém tunelu 
 

Při fyzikálním modelování MVA velikosti mikro měřítka je nejdůležitější zachovat 

v modelovém případě vlastnosti přízemní vrstvy, jaké má realita nabíhajícího 

proudu. V našem případě jsme se zabývali modelováním pro případ neutrálně 

zvrstvené MVA. Z charakteristik mezní vrstvy se v této podkapitole zmíníme o 

vertikálním profilu rychlosti, intenzitě turbulence a turbulentním tečném napětí. 

Nakonec se budeme zabývat podmínkou na podélný tlakový gradient na hranici 

mezní vrstvy v tunelech uvedenou v podkapitole 2.2.1 věnované aerodynamickým 

tunelům.   

Vertikální profil rychlosti 

V tomto odstavci si znovu uvedeme dva rychlostní profily zavedené v podkapitole 

1.2 zabývající se mezní vrstvou atmosféry. Podrobnosti o těchto profilech lze nalézt 

právě v podkapitole 1.2. 

 Logaritmický profil 

                                       ( )  
  

 
  

    

  
             (3.1) 

Logaritmický profil by měl být v tunelu dle [31+ splněn ve výškovém intervalu 

1,5 Hr < z < 0,15 δ. Zde je symbolem H označena průměrná výška drsných 

elementů a δ značí výšku mezní vrstvy. Měřítko fyzikálního modelu je dle 

[17+ vhodné zvolit jako poměr parametrů drsnosti na modelu a v realitě. Pro 

modelování městské zástavby je zde též uvedeno doporučení na hodnotu 

pošinovací tloušťky 

                                                              
  

 
.  (3.2) 

Zde je H průměrná výška budov tvořící městskou zástavbu. 

 Mocninový profil 

                                              ( )        
 

  
 

 

  (3.3) 
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Tento empirický vztah je na rozdíl od logaritmického profilu vhodný k popisu 

závislosti rychlosti na výšce i ve vyšších hladinách MVA než v přízemní vrstvě 

(cca do 600 m nad zemským povrchem). 

Měření závislosti rychlosti na výšce byla prováděna pomocí aparatury LDA. 

Fitováním naměřených hodnot logaritmickým, resp. mocninovým profilem a 

převodem do měřítka 1 : 300 jsme získali následující hodnoty parametrů: 

 Parametr drsnosti: z0 = 1,86 m 

 Exponent mocninového profilu: α = 0,27 

 Referenční hodnoty:     0 m,       2, 3     

 Pošinovací tloušťka: d0 = 3,40 m  

Grafické zobrazení těchto výsledků je zakresleno na obr. 3.23. Dle doporučení v *45] 

je v případě velmi drsného povrchu, za něž jsou považovány městské oblasti, 

rozmezí doporučených hodnot pro parametr drsnosti z0 = (0,5 ; 2) m a exponent 

mocninového profilu α = (0,24 ; 0,40). Obě hodnoty zjištěné fitováním leží v tomto 

rozmezí.  

 

Obr. 3.23 – Závislost rychlosti u na výšce z 
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Intenzita turbulence 

Podle [45+ je intenzita turbulence definována vztahem 

                                                           ( )  
  

  
     ,  ,  .  (3.4) 

V tomto vztahu    značí složku rychlosti, která má směr shodný se směrem hlavního 

proudění v tunelu,    střední kvadratickou odchylku pro jednotlivé komponenty 

rychlosti. 

Intenzita turbulence není v mezní vrstvě isotropní, ale v atmosféře blízko zemského 

povrchu dle [45+ platí 

                                                                0,   0, .  (3.5) 

Turbulentní tečné napětí 

Turbulentní tečné napětí jsme zavedli v podkapitole 1.4, v níž jsme se zabývali 

vyjádřením tření. Vyjadřujeme ho vztahem 

                                                                       
   

         (3.6) 

Jak jsme též uvedli v již zmíněné podkapitole 1.4, je velikost všech Reynoldsových 

napětí v daném místě atmosféry obvykle stejného řádu velikosti, ale platí zde 

                        
 

  
(    

   
       )   

 

  
(    

   
       ) ,  

 

  
     

   
         , (3.7) 

                       
 

  
     

   
           

 

  
     

   
         ,  

 

  
     

   
         . (3.8) 

Protože hlavní směr proudění tunelu je ve směru osy x, budeme se dále zajímat 

hlavně o člen, který má z hlediska velikosti největší vliv, tj.    . 

V přízemní vrstvě by mělo být turbulentní tečné napětí zhruba konstantní. Mělo by 

platit              . Dle [31+ klesá turbulentní tečné napětí v MVA s výškou lineárně a na 

horní hranici je nulové. To lze popsat následujícím vztahem 

                                                                   ( )  
   

 
  

 .  (3.9) 
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Vertikální profil intenzity turbulence pro složku rychlosti ve směru hlavního 

proudění tunelu, tj. u a vertikální profil            normovaný   
  jsou uvedeny na obr. 

3.24. Tyto závislosti nebylo možné kvůli nefunkčnosti fotonásobičů v současnosti 

změřit. Ale charakteristiky identicky modelované mezní vrstvy, kterou jsme užili při 

měření, byly již proměřeny dříve Mgr. Radkou Kellnerovou v Aerodynamické 

laboratoři v Novém Knínu. Právě z těchto měření pochází grafy zobrazené na 

obr.3.24. 

 

Obr. 3.24 – Vertikální profily intenzity turbulence pro složku rychlosti proudění u a 

vertikální profily  
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Na obr.3.24 jsou oba zmíněné typy profilů vyneseny vždy pro tři rychlosti proudění 

v tunelu. Velikost rychlosti zde uvedená se vztahuje k horní hranici mezní vrstvy. 

Vertikální souřadnice z je zde normována průměrnou výškou staveb H, tj. 10cm. 

Z obr. 3.24 je vidět, že intenzita turbulence Ix se s výškou snižuje. Na obrázku jsou 

též zakresleny rozmezí, v nichž by se v jednotlivých výškách mělo Ix pro daný typ 

povrchu dle [45+ pohybovat. Je vidět, že se změřené hodnoty pohybují zhruba 

v rozmezí doporučeném pro drsný a velmi drsný povrch. 

Z grafů zobrazujících závislost               
  na z/H je vidět, že charakter této závislosti 

je podobný pro rychlost proudění v tunelu 2,5 m/s a 4 m/s. Je patrné, že do výšky 

zhruba odpovídající průměrné výšce zástavby H je  
           

  
    s jedním maximem 

zhruba ve výšce 0,5 až 0,6, což odpovídá závěrům, ke kterým došel v rámci projektu 

COST 715 Rotach [46]. Na vytváření mezní vrstvy se podílely drsné elementy, které 

byly v rozestavení vždy dvě řady napříč tunelem za sebou o výšce 5 cm a jeden 

s výškou 10 cm. Sledované maximum tedy odpovídá průměrné výšce těchto drsných 

elementů/H (0,   ). Tento jev je pozorován v mezních vrstvách v tunelech kvůli 

rozrušení proudění drsnostmi na dně tunelu, které danou vrstvu vytvářejí. Od výšky 

odpovídající zhruba výšce H až zhruba do dvojnásobku této výšky je hodnota  
           

  
  

ještě mírně větší než 1. Od dvojnásobku průměrné výšky budov až zhruba do oblasti 

pětinásobku této výšky je               
   . S dále se zvyšující výškou lze pozorovat 

pokles               
  s výškou, což odpovídá teorii. Při rychlosti proudění 1 m/s je 

možné pozorovat, že charakter závislosti               
  na z/H právě uvedený pro zbylé 

dvě rychlosti proudění je  splněn jen velmi přibližně do oblastí odpovídajících zhruba 

z/H   4,5. Při vyšších výškách dochází v průměru zhruba ke zvětšování               
  

s výškou, což je v rozporu s teorií zmíněnou výše.  

Nyní se podívejme na porovnání právě uvedených vertikálních profilů  
           

  
  a Ix pro 

jednotlivé rychlosti proudění v tunelu. Je vidět, že rychlost 1 m/s nesplňuje 

Towsendovu hypotézu (viz podkapitola 2.1.2). Charakteristiky zjištěné pro případy 

rychlosti proudění 2,5 m/s a 4 m/s se sobě velmi blíží, ale ještě nejsou zcela 

identické. Z toho vyplývá nereprezentativnost měření při rychlostech 1 m/s, což 
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platí pro mezní vrstvy v tunelech obecně. Nicméně této rychlosti proudění je nutné 

užít při vizualizacích, neboť při větších rychlostech nelze kvalitně zachytit studované 

proudění na vyhodnocovacích zařízeních, jakými jsou např. videokamera či 

fotoaparát (rozmazanost záznamu). Při našich měřeních koncentrací C* jsme zvolili 

rychlost proudění, která na hranici mezní vrstvy dosahuje velikosti 2,95 m/s. Za této 

rychlosti proudění by měly být výsledky dle výše zmíněné diskuze reprezentativní.   

V podkapitole 2.2.1 o aerodynamických tunelech jsme se zmínili o třech 

požadavcích na proudění v těchto zařízeních. První, jak jsme už uvedli, je při 

modelování neutrálně zvrstvené mezní vrstvy splněn automaticky. V této kapitole 

jsme nyní ověřili i druhý z uvedených požadavků, totiž dostatečnost tloušťky mezní 

vrstvy v tunelu. Za ni, jak jsme již též uvedli, lze považovat výšku zhruba 0,5 m 

v modelovém měřítku. Z grafů uvedených v této kapitole je vidět, že je tento 

požadavek splněn. 

Podélný tlakový gradient 

Nyní se budeme zabývat splněním třetího, a tedy posledního požadavku na 

proudění v tunelech. Podmínku na zanedbatelnost tlakového gradientu lze dle *17] 

zapsat následovně 

                                                               
  

  
 

 
  
 

  
  0,0 .  (3.10) 

V této podmínce je    hustota vzduchu,    střední rychlost na horní hranici mezní 

vrstvy a   výška mezní vrstvy. 

Splnění této podmínky bylo již ověřeno v práci *2+. Proto můžeme předpokládat, že 

je i třetí podmínka pro proudění v tunelech splněna. 

 

3.4 Příprava na měření koncentrací 
 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 3.1, v našich experimentech jsme se rozhodli pro 

použití zdroje bodového. Přepočet koncentrací do bezrozměrného tvaru byl obecné 
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popsán v podkapitole 2.1.1. zabývající se zbezrozměrněním soustavy rovnic 

popisujících MVA. Pro bodový zdroj platí pro přepočet koncentrací do 

bezrozměrného tvaru vztah 

                                                                   
     

 

 
 .  (3.11) 

V tomto vzorci je C naměřená koncentrace v jednotkách kg.m3, UB v m.s-1, H0 

charakteristická výška v m a Q vydatnost (síla) zdroje v kg.s-1. 

V našich experimentech jsme měřili koncentrace v jednotkách ppm, vydatnost 

zdroje v ml.min-1. Pro přepočet na bezrozměrné koncentrace pak platí dle *16] 

vzorec 

                                                     0
          .      

     

    .      
.  (3.12) 

   bývá obvykle brána buď na hranici mezní vrstvy nebo ve výšce dvojnásobku 

průměrné výšky staveb. V obrázcích v kapitole 4 popisujících výsledky experimentů 

byla za referenční rychlost  zvolen dvojnásobek průměrné výšky staveb.  

Takto zavedená bezrozměrná koncentrace nezávisí na referenční rychlosti ani na síle 

zdroje, což si dále ověříme. Nezávislost bezrozměrné koncentrace C* na referenční 

rychlosti bude splněna, pokud platí nezávislost C* na Re. To jsme si zavedli též 

v kapitole 2.1.2 . Pro fyzikální modelování se obvykle zavádí ve tvaru 

                                                                  
   

 
 ,  (3.13) 

kde    je střední rychlost proudění na horní hranici mezní vrstvy,   výška mezní 

vrstvy. 

Pro fyzikální modelování velikosti mikroměřítka, což je náš případ, je však lepší zvolit 

tzv. stavební Reynoldsovo číslo    . To se definuje vztahem 

                                                                   
    

 
 .  (3.14) 

Dolní index B zde pochází ze slova building (Reynolds building number). 
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Nezávislost koncentrací C* na stavebním Reynoldsově čísle ReB 

Pro ověření této nezávislosti jsme si zvolili za reprezentativní případ tvaru 

simulované zástavby krátké rovnoběžné domky při nulovém náběhu větru na 

sídliště (viz obr. 3.25) – viz též podkapitola 4.2. Na obrázku 3.25 je vodorovnou osou 

bezrozměrná souřadnice x, tj. x*, ve směru proudění. Osou na ni kolmou je 

bezrozměrná souřadnice y, tj. y*, napříč tunelem. Ty se zavádějí vztahy 

                                                                         
 

  
   (3.15) 

a 

                                                                         
 

  
.  (3.16) 

Zde je     0  , tedy výška budov užívaných při experimentech. Směr náběhu 

proudění je zleva doprava vodorovně s osou x*. Půdorysy budov jsou zobrazeny 

černými plnými obdélníčky. 

 

Obr. 3.25 – Krátké rovnoběžné domky pro nulový úhel náběhu větru 
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Na obrázku 3.25 jsou též vyznačena místa umístění sond FFIDu a bod, kde byl 

umístěn zdroj znečištění při ověřování nezávislosti C* na ReB. Výška jejich umístění 

byla diskutována v podkapitole 3.1. Modrý křížek na obr. 1 představuje místo 

vypouštění znečištění. Kosočtverce pak označují místa umístění sond FFIDu - 

červený první sondy, zelený sondy druhé. 

Výsledky testu nezávislosti bezrozměrných koncentrací na stavebním Reynoldsově 

čísle pro sondu 1 a 2 jsou zobrazeny na obr. 3.26. Nejprve jsme si pomocí LDA zjistili 

přepočet mezi počtem otáček/min na ventilátoru a rychlostí v m/s. Takto zjištěné UB 

jsme poté použili k výpočtu jednotlivých ReB. V tomto vzorci jsme dosazovali za 

kinematickou viskozitu vzduchu ν dle [47] hodnotu 1,33 . 10-5 m2.s-1, neboť během 

měření se teplota vzduchu v tunelu pohybovala kolem 0 °C.   Potom jsme s použitím 

FFIDu změřili koncentrace C* dosahované při těchto počtech otáček/min. Měření C* 

pro každou hodnotu ReB , tj. fixním počtu otáček/min, probíhalo stejně jako u 

experimentů v kapitole 4 po dobu 2 minut.  Pro C* byla odhadnuta chyba měření 

8%, která je zobrazena svislými chybovými úsečkami. Odhad velikosti chyby je 

diskutován v podkapitole 4.1 . 

 

Obr. 3.26 – Test nezávislosti bezrozměrné koncentrace C* na stavebním 

Reynoldsově čísle ReB 

Jak je vidět z obr. 3.26, ani u 1. sondy a ani u 2. nelze vysledovat žádný výrazný 

trend (růst či pokles) ve změně měřených C* při zvyšování ReB. Můžeme tedy 

konstatovat nezávislost C* na ReB pro všechny výše námi ověřovaných ReB, tj. pro 

volbu otáček ventilátoru větší než 300 otáček/min. Jelikož veškerá měření uváděná 

v kapitole 4 byla měřena při 528 otáčkách/min, je v tomto případě nezávislost C* na 
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ReB splněna. Tím je též ověřena Towsendova hypotéza (viz podkapitola 2.1.2). Ta je 

totiž splněna, pokud jsou bezrozměrné střední hodnoty turbulentních charakteristik 

nezávislé na Reynoldsově čísle, je – li dostatečně velké. V našich experimentech byla 

měřenou střední veličinou právě C*. 

 

Nezávislost bezrozměrných koncentrací C* na síle zdroje Q 

Ověřování bezrozměrných koncentrací C* na síle zdroje Q bylo prováděno za 

stejného experimentálního uspořádání jako u ověřování nezávislosti C* na ReB. 

Výsledky měření jsou zobrazeny na obr. 3.27. 

 

Obr. 3.27 – Test nezávislosti bezrozměrné koncentrace C* na síle zdroje Q 

Z něj je vidět, že oblast této nezávislosti začíná cca od vydatnosti zdroje   

        . 

Pro simulaci automobilové dopravy je dále nutné, aby znečišťující látka z místa 

vypouštění samovolně vytékala. V opačném případě by totiž došlo k ovlivnění 

rychlostního pole. Její výtoková rychlost by měla být velmi malá – zanedbatelná vůči 

rychlosti okolního proudění. Výtokovou rychlost    lze dle [28+ zavést vztahem 

                                                                         
 

 
,  (3.17) 

v němž S je zdrojová plocha, odkud se znečištění šíří do okolí. 
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Rychlost proudění v okolí vypouštění znečišťující příměsi byla cca 1m.s-1. Pokud si 

spočteme výtokovou rychlost pro případ           , dospějeme k číslu 0,099 

m.s-1. Tedy hodnotě zhruba desetkrát menší. To lze zřejmě přijmout za dostatečně 

nízkou výtokovou rychlost vůči okolnímu proudění. Proto jsme se pro měření 

rozhodli zvolit právě tuto velikost vydatnosti zdroje. 
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4 Výsledky experimentů 
 

4.1 Odhad velikosti chyb měření 
 

Bezrozměrné koncentrace C*, které byly měřeny v experimentech, jsou zatíženy 

chybou. Její velikost bude diskutována v této kapitole. 

Podstatné zdroje těchto chyb jsou následující: 

 Chybou přístroje 

Ve specifikaci HFR400 Atmospheric FFID je rozepsána následovně: 

 Nestálost v nastavení dolního a horního rozsahu měřených hodnot 

(<   2  z celého rozsahu/hodina) 

 Odchylka od linearity odezvy na množství spalovaných uhlovodíků 

(  2   z celého rozsahu) 

 Elektrický šum signálu (<      signálu) 

 Nestálostmi v tunelu (fluktuace v teplotě, tlaku a vlhkosti) 

 Chybou nastavení a fluktuacemi v toku vzorkovacího plynu Q 

 Chybou určení referenční rychlosti Uref 

 Chybou kalibrace 

 Chybou určení polohy zdroje a detektoru (nepřesnost nastavení nulové 

polohy, nerovnost dna tunelu, chybou traverzového posuvníku, nepřesností 

v nastavení úhlu točny v tunelu) 

K těmto chybám ovlivňující velikost měřených koncentrací se navíc přidává chyba 

v přesnosti rozestavení domků dle nákresu. Domky byly vyrobeny z polystyrenu, 

chybu v jejich rozměru na základě mnoha měření lze odhadnout na  2  . Dále 

chyba v samotném nalepení domků na dno tunelu – odhadem též  2  . Konečně 

i nepřesnost v nastavení úhlu náběhu proudění – odhadem  1°.  

Pro možnost odhadu chyb C* bylo při každém měření prováděno několikrát 

kontrolní měření v bodě *0; 0; 2+. Rozptyl těchto naměřených hodnot byl vždy menší 

než 5%. Při odhadu celkové chyby musíme k tomuto vzít ještě v úvahu již zmíněnou 
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nepřesnost v rozestavění domků dle nákresu diskutovanou výše. Na základě těchto 

úvah byla odhadnuta celková relativní chyba měřených bezrozměrných koncentrací 

C* na 8%. 

4.2 Zobrazení výsledků měření 
 

Obecný popis obrázků znázorňující výsledky experimentů 

Na obrázcích v této podkapitole jsou vyobrazeny výsledky experimentů. Jde o 2D 

obrázky s osou x* ve směru proudění v tunelu, y* napříč tunelem. Směr proudění je 

vždy zleva doprava rovnoběžně s x*. Budovy jsou znázorněny černými obdélníčky, 

černé tečky značí místa, ve kterých bylo vypouštěno znečištění, tj. umístění zdroje. 

Na každý obrázek připadá zhruba 80 těchto černých teček. V každém z obrázků je 

dále zobrazen vždy jeden červený kosočtverec představující místo, kde byla 

umístěna sonda FFIDu. Jí bylo měřeno znečištění vypouštěné postupně v místech 

černých teček vždy po dobu 2 minut. Snímky byly vykresleny pomocí programu 

Tecplot. Ze změřených diskrétních hodnot koncentrací byly získány kontinuální 

oblasti hodnot koncentrací tzv. triangulací, tj. procesu, při kterém jsou body 

triangulované sítě spojeny úsečkami tak, aby vytvořily síť trojúhelníků. Pro plošné 

zobrazení hodnot se pak hodnoty z jednotlivých bodů interpolují po těchto 

spojnicích. 

Ke grafům zachycujícím výsledky měření („barevná“ část obrázků) uvedeme vždy ke 

každému z nich diskusi porovnávající jednotlivá rozestavení budov a místo, kde je 

znečištění sledováno. Zjištěné hodnoty koncentrací jsou zobrazeny paletou různých 

barev. Na základě barevné legendy, umístěné vpravo každého z obrázků, je možné 

ke každé barvě přiřadit odpovídající rozmezí hodnot koncentrací. Přechody mezi 

jednotlivými barvami jsou pro lepší viditelnost tvořeny bílými liniemi. 
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Zavedení zkratek pro různá rozestavení budov: 

Typ zástavby Zkratka 

Krátká K 

Dlouhá D 

Rovnoběžná r 

Dvůr d 

 

Pro obrázky uvedené v této kapitole a jejich popisy dále používáme právě 

uvedených zkratek. Za nimi je uvedeno číslo označující úhel směru větru vzhledem 

k prvnímu směru rozestavení, který označujeme jako nulový úhel náběhu proudění 

na simulovanou sídlištní zástavbu. Pro daný typ zástavby, tj. např. Kr, jsme změnili 

úhel náběhu směru proudění vzhledem k prvotnímu rozestavení, označeném 0, o 45 

stupňů a posléze o 90 stupňů opět vzhledem k prvotnímu náběhu směru větru. Tedy 

pro již uvedený případ tvaru zástavby Kr získáváme tyto možnosti: Kr0, Kr45, Kr90. 

V každém z těchto případů jsme vždy najednou měřili hodnoty koncentrací ve dvou 

bodech. Pro každý z nich v dalším uvedeme zjištěné hodnoty v nákresu. Ve shrnutí si 

tedy v následujícím uvedeme 24 obrázků zobrazujících výsledky experimentů (2 (K, 

D) * 2 (r, d) * 3 (0, 45, 90) * 2 (2 místa umístění sondy FFIDu) = 24 obrázků). Pro 

každou dvojici obrázků je na fotkách pro lepší představitelnost zachyceno reálné 

uspořádání budov pro jednotlivá měření v tunelu. 
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Obr.4.1 – Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Kr0 

 

Obr.4.2 – Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na 

umístění zdroje znečištění pro Kr0 
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Obr. 4.3 – Kr0 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Kr0 

Jak je vidět z obr. 4.1, maximální hodnoty koncentrace je dosahováno v místě 

nejmenší vzdálenosti místo pozorování – zdroj znečištění o souřadnicích *0,6 ; 0+, a 

to C* = (4,8 ; 6). Tato velikost je při zvětšující se vzdálenosti zdroj – detektor 

snižována. Při posouvání zdroje znečištění z místa, kde je dosahováno největších 

hodnot C*, ve směru klesající hodnoty x* (tj. podél prostřední vodorovné silnice), 

dochází k pozvolnějšímu poklesu C* než při pohybu zdroje znečištění ze stejného 

místa ve směru osy y* (tj. v první příčné silnici od detektoru) – ať už ve směru 

rostoucí či klesající hodnoty y*. Je to způsobeno větší advekcí znečištění ve směru 

proudění než ve směru kolmém na směr náběhu větru. Z nákresu je též patrná jasná 

asymetričnost horní (y* > 0) a dolní (y* < 0) části „barevného“ obrázku, ač je 

rozmístění budov osově (vzhledem k ose y* = 0) souměrné. Rychlost poklesu 

koncentrací měřených v místě červeného kosočtverce z oblastí vypouštění 

znečištění s y* = 0 k zvětšujícím se kladným hodnotám y* je pozvolnější než ze 

stejné oblasti směrem k zvětšující se zápornosti hodnot y*. Při umístění zdroje 

znečištění v oblasti středu první dolní ulice (tj. y* ≈ -2) nabývají měřené koncentrace 

zhruba hodnot C* = (0,5 ; 0,6), zatímco při umístění uprostřed v první horní ulici (tj. 

y* ≈ 2) je tato hodnota vyšší – cca C* = (0,8 ; 1). To je patrně vlivem asymetrie 

v rozmístění drsných elementů, které simulují turbulentní charakteristiky 
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nabíhajícího proudění. Při umisťování zdroje znečištění za druhou řadou budov ve 

směru y* od místa detektoru nabývají měřené koncentrace minimálních hodnot, tj. 

postupně v rámci šíře této silnice až C* < 0,2, tj. nejnižší možné hodnoty legendy. 

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro Kr0 

Vidíme, že při změně místa sledování koncentrací z prostřední silnice (  [3,3 ; 0] ) do 

středu zóny bez přítomnosti větších komunikací ( [ 3,3 ; 1,95] ) nedochází k větší 

podstatné změně v dosahu znečištění k místu pozorování. Při umisťování zdroje 

znečištění za druhou řadou budov ve směru y* od místa detektoru stejně jako 

v prvém případě na obr. 4.1 měřené koncentrace nabývají minimálních hodnot, tj. 

postupně v rámci šíře této silnice až C* < 0,2, tj. nejnižší možné hodnoty legendy. Je 

to způsobeno tím, že změna šíře ulice, kde se místo pozorování nachází, je pouze 

1/10 z šíře silnice, kde byla umístěna sonda FFIDu na obr. 4.1 a okolní tvar zástavby 

je stejný. Maximální měřená hodnota koncentrace je opět dosahována při nemenší 

vzdálenosti zdroj – detektor, a to stejně jako u prvního obrázku C* = (4,8 ; 6). 

Rovněž stejně jako u předchozího případu lze vysledovat asymetričnost „barevné“ 

části obrázku,  tentokrát vzhledem k ose y* = 1,95. Opět je to zřejmě dáno 

turbulentností nabíhajícího proudění. Tentokrát je však na rozdíl od obr. 4.1 

dosahováno menších hodnot koncentrací při umísťování zdroje znečištění do bodů 

s postupně rostoucí hodnotou y* od již zmíněné osy y* = 1,95 než pro oblasti stejně 

vzdálené od osy, ale ve směru opačném, tj. y* < 1,95. Uveďme si to v číslech. Při 

umístění zdroje znečištění v oblasti středu první horní silnice (tj. y* ≈ 3,9) nabývají 

měřené koncentrace při nejbližší vzdálenosti od sondy FFIDu (tj. x* ≈ 0,6) zhruba 

hodnot C* = (0,8 ; 1), které se při posunu zdroje podél této silnice dále od detektoru 

snižují na C* = (0,4 ; 0,5)  pro x* ≈ -5, zatímco při umístění v prostřední vodorovné 

silnici v jejím centru (tj. y* ≈ 0) je rozmezí hodnot koncentrací při analogickém 

pohybu zdrojem znečištění C* = (1,2 ; 1) pro x* ≈ 0,6 až C* = (0,8 ; 0,6) při souřadnici 

x* ≈ -5. Tato odlišnost oproti obr. 4.1 může být způsobena odlišnou šířkou ulice, 

v niž se nyní nalézala sonda FFIDu.  
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Obr.4.4 – Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na 

umístění zdroje znečištění pro Kr45 

 

Obr.4.5 – Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje znečištění pro Kr45 
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Obr. 4.6 – Kr45 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro 

Kr45 

Z obr. 4.4 je patrné, že oproti případu Kr0 nyní není dosahováno maximální hodnoty 

koncentrace v místě nejmenší vzdálenosti místo pozorování – detektor, ale v oblasti 

okolo [0 ; -3,2]. Velikost maximální koncentrace je zde C* = (3,8 ; 4,8). Při nulovém 

náběhu proudění na sídliště je směr proudění rovnoběžný s kratší stranou budov. 

Znečišťující látka vypouštěná v místě nejblíže receptoru se při přenosu tímto 

proudem dostane přímo k čidlu měřícím koncentrace. Při úhlu náběhu 45 stupňů 

však proud vzduchu mění směr nárazy na domky, které jsou mu postaveny do cesty, 

než dospěje k sondě FFIDu. Nejspíše právě díky těmto nárazům je v rámci studované 

oblasti umisťování zdroje znečištění, oblastí způsobující v místě detektoru největší 

znečištění, již zmíněná zóna okolo souřadnice *0 ; -3,2]. Z ní se pravděpodobně díky 

odrazům od domků šíří největší množství vypouštěné látky ulicí, jejíž střed v obrázku 

začíná cca na souřadnici *1,4 ; -6,2+ a dále pokračuje nahoru (y* > -6,2) pod úhlem 

45 stupňů vzhledem k ose x*. Jak je dále vidět z obr. 4.4, čím je zdroj znečištění 

umísťován do oblastí s nižšími hodnotami y*, tím se zhruba zvětšuje x* - ová 

vzdálenost zdroj – detektor, kdy je měřeno větších hodnot C*. Uveďme si příklad. 

Zatímco koncentrací C* = (1 ; 1,2) je dosahováno při x* - ové vzdálenosti cca 1,1 při 

y* = 0,4 , je stejných hodnot při y* = -3,8 dosahováno až při x* - ové vzdálenosti 
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zdroj – detektor y* = 7,1. To je nejspíše dáno tím, že znečišťující příměs má více času 

se v rámci vírů turbulentního proudění dostat k detektoru – tj. do oblastí s vyšším 

y*, kvůli rozptylu je však s rostoucí vzdáleností zdroj – detektor velikost měřených 

koncentrací snižována.  

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje 

znečištění pro Kr45  

Pokud zaměníme místo čidla ze středu zóny bez přítomnosti větších komunikací o 

souřadnici cca *3,6 ; -1] za oblast centra silnice nad touto zónou, tj. cca *5,0 ; 0,3+, 

vidíme, že charakter „barevné“ části obrázku je v podstatě nezměněn. Je to asi 

způsobeno tím, že silnice, kde se místo pozorování nyní nachází, je pouze rozšířena 

o 1/9 z šíře ulice, kde byla umístěna sonda FFIDu na obr. 4.4 a okolní tvar zástavby je 

analogický obr. 4.4. Nejspíš vzhledem k vyšší hodnotě souřadnice y* umístění sondy 

je zvětšena x* - ová vzdálenost zdroj – detektor, kdy je měřeno větších hodnot C*. 

Ale vzhledem k větší vzdálenosti nynější polohy čidla od většiny míst, ve kterých 

bylo vypouštěno znečištění – specielně od všech míst vypouštění znečišťující příměsi 

se souřadnicí y* < 0,6, která pokrývají valnou většinu míst, v jejichž umístění zdroje 

bylo měřeno C* > 0,2, je maximální měřená C* oproti obr. 4.4 menší. Dosahuje 

hodnot C* = (3 ; 3,8). 
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Obr. 4.7 -  Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Kr90 

 

Obr. 4.8 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na 

umístění zdroje znečištění pro Kr90 
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Obr. 4.9 – Kr90 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Kr90 

Jak je vidět z obr. 4.7, stejně jako u Kr0 je i zde nabýváno maximální hodnoty 

koncentrace v místě nejmenší vzdálenosti zdroj – detektor, zde o souřadnicích *2,9 ; 

-0,6]. Velikost koncentrace je tu C* = (12 ; 15). Oproti případu Kr0, s kterým má - na 

rozdíl od Kr45 – podobné podmínky šíření koncentrací, ve smyslu možnosti advekce 

vypouštěných znečišťujících příměsí z bodu nejblíže sondě FFIDu ve směru proudění, 

aniž proud narazí na okolní sídlištní zástavbu, je vidět více jak dvounásobné zvětšení 

hodnot měřené koncentrace. Při Kr0 byla vzdálenost zdroj – detektor 2,7 , nyní je 

2,95. Ve stejné vzdálenosti je tento rozdíl v měřené maximální koncentraci ještě 

větší. Ve vzdálenosti 2,95 u Kr0 se totiž dostáváme přibližně do oblasti přechodu 

mezi barvami legendy -  C* = (4,8 ; 6) přechází v C* = (3,8 ; 4,8). Zvětšení hodnoty C* 

u obr. 4.7 si lze vysvětlit tím, že směr proudění je nyní rovnoběžný s delší stranou 

budov, na rozdíl od Kr0, kdy byl paralelní se stranou domků kratší. Tento jev je 

v anglosaské literatuře označován jako tzv. channeling. Tím je u Kr0 větší počet 

příčných ulic, než proud z bodu nejblíže detektoru dospěje k čidlu, do nichž mohou 

znečišťující příměsi difundovat. Stejně jako u Kr0  při posouvání zdroje znečištění 

z místa maximální hodnoty C*, ve směru klesající hodnoty x* (tj. podél prostřední 
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vodorovné silnice) dochází k pozvolnějšímu poklesu C* než při pohybu zdroje 

znečištění ze stejného místa ve směru osy y* - ať už ve směru rostoucí či klesající 

hodnoty y*. I v tomto případu je to dáno větší advekcí znečišťujících příměsí ve 

směru proudění než ve směru kolmém na směr náběhu větru. Je však možné 

vypozorovat větší rychlost poklesu C* při umisťování zdroje v příčných ulicích oproti 

Kr0, tj. postupně do míst s rostoucí (klesající) hodnotou y* od středu vodorovné 

silnice s detektorem. Konkrétně u Kr0 je od centra prostřední vodorovné silnice, 

v níž se nalézá sonda FFIDu, dosahováno C* < 0,2 , ve vzdálenosti cca 2,1 – 2,6. 

Stejných hodnot C* je ale u Kr90 dosahováno již ve vzdálenosti zhruba 1,5 – 1,8 od 

centra vodorovné silnice, kde je umístěno čidlo. Rozptyl ve vzdálenostech je dán 

konkrétní souřadnicí x*, kde tuto vzdálenost měříme. To je zřejmě taktéž způsobeno 

větším počtem příčných ulic na stejně velké oblasti, protože směr proudění je nyní 

rovnoběžný s delší stranou budov, na rozdíl od Kr0, kdy byl paralelní se stranou 

domků kratší. Dále pak i menší šířkou příčných ulic. Pokud se budeme zajímat o 

osovou souměrnost (zde vzhledem k ose y* = -0,6), je, podobně jako u případu Kr0, i 

přes symetričnost rozmístění domků vzhledem ke stejné ose, nesplněna. Uveďme si 

to opět na příkladu začátku zóny s C* < 0,2. V oblastech s vyšší hodnotou y* než má 

osa je C* < 0,2 při vzdálenosti cca 1,7 – 1,8 od této osy (rozmezí opět kvůli volbě x* - 

ové souřadnice místa měření). Při y* < 0,6 je těchto hodnot koncentrací dosahováno 

již ve vzdálenosti 1,5 – 1,6 od této osy. Tedy ve směru dolů od osy y* = -0,6 (tj. y* < -

0,6) je rychlost poklesu koncentrací větší než ve směru y* > -0,6. Opět je to nejspíš 

způsobeno turbulentnosti nabíhajícího proudění. 

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro 

Kr90 

Pokud přemístíme sondu FFIDu z centra silnice o souřadnici *5,85 ; -0,6+ do středu 

zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky, tj. do bodu *5,85 ; 2,1+, vidíme, že 

podobně jako u Kr0 při analogické záměně, nedochází k podstatné změně v dosahu 

znečištění k místu pozorování. Je to asi dáno nepříliš velkou změnou šíře ulice, v níž 
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je umístěna sonda FFIDu, a stejným tvarem okolní zástavby. Nyní je sonda umístěna 

v ulici šíře 0,8 , oproti předešlému případu (tj. obr. 4.7), kdy byla tato šíře 1. 

Maximální hodnoty koncentrace je opět dosahováno v místě nejmenší vzdálenosti 

zdroj – detektor. Tentokrát je ale oproti obr.4.7 velikost dosahované koncentrace 

ještě vyšší – nejvyšší možná v rámci legendy – C* > 15. Toto zvýšení může být 

pravděpodobně způsobeno užší ulicí zhledem k šíři silnice na obr. 4.7 a tím menšímu 

rozptylu znečištění. Stejně jako u obr. 4.7 je „barevná“ část obrázku vzhledem 

k vodorovné ose, na níž se nalézá místo, kde byl umístěn detektor,  asymetrická. I 

v tomto případě je to zřejmě způsobeno turbulentností nabíhajícího proudu. 

Tentokrát je dosahováno větších hodnot koncentrací C* - analogicky Kr0 - při 

umísťování zdroje do bodů s postupně rostoucí hodnotou y* od osy y* = 2,1 , než 

pro body ve stejné vzdálenosti od osy, ale  s menší hodnotou y* než má osa. 

Například pokud se zaměříme na oblasti, kde je C* = (0,5 ; 0,6), vidíme, že v zóně 

nad již zmíněnou osou y* = 2,1 je této hodnoty dosaženo před druhou řadou domků 

při měření v příčném směru, stejných C* je pod touto osou dosahováno až za 

druhou řadou domků. Tedy s rostoucí hodnotou y* od této osy klesá C* rychleji než 

ve směru od osy opačném. Rozdílnost oproti obr. 4.7 si lze vysvětlit opět – stejně 

jako u Kr0 - odlišnou šířkou ulice, v níž se nyní nalézalo čidlo. 
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Obr.4.10 – Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Kd0 

 

Obr.4.11 – Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na 

umístění zdroje znečištění pro Kr0 
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Obr. 4.12 – Kd0 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Kd0 

Na obr. 4.10 je maximální hodnoty C* dosahováno stejně jako u Kr0 na obr. 4.1 při 

nejmenší vzdálenosti zdroj – detektor, tj. *0,6 ; 0+, a to C* = (9,5 ; 12). Oproti Kr0 při 

analogickém umístění zdroje je to hodnota větší – cca dvojnásobná. To je nejspíš 

dáno tím, že dvorovitého uspořádání jsme docílili změnou postavení vždy čtyř 

domků v rámci jednoho bloku, a to tak, že nově je kratší strana budov postavena 

rovnoběžně se směrem proudění jen u krajních (4) budov, u zbylých středních 

budov je se směrem proudění paralelní delší strana domků. Tím tedy v zóně bez 

přítomnosti větších komunikací s domky vznikají právě mezi těmito budovami příčné 

ulice menší šíře, což zapříčiňuje menší možnost rozptylu znečišťující příměsi. Opět 

jako u Kr0 na obr. 4.1 je velikost C* při zvětšující se vzdálenosti zdroj – detektor 

snižována. Při posouvání zdroje znečištění z bodu, kde je dosahováno maximální 

koncentrace, ve směru klesající hodnoty x* (tj. podél prostřední vodorovné silnice) 

dochází analogicky obr. 4.1 k pozvolnějšímu poklesu C* než při pohybu zdroje ze 

stejného místa ve směru osy y* (tj. v první příčné silnici od detektoru) – ať už 

rostoucí či klesající hodnoty y*. To je, jak již bylo zmíněno při popisu obr. 4.1, 

způsobeno větší advekcí znečištění ve směru proudění než ve směru kolmém na 
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směr náběhu větru. Opět můžeme konstatovat asymetričnost “barevné“ části 

obrázku vzhledem k ose y* = 0 i přes symetričnost rozmístění budov vzhledem 

k téže ose, což je pravděpodobně dáno turbulentností nabíhajícího proudění na 

sídliště. Rychlejší pokles měřených koncentrací lze pozorovat při umisťování zdroje 

do oblastí s postupně se snižující hodnotou y* od y* = 0, tj. y* < 0 než při pohybu 

zdroje v opačném směru, tj. y* > 0. Co se týká velikosti oblasti s C* < 0,2, je oproti 

obr. 4.1 zvětšena. To je dáno menší možností rozptylu znečišťující látky, jehož 

příčina byla již vysvětlena při vysvětlování velikosti dosahovaných největších 

koncentrací. 

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro Kd0 

Při změně umístění sondy FFIDu z prostřední silnice ( *3,3 ; 1,95+ ) do středu dvora ( 

*3,3 ; 1,95+ ), je vidět, že při umisťování zdroje v oblasti dvora – tj. ve větší 

vzdálenosti zdroj – detektor - je oblast, v níž detektor měří větší koncentrace, 

rozšiřována oproti obr. 4.10 ve směru y*. To je nejspíš, protože v předešlém případě 

byl detektor uprostřed silnice, v nynějším případě je detektor umístěn ve dvoru. 

Zřejmě právě toto rozestavení, kdy kvůli menší šíři příčných uliček mezi domy 

tvořícími dvory nedochází k takovému příčnému rozptylu znečištění (z oblasti dvora 

i z vodorovné silnice), a možná i tendence zadržování látek v rámci dvora, vysvětluje 

tento rozdíl. Maximální měřené hodnoty koncentrace je i zde dosahováno při 

nejmenší vzdálenosti zdroj – detektor, a to C* = (12 ; 15). Oproti obr. 4.10 i obr. 4.2 

tedy došlo ke zvětšení maximálních hodnot měřených koncentrací. To je zřejmě 

dáno hlavně zadržováním znečišťující látky v rámci dvoru. Opět je možné vysledovat 

asymetričnost „barevné“ části obrázku vzhledem k ose y* = 1,95 - i přes 

symetričnost zástavby vzhledem k téže ose - nejspíš zapříčiněnou turbulentností 

nabíhajícího proudu vzduchu. Rychlejší pokles koncentrací je při umísťování zdroje 

do oblastí s postupně se zvyšující hodnotou y* od osy y* = 1,95 , tj. y* > 1,95, než při 

posunu od této osy do oblastí se snižující se hodnotou y*, tj. y* < 1,95. To je totožné 

s obr. 4.2. Je to asi způsobeno menší šířkou mezi dvěma domky dvoru, jejichž kratší 



109 
 

strana je paralelní se směrem proudění. Právě touto oblastí vlevo od detektoru 

v rámci dvora, v němž se čidlo nalézá, asi proniká většina znečišťující látky, kterou 

pak sonda FFIDu zaznamenává.  
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Obr. 4.13 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na 

umístění zdroje  znečištění pro Kd45 

 

Obr. 4.14 - Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje znečištění pro Kd45  
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Obr. 4.15 – Kd45 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro 

Kd45 

Jak vidíme na obr. 4.13, na rozdíl od Kr45, jsou u Kd45 – analogicky případu Kd0 -  

měřeny největší hodnoty koncentrace v oblasti nejmenší vzdálenosti zdroj – 

detektor, tj. zhruba při umístění zdroje na souřadnici [2,5 ; -0,5]. A to C* = (7,5 ; 9,5). 

I v tomto případu jako u Kr45 proud vzduchu mění směr nárazy na domky, které 

jsou mu vystaveny do cesty, než dospěje k čidlu. Odlišnost oproti Kr45 však spočívá 

v tom, že nyní díky odlišnému rozestavení středních budov utvářejících dvůr (menší 

šířka uliček mezi domy, větší odrazná plocha udržující znečišťující látku uvnitř 

dvora), dochází při rozšiřování z [2,5 ; -0,5] k zadržování znečištění v rámci dvora. 

Větší hodnotu C* lze vysvětlit právě menší vzdáleností zdroj – detektor, kdy není 

látka rozptýlena do tak velké plochy jako v místě měřených maximálních C* u Kr45. 

Zhruba stejně jako u Kr45 platí, že čím je zdroj znečištění umisťován do oblastí 

s nižšími hodnotami y*, tím se zhruba zvětšuje x* - ová vzdálenost zdroj – detektor, 

kdy je měřeno větších hodnot C*. Tato závislost je ale oproti Kr45 méně patrná. To 

je asi způsobeno tendencí k zadržování znečišťujících příměsí uvnitř dvorů. Při 

zvětšování vzdálenosti zdroj – detektor je taktéž příměs více rozptýlena a tím je C* 

snižována. Patrně právě také kvůli zadržování uvnitř dvorů je při umisťování zdroje v 
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„barevné“ části snímku s nejnižšími hodnotami y* sondou FFIDu měřeno jen 

menších koncentrací - modré barvy legendy. 

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje 

znečištění pro Kd45  

Z obr. 4.14 je vidět, že pokud přemístíme sondu FFIDu z centra dvoru o souřadnici 

cca [3,6 ; -1+do oblasti středu silnice nad tímto dvorem, tj. do místa o souřadnici 

zhruba [5,0 ; 0,3+, je charakter „barevné“ části nákresu v porovnání s obr. 4.13 

v podstatě nezměněn. To může být způsobeno tím, že k sondě FFIDu se většina 

měřených koncentrací dostává uličkami z dvoru, v jehož centru bylo čidlo umístěno 

na obr. 4.13. Maximální C* je dosahováno při umístění zdroje v oblasti nejmenší 

vzdálenosti zdroj – detektor. Oproti předešlému případu došlo vzhledem ke zvětšení 

této vzdálenosti a tomu, že většina měřených příměsí se musí k detektoru dostat 

úzkými uličkami dvora, ke snížení. Největší koncentrace C* =  (4,8 ; 6) jsou tedy 

měřeny v oblasti okolo *2,5 ; 0+. Jelikož však v právě zmíněném bodu je C* = 4,91, 

není oblast žluté barvy, která dle legendy odpovídá již zmíněnému rozmezí C* = (4,8 

; 6), dost dobře vzhledem k velikosti obrázku patrná. Ve srovnání s obr. 4.5 došlo ke 

zvýšení maximální měřené C*. To je asi způsobeno tendencí v zadržování znečišťující 

látky ve dvorech. 
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Obr. 4.16 - Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Kd90 

 

Obr. 4.17 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na 

umístění zdroje znečištění pro Kd90 
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Obr. 4.18 – Kd90 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Kd90 

Jak je vidět z obr. 4.16, můžeme podobně jako u Kr, konstatovat analogičnost úhlu 

náběhu 0 stupňů a 90 stupňů ve smyslu dosahování maximální koncentrace při 

minimální vzdálenosti zdroj – detektor. Stejně jako u Kr90 je této koncentrace 

dosahováno při umístění zdroje znečištění na místo o souřadnicích *2,9 ; -0,6]. 

Taktéž je tu dosahováno i stejné maximální velikosti, a to C* = (12 ; 15). Je to 

hodnota jen o málo větší než u maximální C* u Kd0. Mírné zvýšení je možná 

způsobeno přítomností menšího počtu příčných ulic od místa zdroje k sondě FFIDu a 

tím menší možnosti příčného rozptylu. Stejně jako u Kr lze i zde analogicky Kd0 při 

posouvání zdroje z místa, kdy čidlo měří největší hodnotu C*,  vypozorovat ve směru 

klesající hodnoty x* (tj. podél vodorovné silnice) pozvolnější pokles C* než při 

pohybu zdroje znečištění ze stejného místa ve směru osy y* - a to ať už ve směru 

rostoucí či klesající hodnoty y*. To si zde opět můžeme vysvětlit větší advekcí 

znečištění ve směru proudění než ve směru kolmém na směr náběhu větru. Oproti 

Kr90 je však u Kd90 při analogickém umístění sondy FFIDu vidět větší rozšíření 

znečišťující látky v příčném směru od vodorovné silnice, v níž je umístěn detektor. 

To je asi dáno větší tendencí k promíchávání uvnitř dvorů víry v turbulentním 

proudění. Kvůli tomu pravděpodobně dochází i k mírně rychlejšímu poklesu C* 

oproti Kr90 podél již několikrát zmíněné vodorovné silnice ve směru klesajících 

hodnot x*. Taktéž můžeme vypozorovat osovou asymetričnost „barevného“ 
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obrázku (osa y* = -0,6), i když je sídlištní zástavba vzhledem k stejné ose symetrická. 

Při posunu zdroje do oblastí s y* > -0,6 dochází k pomalejšímu poklesu měřených 

hodnot C* než při pohybu zdroje dolů od stejné osy, tj. y* < -0,6. Asymetričnost je 

zřejmě způsobena turbulentností proudění.     

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro 

Kd90 

Přemístěním sondy FFIDu z oblasti středu vodorovné silnice o souřadnici *5,85 ; 2,1+ 

do středu dvoru nad tímto bodem, tj. *5,85 ; 2,1], vidíme, že maximální koncentrace 

je dosahováno opět v místě nejmenší vzdálenosti zdroj – detektor – nyní *3,15 ; 2,1]. 

Došlo ale oproti obr. 4.16 (i obr. 4.8) k podstatnému snížení měřených C*, a to z C* 

= (12 ; 15) (C* > 15) na hodnotu C* = (6 ; 7,5). To si lze nejspíš vysvětlit úzkostí 

vodorovné uličky mezi domy tvořící dvůr, kudy asi proudí většina ze znečišťující látky 

měřená právě uprostřed tohoto dvora. Při posunu zdroje znečištění z tohoto místa 

paralelně s osou x* ve směru klesající hodnoty x* je oproti Kr90 znát pomalejší 

pokles C*.  To je asi způsobeno větším promícháváním vzduchu v rámci dvorů. I nyní 

je „barevná“ část obrázku vzhledem k vodorovné ose, na níž se nalézal detektor, 

nesouměrná. Asymetričnost je nejspíš dána turbulentností nabíhajícího proudění. 

Větších hodnot koncentrací je při umisťování zdroje ve stejné příčné vzdálenosti od 

této osy na rozdíl od obr. 4.16 dosahováno v oblastech s nižší hodnotou y* než 

v oblastech nad osou, tj. s vyšší hodnotou y*. To si lze vysvětlit užšími mezerami 

mezi domky (tentokrát všech v rámci dvora), kudy se dostávají znečišťující příměsí 

měřené v centru dvora sondou FFIDu. 
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Obr. 4.19 - Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Dr0 

 

Obr. 4.20 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací na umístění zdroje 

pro Dr0 
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Obr. 4.21 – Dr0 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Dr0 

Jak je vidět z obr. 4.19, je maximální hodnoty koncentrace dosahováno stejně jako u 

analogického uspořádání, ale s krátkými budovami, tj. obr. 4.1, v nejmenší 

vzdálenosti zdroj – detektor, tj. [0,6 ; 0]. V tomto případu je maximální koncentrace  

C* = (6 ; 7,5). Oproti případu krátkých budov došlo tedy k mírnému zvětšení. Při 

tomto uspořádání je detektor umístěn ve středu silnice o šíři 1, ale na rozdíl od Kr 

případu jsou v rámci zóny, v níž nejsou větší komunikace, okrajové oblasti podél 

vodorovné silnice bez zástavby. Tím má znečištění možnost se šířit ve vodorovném 

koridoru o celkové šíři 1,9, tj. téměř dvojnásobku hodnoty u Kr. Z centra této 

komunikace se šíří zřejmě téměř všechna vypouštěná znečišťující látka vodorovně 

s touto silnicí, dochází zde asi k menšímu snižování rychlosti nabíhajícího proudění 

než v případě užší silnice. Znečišťující látka je asi rychle vymývána z dané oblasti. 

Naproti tomu u obr. 4.1 se zřejmě mírně větší množství znečištění dostává do 

příčných ulic, což způsobí snížení C*. Zvětšováním vzdálenosti mezi zdrojem a 

detektorem dochází ke snižování měřených koncentrací. Posouváním zdroje 
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znečištění z místa, kdy jsou měřeny největší koncentrace, ve směru klesající hodnoty 

x* (tj. podél prostřední vodorovné silnice) dochází i zde, analogicky obr. 4.1, 

k pozvolnějšímu poklesu C* než při pohybu zdroje ve směru osy y* - ať už ve směru 

klesající či rostoucí hodnoty y* z místa, kdy jsou měřeny maximální C*. Je to dáno 

větší advekcí znečištění ve směru proudění než ve směru kolmém na směr náběhu 

větru. Stejně jako u obr. 4.1 lze i zde vypozorovat asymetričnost „barevné“ části 

obrázku vzhledem k ose y* = 0. Při posunu zdroje znečištění k místům s větší 

hodnotou y* dochází k pomalejšímu poklesu C* než při jeho posunu do oblastí s y* 

<0. Tato tendence se zhruba zvětšuje ve směru klesajících hodnot x*. Právě zmíněná 

asymetričnost je zřejmě dána turbulentností nabíhajícího proudění.       

   

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací na umístění zdroje pro Dr0 

Pokud sondu FFIDu přemístíme z oblasti středu silnice, tj. *3,3 ; 0+, do středu zóny 

bez přítomnosti větších komunikací, tj. *3,3 ; 1,95+, vidíme, že charakter „barevné“ 

části obrázku je zcela změněn. Můžeme na něm vypozorovat dva zelené výběžky 

označující místa, kde, když byl umístěn zdroj, byly měřeny větší koncentrace oproti 

ostatním oblastem umisťování zdroje. Tuto velkou změnu charakteru nákresu lze 

vysvětlit naprosto odlišnými podmínkami pro šíření koncentrací k detektoru oproti 

všem předešlým diskutovaným případům. Nyní je totiž detektor umístěn v zákrytu 

dlouhé budovy (bráno ve směru proudu), zatímco doteď byla vždy před detektorem 

mezera (tj. v oblasti se stejným y*, jakou má detektor a s x* menšími než je x* 

detektoru), kudy se mohl proud volně dostat k detektoru. I zde je však vidět 

asymetričnost C* vzhledem k ose paralelní s x*, ač je zástavba vzhledem k téže ose 

symetrická, na níž leží sonda FFIDu (y* = 1,95). To je zřejmě dáno turbulentností 

nabíhajícího proudění. Při podrobnějším zkoumání lze zjistit, že ve stejné 

vzdálenosti od osy y* = 1,95 jsou mírně nižší hodnoty při umisťování zdroje nahoru 

od této osy (tj. y* >1,95) než pro body umístění detektoru ve stejné vzdálenosti od 

osy, ale pod osou (tj. y* < 1,95). Oproti předešlým případům (obr. 4.2, obr. 4.8, obr. 

4.11, obr. 4.17) je však tato tendence jen velmi nevýrazná až mizivá. To je zřejmě 



119 
 

způsobeno velkou šířkou vodorovných silnic (šíře 1,9) oproti předešlým případům 

(šíře 1). Proudění je tak zde méně zpomalováno než v případě užší silnice, proudění 

ve středu silnice zřejmě jen málo mění směr od úhlu náběhu. Jen malé množství 

znečišťující látky vypouštěné uprostřed této komunikace se tím dostane 

k detektoru. Při umisťování zdroje blíže k řadě domků se stejnými souřadnicemi y*, 

v níž za jedním z domků je umístěna sonda FFIDu, dochází ke zvětšování měřených 

koncentrací, při určité vzdálenosti od domů tato hodnota klesá (závisí na konkrétní 

x*). Právě popsanou závislost si lze nejspíš vysvětlit pozvolným mírným odklonem 

směru proudění od úhlu náběhu větru na sídliště v y* - ovém směru od centra 

koridoru. Nejspíš tedy při umístění detektoru ve středu komunikace je valná většina 

znečištění vymývána touto silnicí, nedostává se příliš do příčných ulic. Umisťováním 

zdroje do oblastí s y* blíže řadě budov, za jednou z nichž je detektor, se čím dál tím 

více snižuje rychlost proudění, příměs se více rozptyluje příčně. Tím se jí dostává 

více mezi budovy do oblasti detektoru. Při překročení jisté hodnoty x* však při 

umisťování zdroje do polohy s vyššími hodnotami x*, zřejmě stále více znečištění 

proniká do bližších příčných ulic ve směru proudění od umístění zdroje. Maximální 

hodnota je oproti obr. 4.2  nižší (zřejmě jelikož se oproti obr. 4.20 u obr. 4.2 mohla 

znečišťující příměs šířit ve směru nabíhajícího proudění bez nárazů na budovy 

z místa vypouštění znečištění, kdy jsou měřeny maximální C*, až k detektoru), a to 

C* = (2,4 ; 3 ) v oblastech o souřadnicích *0,6 ; 0+, *0,6 ; 3,25+ (v rámci obou výběžků 

s vyššími C*, o nichž bylo zmíněno v začátku odstavce). Pokud se podíváme na 

konkrétní hodnoty C* nabývaných při umístění zdroje v těchto bodech, zjistíme, že 

rozdíly hodnot jsou jen velmi malé. Při umístění zdroje v bodě o souřadnicích *0,6 ; 

0] je C* ≈ 2,7. Při vložení zdroje do místa *0,6 ; 3,25+ je C* ≈ 2,6. Tento rozdíl, jelikož 

je v rámci chyby, jak jsme již výše zmínili, považujeme za velmi malý až 

zanedbatelný.  
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Obr. 4.22 – Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací s domky na umístění zdroje 

znečištění pro Dr45 

 

Obr. 4.23 – Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje znečištění pro Dr45 
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Obr. 4.24 – Dr45 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací s domky na umístění zdroje znečištění pro 

Dr45 

Z obr.  4.22 je patrné, že stejně jako u analogického případu u Kr45, tj. obr. 4.4, není 

oproti případu nulového náběhu proudění na sídliště, tj. obr. 4.19, maximální 

hodnoty koncentrace dosahováno v místě nejmenší vzdálenosti zdroj – detektor. 

Nyní je největší koncentrace měřena v rámci oblasti, která je oproti všem předešlým 

případům dosti rozsáhlá. Jedná se o plochu začínající na souřadnici *-1,1 ; -4,5], 

táhnoucí se  cca rovnoběžně s delší stranou budov a končící v místě o souřadnicích 

[1,3 ; -1,7] v proměnné šířce (měřeno kolmo na právě popsaný směr) - zhruba od 

0,05 do 0,55. Je to zřejmě způsobeno tím, že jednotlivé odstíny v rámci legendy jsou 

vždy pro jisté rozmezí hodnot měřených koncentrací. Pokud se podíváme na 

změřené hodnoty C*, a nikoli jen na grafické znázornění výsledků, zjistíme, že 

maximální koncentrace je měřena při umístění zdroje do bodu *1,3 ; -1,7+. Jedná se 

o C* ≈ 3,0. V dalších měřených bodech oblasti jsou totiž C* znatelně menší - cca 

minimálně o 0,5. Jak již jsme popsali v diskuzi obr. 4.4, při úhlu náběhu proudění 45 

stupňů na sídlištní zástavbu musí měnit proud vzduchu směr nárazy na domky, které 

jsou mu postaveny do cesty, než dospěje k sondě FFIDu. Pravděpodobně právě díky 

těmto nárazům je v rámci studované oblasti umisťování zdroje znečištění, oblastí 

způsobující v místě detektoru největší znečištění, oblast okolo bodu [1,3 ; -1,7+. Dále 
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je podobně jako na obr. 4.4 vidět, že čím je zdroj znečištění umisťován do oblasti 

s nižšími hodnotami y*, tím se zhruba zvětšuje x* - ová vzdálenost zdroj – detektor, 

kdy je měřeno větších C*. To je asi dáno tím, že znečišťující příměs má více času se 

v rámci turbulentních vírů proudění dostat k čidlu – tj. do oblasti s vyššími y*. Kvůli 

rozptylu je však s rostoucí vzdáleností zdroje znečištění od sondy FFIDu velikost 

měřených koncentrací snižována. 

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje 

znečištění pro Dr45 

Nyní se podíváme na změny, přemístíme – li sondu FFIDu ze středu zóny bez 

přítomnosti větších komunikací o souřadnicích zhruba *3,6 ; -1+ do místa ve středu 

silnice –  širokého koridoru, jelikož, jak bylo popsáno již u Dr0, je nyní faktická šíře 

komunikace 1,9 (na místo 1). Tento bod má souřadnice cca *5,0 ; 0,3+. Hned na první 

pohled je patrné, že charakter „barevné“ části obrázku se v podstatě nezměnil. Opět 

čím zdroj znečištění umisťujeme do oblastí s nižšími hodnotami y*, tím se zhruba 

zvětšuje x* - ová vzdálenost zdroj – detektor, kdy měří sonda FFIDu větší 

koncentrace. To je zřejmě tím, že se pravděpodobně většina znečišťující látky, 

kterou měří čidlo, dostává k detektoru právě přes oblast, kde byla sonda umístěna 

v předchozím případě, tj. obr. 4.22. Asi právě i kvůli tomu i přes umístění sondy na 

obr. 4.23 v místě o větší y* než je na obr. 4.22, nedochází na rozdíl od případu Kr45, 

tj. obr. 4.4 a obr. 4.5, k rozšíření x* - ové vzdálenosti, kde zdroj – detektor, kdy je 

měřeno větších hodnot C*. Stejně jako u analogického umístění detektoru u Kr45, tj. 

obr. 4.5, zde došlo oproti umístění sondy ve středu zóny bez větších komunikací 

s domky ke snížení maximální hodnoty dosahované koncentrace. Může za to zřejmě 

stejně jako u obr. 4.5 nejspíš větší vzdálenost nynější polohy čidla od většiny míst, 

ve kterých bylo vypouštěno znečištění. Nejvyšší velikost koncentrace je C* = (1,9 ; 

2,4). Těchto hodnot je dosahováno zhruba ve stejné oblasti jako u obr. 4.22. Jen 

v oblastech s y* < -3,7 , se dostáváme do oblastí s C* o jeden nižší odstín z legendy. 

Dále lze konstatovat, že maximální koncentrace je měřena ve stejném bodu jako u 

obr. 4.22 – zde C* ≈ 2,2. Tento bod má souřadnice cca *5,0 ; 0,3+. Nyní jsou ale 
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rozdíly v rámci zóny, která je zabarvena stejným odstínem s nejvyššími C*, 

podstatně nižší. Ve většině míst z této oblasti je cca 0,3. To je asi dáno již zmíněnou 

velkou šíří koridoru, v němž není nabíhající proudění tak zpomalováno. Tím se 

znečištění dostává do větších vzdáleností. Oproti obr. 4.22 došlo k mírnému snížení 

maximální C*. To si lze vysvětlit nynějším umístěním detektoru v širokém koridoru. 

Znečištění jím může zřejmě být dobře vymýváno, nehromadí se tam. Stejnou příčinu 

můžeme patrně spatřovat i ve snížení nejvyšší C* vzhledem k obr. 4.5.         
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Obr. 4.25 - Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Dr90 

 

Obr. 4.26 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací na umístění zdroje 

pro Dr90 
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Obr. 4.27 – Dr90 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Dr90 

Analogicky obr. 4.7 je maximální hodnoty koncentrace nabýváno v minimální 

vzdálenosti zdroj – detektor, tj. [2,9 ; -0,6]. Dosahuje zde velikosti C* = (9,5 ; 12). 

Tato měřená C* je tedy nižší než u analogického případu s krátkými budovami, tj. 

obr. 4.7. Příčinou bude pravděpodobně širší příčná ulice, která začíná bezprostředně 

u místa vypouštění znečištění, kde jsou měřeny největší koncentrace. Odtud se 

může znečištění účinně rozšiřovat příčně. Do oblasti mezi dalšími budovami podél 

vodorovné silnice, mezi nimiž je umístěn detektor, se tak dostane méně znečišťující 

příměsi. Pokud bychom tuto maximální hodnotu C* srovnali s případem nulového 

náběhu větru u dlouhých rovnoběžných domků s analogickým umístěním detektoru, 

tj. ve středu silnice – tedy obr. 4.19, zjistíme zvětšení hodnoty C*, a to i když je zde 

vzdálenost zdroj – detektor větší než u případu s nulovým náběhem větru na 

sídliště. Asi je to dáno menším počtem příčných ulic v oblasti mezi zdrojem a 

detektorem oproti Dr0. Dále též menší šíří vodorovné silnice, v níž se nachází 

detektor. Stejně jako u Dr0 při posouvání zdroje znečištění z místa měření 

maximální hodnoty C* ve směru klesající hodnoty x* dochází k pozvolnějšímu 

poklesu C* než při pohybu zdroje znečištění ze stejného místa ve směru osy y*- ať 

už ve směru rostoucí či klesající hodnoty y*. To je dáno větší advekcí znečištění ve 
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směru proudění než ve směru kolmém na směr náběhu větru. Jako při srovnávání 

obr. 4.7 a obr. 4.1 můžeme říci, že koncentrace C* se snižují u obr. 4.25 rychleji 

v příčných ulicích oproti obr. 4.19, tj. s rostoucí či klesající hodnotou y* od středu 

vodorovné silnice s detektorem. To je zřejmě způsobeno větší šíří příčných ulic. Nyní 

k osové nesouměrnosti vzhledem k ose y* = -0,6, ač je zástavba vzhledem k téže ose 

symetrická. Ta je zde jen velmi nevýrazná. Příčinou nevýraznosti oproti předešlým 

případům by mohla být již zmíněná velká šíře příčných ulic.     

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací na umístění zdroje pro Dr90 

Nyní se podíváme, jak bude vypadat „barevná“ část obrázku po přemístění sondy 

FFIDu z centra silnice o souřadnicích *5,85 ; -0,6+ na místo o souřadnicích *5,85 ; 

2,1+, tj. do středy zóny bez přítomnosti větších komunikací. Maximální hodnoty C* 

je opět dosahováno při minimální vzdálenosti zdroj – detektor. Stejně jako v 

předešlém případu, tj. obr. 4.25, je vidět, že výše dosahované koncentrace odpovídá 

stejné barvě legendy, tj. C* = (9,5 ; 12). Nyní je však oblast s touto barvou větší. To 

je zřejmě způsobeno menší šíří vodorovné ulice, v níž se nyní nalézá detektor. Tedy 

0,8 oproti 1 na obr. 4.25. Tím je i dosah znečištění podél vodorovné ulice 

s detektorem na rozdíl od vodorovné silnice, v níž byl umístěn detektor na obr. 25, 

trochu větší. Pokud srovnáme nejvyšší měřenou koncentraci s analogickým 

případem pro krátké domky, tj. obr. 4.8, zjistíme snížení C*. To je nejspíš 

zapříčiněno větší šíří příčných ulic oproti obr. 4.8. „Barevná“ část obrázku je zde 

oproti obr. 4.25 poněkud více osově asymetrická (zde osa y* = 2,1). To může být asi 

dáno menší šíří vodorovné ulice, v níž se nalézá detektor. Na obr. 4.26 tak můžeme 

vypozorovat rychlejší pokles C* při umisťování zdroje postupně do oblastí s rostoucí 

y* od osy y* = 2,1, tj.  y* > 2,1, než do míst ve stejné vzdálenosti od této osy, ale ve 

směru dolů, tj.  y* < 2,1. Asymetričnost je i zde zřejmě dána turbulentností 

nabíhajícího proudění na sídlištní zástavbu. 
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Obr. 4.28 - Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na umístění zdroje znečištění pro Dd0 

 

Obr. 4.29 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací na umístění zdroje 

pro Dd0 
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Obr. 4.30 – Dd0 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu vodorovné silnice na 

umístění zdroje znečištění pro Dd0 

Na obr. 4.28 je maximální hodnoty koncentrace dosahováno, stejně jako u Dr0 na 

obr. 4.19  a analogického uspořádání s krátkými budovami, tj. Kd0 – obr. 4.10, při 

nejmenší vzdálenosti zdroj – detektor, tj. *0,6 ; 0+. Velikost koncentrace je nyní C* = 

(7,5 ;9,5). Oproti Dr0 (obr. 4.19) došlo ke zvětšení největší hodnoty. To může být 

způsobeno menší x* - ovou vzdáleností mezi domky tvořícími dvůr v zóně bez 

větších komunikací, tj. 0,7, oproti x* - ové mezeře ve stejné oblasti mezi dlouhými 

rovnoběžně rozestavenými budovami, tj. 0,8. Ve srovnání s Kd0 při stejném 

umístění sondy FFIDu (obr. 4.10) vidíme zmenšení maximální C*. To můžeme 

vysvětlit širší mezerou mezi domy tvořícími dvůr v x* - ovém směru a malým 

překryvem budov ve směru y* - ovém v krajích dvora. I zde je velikost C* při 

zvětšující se vzdálenosti zdroj – detektor snižována. Při posouvání zdroje znečištění 

z bodu, kde je dosahováno maximální C* ve směru klesající hodnoty x*, dochází 

k pozvolnějšímu poklesu C* než při pohybu zdroje rovnoběžně s osou y* - ať už ve 

směru rostoucí anebo klesající hodnoty y*. To je nejspíš dáno větší advekcí 

znečištění ve směru proudění než ve směru kolmém na směr náběhu větru. 

Vzhledem k ose y* = 0, zde oproti obr. 4.10 pro Kd0, lze pozorovat jen nevýraznou 

asymetričnost vzhledem k této ose. To může být dáno menším počtem mezer mezi 
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domy tvořícími dvůr. Dále větší tendencí menšího poklesu v rámci dvora díky 

lepšímu promíchávání vzduchu v oblasti dvora. A konečně i velkou mezerou 

utvářející se mezi každými čtyřmi dvory (vždy 2 se stejnými souřadnicemi x* a 2 se 

stejnými souřadnicemi y*). 

 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací na umístění zdroje pro Dd0 

Pokud detektor přemístíme z oblasti centra silnice, tj. *3,3 ; 0+, do středu dvora, tj. 

*3,3 ; 1,95+, je stejně jako u obr. Dr0 při stejném umístění sondy FFIDu, tj. obr. 4.20, 

vidět znatelnou změnu charakteru „barevného“ obrázku. Jsou zde dva zelené 

výběžky označující oblasti, kam když byl umístěn zdroj, byly měřeny větší 

koncentrace oproti ostatním částem „barevného“ obrázku.  To je dáno zákrytem 

čidla (bráno ve směru proudění) za dlouhou budovou dvora, jejíž delší strana je 

kolmá na směr náběhu větru. Ale díky tomu, že sonda je nyní v oblasti dvora, je 

„barevný“ obrázek jednolitější. V oblasti dvora totiž zřejmě dochází k lepšímu 

promíchávání a zadržování látek ve dvoře. Maximální hodnoty C* je tedy 

dosahováno při umístění zdroje na jedno místo každého z výběžku. Jedná se o 

stejné oblasti jako u Dr0, tj. obr. 4.20. Maximální měřené koncentrace dosahují 

hodnot C* = (3 ; 3,8). Tedy ve srovnání s předešlým případem, tj. obr. 4.28, i Kd0 

s umístěním sondy ve dvoře, tj. obr. 4.11, došlo k velkému snížení nejvyšších 

měřených hodnot C*. To lze vysvětlit už zmíněným zákrytem sondy za budovou 

dvora. Oproti Dr0, který má podobný charakter „barevného“ obrázku, je vidět mírné 

zvětšení. To je možná dáno dvorovitostí zástavby s větší tendencí k zadržování látek 

uvnitř dvora.  Asymetričnost vzhledem k ose y* = 1,95 je velmi nevýrazná, až mizivá. 

Vysvětlení tohoto jevu je analogické jako u obr. 4.28. 
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Obr. 4.31 – Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací na umístění zdroje znečištění 

pro Dd45 

 

Obr.  4.32 – Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje znečištění pro Dd45 
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Obr.  4.33 – Dd45 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací na umístění zdroje znečištění pro Dd45 

Jak vidíme na obr. 4.31, stejně jako u Kd45 při analogickém umístění sondy FFIDu, tj. 

obr. 4.13, je měřena největší hodnota koncentrace v oblasti nejmenší vzdálenosti 

zdroj – detektor. Tedy při umístění zdroje znečištění na místo o souřadnicích *2,5 ; -

0,5+. Při umístění zdroje v tomto bodě byla měřena koncentrace C* = (4,8 ; 6). 

Oproti Kd45 (obr.4.13) došlo ke snížení měřené koncentrace. To si lze vysvětlit za 

pomoci myšlené přímky. Položme ji tak, že je rovnoběžná s delší stranou domků 

tvořícími kratší stranu dvora a leží na ní bod, kde jsou měřeny maximální C*. 

V případě Dd45 (obr. 4.34) daná přímka neprochází žádným z domů. Při uvážení 

stejné přímky u Kd45 (obr. 4.13) již však přímka budovy protíná. Tím je vidět, že 

zatímco se proud vzduchu se znečišťující příměsí může tímto směrem u Dd45 šířit, 

v případě Kd45 tomu tak není. Tím si lze vysvětlit právě zmíněné snížení měřených 

koncentrací u Dd45. Oproti Dr45, tj. obr. 4.22, je maximum vyšší. To je zřejmě 

způsobeno širokými koridory u Dr45, kudy jsou příměsi dobře vymývány. Na obr. 

4.31 je vidět, že charakter „barevné“ části obrázku je od případu Dr45 odlišný. 

Nedochází zde ke zvětšování x* - ové vzdálenosti zdroj – detektor při umisťování 

zdroje na souřadnice postupně se snižující y*. U Kd45 je právě popsaný charakter 

ještě částečně patrný, nicméně již je vidět charakter spatřovaný u Dd45, tj. na obr. 

4.31. Pojďme si ho nyní popsat. Pravděpodobně vlivem tendence zadržování 

vzduchu v oblasti dvorů a promíchávání proudění v této oblasti je „barevný“ 

obrázek jednolitější, tedy dochází k menším rozdílům v měřených C* v oblastech 
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umisťování zdroje. Pouze přibližně v oblasti s y* větší než odpovídá přímce, která 

prochází body *2,5 ; 1+ a *-3,5 ; 3 , jsou měřené C* < 0,2. To je od Kd45 rozdíl. Zde 

jsou totiž i v této horní části měřené oblasti C* > 0,2. To je asi tím, že kratší strany 

dvorů jsou u Kd45 tvořeny dvěma krátkými domy na rozdíl od dlouhých budov 

(Dd45), kde je pouze jedna budova. Tím je ve střední části této strany u krátkých 

domů na rozdíl od dlouhých mezera, kudy se může šířit vzduch s příměsemi k sondě 

FFIDu. 

  

Závislost velikosti koncentrace ve středu silnice na umístění zdroje 

znečištění pro Dd45 

Na obr. 4.32 vidíme výsledek měření koncentrací po přemístění sondy FFIDu z místa 

o souřadnicích cca *3,6 ; -1+ do oblasti centra silnice bezprostředně nad tímto 

dvorem, tj. cca [5,0 ; 0,3+. Největší koncentrace je měřena při umístění zdroje 

znečištění do oblasti táhnoucí se vodorovně s kratší stranou dvora a začínající na 

souřadnicích *2,5 ; -0,5], směřující ve směru rostoucí hodnoty y* (rovnoběžně s y*) a 

končící těsně před domem tvořící kratší stranu dvora. V rámci této oblasti se nalézají 

dva měřící body. V bodě *2,5 ; -0,5+ jsme změřili C* ≈ 6,4 , v [2,5 ; 0] pak C* ≈ 5,9. Za 

místo maxima C* můžeme tedy považovat bod *2,5 ; 0+. Není to tedy místo, kde je 

detektor od zdroje znečištění nejblíže. Srovnáním maximální měřené C* s Kd45 u 

obr. 4.14 zjistíme, že došlo ke zvýšení. Je tomu asi proto. že u Kd45 byla kratší strana 

dvorů tvořena dvěma domy. Tím byla v prostřední části této strany mezera, kudy 

mohl na rozdíl od Dd45 proudit vzduch. Ve srovnání maxima s Dd45 při umístění 

detektoru ve středu dvora došlo taktéž ke zvětšení C*. Je tomu tak, jelikož se 

pravděpodobně proudění šíří přednostně z bodu, kde jsou měřeny maximální 

koncentrace, ve směru rovnoběžném s kratší stranou dvora než do centra dvora. 

Stejně tak i oproti Dr45 u obr. 4.23 je nejvyšší C* zvýšena. Zde je to nejspíš 

zapříčiněno velkou šířkou koridorů u Dr45 u obr. 4.23, kde proudění není tolik 

zpomalováno okolní zástavbou jako v případě užších ulic, resp. silnic. Naopak 

srovnáním s Dd0 (obr. 4.28) můžeme konstatovat snížení maximální měřené 

koncentrace. Je to proto, že u Dd0 se mohlo na rozdíl od Dd45 šířit ve směru 
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nabíhajícího proudění z místa vypouštění znečištění, kde je dosahováno maximální 

C*, k sondě FFIDu. Pokud se nyní zaměříme na charakter „barevné“ části obrázku, 

zjistíme, že je s Kd45 (obr. 4.14) podobný. V jeho horní části, tj. v oblasti levého 

horního dvora s „barevným“ podkreslením C*,  došlo ke zvýšení C*. Uvnitř tohoto 

dvora lze totiž vypozorovat výběžek vyšších C* vnikající do dvora zprava. Je to tím, 

že ve střední oblasti kratší strany dvora byla u Kd45 mezera, kudy se může šířit 

vzduch. Dále se asi vlivem odlišného rozestavení krátkých domů v oblasti zóny bez 

přítomnosti větších komunikací oproti dlouhým domům znečištění zřejmě díky 

odrazům od těchto domů více příměsi dostává do oblasti silnice, v níž je detektor a 

dále až k sondě. Srovnáním s Dd45 při umístění čidla v centru dvora (obr. č.31) je 

opět odlišný charakter pouze v horní části „barevného“ obrázku. Tam v této oblasti 

bylo C* < 0,2. Je to kvůli umístění sondy ve dvoře u obr. 4.31. Čidlo je totiž v zákrytu 

domu (bráno po směru proudění) v levé kratší straně dvora, kde je umístěn 

detektor. Znečištění z horní části „barevného“ obrázku se zřejmě tak přednostně 

dostává do oblasti silnice nad tímto dvorem. Ve srovnání s Dr45 (obr. 4.23) naopak 

můžeme konstatovat naprosto odlišný charakter „barevné“ části obrázku. Diskuse 

k tomu je zcela analogická předešlému případu, tj. textu uvedeném v popisu obr. 

4.31.        
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Obr. 4.34 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací na umístění zdroje 

pro Dd90 

 

Obr. 4.35 - Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti větších komunikací na umístění zdroje 

pro Dd90 
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Obr. 4.36 – Dd90 v tunelu 

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací na umístění zdroje pro Dd90 

Jak je vidět z obr. 4.34, je stejně jako u Dd0 (obr. 4.28) dosahováno maximální 

hodnoty koncentrace při minimální vzdálenosti zdroj – detektor. Stejně jako u Dr90 

(obr. 4.25) je této koncentrace dosahováno, pokud zdroj znečištění umístíme, do 

místa o souřadnicích *2,9 ; -0,6]. Co se týká velikosti maximální C*, je nyní C* = (9,5 

;12). Ve srovnání s Dd0 je to hodnota větší. Uvědomíme – li si dále, že zde je 

vzdálenost zdroj – detektor 2,95 na rozdíl od Dd0, tj. obr. 4.28, kde byla „jen“  2,7, je 

navýšení ve stejné vzdálenosti ještě znatelnější. To si lze vysvětlit odlišnou možnosti 

rozptylu z místa nejmenší vzdálenosti zdroje od sondy FFIDu. Na obr. 4.34 je oblast 

vypouštění na okraji mezi dvěma budovami. Pokud se podíváme na obr. 4.28, zde je 

to oblast, kde není žádná zástavba v oblasti kruhu o poloměru zhruba 1,2. To nabízí 

lepší podmínky pro možnost rozptylu znečištění do všech stran. Touto odlišností 

okolní zástavby si lze možná právě vysvětlit zmíněné zvětšení maximální C* u Dd90 

na obr. 4.34 ve srovnání s Dd0 na obr. 4.28. Naopak oproti Kd90, tj. obr. 4.16, došlo 

ke snížení nejvyšších měřených koncentrací. U obr. 4.16 je oblast, kde je zdroj při 

měření maximální C* zhruba v polovině delší strany krátkých budov, které jsou 

podél vodorovné silnice. To omezuje možnost příčného rozptylu více,  než když je 

zdroj až zhruba v úrovni okraje budov, tj. obr. 4.34. Při posouvání zdroje znečištění 

z tohoto místa ve směru klesající hodnoty x* dochází k pozvolnějšímu poklesu C* 
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než při příčném pohybu zdroje – ať už nahoru (y* > -0,6) nebo dolů (y* < 0,6) od y* 

= -0,6. To je zřejmě způsobeno větší advekcí znečištění ve směru proudění než ve 

směru kolmém na směr náběhu větru na sídlištní zástavbu. Můžeme zde 

vypozorovat osovou asymetričnost „barevné“ části obrázku vzhledem k ose y* = -

0,6, ač je sídlištní zástavba vzhledem k této ose symetrická. Při přemisťování zdroje 

do oblastí s postupně větší y*než má osa, tj.  y* > -0,6, dochází k pomalejšímu 

poklesu měřených C* než při posouvání do míst stejně vzdálených od osy, ale dolů 

od této oy, tj. s y* < -0,6. To je nejspíš dáno turbulentností nabíhajícího proudění.   

Závislost velikosti koncentrace ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací na umístění zdroje pro Dd90 

Nyní se podíváme, jak se změní charakter „barevné“ části obrázku po přemístění 

sondy FFIDu z centra vodorovné silnice, tj. *5,85 ; -0,6+, do místa o souřadnicích 

*5,85 ; 2,1+. Protože je nyní sonda FFIDu v zákrytu dlouhé budovy (bráno ve směru 

proudění), je charakter obrázku ve srovnání s Kd90 při umístění čidla též ve středu 

dvora (obr. 17) zcela odlišný. Na rozdíl od Kd90 zde existují dvě oblasti, kam když 

umisťujeme zdroj, měříme větší C* než v dalších místech „barevné“ části obrázku. 

Ale pouze v jednom z nich (s menší y*) měříme maximální koncentraci. Jedná se o 

bod o souřadnicích *3,15 ; 0,75+. Zde je C* = (2,4 ; 3). Ve druhém ze zmíněných bodů 

je C* = (1,9 ; 2,4).  To je pravděpodobně způsobeno turbulentností nabíhajícího 

proudění. Též to můžeme považovat za příklad asymetričnosti vzhledem k ose y* = 

2,1, na níž se nalézá čidlo, ač je zástavba symetrická vzhledem k téže ose. Ta je 

způsobena již zmíněnou turbulentností nabíhajícího proudění. Srovnáním maximální 

hodnoty C* s Kd90 při umístění sondy ve dvoře (obr. 4.17) můžeme konstatovat 

snížení C*. Je to dáno nynějším umístěním FFFDu v zákrytu budovy ve směru 

proudu. Naopak u krátkého případu mohlo znečištění z místa, kde byl umístěn zdroj 

při měření maximální C* ve směru nabíhajícího proudu, dospět až k detektoru, aniž 

by narazilo na okolní zástavbu. Na rozdíl od Dd0 (obr. 4.29) s analogickým 

umístěním čidla  je největší měřená koncentrace opět nižší. To může být způsobeno 

větší příčnou vzdáleností mezi domky v rámci zóny bez větších komunikací. Tím se 

totiž může znečištění šířit ve směru proudění bez nárazů na okolní zástavbu. Dále je 
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na obrázku 4.35 možné vypozorovat menší změny C* v oblastí dvorů. To si lze 

vysvětlit tendencí k zadržování znečištění v oblastech dvora a větší promíchávání 

vzduchu v těchto oblastech.  

 

4.3 Shrnutí výsledků 
 

V předchozí podkapitole jsme výsledky experimentů zobrazili graficky. V této 

podkapitole se podíváme i na kvantitativní stránku. Jelikož v realitě jsou zdroje 

znečištění – automobilová doprava - přítomny především na větších silnicích než 

v postraních ulicích zajišťujících přednostně pouze přístup k jednotlivým domům, 

rozhodli jsme se pro každé uspořádání sečíst hodnoty C* změřené při umístění 

zdroje podél těchto velkých komunikací. Tím odhadneme znečištění od řady 

jednotlivých automobilů na těchto úsecích komunikací. V rámci studované oblasti 

umisťování zdrojů znečištění jsme sečetli hodnoty koncentrací měřené při 

umisťování zdroje podél centra dvou na sebe kolmých silnic. U úhlu náběhu 

proudění na sídlištní zástavbu 0 stupňů je to komunikace se středem y* = 0 (silnice 

1) a x* = 0,6 (silnice 2). U úhlu 45 stupňů jsou silnice 1 a 2 komunikace vzniklé 

otočením předešlých silnic 1 a 2 u náběhu proudění 0 stupňů o 45 stupňů po směru 

hodinových ručiček. A konečně při směru větru 90 stupňů y* = -0,6 (silnice 1) a x* = 

0 (silnice 2). Pro každý směr větru jsme sčítali vždy hodnoty C* změřené v bodech o 

shodných souřadnicích. Jelikož tato absolutní hodnota je závislá na počtu bodů 

měřených podél příslušné komunikace, rozhodli jsme se pro porovnání jednotlivých 

uspořádání užít násobek aritmetického průměru. Ten jsme vždy spočetli pro danou 

silnici (1 či 2), sondu (též 1 – umístěná na silnici či 2 – ve středu zóny bez přítomnosti 

větších komunikací) a úhel (0, 45 či 90). Tím jsme tedy získali celkem 12 průměrů. 

Poté jsme postupně rozšiřovali tento výběr použitý pro spočtení průměru. Nejprve 

jsme započetli obě silnice najednou. Poté jsme přidali i obě sondy. A nakonec i 

všechny úhly. 

A nyní již k samotné diskusi tabulky 4.1. Je patrné, že pro námi sledovaná dvě místa 

měření C* se z hlediska vypouštěných znečišťujících příměsí v rámci dvou na sebe 
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kolmých silnic nejlépe jeví typ zástavby dlouhých rovnoběžných domků. V rámci 

silnice 1 jsou zde měřeny vždy nižší koncentrace než odpovídá průměrným 

hodnotám. Co se týká silnice 2, platí totéž až na jednu výjimku – 90 stupňů, sonda 2. 

To je asi způsobeno tím, že je dlouhá strana domků rovnoběžná se směrem 

proudění. Naopak nejhůře se v našich experimentech jeví krátká dvorovitá zástavba. 

U ní je naopak u silnice 1 měřeno vždy větších hodnot než odpovídá průměru. 

Stejně to též platí u silnice druhé až na případ stejný jako u „nejlépe“ ohodnocené 

zástavby. Totiž 90 stupňů, sonda 2. Zde je to možná dáno tím, že delší strana domků 

je zde postavena napříč proudění. Znečištění se může dostávat do oblasti středu 

dvora užšími uličkami mezi domy dvora než u jiných případů. Obecně lze říci, že 

menších koncentrací jsme měřili při rovnoběžném rozestavení budov než u dvorů. 

Nejspíš je to díky větší tendenci v zadržování znečištění v oblasti dvorů, menší 

rychlosti proudění v nich. Oproti rovnoběžné zástavbě je více znečištění asi 

vymýváno silnicemi.  Menší C* jsou pro dlouhé než pro krátké domky tvořící sídliště. 

To si lze vysvětlit větší šířkou koridorů při dodržení stejné velikosti zastavěné plochy 

jako pro případ krátkých domků.       
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Tabulka 4.1 – Souhrn výsledků  

  

   
Silnice Celkově pro 

Typ 
zástavby 

Úhel 
*°+ 

Sonda 1 2 Silnice 
Silnice, 
sondy 

Silnice, 
sondy, úhly 

Kr 0 1 0,71 0,70 0,70 0,75   

    2 0,81 0,85 0,84     

  45 1 0,74 0,74 0,74 0,67 0,90 

    2 0,53 0,67 0,61     

  90 1 1,16 1,02 1,12 1,16   

    2 0,38 1,48 1,36     

Kd 0 1 1,36 1,23 1,29 1,39   

    2 1,23 1,65 1,55     

  45 1 1,30 1,19 1,23 1,31 1,20 

    2 1,41 1,36 1,38     

  90 1 1,05 1,02 1,04 0,98   

    2 1,58 0,62 0,73     

Dr 0 1 0,91 0,89 0,90 0,79   

    2 0,70 0,54 0,58     

  45 1 0,53 0,65 0,60 0,59 0,82 

    2 0,54 0,62 0,58     

  90 1 0,91 0,96 0,93 0,99   

    2 0,34 1,37 1,25     

Dd 0 1 1,02 1,17 1,01 1,07   

    2 1,25 0,96 1,03     

  45 1 1,43 1,42 1,43 1,43 1,08 

    2 1,52 1,36 1,43     

  90 1 0,88 0,99 0,92 0,87   

    2 1,70 0,53 0,67     
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Závěr 
 

Tématem této práce je vliv a porovnání jednotlivých tvarů městské zástavby 

na šíření znečištění. Zabývá se porovnáním zástavby rovnoběžné a dvorovité. Tyto 

zástavby jsou tvořeny nejprve budovami označovanými jako krátké a poté domky 

dvojnásobné délky (dlouhé). Tím je možné odhadnout i vliv délky domků na difúzi. 

Nesledovali jsme vlečku táhnoucí se od zdroje znečištění, ale studovali jsme úlohu k 

této inverzní. Měřili jsme koncentrace ve dvou pevných bodech vypouštěné 

postupně v různých bodech námi definovaného sídliště. 

V první kapitole jsme uvedli základní poznatky týkající se mezní vrstvy atmosféry. 

V  kapitole druhé jsme se již zaměřili na způsob zkoumání dějů v mezní vrstvě  

atmosféry realizovaný v této diplomové práci - totiž metodu fyzikálního modelování. 

Nejprve jsme se zabývali teoretickými otázkami, poté jsme se zaměřili na 

experimentální zařízení k tomu vhodná. 

Ve třetí kapitole jsme se zabývali volbou a přípravou našich experimentů. Nejprve 

jsme se podívali na tvary zástavby tvořící naše simulovaná sídliště a jejich protějšky 

v reálné zástavbě ve městech ČR. Poté jsme si představili konkrétní zařízení, která 

jsme při našich experimentech použili. Také jsme se podívali na vlastnosti mezní 

vrstvy generované v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR 

v Novém Knínu, kde jsme měření uskutečňovali. Nakonec jsme se zabývali přípravou 

na měření koncentrací, kdy jsme mimo jiné ověřili nezávislost výsledků na hodnotě 

Reynoldsova čísla a na vydatnosti zdroje. 

V kapitole čtvrté jsme uvedli již samotné výsledky našich experimentů. Nejprve jsme 

se zamysleli nad velikostí chyb měřených koncentrací. Poté grafickým vyobrazením 

výsledků měření. Nakonec jsme ve shrnutí výsledků uvedli i srovnání kvantitativní. 

Z tohoto srovnání nám jako nejlepší tvar zástavby z hlediska množství měřených 

koncentrací ve dvou vybraných bodech vypouštěných v rámci dvou na sebe kolmých 

silnic vyšlo rozestavení dlouhých rovnoběžných domků. Nejhůře jsme naopak 

ohodnotili typ zástavby krátké dvory. 
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Koncentrace byly měřeny pomocí rychlého FIDu. Ten umožňuje měřit okamžité 

hodnoty koncentrací. V této práci byly však v prvním přiblížení pouze porovnávány 

velikosti středovaných hodnot. Proto by navázáním na tuto práci mohlo být studium 

časových řad změřených koncentrací. Dále by bylo také zajímavé proměřit, jak se 

změní velikosti měřených koncentrací po uzavření dvora, tj. rozestavení domů do 

tvaru dvora bez mezer mezi budovami.  
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