
Paralelogram na měření součinitele odporu   

Abstrakt: 

Zařízení bylo vytvořeno především pro praktické ukázky studentům, kteří studují předměty 

jako je Mechanika tekutin nebo Vybrané statě z mechaniky tekutin. Toto jednoduché zařízení 

umožní studentům zjišťovat závislost známého součinitele odporu, obvykle značeného CD, na 

Reynoldsově čísle. K dispozici je  malý aerodynamický tunel, který je schopný pracovat 

v různých režimech, tzn. je možné plynule měnit velikost rychlosti ve výstupní dýze. Pro tyto 

účely bylo vybráno několik jednoduchých těles, jejichž hodnoty CD  jsou známé v širokém 

rozsahu Reynoldsových čísel, především se jedná o kouli, těleso kapkovitého tvaru a další. 

Dále je možné sledovat vliv intenzity turbulence na hodnotu CD, přičemž je možné ji 

jednoduchými geometrickými úpravami měnit, viz Prandtlovy pokusy.                  
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Popis funkčního vzorku: 

Překládaný funkční vzorek vnikl především pro demonstraci vlivu rychlosti, resp. 

Reynoldsova čísla na velikost odporové síly vznikající při obtékání základních geometrických 

těles. Dále je možné ukázat vliv přechodu kritické hodnoty Reynoldsova čísla ve smyslu krize 

odporu.  

Jako základ pro testovaná tělesa byl použit skořepinový míček, který dokonale splňuje 

požadavky kladené na přesnost tvaru a drsnost povrchu. Z několika míčků byly vyrobeny tři, 

resp. čtyři tělesa, jedná se o kouli, dutou polokouli a kouli s kuželovitým nástavcem pro 

zmenšení oblasti úplavu, viz obr. 1, obr. 2, obr. 3 a obr. 4.  

 

  
Obr. 1.:  Koule Obr. 2.:  Polokoule 

  
Obr. 3.:  Kapkovité těleso Obr. 4.:  Polokoule 

 

Tyto tělesa jsou opatřena podélně průchozí trubicí, která umožňuje nasazení a snadnou 

výměnu tělesa na trn, který je pevně přišroubován k jednomu z pohyblivých ramen 

čtyřkloubového mechanizmu.  



Základní myšlenkou tohoto standu je fakt, že ze znalosti síly, která vzniká od obtékání daného 

tělesa proudící tekutinou za předpokladu nestlačitelné tekutiny a pseudostacionárního 

proudění je možné jednoduchým vztahem určit velikost součinitele odporu CD (viz následující 

vztah).   

Velikost koeficientu odporu CD je možno ze vztahu: 

 

   

, 

 

kde  F  – měřená síla vznikající obtékáním tělesa proudícím mediem,  

 ρ  –  hustota proudícího media, 

 w  –  rychlost nenarušeného proudu media, 

 S  - čelní plocha obtékaného tělesa.   

 

 
Obr. 5.:  Traverser kalibračního terčíku  

 

 
Obr. 6.:  Treaverser kalibračního terčíku  

 

S výhodou bylo využito konstrukce, která je patrná z výše uvedené dvojice obrázků, viz obr. 5 

a obr. 6. Základním prvkem celého sestavy je čtyřkloubový mechanizmus, který v jistém 

rozsahu zajišťuje translační pohyb obtékaného tělesa. Což je velice výhodné, především je-li 

testované těleso jiného, než kulového tvaru, protože nedochází ke změně velikosti čelní 

plochy, která se přímo vyskytuje ve jmenovateli výše uvedeného vztahu.  

Pákovým mechanismem je k popisovanému čtyřkloubovému mechanismu připojen běžně 

dodávaný laboratorní siloměr v rozsahu 0 – 10 N. Výhodou této konstrukce je fakt, že lze 

jednoduchým způsobem nastavovat citlivost mechanizmu. Ke stavbě byla vybrána stavebnice 

Merkur, která se vyznačuje velkou variabilitou dílů a umožňuje relativně rychlé ověření 

funkčnosti navrženého systému při zanedbatelné ceně oproti výrobě prototypu.     



Jistou nevýhodou tohoto uspořádání je skutečnost, že jsou poměrně vysoké pasivní odpory, 

které v takto navržené sestavě lze snížit jen obtížně.  

Nicméně cesty existují, vzhledem k tomu, že velikost třecího momentu je možné řídit trojicí 

veličin, tzn. přítlačnou silou, součinitelem tření, popř. třecím rádiusem. Přítlačná síla je jen 

obtížně nastavitelná, protože významnou silou je síla aerodynamická, která je úměrná výše 

zmíněným veličinám a přímo nás zajímá. Udržet konstantní hodnotu součinitele tření je velice 

obtížné, takže zbývá jen zmenšit třecí rameno. Cestou je využít uložení ramen čtyřkloubového 

mechanizmu mezi hroty, tak jako se to používá v oblasti jemné mechaniky.            

Předpokládané výsledky 

Na následujícím obrázku je zobrazen očekávaný průběh součinitele odporu CD (obtékané 

koule) v závislosti na Reynoldsově čísle. Z grafu je patrná klesající hodnota CD při nízkých 

Re, potom následuje oblast víceméně konstantní hodnoty součinitele odporu, která je 

následována skokovou změnou CD při ReKRIT = 3.10
5
. Jedná se o tzv. krizi odporu, jež je dána 

přechodem laminární mezní vrstvy do turbulentní, čímž se posune místo odtržení mezní 

vrstvy ve směru proudění a tím se zmenší oblast úplavu za obtékanou koulí.    

 

 
Obr. 7.:  Traverser kalibračního terčíku M. Van Dyke (1964)  

 

Na následujícím obrázku je ukázána vizualizaci proudění. Levý obrázek ukazuje subkritické 

obtékání koule při podkritickém Re, naopak pravý obrázek ukazuje superkritické obtékání 

koule při nadkritickém Reynoldsově čísle.   

 

 
Obr. 8.:  Obtékání koule (Wieselsberger 1914)   

 

Z obou obrázků je patrná velikost úplavu za obtékaným tělesem. V pravém obrázku je navíc 

slabý drát, který uspíší přechod mezní vrstvy do turbulence, tzn. snižuje hodnotu ReKRIT.  


