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Abstrakt 

 
Pokus se zabývá vlastnostmi, významem, ale i matematickým popisem charakteristik proudového pole, jeho 

vlastnostmi a rozličným využitím.   

 

1 Úvod 
 
S problematikou proudění a obtékání tekutin se setkáváme každý den. Ať se vydáme na výlet 

lodí, přejdeme po mostě, nebo nám vítr vytrhne deštník z ruky. Studium laminárního a 

turbulentního proudění je nedílnou součástí stavitelství, dopravy i strojního průmyslu. 

Aplikace těchto poznatků může vést k výnosnějšímu získávání energie v turbínách elektráren, 

zvýšení výkonu kompresorových mříží, či aerodynamičtějšímu řešení karoserií automobilů. 

Naopak zanedbáním zákonitostí proudového pole může dojít ke kolapsu staveb nebo k 

ohrožení provozu v různých odvětvích těžkého průmyslu. Tento článek tedy představuje 

první nahlédnutí do zákonitostí mechaniky kontinua. 

 

2 Reynoldsovo číslo 
 

Pro účely popisu a rozlišení dvou základních režimů proudění- laminárního a turbulentního, 

se v mechanice tekutin používá tzv. Reynoldsovo číslo. Jedná se o bezrozměrnou tabulkovou 

hodnotu udávající vztah mezi hustotou a viskozitou kapaliny a rychlostí jejího proudění. Jeho 

konceptu prvně využívá ve svém pojednání z r. 1851 George G. Stokes, nicméně číslo nese 

svůj název podle britského fyzika Osborna Reynoldse, který jej v r. 1883 popularizoval. 

Vlastní výpočet je velmi snadný: 

 

 
 

kde η je viskozita, R průměr trubice, ρ hustota kapaliny a v rychlost proudění. Reynoldsova 

čísta menší než 2300 jsou typické pro laminární proudění, větší než 4000 potom pro 

turbulentní proudění. V intervalu mezi těmito hodnotami mluvíme o tzv. přechodném, či 

kritickém Reynoldsově čísle, kdy jeden typ proudění přechází v druhý.   

 

3 Laminární proudění 
 
Obvykle se jedná o pomalé proudění vazké kapaliny. Nedochází při něm k mísení proudnic, 

neboli zavíření proudu. Proudnice jsou paralelní a platí pro ně Newtonův zákon viskozity. Při 
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laminárním obtékání tělesa dochází také k výrazně menšímu odporu prostředí než při 

obtékání vírovém.  

Extrémní případ laminárního proudění přestavuje tzv. Stokesovo proudění, nastávající při 

Reynoldsově číslu výrazně menším než 1. Rychlost takového proudění je velmi nízká a 

vnitřní třecí síly jsou výrazně nižší než viskozita. 

V našem pokusu bylo využito bezvodého glycerinu, tedy čiré látky s vysokou viskozitou, 

ideální k vizualizaci proudnic. 

 
Obr. 1- Laminární proudění 

 

 

5 Experiment 
 

Náš pokus začal zhlédnutím internetového videa demonstrující vlastnosti laminárního 

proudění. Tato ukázka se ovšem shledala se značnou mírou skepse ze strany internetových 

uživatelů, kteří se většinou domnívali, že se jedná o podvod. Proto jsme se rozhodly pokus 

zrekonstruovat a ověřit. 

V zimním semestru se sestavení celé aparatury prokázalo technicky velmi obtížným, 

požádaly jsme o pomoc Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., kde nám byly potřebné díly 

zapůjčeny. Během letního semestru jsme pokus přeci jen zkonstruovaly, třebaže ne na 

technické úrovni zapůjčené aparatury, pokus se vydařilo úspěšně zopakovat. 

V aparatuře naplněné bezvodým glycerinem je vytvořeno pomalé proudění, které 

„rozmaže“ obarvenou kapku glycerinu. Po změně směru proudění se obarvená šmouha 

postupně vrací do své původní podoby, tj. kompaktní kapky. Nedošlo k zavíření proudu, což 

umožnilo příslovečnou „cestu v čase“.  

 

 
Obr. 3- Experiment AV ČR 
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