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Mateusz PASZKO 

ANALIZA STRUKTUR WIROWYCH ZA PORUSZAJĄCYM SIĘ AUTOBUSEM 

MIEJSKIM I ICH WPŁYWU NA OPÓR AERODYNAMICZNY 

CZ.2 NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY 

 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej, przeprowadzonej w celu wyznaczenia stosunku składowej 

siły oporu  aerodynamicznego wynikającej ze spiętrzenia molekuł powietrza na czołowej części nadwozia do siły wynikającej        

z istnienia obszaru obniżonego ciśnienia w strefie bezpośrednio za poruszającym się autobusem miejskim. Analizę przeprowa-

dzono dla typowych warunków użytkowych wykorzystując numeryczną mechanikę płynów. 

 

WSTĘP 

Podczas ruchu pojazdu, prędkość opływającego powietrza       
w jego poszczególnych strefach ulega dynamicznym zmianom. 
Powietrze nie zawsze płynnie podąża za kształtem opływanej bryły,          
w wyniku czego powstają niestateczne obszary oderwania strugi. 
Obszary te są szczególnie widoczne w śladzie aerodynamicznym za 
poruszającym się pojazdem o urwistym kształcie nadwozia gdzie 
powstaje strefa obniżonego ciśnienia (w odniesieniu do ciśnienia 
atmosferycznego). Trudności analityczne w wyznaczeniu poziomu 
sił wynikających ze strefy obniżonego ciśnienia za pojazdem     
związane są z brakiem bezpośrednich metod przewidywania ruchu 
powietrza, opływającego pojazd o zadanym kształcie oraz silnie 
trójwymiarowym charakterem zjawisk towarzyszących opływowi. 
Dokładny opis zjawisk opływu struktury pojazdu jak i przepływu 
turbulentnego generowanego za pojazdem wymaga matematycz-
nego rozwiązania zamkniętego układu równań, zbudowanego z: 

 równania ciągłości przepływu, 

 równania zachowania pędu, 

 równania zachowania energii, 

 uzupełniających równań własności fizycznych powietrza 
oraz równań związków fizycznych. Zagadnienie wymaga również 
przyjęcia odpowiednich warunków brzegowych odpowiadających 
warunkom użytkowania pojazdu. Rozwiązanie tak postawionego 
problemu na gruncie klasycznej analizy matematycznej jest więc 
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wynika stąd potrzeba podej-
ścia numerycznego z wykorzystaniem odpowiednich, obliczenio-
wych programów komputerowych. Oczekuje się, że uzyskane wyniki 
powinny być przydatne do dalszych prac związanych z opracowa-
niem koncepcji rozwiązania mającego na celu możliwie maksymal-
ną stabilizacji ciśnienia w strefie za poruszającym się autobusem. 

1. MODEL NUMERYCZNY OPŁYWU AUTOBUSU 

Dynamiczny rozwój technologii oraz wzrost mocy obliczeniowej 
komputerów powoduje sukcesywne wypieranie klasycznych metod 
obliczeniowych na rzecz metod numerycznych. W celu symulacji 
opływu struktury badanego autobusu miejskiego wykorzystano 
między innymi środowisko CFD Ansys FLUENT w wersji 15.           
Strukturę sprężeń pomiędzy kolejnymi etapami symulacji przedsta-
wiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Struktura sprężeń pomiędzy kolejnymi operacjami  

1.1. Całkowe postacie równań transportu w przepływach 
gazów lepkich 

Równania transportu są w zasadzie różniczkowymi równaniami 
cząstkowymi i w tych postaciach łącznie z odpowiednimi warunkami 
granicznymi lub brzegowymi, bywają wykorzystywane w rozwiąza-
niu niektórych problemów przepływowych metodami numerycznymi, 
natomiast obecnie przy rozwiązywaniu zagadnień w przestrzeniach 
3D (co dotyczy rozpatrywanego przypadku przepływu) stosuje się 
całkowe formy tych równań, a w rozwiązaniach numerycznych 
metody objętości skończonych MOS. Dotyczy to również wykorzy-
stania w rozwiązaniu układu równań programów z pakietu ANSYS 
FLUENT. Formalnie układ równań transportu zastąpiony może być 
zgodnie z [3] jednym równaniem w postaci wektorowej: 

przy czym wielkości Φ , H , R są wektorami kolumnowymi           

odpowiednio stanu, konwekcji i źródłowym wektorem kolumnowym: 
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przy czym wielkość RE opisuje równanie: 

gdzie: 

 – średnia prędkość gazu w danym  punkcie  przepły-

wu sturbulizowanego, 

Sd – wektor elementu powierzchni, 

F – siły masowe,  

cT – całkowity tensor naprężeń  

 – natężenia wewnętrznych źródeł ciepła, 

q  – gęstość zewnętrznego strumienia ciepła. 

Całkowity tensor naprężenia opisuje związek: 

gdzie: 

E  – tensor prędkości deformacji, 

I – tensor jednostkowy, 

tm , –dynamiczne współczynniki lepkości molekularnej          
i turbulentnej. 

Pierwsze wiersze wektorów kolumnowych służą do utworzenia 
całkowej postaci równania zachowania masy, wiersze drugie - 
równań zachowania pędu (równania Naviera-Stokesa), zaś wiersze 
trzecie – równania zachowania energii. Stąd całkowe równanie 
zachowania pędu z naprężeniami turbulentnymi w postaci wektoro-
wej (równanie Naviera-Stokesa zwane równaniem Reynoldsa) jest 
następujące: 

Przedstawiony układ równań transportu burzliwego nie jest       
zamknięty. Do zamknięcia układu potrzebne są dodatkowe związki 
funkcjonalne między naprężeniami Reynoldsa lub współczynnikami 
efektywnymi, a uśrednionymi parametrami polowymi, co określa się 
modelami turbulencji. Suma współczynników µm i µt często nosi 
nazwę efektywnego współczynnika lepkości µe, a jego składniki 
mają różny sens wynikający z cech lepkości molekularnej i turbu-
lentnej. Lepkość molekularna jest fizyczną cechą płynów rzeczywi-
stych, inicjującą i podtrzymującą turbulencję. Lepkość turbulentna 
jest natomiast właściwością ujawniająca się w trakcie ruchu i zależy 
od struktury turbulencji w danym punkcie pola, a współczynnik 
określający tę lepkość jest rezultatem zastosowanej procedury 
matematycznej, opisującej turbulencję przepływu1,2,4,5. Obydwie 
cechy związane są z działaniami dysypatywnymi w przepływie 
sturbulizowanym. W niniejszej pracy do opisu kinematycznego 
współczynnika lepkości turbulentnej został wybrany dwurówninowy 
model k-omega, opisany szczegółowo w pracach [6,7]. 

1.2. Model geometryczny i jego dyskretyzacja 

Obszar symulacji numerycznej obejmuje strukturę geometrycz-
ną rzeczywistego autobusu miejskiego w skali 1:1 z uproszczeniem 
fragmentów geometrii tzn. elementów nie mających znaczącego 
wpływu na wyniki obliczeń, a wpływających niekorzystnie na rozmiar 
oraz strukturę siatki obliczeniowej. Drobne elementy takie jak 
uchwyty, śruby, wycieraczki, klamki, lusterka boczne itp. są pomija-
ne ze względu na stosunkowo niski wpływ na zjawiska aerodyna-
miczne. Koła i opony również zostały uproszczone. Ewentualne 
uwzględnienie tych  elementów wpływa negatywnie na rozmiar         
i jakość generowanej siatki obliczeniowej, co bezpośrednio przekła-
da się na wymaganą moc obliczeniową stacji roboczej. Na podsta-

wie opracowanego modelu geometrycznego wydzielono objętość 
płynu otaczającego pojazd, a następnie dokonano jego dyskretyza-
cji na skończoną ilość elementów. Dyskretyzację obszaru całkowa-
nia płynu otaczającego autobus przeprowadzono przy użyciu siatki 
przestrzennej, zbudowanej z 20 mln. elementów tetragonalnych. 
Siatkę wykonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w [8], co było 
niezbędne do przeprowadzenia poprawnych obliczeń symulacyj-
nych, przy jednoczesnym dostosowaniu liczby elementów siatki do 
możliwości obliczeniowych stacji roboczej. Na rys. 2 zamieszczono 
strukturę geometryczną schładzacza przedstawioną w 3D oraz 
strukturę siatki obliczeniowej. 

Obszar dodatkowej 

dyskretyzacji

Velocity inlet

Pressure outlet

 
Rys. 2. Model geometryczny 3D badanego autobusu wraz z wydzie-
loną objętością powietrza otaczającego pojazd i siatką obliczeniową 

 
Siatka obliczeniowa została dodatkowo zagęszczona w bezpo-

średnim otoczeniu modelu autobusu w celu zwiększenia dokładno-
ści odwzorowania ruchów turbulentnych oraz nagłych zmian kierun-
ku przepływu spowodowanych opływem struktury autobusu. 

1.3. Warunki brzegowe przyjęte do symulacji 

Zagadnienie brzegowe opływu nadwozia autobusu miejskiego 
określono w oparciu o następujące warunki klimatyczne: 
– temperatura otoczenia: 18 oC , 
– ciśnienie otoczenia jako normalne tzn.: 101325 Pa. 
Symulację numeryczną przeprowadzono dla warunków jazdy auto-
busu przy prędkościach: 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h oraz 
100 km/h. Jako powierzchnie pomiarowe przyjęto powierzchnię 
czołową oraz strefę tylną modelu autobusu. 

2. WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNEJ  

Uzyskane wartości sił składowych oporu aerodynamicznego 
zależności od prędkości autobusu zestawiono na rys. 3, gdzie  
F1 oznacza siłę składową działającą na czołową część modelu 
autobusu, natomiast F2 składową oporu działającą na powierzchnię 
tylną. Na rys. 4 przedstawiono zmianę stosunku sił F1 i F2 w funkcji 
badanych prędkości przejazdowych. Dla przypadku ruchu autobusu 
z prędkością przejazdową 80 km/h, uzyskane wyniki przedstawiono 
dodatkowo na planszach ilustrujących rozkład ciśnienia na po-
wierzchni nadwozia oraz prędkości w otoczeniu pojazdu. 

 
Tab. 1. Wyniki obliczeń składowych siły oporu aerodynamicznego  

Prędkość autobusu 
[km/h] 

F1 
[N] 

F2 
[N] 2

1

F

F  

20 69 21 3,3 

40 239 80 3,0 

60 460 193 2,4 

80 773 350 2,2 

100 1230 613 2,0 
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Rys. 3. Rozkład siły oporu na czołowej części autobusu miejskiego 
w funkcji prędkości przejazdowej 

 
 
Rys. 4. Rozkład siły oporu na tylnej części autobusu miejskiego  
w funkcji prędkości przejazdowej 

 

 
Rys. 5. Rozkład ciśnienia na tylnej powierzchni autobusu przy 
prędkości 20km/h  
 

 
 
Rys. 6. Rozkład ciśnienia na powierzchni  poruszającego się auto-
busu przy prędkości 20km/h 
 

 
Rys. 7. Rozkład prędkości powietrza w otoczeniu autobusu poru-
szającego się z prędkością 20km/h  

Rozkłady ciśnienia w otoczeniu badanego modelu, a szczegól-
nie w jego tylnej strefie, wskazują na istotny wpływ tej strefy na 
poziom oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego. Dla bada-
nych prędkości przejazdowych, siła oporu wynikająca ze strefy 
obniżonego ciśnienia za pojazdem nie przekracza siły oporu wyni-
kającej z działania ciśnienia na jego czołowej części, jednak przy 
prędkości 100 km/h wartość siły F2 stanowi około 50% siły F1. Do-
datkowo należy podkreślić, że badany autobus został wyposażony 
w dyfuzorowy kanał podwoziowy oraz gładkie przejścia tylnych 
krawędzi nadwozia, które bezpośrednio wpływają na zmniejszenie 
oporu aerodynamicznego. Ponadto wartość stosunku sił F1 i F2 
wykazuje tendencją malejącą wraz ze wzrostem prędkości. Z podej-
ścia hipotetycznego wynika więc, że przy odpowiednio dużej pręd-
kości wartość siły F2 może przekroczyć wartość siły F1. Wynika stąd 
potrzeba do zapewnienia jak najlepszych warunków opływu struktu-
ry nadwozia pojazdu i ograniczenie obszarów oderwania przepływu, 
szczególnie w przypadku pojazdów poruszających się z dużymi 
prędkościami. 

PODSUMOWANIE 

Przebieg prac nad formułowaniem modelu numerycznego,  
a także przeprowadzona analiza uzyskanych wyników pozawalają 
przyjąć następujące wnioski: 
– Przepływy powietrza opływającego strukturę modelu autobusu 

opisano całkowymi równaniami turbulentnego transportu. Rów-
nania te przedstawiono w formie dyskretnej z wykorzystaniem 
metody MOS. Zjawiska turbulencji opisano przy użyciu modelu 
turbulencji SST k – omega. Warunki brzegowe dla całkowego 
zagadnienia brzegowego przyjęto w postaci wybranych warun-
ków eksploatacyjnych 

– Dyskretyzację obszaru całkowania, obejmującego otoczenie 
modelu autobusu przeprowadzono przy użyciu siatki prze-
strzennej, zbudowanej z elementów tetragonalnych 

– Badanie aerodynamiki modelu pojazdu należy do skomplikowa-
nych, nawet przy założeniu uproszczonej konfiguracji, a wyniki 
należy traktować z ostrożnością. Przedstawiony w pracy, symu-
lacyjny program obliczeniowy, należy traktować jako wstępny w 
zakresie końcowego numerycznego, przestrzennego modelo-
wania procesów zachodzących podczas opływu nadwozia auto-
busu miejskiego oraz procesów turbulencji w jego tylnej strefie.  

– W celu zbliżenia wyników obliczeń do rzeczywistości, należy 
zróżnicować strukturę siatki dyskretyzującej obszar całkowania 
w charakterystycznych częściach obszaru, w których procesu 
zachodzą najintensywniej. Należy również przetestować inne 
modele turbulencji, adekwatne do zjawisk turbulencji, zacho-
dzących w śladzie aerodynamicznym za poruszającym się po-
jazdem. 

– W celu dokładnej weryfikacji modelu obliczeniowego, w przy-
szłości należy przeprowadzić badania modelu autobusu w tune-
lu aerodynamicznym 
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Analysis of influence of the vortexes on a moving city bus  
and their influence on a drag level 

Part 2 numerical model 

This paper presents results of the numerical analysis 

conducted to determinate the ratio of the aerodynamic drag 

component resulting from the zone of a low pressure in the 

area located directly behind the city bus model and drag 

component resulting from the pressure increase on the front 

surface of the vehicle. The analysis was conducted in CFD 

software for typical condition of use of a city bus. 
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