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Mateusz PASZKO 

ANALIZA STRUKTUR WIROWYCH ZA PORUSZAJĄCYM SIĘ AUTOBUSEM 

MIEJSKIM I ICH WPŁYWU NA OPÓR AERODYNAMICZNY 

CZ.1 WPROWADZENIE W TEMATYKĘ ZAGADNIENIA  

 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy zjawiska obniżenia ciśnienia w śladzie aerodynamicznym za porusza-

jącym się pojazdem oraz wpływu tego ciśnienia na opór aerodynamiczny. Praca stanowi wprowadzenie do analizy numerycznej 

przepływu powietrza w otoczeniu pojazdu,  mającej na celu wyznaczenie stosunku siły oporu wynikającej ze strefy obniżonego 

ciśnienie w strefie za autobusem miejskim i siły oporu wynikającego z ciśnienia na powierzchni czołowej pojazdu. 

 

WSTĘP 

Napór powietrza na powierzchnie nadwozia pojazdu wywołuje 
siły i momenty sił aerodynamicznych, które w sposób istotny         
wpływają na poziom oporów jazdy i stateczność kierunkową. Bez 
względu na to z jaką prędkością porusza się dany pojazd, zawsze 
część mocy napędowej pojazdu zostaje utracona na pokonanie opo-
rów aerodynamicznych, które bezpośrednio przekładają się na zaży-
cie paliwa. Siła oporu w aerodynamice  pojazdowej jest ściśle zwią-
zana z kształtem nadwozia pojazdu i wynika głównie z trzech przy-
czyn: 
– ciśnienia spiętrzenia na powierzchni czołowej pojazdu, 
– strefy obniżonego ciśnienia za poruszającym się pojazdem, 
– warstwy przyściennej i zjawisk tarcia molekuł powietrza              o 

karoserię pojazdu. 
Zgodnie z [1] przy odpowiednio dużej prędkości pojazdu, siła 

oporu wynikająca ze strefy obniżonego ciśnienia za pojazdem, prze-
kracza siłę oporu wynikającą z ciśnienia spiętrzenia na czołowej czę-
ści nadwozia. Wynika stąd potrzeba do zapewnienia jak najlepszych 
warunków opływu struktury nadwozia pojazdu i ograniczenie obsza-
rów oderwania przepływu, szczególnie w jego tylnej strefie.  W niniej-
szej pracy przeprowadzono analizę zagadnienia turbulencji w strefie 
znajdującej się bezpośrednio za poruszającym się pojazdem oraz 
przedstawiono przykładowe konstrukcje mające na celu ułatwienie 
stabilizacji ciśnienia za poruszającym się pojazdem. Praca stanowi 
wstęp do dalszych prac mających na celu ograniczenie oporu aero-
dynamicznego autobusów miejskich, a tym samym zwiększenia ich 
sprawności i obniżenia kosztów eksploatacji.  

1. ŚCIEŻKA WIROWA ZA PORUSZAJĄCYM  
SIĘ POJAZDEM  

Podczas ruchu pojazdu, miliony molekuł powietrza zbliżając się 
do jego powierzchni czołowej ulegają spiętrzeniu, w wyniku czego 
następuje lokalny wzrost ciśnienia. Jednocześnie ciśnienie w stru-
mieniach opływających karoserię jest zbliżone do ciśnienia atmosfe-
rycznego, a w związku z tym molekuły powietrza w sposób         na-
turalny poruszają się do obszaru o ciśnieniu niższym dążąc do osią-
gnięcia stanu równowagi. Wynikiem ciągłego ruchu pojazdu         i 
spiętrzania cząsteczek na jego czołowej powierzchni kolejnych jest 

powstanie strumieni powietrza przepływających przez zarówno 
górną, dolną jak i boczne części pojazdu.  

Podczas ruchu w otoczeniu niewidzialnej bariery powietrznej, 
bezpośrednio za pojazdem tworzy się pusta strefa o właściwościach 
zbliżonych do próżni. Wpływ negatywnego działania strefy obniżo-
nego ciśnienia za pojazdem jest bezpośrednio związany z jego pręd-
kością i jest szczególnie widoczny przy większych prędkościach ru-
chu. Zjawisko to wynika z bezwładności molekuł powietrza, które nie 
są w stanie wypełnić przestrzeni za pojazdem na tyle szybko, zanim 
ten wytworzy nowy obszar obniżonego ciśnienia w wyniku ciągłego 
przemieszczania się. Skutkiem działania strefy podciśnienia znajdu-
jącej się bezpośrednio za pojazdem jest więc siła działająca w kie-
runku przeciwnym do kierunku ruchu. W wyniku gwałtownej zmiany 
ciśnienia, która w połączeniu z bezwładnością molekuł powietrza na-
stępuje zjawisko oderwania przepływu, które przedstawiono na rys.1 
dla przypadku opływu dwóch ciał o różnej geometrii nadwozia. Ode-
rwanie przepływu występuje w momencie gdy    warstwa przyścienna 
przemieszcza się na tyle daleko w kierunku przeciwnym do gradientu 
ciśnienia, że jej prędkość w stosunku do   pojazdu spada prawie do 
zera2,3. W momencie oderwania, przepływ staje się burzliwy i chao-
tyczny. 

 

 
Rys. 1. Przykłady stref wirowych za opływanymi obiektami o różnej 
geometrii, [12] 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1258 AUTOBUSY 12/2016 
 

2. ZJAWISKO ODERWANIA WARSTWY PRZYŚCIENNEJ  

Na ciało opływane lub poruszające się w płynie lepkim działają 
siły ciśnienia i naprężeń stycznych. W przypadku opływu płynem nie-
lepkim naprężenia styczne nie występują, a opływane ciało nie stawia 
żadnego oporu. Na powierzchni każdego ciała opływanego płynem 
lepkim powstaje cienka warstwa płynu nazywana warstwą przy-
ścienną. Przez to pojęcie rozumiany jest zarówno obszar przyścienny 
tworzący się na opływanej nieprzenikliwej powierzchni, jak          i 
warstwa graniczna tworząca się w przepływie swobodnym,      oto-
czonym przepływem potencjalnym (struga zatopiona, ślad za opły-
wanym ciałem). W wyniku działania sił przylegania (adhezji),         w 
warstwie przyściennej występują intensywne zmiany prędkości od 
zera na powierzchni ciała do wartości równej prędkości płynu poza 
nią. Między warstwą przyścienną, a głównym strumieniem płynu nie 
ma wyraźnego rozgraniczenia, w związku z tym nie można ściśle 
zdefiniować zasięgu warstwy. Według [4] zwykle przyjmuje się, że 
warstwa przyścienna sięga do miejsca, w którym prędkość jest o 1% 
niższa od prędkości przepływu potencjalnego, tj. prędkości, jaka 
ustaliłaby się w tym punkcie podczas przepływu płynu doskonałego.  

 
Rys. 2. Rozkład prędkości w obszarze warstwy przyściennej, [4] 

 
Grubość δ warstwy przyściennej oznacza odległość od          po-

wierzchni ciała, dla której zmiana prędkości przepływu w kierunku 
prostopadłym do powierzchni ściany jest w przybliżeniu równa zeru. 
Grubość tej warstwy stopniowo wzrasta w miarę oddalania się               
(w kierunku przepływu) od krawędzi natarcia (miejsca podziału strug 
opływających ciało). Poza granicą warstwy przyściennej znajduje się 
obszar, w którym siły bezwładności dominują nad siłami lepkości, a 
w związku z tym płyn uważa się za doskonały. Podczas rozważania 
przepływu wokół ścian o kształtach regularnych przyjmuje się, że 
poza warstwą przyścienną przepływ kształtuje się tak jak w ruchu po-
tencjalnym. Na podstawie analizy wzoru określającego naprężenia 
styczne, można sformułować następujące wnioski: 
– ze względu na wysokie wartości gradientu prędkości w obszarze 

warstwy przyściennej, naprężenia styczne, niezależnie od współ-
czynnika lepkości płynu osiągają wysokie wartości, 

– poza zasięgiem warstwy przyściennej, jeżeli lepkość przepływa-
jącego płynu nie jest wysoka (jak powietrze lub woda), to ze 
względu na występujące niewielkie gradienty prędkości – naprę-
żenia styczne są małe i często można je pominąć.  
Podczas opływu ciała zmienia się prędkość przepływu wzdłuż  

zewnętrznej granicy warstwy przyściennej. Zmiana prędkości prze-
pływu ściśle wiąże się ze zmianą ciśnienia. Na element płynu         w 
warstwie przyściennej działają siły styczne wywołane lepkością (wy-
padkowa tych sił zwrócona jest przeciwnie do kierunku wektora pręd-
kości) oraz siły ciśnieniowe (mające przyśpieszający lub opóźniający 
charakter, w zależności od wzrostu lub spadku ciśnienia wzdłuż opły-
wanej powierzchni). W przypadku gdy ciśnienie wzrasta wzdłuż opły-
wanej powierzchni wówczas wypadkowa sił stycznych jest skiero-
wana przeciwnie do prędkości przepływu płynu, a ruch        w ogólnym 
przypadku staje się opóźniony. 

Wzrostowi prędkości w kierunku przepływu odpowiada ujemny 
gradient ciśnienia, podczas gdy spadek prędkości wiąże się z gra-
dientem dodatnim. Linie prądu w początkowej części zakrzywionej 
powierzchni są gęściej rozmieszczone niż w części końcowej.  Spo-

wodowane jest to wyższą prędkością napływającego czynnika  w po-
czątkowym obszarze (gradient ciśnienia w tym obszarze jest mniej-
szy od zera). Opisany schemat kończy się wraz z osiągnięciem przez 
płyn punktu A (Rys. 3). W dalszej części przepływu, linie prądu roz-
biegają się rozszerzając obszar przepływu, w którym następuje 
zmniejszenie prędkości czynnika. Zjawisko to wynika        z równania 
ciągłości - wzrost pola przekroju poprzecznego powoduje spadek 
prędkości przepływu. Natomiast z równania Bernoulliego (przy braku 
strat przepływu) wynika, że zmniejszeniu prędkości przepływu towa-
rzyszy wzrost ciśnienia. 

 

A
B

 
Rys. 3. Mechanizm oderwania warstwy przyściennej, wg [4]. 

 
W wyniku działania sił lepkości oraz sił tarcia występujących po-

między płynem a opływanym obiektem, warstwa przyścienna płynu 
jest wyhamowywana. W konsekwencji profile prędkości  przepływu 
V=f(y) wykazują obecność punktu przegięcia B (prędkość płynu jest 
równa zero),  który jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla 
wystąpienia zjawiska oderwania strugi. Następnie         w warstwie 
przyściennej formuje się poprzeczny przepływ i następuje tzw. ode-
rwanie strugi od opływanej powierzchni. Punkt, w którym pojawi się 
przepływ zwrotny, a w konsekwencji zaistnieje zjawisko oderwania 
strugi nosi nazwę punktu oderwania. Wzrost ciśnienia za punktem 
oderwania zostaje zatrzymany po czym ustala się w jego miejscu de-
presja jaka panowała w miejscu oderwania. Zjawisku temu towarzy-
szy zerowa wartość naprężeń stycznych na opływanej powierzchni, 
a w następnych przekrojach ciała, dodatni gradient ciśnienia powo-
duje rozwój przepływu powrotnego. Zjawisko to prowadzi w konse-
kwencji do rozbiegania linii prądu od opływanej powierzchni. Ubytek 
oderwanej warstwy przyściennej zostaje zastąpiony płynem o niskiej 
energii, który znajduje się bezpośrednio za ciałem. Połączenie zja-
wisk napływu płynu zza tylnej części obiektu oraz jego dalszego prze-
pływu, sił lepkości i wynikających z tego sił tarcia powoduje wystąpie-
nie zjawiska zwrotnej cyrkulacji płynu (rys.2.7a, c, d). 
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Rys. 4. Opływy różnych ciał płynem lepkim: a) walec, b) profil lotni-
czy, c) kwadrat, c) płytka  usytuowana prostopadle do kierunku ruchu 
płynu, [5] 

 
Podczas opływu ciała o kształtach nieaerodynamicznych, ode-

rwanie strugi następuje zawsze na jego krawędzi, niezależnie od war-
tości liczby Reynoldsa. Mechanizm powstawania wirów oraz ich roz-
wój jest ściśle związany z parametrami geometrycznymi opływanego 
ciała jak również parametrami płynu. Zgodnie z wnioskiem   Theodo-
re'a von Kármána, generacja wirów ma charakter regularny, a czę-
stotliwość ich powstawania można zapisać równaniem: 
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gdzie: 
d– wymiar charakterystyczny generatora wirów,  
ν– prędkość strugi, 
ST– stała Strouhala (bezwymiarowa liczba kryterialna podo-
bieństwa przepływu). 

 
Istotną cechą zjawiska ścieżki wirowej von Kármána jest fakt, że 

częstotliwość wirów generowanych na przeszkodzie nie zależy od 
właściwości fizycznych płynu, a jedynie od jego prędkości. Wiry 
Kármána powstają naprzemiennie raz z jednej, a raz z drugiej  strony, 
umieszczonej prostopadle do przepływającego płynu przeszkody. 
Stanowią cykliczne, lokalne zaburzenia prędkości i ciśnienia, które w 
pierwszej fazie (blisko punktu ich powstania) wykazują tendencję do 
wzrostu geometrycznego i energetycznego po czym ulegają rozmy-
waniu, a w efekcie całkowicie zanikają.  

 
a)    Re < 5 b)      5 do 15 ≤ Re < 40 c)              40 ≤ Re <150

d)       150 ≤ Re < 3·105 e)      3·105 ≤ Re < 3.5·106 f)                    3.5·106 ≤ Re

Rys. 5. Obraz przepływu w śladzie za walcem w funkcji liczby Rey-
noldsa: a) przepływ laminarny bez oderwania strugi płynu od po-
wierzchni ciała; b) przepływ z wirami w śladzie za walcem; c) prze-
pływ z cyklicznymi wirami Karmana o ściśle określonej częstotliwości 
zależnej od Re; d-f) przepływ burzliwy z chaotycznym ruchem płynu 
i wirów, wg [6] 

 

 
Rys. 6. Ścieżka wirowa von Karmana, [7] 

 
Wiry Kármána możliwe są również do zaobserwowania                         

w aerodynamice pojazdowej, zwłaszcza w przypadku pojazdów                      
nieopływowych (autobusy, samochody transportowe itp.) o urwistym 
kształcie nadwozia (Rys. 7). 

 

wiry

Rys. 7. Schemat okresowego tworzenia wirów w śladzie aerodyna-
micznym za samochodem ciężarowym [3] 

 
W punkcie B, tuż za pojazdem następuje oderwanie przepływu,         

a prędkość powstałego wiru w stosunku do poruszającego się po-
jazdu jest bliska zero. Oś obrotu tych wirów znajduje się w płaszczyź-
nie prostopadłej do kierunku ruchu pojazdu, a kierunek obrotu poje-
dynczego wiru definiowany jest przez warstwę przyścienną.        W 
związku z tym, wir generowany po prawej stronie pojazdu obracać 
będzie się ku jego środkowej części, natomiast wir generowany po 
lewej stronie,  będzie się w przeciwnym kierunku. Wiry Kármána 

utrzymują się na znacznej długości za pojazdem i powodują okre-
sowe zmiany (pulsację) ciśnienia w śladzie aerodynamicznym. 

3. METODY REDUKCJI WPŁYWU STREFY ODERWANIA 
PRZEPŁYWU NA OPÓR AERODYNAMICZNY  
WE WSPÓŁCZESNYCH POJAZDACH 

Obecnie aerodynamika coraz częściej odgrywa dominującą rolę 
podczas projektowania nowych pojazdów, nie tylko samochodów 
osobowych ale właściwie wszystkich środków transportowych,  
w tym również autobusów miejskich. Spowodowane jest to dążeniem 
do możliwie jak największego ograniczenia zużycia paliwa 
i emisji szkodliwych substancji, na co aerodynamika ma zasadniczy 
wpływ. Szczególnie interesujące jest więc zagadnienie dotyczące 
ograniczania strefy obniżonego ciśnienia za pojazdem. Jedną 
z metod zapobiegania zjawisku oderwaniu przepływu za poruszają-
cym  jest specjalne kształtowanie nadwozia pojazdu w celu zapew-
nienia strudze opływającej pojazd czasu na ustabilizowanie ciśnieni, 
a tym samym wypełnienie pustej strefy za poruszającym się pojaz-
dem.  

 

 
Rys. 8. Linie prądu w trakcie opływu nadwozia o kształcie aerodyna-
micznym  i urwistym, [3] 

 

Takie rozwiązanie umożliwia cząsteczkom powietrza stopniowe 
wyrównywanie ciśnienia jednocześnie unikając gwałtownej pulsacji 
za pojazdem. Profilowanie tylnej części nadwozia w tzw. „ogon” jest 
od dawna widoczne w pojazdach sportowych, a od niedawna znaj-
duje również coraz szersze zastosowanie w samochodach ciężaro-
wych.  

 

 
Rys. 9. Przykład samochodu ciężarowego wyposażonego w system 
TrailerTail, [12] 

 

Przykładem takiego rozwiązania jest system TrailerTail ofero-
wany przez firmę STEMCO składa się z zestawu składanych paneli, 
które zamocowane są z tyłu naczepy, tworząc kształt stożkowy. Sys-
tem pozwala zgodnie z danymi producenta na zmniejszenie zużycia 
paliwa o 5,5%, dodatkowo zwiększając stabilność pojazdu. 

 
Rys. 10. Porównanie opływu aerodynamicznego klasycznego  po-
jazdu ciężarowego z pojazdem wyposażonym w system TrailerTail, 
[12] 
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W przypadku autobusów miejskich, takie rozwiązanie nie ma 
jednak praktycznego zastosowania ze względu na znaczną utratę 
funkcjonalności pojazdu. W związku z wysokim zatłoczeniem obsza-
rów w których autobus miejskie są użytkowane (zazwyczaj centra 
miast), oczekuje się jak najwyższej funkcjonalności przy jednocze-
snym zachowaniu odpowiednio kompaktowych rozmiarów, zwłasz-
cza jeśli chodzi o ich długość.  

Metodą zmniejszania oporu aerodynamicznego coraz częściej 
stosowaną we współczesnych autobusach miejskich jest specjalne 
ukształtowanie tylnej części nadwozia pojazdu w kształt kanału dyfu-
zorowego.  

 

Kierunek ruchu 

pojazdu

Przepływ pod 

pojazdem

Powierzchnia jezdni

Rozkład prędkości 

pod pojazdem

Nadwozie 

pojazdu

 
Rys. 11. Struktura dyfuzora w tylnej strefie pojazdu, [8] 

 
W wyniku przepływu strumienia powietrza przepływającego pod 

pojazdem przez kanał dyfuzorowy, zgodnie z równaniem ciągłości 
następuje spadek prędkości strumienia. Spadek prędkości przepływu 
w strefie oderwania strugi w połączeniu z lokalnym wzrostem ciśnie-
nia, ułatwia stabilizację ciśnienia w strefie bezpośrednio za autobu-
sem. Przykładem autobusu wyposażonego w dyfuzorowy kanał pod-
woziowy jest Solaris Urbino 18 (Rys. 12). 
 

kanał dyfuzorowy  
Rys. 12. Autobus Solaris Urbino 18 wyposażony w dyfuzor podwo-
ziowy 

 
Dodatkowym skutkiem wzrostu ciśnienia w tylnej części pojazdu 

jest powstanie momentu dociskającego pojazd do powierzchni 
jezdni. Zjawisko to jest od dawna wykorzystywane w aerodynamice 
samochodów wyścigowych, w celu zwiększenia stabilności pojazdu 
przy wyższych prędkościach przejazdowych. Skuteczność takiego 
rozwiązania istotnie zależy od geometrii kanału dyfuzorowego            i 
zmienia się wraz ze zmianą prędkości pojazdu. Na rys. 13 przedsta-
wiono zmiany wartości współczynnika oporu w zależności od konfi-
guracji geometrycznej dyfuzora.  
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Rys. 13. Wpływ długości dyfuzora podwoziowego i kąta pochylenia 
na współczynnik oporu aerodynamicznego, [1] 

Z optymalnego punku widzenia, kanał dyfuzorowy powinien cha-
rakteryzować się zmienną geometrią, samoadaptującą się do pręd-
kości ruchu pojazdu. 

Zjawisko efektu Coandy określa się jako zdolność  strumienia 
płynu do swoistego „przyklejania się” do omywanej  powierzchni ciała 
stałego9. Przebieg tego zjawiska przedstawiono schematycznie na 
rys. 2, w postaci opływu walca dwoma strumieniami. Strumień koloru 
niebieskiego przedstawia przepływ teoretyczny - niezakłócony, nato-
miast strumień koloru czerwonego - przepływ rzeczywisty zgodnie ze 
zjawiskiem Coandy, gdzie widoczna staje się zdolność do „przykleja-
nia się” strugi.  
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rozkład prędkości 

strugi niezakłóconej

rozkład prędkości strugi 

w wyniku działania efektu Coandy

1  
Rys. 14. Schemat ilustrujący przebieg zjawiska Coandy. 1– ciało 
stałe (walec), 2 – przepływ strugi niezakłóconej bez efektu Coandy 
(przypadek teoretyczny), 3 –  przepływ strugi w warunkach rzeczywi-
stych pod działaniem efektu Coandy 

 
Efekt Coandy jest od dawna wykorzystywany w aerodynamice 

pojazdowej gdzie unika się ostrych przejść pomiędzy krawędziami 
nadwozia. Widoczne jest również coraz częściej w autobusach miej-
skich, gdzie poza względami wizualnymi stosuje się gładkie przejścia 
tylnych krawędzi nadwozia w celu zmniejszenia oporu aerodynamicz-
nego (Rys. 15).  

 

 
Rys. 15. Zaokrąglenia krawędzi karoserii autobusu miejskiego   Mer-
cedes Conecto jako przykład wykorzystania zjawiska Coandy   w celu 
zmniejszenia oporu aerodynamicznego 

Wyniki symulacji numerycznej przedstawione w pracy [10] 
wskazują na znaczy zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
ciśnienia w tylnej strefie pojazdu wyposażonego w zawirowywacze 
wykorzystujące efekt Coandy. 
 

 
Rys. 1. Efekt Coandy za opływanym ciałem wyposażonym w zawiro-
wywacz, [10] 

 
Nieco zmodyfikowaną koncepcję zawirowwacza przedstawiono 

pracy [11], gdzie poza klasycznym wykorzystaniem efektu Coandy, 
zawirowywacze wyposażono w dodatkowe otwory odsysające część 
strumienia powietrza ze strefy oderwania strugi. Na podstawie testów 
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rzeczywistego obiektu, określono że poziom ciśnienia ustalającego 
się za naczepą samochodu ciężarowego był o 30% niższy w porów-
naniu do klasycznej struktury. Zmniejszenie siły oporu bezpośrednio 
wpłynęło na oszczędność paliwa na poziomie ok. 1l/100km. 

 

   
Rys. 1. Rozwiązanie wykorzystujące efekt Coandy przy jednocze-
snym odsysaniu strumienia powietrza opływającego zawirowywacz 
[11] 

PODSUMOWANIE 

Rosnące ceny paliw, stale zmniejszające się naturalne  zasoby 
ropy naftowej oraz coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące 
emisji spalin prowadzą do coraz silniejszego uwzględniania aerody-
nami pojazdów, w tym również autobusów miejskich. Opór aerody-
namiczny ma bezpośredni wpływ na poziom zużywanego przez po-
jazd paliwa i jest szczególnie istotny przy maksymalnych prędko-
ściach przejazdowych. Badania nad aerodynamiką pojazdów    ko-
mercyjnych przez długi czas koncentrowane były głównie nad opty-
malizacją przedniej części nadwozia. Optymalizacje tą łatwo zauwa-
żyć na przykładzie współczesnych samochodów ciężarowych i auto-
karów turystycznych. Optymalizacja tylnej strefy pojazdu jeszcze do 
niedawna była zaniedbywana. Niniejsza praca przybliża czytelnikowi 
problematykę zjawisk aerodynamicznych zachodzących podczas 
opływu poruszającego się pojazdu oraz przedstawia przykładowe 
metody ograniczania strefy obniżonego ciśnienia za pojazdem. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Hucho W. H., Aerodynamika samochodu od mechaniki     prze-
pywu do budowy pojazdu. WKiŁ, Warszawa 1988. 

2. Piechna J., Podstawy aerodynamiki pojazdów. WKiŁ,    Waszawa 
2000. 

3. Katz J., New Directions in Race Car Aerodynamics, Designing for 
Speed. Bentley Publishers, 1995. 

4. Jeżowiecka – Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika Płynów. 
OWPW, Wrocław 2001. 

5. Walczak J., Inżynierska Mechanika Płynów. WPP,                       
Poznań 2012. 

6. Lienhard J. H.,  Synopsis of lift, drag, and vortex frequency data 
for rigid circular cylinders. Bulletin 300, Washington State Univer-
sity, 1966 

7. Kulińczak A., Pankanin G., Modelowanie ścieżki wirowej von Kar-
mana przy użyciu pakietu ANSYS FLUENT. Politechnika War-
szawska, Warszawa 2014. 

8. Peddie M. K., Gonzalez F. L., CFD Study on the Diffuser of        a 
Formula 3 Racecar. University of Sydney Undergraduate  Re-
search Journal, vol.1,(1),2009 

9. Carpenter W., Greek P.N., The aeroacoustics and                    aer-
odynamics of high speed Coanda devices. Part1 Conventional 
arrangement of exit nozzle and surface. Part2 - Effects of modifi-
cations for flow control and noise reduction. Journal of Sound and 
Vibration (1997r.) 208(5). 

10. Leeuwen P.M., Computational Analysis of Base Drag               Re-
duction Using Active Flow Control delft University of Technology, 
2009 

11. A. Seifert, I. Dayan, C. Horrell, J. Grossmann and A., Heavy 
Trucks Fuel Savings Using the SaOB. The Aerodynamics of 
Heavy Vehicles III: Trucks, Buses and Trains. Lecture Notes in 
Applied and Computational Mechanics  79.  Potsdam 2010 

12. Źródła internetowe: 
www.stemco.com 
www.nasa.gov 

Analysis of influence of the vortexes on a moving city bus  
and their influence on a drag level  
part 1 an introduction to the issue  

The paper presents the results of the analysis of the phe-

nomenon of pressure decrease that takes place directly behind 

a moving vehicle and its impact on the aerodynamic drag. This 

work is an introduction to the numerical analysis aimed to de-

terminate the ratio of drag force resulting from zone of low 

pressure in area directly behind  the city bus and drag force 

resulting from pressure increase on the front surface of the ve-

hicle. 
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