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Abstract 
AERODYNAMIC PROPERTIES OF THE MAIZE STAND – ENVIRONMENT 
SYSTEM 
 

In this contribution the aerodynamic properties of the maize stand – environment 
system were investigated. The changes of the zero plane displacement d, the dynamic 
roughness length z0, the drag coefficient CD, and of the aerodynamic resistance ra  for 
maize canopy were analysed during whole vegetation season. With this aim the vertical 
wind speed profiles measured above investigated canopy from May to October 2000 were 
analysed. The needed experimental data were obtained at the experimental station at 
Žabčice, Czech Republic (lat. 490 01´ N, long. 160 37´ E, and alt. 179 m a.s.l.). The wind 
speed was measured  in the level 0.5, 1.0 and 2.0 m above the zero plane displacement of 
maize canopy. We accepted the fact, that the relation d = (2/3)h, where h is the canopy 
height, is well representative for agricultural crop covered surfaces. The analysed wind 
speed profiles fulfil the condition  u(0.5 m)  1.0 m s≥ -1.  

Throughout the season, dynamic roughness length z0 started at 0.04 m  (monthly 
average in May, the surface was formed by bare soil) and increased to a maximum of  0.24 
m (monthly average in August) for closed maize canopy surface. The mean z0 value of 
closed maize canopy surface was found to be 0.22 m and the ratio z0/(h-d) equal 0.30 of 
mean canopy height of 2.20 m (August - October 2000). It is necessary to be aware that z0 
values of flexible vegetation cover depend not only on the canopy structure and 
architecture but also on the wind speed. The function z0 = f(u) can be analysed as the 
dependence of the relative roughness length   on the nondimensional speed 

. This dependence for closed maize canopy surface (August - October 2000) 
can be expressed by analytical relationship in the form:  

hz /00 =ξ

0 =ξ
*/)( uhu=Γ

).306,0exp(162,0 Γ−
From the wind speed profile analysis also the drag coefficient CD and the 

aerodynamic resistance ra were calculated. 
 

 
Súhrn  
S cieľom určiť aerodynamické charakteristiky systému porast kukurice − prostredie boli 
analyzované vertikálne profily rýchlosti vetra merané v sledovanom poraste a tesne nad 
ním počas celého vegetačného obdobia na experimentálnej stanici v Žabčiciach (49o 01´ N, 
16o 37´ E, 179 m n.v.). Boli určené hodnoty efektívnej výšky porastu d, koeficientu 
dynamickej drsnosti povrchu z0, koeficientu trenia povrchu vytvoreného porastom CD a 
aerodynamickej rezistencie ra. 
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Úvod 

 
Nad povrchom, ktorý je pokrytý flexibilnou vegetáciou, je prúdenie vzduchu 

ovplyvňované aerodynamickými vlastnosťami porastu, ktoré sú určované jeho štruktúrou 
a  architektúrou. Naopak aerodynamické vlastnosti porastu sa menia s rýchlosťou vetra. Je 
to základná charakteristika prúdenia vo vrstve vzduchu ovplyvnenej porastom.  

S cieľom určiť aerodynamické charakteristiky systému porast − prostredie boli 
analyzované vertikálne profily rýchlosti vetra merané v poraste kukurice a tesne nad ním 
počas celého vegetačného obdobia na experimentálnej stanici v Žabčiciach (49o 01´ N, 16o 

37´ E, 179 m n. v.). Rýchlosť vetra bola meraná na hladinách 0,5 m, 1,0 m a 2,0 m nad   
efektívnou výškou porastu. Analyzované profily rýchlosti vetra spĺňali podmienku u (0,5 
m)  1,0 m/s. Boli vypočítané hodnoty efektívnej výšky porastu d, koeficientu dynamickej 
drsnosti povrchu z

≥
0, koeficientu trenia povrchu vytvoreného porastom CD a 

aerodynamickej rezistencie ra. Boli sledované zmeny týchto charakteristík počas 
vegetačného obdobia v závislosti od rastu a vývoja porastu kukurice a od rýchlosti vetra vo 
vrstve vzduchu tesne k nemu priliehajúcej.  

 
 

Metódy a experimentálne údaje 
 
Procesy prenosu v prízemnej vrstve atmosféry nad rastlinným porastom sú 

modifikované štruktúrou a architektúrou porastu a nemožno ich popísať logaritmickou 
prízemnou vrstvou atmosféry (Brutsaert, 1982; Hayashi, 1983). Základné rovnice, ktoré 
platia v prí-zemnej vrstve atmosféry v poraste a tesne nad ním možno napísať v tvare 
(Hayashi, 1983) 

dz
udK M ρτ = ,                                                                                                               (1) 

2  uCLADa
dz
d

d=







ρ
τ ,                                                                                                (2) 

( ) ( rLADhuK m
M −= 10ξβ ) ,                                                                                         (3) 

kde 2 uρτ = je Reynoldsovo napätie,  KM je koeficient turbulentnej difúzie pre hybnosť 
definovaný vzťahom (1), ρ je hustota vzduchu, h je priemerná výška porastu, u  je 
priemerná hodnota rýchlosti vetra,  je koeficient relatívnej drsnosti povrchu, 
keď z

hz /00 =ξ

0 je koeficient dynamickej drsnosti povrchu. a, β, m sú bezrozmerné konštanty, r je 
parameter s rozmerom dĺžky, Cd je koeficient trenia pre jednotlivé elementy drsnosti 
a LAD je hustota listovej plochy porastu. 

Ako bolo už vyššie uvedené, aerodynamické charakteristiky porastu, menovite 
koeficient dynamickej drsnosti povrchu z0 a efektívna výška porastu d závisia od rýchlosti 
a smeru prúdenia vzduchu (Hayashi, 1983; Rannik, 1998). Keď zadefinujeme relatívnu 
výšku aktívneho povrchu , potom možno odvodiť vzťahy pre popísanie závislosti  

 a , kde  Γ je bezrozmerná rýchlosť definovaná vzťahom 

hd /=δ

( )Γ= f0ξ ( )Γ= fδ ( )
*u
hu

=Γ . 

Platí (Hayashi, 1983) 
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kde . 1≠m
Odtiaľ vyplýva, že hodnoty z0 a d môžu byť vypočítané, keď sú známe hodnoty 
bezrozmernej rýchlosti Γ. Dá sa ukázať, že hodnota parametrov m a β  závisí od druhu 
a rastových vlastností porastu (Kotoda, Hayashi, 1980). 

Z analýzy vertikálnych profilov rýchlosti vetra meranej minimálne v troch 
hladinách nad aktívnym povrchom sledovaného porastu v podmienkach rôzneho 
teplotného zvrstvenia atmosféry môže byť vypočítaná hodnota z0 bez uváženia teplotného 
zvrstvenia atmosféry (Hurtalová et al.,1987). Profil rýchlosti vetra môže byť 
aproximovaný  vzťahom 

( ) ( )[ ] zCzAzu iii ++= logγ ,                                                                                    (6) 

kde i je číslo nameraného profilu. Parametre Ai, γ a Ci sú konštanty, ktoré charakterizujú 
daný profil rýchlosti vetra. Ich hodnoty môžu byť vypočítané z nameraných profilov 
rýchlosti vetra metódou najmenších štvorcov a potom hodnotu z0 možno určiť zo vzťahu 

γ−= 100z .                                                                                                                (7) 

Fyzikálny zmysel parametrov Ai a Ci  je zrejmý zo vzťahov, ktoré platia pre každý profil 
rýchlosti vetra: 

( )10ln
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=
β ,                                                                         (8) 

kde β* je Monin-Obuchova univerzálna semiempirická konštanta a L* je výška podvrstvy 
dynamickej turbulencie. 

Pre veľmi drsné povrchy, špeciálne ak je povrch vytvorený rastlinným porastom, 
pri metódach, ktoré využívajú profilové merania rýchlosti vetra, je potrebné poznať 
hodnotu efektívnej výšky porastu d. Pri prúdení vzduchu nad vegetáciou totiž dochádza 
k zmene poľa prúdenia, jednotlivé prúdnice sa dvíhajú a z hľadiska vertikálneho profilu 
vetra sa      v rastlinnom poraste vytvára akýsi nový povrch. Jeho výška meraná od povrchu 
pôdy sa nazýva efektívna výška porastu.  

Hodnotu d možno určiť z analýzy meraní vertikálnych profilov rýchlosti vetra nad 
sledovaným povrchom v podmienkach blízkych k neutrálnemu teplotnému zvrstveniu 
atmosféry. V literatúre (Brutsaert, 1982; Mölder, 1997) sa často uvádza vzťah s priemer-
nou hodnotou d/h = 0,68  a s extrémnymi hodnotami 0,53 a 0,86. Z experimentov je však 
známe, že pomer d/h v reálnych podmienkach nad rastlinným porastom nie je konštantný. 
Ak platí nerovnosť  z >> z0, potom určenie hodnoty d nie je také kritické ako určenie 
hodnoty  z0 a vzťah  d = (2/3)h v prvom priblížení môže charakterizovať povrchy 
vytvorené rastlinným porastom.  

Vo vrstve vzduchu v poraste a tesne nad ním bol zavedený koeficient trenia pre 
jednotlivé elementy drsnosti Cd, vzťah (2). Koeficient trenia povrchu vytvoreného 
porastom CD môže byť definovaný vzťahom (Brutsaert, 1982) 
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Hodnota CD je definovaná dotykovým napätím, ktoré je ekvivalentné dynamickej 
trecej sile pôsobiacej na vrstvu vzduchu tesne nad porastom.  

Aerodynamické vlastnosti systému porast − atmosféra ovplyvňujú turbulentný 
prenos vo vrstve vzduchu v poraste a tesne nad ním. Tento prenos môže byť 
reprezentovaný tiež koeficientom turbulentnej difúzie resp. jeho recipročnou hodnotou, 
ktorá sa nazýva aerodynamická rezistencia vzduchu ra. Hodnota ra môže byť vypočítaná 
pomocou jednoduchej metódy, ktorá vychádza z analýzy vertikálnych profilov rýchlosti 
vetra.  Z teórie Monina-Obuchova pri zohľadnení teplotného zvrstvenia atmosféry 
a z definície integrálneho koeficientu turbulentnej difúzie možno odvodiť pre hodnotu ra 
vzťah (Hurtalová, Szabó, 1985) 
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Hodnoty ( ) a  u* možno určiť z analýzy vertikálnych profilov rýchlosti vetra podľa 
vzťahov (8). 

*/* Lβ

Experimentálne údaje boli získané meraním vertikálnych profilov rýchlosti vetra 
v poraste kukurice a tesne nad ním na experimentálnej stanici v Žabčiciach (49o 01´ N, 16o 

37´ E, 179 m n.v.). Anemometre A100L boli inštalované na meracom stožiari v hladinách 
0,5 m, 1,0 m a 2,0 m nad aktívnym povrchom porastu. Hodnoty rýchlosti vetra boli merané 
nepretržite a registrované v 15 minútových intervaloch  pomocou data loggera.  

 
 

Získané výsledky a diskusia 
 

S cieľom určiť aerodynamické charakteristiky boli analyzované vertikálne profily 
rýchlosti vetra merané nad efektívnou výškou sledovaného porastu kukurice počas 
vegetačného obdobia v r. 2000 (od 10. mája do 18. októbra). Analyzovali sme len tie 
profily rýchlosti vetra, ktoré spĺňali podmienku: u (0,5 m) ≥  1,0 m.s-1.  To znamená, že 
sme analyzovali prúdenie vzduchu v podmienkach rozvitej alebo rozvíjajúcej sa 
turbulencie. Analyzovaný súbor obsahoval 1255 profilov rýchlosti vetra − priemerné 
hodinové hodnoty (91 profilov rýchlosti vetra – priemerné denné hodnoty).  

Sezónny chod priemerných denných hodnôt výšky porastu h, sumy (d+z0), 
koeficientu relatívnej drsnosti povrchu, t.j. pomeru z0/h,  koeficientu trenia povrchu 
vytvoreného porastom CD a aerodynamickej rezistencie ra je na obr. 1. Z obrázku je vidieť, 
že v sledovanom období sa vyskytli dni, kedy bolo prúdenie vzduchu slabé a žiadny 
nameraný profil nespĺňal uvedenú podmienku pre rýchlosť vetra meranú v hladine 0,5 m.  

Ako už bolo uvedené, apríl 2000 bol veľmi suchý a tento fakt silne ovplyvnil rast a 
 vývoj sledovaného porastu kukurice, hlavne na začiatku vegetačnej sezóny. V máji 
sledovaný povrch tvorila prakticky holá pôda. Na konci júna bol povrch pokrytý porastom 
s hodnotou koeficientu listovej pokryvnosti  LAI 2,0 m≈ 2.m-2.  Porast bol zapojený na 
konci júla 2000, kedy hodnota  LAI  > 3,0 m2.m-2. Zapojený porast kukurice dosiahol 
najvyššiu hodnotu priemernej výšky  h = 2,32 m, obr. 1a. 

Pre hodnotu efektívnej výšky porastu d sme prijali predpoklad, že vzťah 
 v prvom priblížení spoľahlivo charakterizuje povrchy vytvorené rastlinným 

porastom (Brutsaert, 1982; Mölder, 1997).  
hd )3/2(=
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Obr. 1.    Zmeny priemernej výšky porastu  h,  sumy efektívnej výšky porastu a koeficientu 

dynamickej drsnosti povrchu  (d+z0), koeficientu relatívnej drsnosti  z0/h, 
koeficientu trenia povrchu vytvoreného porastom   CD  a aerodynamickej 
rezistencie   ra  počas vegetačného obdobia sledovaného porastu kukurice 
 
 
 
Hodnoty dynamickej drsnosti povrchu z0 boli určené z analýzy vertikálnych 

profilov rýchlosti vetra podľa vzťahu (7). Na obr. 2 sú graficky znázornené zmeny 
maximálnej, minimálnej a priemernej hodnoty z0 za dekády počas vegetačnej sezóny 
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sledovaného porastu kukurice. Je treba si uvedomiť, že koeficient dynamickej drsnosti 
povrchu závisí nielen od štruktúry a architektúry porastu, ale je tiež závislý od rýchlosti 
prúdenia vzduchu. Potvrdili to aj výsledky experimentu, významné hodnoty rozdielu 
maximálnej a mini-málnej hodnoty z0  za dekády prakticky počas celej vegetačnej sezóny, 
obr. 2. Pritom, najmä v období zapojeného porastu, sa jeho štruktúra menila už veľmi 
málo. Priemerné mesačné hodnoty z0 sú v tabuľke 1.   

 

 
 

Obr. 2. Zmeny koeficientu dynamickej drsnosti povrchu z0  (priemerné hodnoty za dekády) počas 
vegetačnej sezóny porastu kukurice. 
 
 
Koeficient dynamickej drsnosti povrchu porastu sa často vyjadruje ako zlomok 

výšky porastu h (koeficient relatívnej drsnosti) alebo výšky elementov drsnosti nad 
efektívnou výškou porastu (h−d). Garatt (1992) uvádza pre pomer z0/(h-d) hodnoty od 0,2 
do 0,4. Mölder (1997) pre jačmenné pole určil  hodnotu z0/(h-d) = 0,3. V našom prípade 
pre porast kukurice boli určené priemerné mesačné hodnoty pomeru  z0/(h-d) od 0,34 v júli 
do 0,27 v októbri, tabuľka 1. Je to teda v dobrej zhode s výsledkami experimentov nad 
povrchmi rastlinných porastov uvádzanými v literatúre. 
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Tabuľka 1. Priemerné mesačné hodnoty výšky porastu h, koeficientu dynamickej drsnosti 
z0, pomeru z0/(h-d), koeficientu trenia CD a aerodynamickej rezistencie ra pre 
porast kukurice. 

 

2000 h [m] z0 [m] 
dh

z
−

0  CD ra [s.m-1] 

máj − 0,04 − 0,0244 17,49 

jún 0,47 0,07 0,504 0,0354 17,80 

júl 1,49 0,17 0,341 0,0560 8,94 

august 2,24 0,24 0,318 0,0997 4,46 

september 2,20 0,23 0,316 0,0945 3,34 

október 2,15 0,19 0,265 0,0619 5,80 

 

 

     Ďalšou aerodynamickou charakteristikou je koeficient trenia povrchu 
vytvoreného porastom CD, ktorý je definovaný vzťahom (9). Zmeny maximálnej, 
minimálnej a priemernej hodnoty CD  za dekády počas vegetačného obdobia porastu 
kukurice sú na   obr. 3.  

Dá sa ukázať, že kým hodnoty d a z0 závisia od výšky porastu, hodnoty CD od 
výšky porastu nezávisia (Legg et al., 1981).                 

Hodnoty aerodynamickej rezistencie ra sú vysoké vo vrstve vzduchu nad holou 
pôdou a na začiatku vegetačného obdobia (máj – jún), kedy bol povrch vytvorený 
porastom s nízkou hodnotou LAI. Nízke hodnoty ra sú vo vrstve vzduchu ovplyvnenej 
rastlinným porastom, obr. 1d. 

Už vyššie bolo uvedené, že koeficient dynamickej drsnosti povrchu závisí nielen od 
štruktúry a architektúry porastu, ale aj od rýchlosti prúdenia vzduchu nad ním. Za 
predpokladu, že hodnoty z0 a d sa nemenia s rýchlosťou vetra, potom z logaritmického 
zákona vyplýva medzi dynamickou rýchlosťou u* a rýchlosťou vetra meranej v hladine h 
lineárny vzťah ( )huau  * = , kde a je konštanta. Nad viacerými druhmi porastov však 
hodnota u* rastie pomalšie a vzťah medzi u* a u (h) nie je lineárny. Ukázalo sa, že túto 
závislosť dobre popisuje vzťah ( )[ chubu =* ] , kde b a c sú konštanty (Hayashi, 1983). 
Hovoríme, že taký porast má aerodynamicky nestály tvar.  

Hodnoty u* boli určované z analýzy profilov rýchlosti vetra podľa vzťahu (8). 
Ukázalo sa, že experimentálnu závislosť medzi u* a u (h) nad povrchom zapojeného 
porastu kukurice (august – október) možno analyticky popísať vzťahom: 

( )[ ] 69,05,062,0* uu = .                                                                                              (11) 

Korelačný koeficient medzi hodnotami u* určenými z analýzy nameraných profilov rých- 

losti vetra a hodnotami  u*  vypočítanými zo vzťahu (11),  bol 0,68. Treba si uvedomiť, že                       
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Obr. 3.  Zmeny koeficientu trenia povrchu vytvoreného porastom kukurice CD (priemerné hodnoty 

za dekády) počas vegetačnej sezóny. 
 
 

hodnota dynamickej rýchlosti nie je závislá len od rýchlosti vetra, ale závisí aj od ďalších 
parametrov, ako je efektívna výška porastu a koeficient drsnosti povrchu. Tým možno 
vysvetliť nižšiu hodnotu korelačného koeficientu.  To ale znamená, že zapojený porast 
kukurice mal aerodynamicky nestály tvar a koeficient dynamickej drsnosti povrchu bude 
závisieť od rýchlosti prúdenia vzduchu. Priemerné hodnoty z0 v jednotlivých mesiacoch 
sledovaného vegetačného obdobia sú v tabuľke 1. Závislosť z0 = f(u ) môže byť 
analyzovaná ako závislosť koeficientu relatívnej drsnosti  od bezrozmernej 
rýchlosti Γ. Ukázalo sa, že hodnoty  postupne klesajú s rastúcou hodnotou Γ v celom 
intervale nameraných rýchlostí vetra nad sledovaným zapojeným porastom kukurice, obr. 
4. Túto závislosť s dostatočnou presnosťou možno aproximovať krivkou, ktorá je 
analyticky vyjadrená vzťahom 

hz /00 =ξ

0ξ

( Γ−==  306,0exp 162,00
0 h

zξ ) .                                                                            (12) 

Korelačný koeficient medzi hodnotami  určenými z analýzy nameraných profilov 
rýchlosti vetra a hodnotami  vypočítanými zo vzťahu (12), bol 0,96. 

0ξ

0ξ
Hodnoty ra boli určené z analýzy profilov rýchlosti vetra meraných v poraste 

kukurice a tesne nad ním podľa vzťahu (10). Odtiaľ vyplýva, že hodnoty ra závisia od 
viacerých charakteristík. Priemerné hodnoty ra v jednotlivých mesiacoch sledovaného 
vegetačného obdobia sú v tabuľke 1. Aerodynamická rezistencia reprezentuje prenos 
vodnej pary vo vrstve vzduchu v poraste a tesne nad ním. Vysoké hodnoty  ra  boli získané 
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nad pôdou nepokrytou porastom. Nad povrchom, ktorý tvoril zapojený porast kukurice, 
boli hodnoty ra 

 
 

 
 

Obr. 4.  Závislosť koeficientu relatívnej drsnosti povrchu kukurice ξ0 od bezrozmernej rýchlosti 
Γ v období zapojeného porastu kukurice. 

 
 
nízke. Experimenálne výsledky potvrdili skutočnosť, že aerodynamická rezistencia závisí 
hlavne od koeficientu dynamickej drsnosti povrchu a od rýchlosti prúdenia. Hodnoty ra 
s rastúcou rýchlosťou vetra klesajú a závisia tiež od teplotného zvrstvenia atmosféry. 
Výsledky experimentu potvrdili, že v podmienkach rozvinutej turbulencie, t.j. pri silnom 
prúdení vzduchu nad veľmi drsným povrchom, hodnoty aerodynamickej rezistencie sú 
nízke, a sú takmer nezávislé od aerodynamických vlastností systému porast – prostredie. Je 
to v dobrej zhode s výsledkami experimentov uvádzaných v literatúre (Wallace et al., 
1984). 
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