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Anotace 

Tato práce se zabývá nástroji pro simulaci a modelování proudění tekutin. 

Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část a praktická část. V teoretické části, ve 

druhé a třetí kapitole, práce popisuje základní poznatky o moţnostech 

modelování, simulace, CFD metodách a metodách diskretizace. V praktické části 

je popsán program Comsol Multiphysics. Program je popsán na modelovém 

příkladu a je doplněn o výsledné obrázky. 
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model 

 

Annotation 

This work deals with tools for simulation and modeling convection of fluids. 

This work is divided into two parts, theoretical part and practical part. In the 

theoretical part, in second and third chapter this work describes basic findings 

about possibilities of modeling, simulations, CFD methods and methods of 

discretization. Program Comsol Multiphysics is described in the practical part. The 

program is described on a model example and it is supplemented with the 

resulting images.  
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u        
dynamická viskozita   [ sPa  ] 

t     čas      [s] 

a
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VUT    Vysoké učení technické 

 

Cizojazyčné zkratky 
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CAD     Computer-Aided Design       



 

 

 

LES     Large Eddy Simulation      

DES    Discrete Event Simulation               
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STL    Standard Tessellation Language 

VRLM    Virtual Reality Modeling Language 
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Nastran   NASA Struktural Analysis 

CGS    Centimeter Gram Second  

MCS    MicroComputer System 

AVI    Audio Video Interleave 

HW    HardWare 

RF Module   Radio Frequency Module 

AC/DC Module  Alternating Current/Direct Current Module 

Marc    Machine Readable Cataloging 
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1 Úvod 

Tato práce popisuje vybrané nástroje pro modelování a simulaci proudění 

tekutin. Cílem práce je vytvořit přehled pojmů, potřebných vzorců, metod a 

vybraných programů pro potřeby modelování a simulace jevů z oblasti proudění 

tekutin, které budou stručně charakterizovány a popsány. V závěru se budu 

zabývat jedním vybraným nástrojem. V tomto programu následně vytvořím úlohu, 

na které bude reprezentována práce s vybraným programem a postup modelování 

a simulace. Bakalářská práce je rozvrţena do pěti kapitol včetně první kapitoly 

Úvod a páté kapitoly Závěr. 

 Ve druhé kapitole jsou popsány základní pojmy a vzorce, které se 

pouţívají pro tyto potřeby. Popisy základních pojmů a vzorců jsou jen okrajové, 

nezacházím do detailního odvozování a vysvětlování zákonitostí, které by bylo 

nad rámec této bakalářské práce. V závěru této kapitoly popíši, co to je 

modelování, pokusím se rozvést základní metody modelování, které se běţně 

uţívají v této problematice. 

Ve třetí kapitole mé práce se pokusím čtenáře obeznámit s nástroji CFD a 

diskretizace. Stručně popsat tři základní typy modelů a přiblíţit metodu konečných 

prvků a metodu konečných objemů. Nakonec se okrajově pokusím popsat 

komerční softwary pro modelování jevů v oblasti proudění. Na stručný popis jsem 

si vybral programy Ansys Fluent a Ansys CFX od společnosti Ansys. 

Ve čtvrté kapitole se moje práce věnuje programu Comsol Multiphysics 

verze 5.0. Pochází od společnosti Humusoft. Tato společnost je konkurentem 

oněch známějších programů od společnosti Ansys. Stručně vysvětlím historický 

vývoj tohoto produktu.  K čemu slouţí, kde se dá sehnat trialová licencovaná 

verze, jak se dá program stáhnout a nainstalovat do počítače. Obecně vysvětlím 

také zdárný postup k úspěšnému namodelování objektu a jeho simulace na 

příkladu. Důraz kladu také na samotný popis graficky uţivatelského prostředí a 

jednotlivých hlavních sloţek v programu.  
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2 Možnosti modelování a simulace proudění tekutin 

V této kapitole jsou popsány základní poznatky o tekutinách. 

V podkapitole názvosloví je uvedena stručná charakteristika modelování a 

simulace. Popisuje základní skupenství jako je kapalina, plyny aj. Dále jsou 

stručně popsány základní sady rovnic pouţívané při proudění tekutin. Známí 

fyzikové Claudie Louis Henry Navier a George Gabriel Stokes. Celá kapitola je 

zakončena metodami modelování. 

2.1 Názvosloví 

Neţ bude přikročeno k samotnému modelování proudění tekutin, je třeba 

si vysvětlit některé ze základních pojmů. Znalost těchto pojmů je důleţitá pro 

pochopení procesů modelování a simulace a samotného proudění tekutin. 

Co je to modelování a simulace? 

Modelování je činnost, která vede k nalezení matematického nebo 

fyzikálního útvaru. Experimentování s tímto útvarem znamená simulaci. 

Tekutina 

Tekutina se pouţívá jako společný název pro plyny a kapaliny, jejich 

společnou vlastností, která je charakterizuje je tekutost. Tekutost znamená, ţe ani 

plyny ani kapaliny nedokáţí udrţet svůj stálý tvar. To způsobuje vzájemný pohyb 

částic. Tekutiny se dělí na: 

Newtonské - (např. voda) 

Nenewtonské - (např. barvy, škrobové roztoky, mléko) 

podle toho, zda splňují Newtonův zákon viskozity, který říká, ţe odpor 

způsobený vnitřním třením v tekutině je přímo úměrný rychlosti toku.  

Kapalina 

Jinak řečeno látka kapalná, patří do skupenství látek, ve kterém se částice 

vyskytují blízko sebe. Tyto částice ovšem nejsou vázány v pevných polohách a 

mohou se pohybovat v celém objemu. Objem vyjadřuje velikost prostoru, kterou 

zabírá těleso. Velikost kinetické energie oproti energii potenciální je malá, z toho 



Martin Musil: Nástroje pro simulaci a modelování proudění tekutin 

Ostrava 2015  3 

důvodu se částice vzájemně udrţují v určité rovnováţné poloze, kolem kterých 

vykonávají kmitavý pohyb. Dochází k přemisťování těchto rovnováţných poloh, 

neboli dochází k přemístění všech částic do celého objemu látky. Za běţných 

podmínek se ovšem objem látky nemění, říká se tomu vazba mezi částicemi. 

  Plyny 

Neboli plynné látky, patří do skupenství látek, při kterém se částice 

nacházejí relativně daleko od sebe. Tyto částice se pohybují v celém objemu a 

nepůsobí na sebe vzájemně ţádnou silou. Pro zkoumání vlastností plynů se 

pouţívá název ideální plyn (dokonale stlačitelný plyn bez vnitřního tření). 

V reálném případě se ale s ideálním plynem nesetkáme, zavedl se proto pojem 

Skutečný plyn. Skutečný plyn se od ideálního plynu odlišuje tzv. viskozitou 

(vnitřním třením) a nelze ho dokonale stlačit.   

Viskozita 

Viskozita se řadí mezi fyzikální veličiny. Jednoduše řečeno je to rychlost 

kapaliny, která se přenese z jednoho místa na jiné v určitém čase, při určitém 

tření. Je charakteristická pro vnitřní tření kapaliny a je závislá na přitaţlivých silách 

mezi částicemi. Kapalina při vnitřní stěně tělesa se pohybuje pomaleji neţ 

kapalina dále od stěny. U ideální kapaliny se uvaţuje viskozita nulová, tato 

hodnota však v reálném světě nemůţe být uvaţována. Kapaliny s nenulovou 

viskozitou, se značí jako viskózní. 

Proudění 

Udává pohyb kapaliny, kdy se částice kapaliny pohybují v neuspořádaném 

pohybu a posunují se ve směru proudění. Díky vyšší tlakové potenciální energii 

kapalina proudí vţdy z místa vyššího tlaku do místa niţší tlakové potenciální 

energie, tj. místa s niţším tlakem. 
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1. Laminární – částice kapaliny proudí v tenkých vrstvách a nepřemisťují 

se do průřezu, viz Obr. 1 

 

Obr. 1: Laminární proudění, Zdroj [1] 

2. Turbulentní – částice kapaliny mají podélnou a turbulentní (fluktační) 

rychlost, přemisťují se do průřezu, na Obr. 2 

 

Obr. 2: Turbulentní proudění, Zdroj [1] 

Proudnice 

Jinak nazývána proudová čára, je trajektorií pohybu jednotlivých částic při 

proudění kapaliny. Pod touto trajektorií si můţeme představit křivku vektoru 

rychlostí, která je zkonstruována pomocí jednotlivých bodů v prostoru. Kaţdým 

tímto bodem vektorové křivky prochází právě jedna proudnice a vzájemně se 

nemohou protínat mezi sebou. Rychlost částice v libovolném místě proudu, se 

nazývá tečna k proudnici. Existují tu dva typy proudění ustálené a neustálené. 

Obě tyto proudění se liší parametry. U ustáleného proudění mají proudnice stejný 

tvar a jsou totoţné s trajektoriemi částic, to je způsobeno tím, ţe se nemění jejich 

rychlost v čase. U neustáleného proudění se vytváří pomocí proudnic různě velké 

částice. Tyto částice nejsou totoţné s trajektoriemi částic. 
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Kontinuum 

Je obecně označováno jako prostředí, které se povaţuje buď za spojité, 

nebo souvislé. Moţná diskrétní struktura je v tomto případě zanedbatelná, protoţe 

ve fyzice se pouţívá toto označení pro idealizovaný model hmoty, který 

zanedbává svojí částicovou strukturu (atomy nebo molekuly) a hmotu povaţuje za 

spojité prostředí, kterým lze popsat její hustotu. Kontinuum je v matematice 

označováno jako kardinální číslo, které je mohutností mnoţiny reálných čísel. 

2.2 Základní sada rovnic 

Jde o soustavu rovnic, jeţ se pouţívá u námi zkoumaných modelů. 

Popisujeme je pomocí parciálních diferenciálních rovnic, které vyjadřují zpravidla 

zákony nebo vlastnosti (zákon zachování, vlastnosti termodynamické tekutiny). 

Takovýto popis můţe probíhat např. u proudění laminárního, vazkého nebo 

stlačitelného.  

Rovnice kontinuity 

Rovnice kontinuity vyjadřuje zákon zachování hmoty. Často má název 

rovnice spojitosti.  Jde o základní rovnici (2.2-1).  

0














z

v

y

v

x

v zyx
                             2.2-1 

Pohybová rovnice 

Vychází ze zákona zachování hybnosti. Jedná se o druhý Newtonův 

zákon, ze kterého je odvozena. Vychází pohybová rovnice (2.2-2), 

ij

t

u fuu 





 1
)(                            2.2-2 

kde f vyjadřuje objemové síly (např. tíhová síla, Coriolisova síla), oij je 

tenzor napětí reprezentující vnitřní síly (tlak, vazkost),   je operátor nabla. 
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Rovnice transportu 

Při nutnosti řešit problém šíření pasivní příměsi v tekutině se vyuţívá 

rovnice transportu (2.2-3).  

)( CK
dt

dC
C                              2.2-3 

V tomto případě je C koncentrace příměsi a KC je koeficient molekulární 

difuze. 

2.3 Navier-Stokes, Navier-Stokesovy rovnice 

Claude Louis Marie Henri Navier a George Gabriel Stokes hrají v proudění 

tekutin velkou roli. Bylo by proto vhodné zmínit o nich nějaké základní poznatky a 

popsat jejich rovnici. 

2.3.1 Claude Louis Marie Henri Navier  

 

Obr. 3: Claude Louis Marie Henri Navier, Zdroj [8] 

(10. 2. 1785 - 21. 7. 1836) 

Claude Louis Marie Henri Navier, na Obr. 3, se narodil v Paříţi 10. 2. 

1785. Jeho otec byl právník a v době Francouzské revoluce se stal členem 

Národního shromáţdění. Zemřel v roce 1793, v Navierových 8 letech. Po otcově 

smrti se Navierova matka odstěhovala pryč z Paříţe do rodného Chalon-sur-

Saone a nechala Naviera u prastrýce Emilanda Gautheyho. Emiland Gauthey se 

ţivil jako stavební inţenýr. Naviera to motivovalo natolik, ţe se začal zajímat o 

inţenýrství. Po vystudování školy se Navier stal specialistou na stavbu silnic a 

mostů. Byl prvním, kdo vytvořil teorii o vysutých mostech. V dnešní době však 

Navier není znám jako stavitel mostů, ale spíše díky Navier-Stokesově rovnici, 

zabývající se dynamikou tekutin. Tuto Navier-Stokesovu rovnici, pojednávající o 

nestlačitelných kapalinách, zveřejnil roku 1821. O rok později ji modifikoval pro 
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viskózní kapaliny. Navier obdrţel řadu ocenění, mezi to nejdůleţitější patří zvolení 

do Academie des Sciences v Paříţi v roce 1824. 

2.3.2 George Gabriel Stokes 

 

Obr. 4: George Gabriel Stokes, Zdroj [9] 

(13. 8. 1819 – 1. 2. 1903) 

George Gabriel Stokes, Obr. 4, se narodil v Irském Screenu 13. 8. 1819.  

Jeho otec Gabriel Stokes byl pastorem. Georg byl v rodině nejmladší. Měl 2 sestry 

a 3 bratry. Jeho 3 bratři se později stali duchovními. George Stokes se stal jedním 

z nejvýznamnějších irských vědců. Povaţuje se za zakladatele hydrodynamiky. 

V šestnácti letech začal studovat v Anglii Bristol College. Později studoval na 

univerzitě v Cambridge. Roku 1851 se stává členem Královské společnosti a ve 

stejném roce publikuje zákon viskozity. Vymyslel tzv. Stokesův viskozimetr.  

Ve svém studiu se zabýval mechanikou kontinua, vlnami v pruţných 

tělesech a difrakcí. Na jeho počet byla nazvána základní rovnice mechaniky 

kontinua jako Navier-Stokesova. Přínos, který věnoval hydrodynamice, byl oceněn 

tím, ţe po něm byla pojmenována jednotka kinematické viskozity (systém CGS).  

2.3.3 Navier Stokesovy rovnice 

Navier-Stokesovy rovnice popisují proudění tekutin a plynů. Její analytické 

řešení se dá vyuţít pouze v několika málo případech proudění jednoduchých toků, 

sloţitější proudění je pak nutno řešit numericky. Tato metoda je podle nadace 

Clayova matematického institutu zařazena pro vyřešení mezi 7 nejdůleţitějších 

matematických problémů, tzv problémů tisíciletí. Na vyřešení Navier-Stokesových 

rovnic byla vypsána odměna 1 milion amerických dolarů. Dosud totiţ není známo, 

zda pro dané počáteční podmínky, které popisují proudění kapalin a plynů, 
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existuje jejich řešení. Úspěšné vyřešení těchto rovnic by přispělo například 

k lepšímu porozumění turbulencím.  

Navier-Stokesova rovnice je vyjádřena rovnováhou sil při proudění 

tekutiny. Setrvačná síla je tedy rovna součtu síly hmotnostní, tlakové a třecí síly

tPOS FFFF


 . Třecí síla tF


 je způsobena viskozitou tekutiny. Základem pro 

tvorbu Navier-Stokesovy rovnice je tzv. Eulerova rovnice (2.3-1). 

vvgradpavgradv
dt

vd 





1
).(                           2.3-1 

Z této Eulerovy rovnice se přičtením členu vv


 , který představuje sílu 

potřebnou k překonání viskózního tření tekutiny, získá Navier-Stokesova rovnice 

rozepsaná pro sloţku x (2.3-2).  
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vvv x                               2.3-2 

Výsledná Navier-Stokesova rovnice pro pohyb nestlačitelné tekutiny (2.3-

3) je následující. 

vvgrandp
p

avgrandv
dt

v 



 1

).(                              2.3-3 

V problematice řešení proudění se většinou určuje rozloţení rychlostí a 

tlaků. U Navier-Stokesovy rovnice a rovnice kontinuity jsou neznámé čtyři veličiny. 

Jedná se o sloţky rychlosti zyx vvv ,,  a tlak p. Pro řešení je tudíţ nutno znát vnější 

zrychlení a


, hustotu tekutiny   a okrajové podmínky. Rovnice se řeší metodami, 

které jsou rozepsány v dalších kapitolách, jedná se o metodu konečných prvků a 

metodu konečných objemů. 

2.4 Metody modelování 

V tomto textu se dozvíme o metodách modelování, co si pod tímto 

pojmem vlastně představit. Nejčastěji pouţívané je matematické modelování, ale 

jelikoţ se často srovnávají výstupy také s fyzikálním modelováním, bylo by dobré 

povědět si něco o všech těchto metodách modelování. Pokud řešíme modelování 
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nějakého daného problému, je tím myšleno popis tohoto problému pomocí rovnic. 

V případě, kdy se jedná o proudění je tím myšlen popis pomocí parciálních 

diferenciálních rovnic. Aby bylo tento problém moţné řešit, musí se jednat o 

uzavřený systém, ve kterém musí být stejný počet rovnic s počtem proměnných. 

V takovém systému si musíme určit okrajové podmínky. Takové podmínky je 

moţno určit rovnicemi. Tyto rovnice popisují základní fyzikální podstatu problému, 

jde tedy o zákony zachování, termodynamické vztahy apod. Problém, který s tímto 

řešením souvisí, se vyskytuje v samotných parciálních diferenciálních rovnicích a 

jejich sloţitosti. Díky tomu je obecně nějaký problém řešitelný obtíţně nebo spíše 

vůbec, pokud navíc uvaţujeme velmi komplikované počáteční a okrajové 

podmínky, které se v praktických aplikacích vyskytují vţdy. Na řešení se nahlíţí 

několika způsoby, z toho důvodu se podívejme podrobněji jak naloţit s parciálními 

diferenciálními rovnicemi.  

Explicitní řešení 

Explicitní řešení se provádí v případech, kdy se snaţíme soustavu vyřešit 

přímo a přesně. Toto řešení není zaloţeno na ţádném zjednodušování rovnic, 

nezanedbává ţádné členy a ţádné podmínky, které se při jiných řešeních 

zanedbat dají. Soustava se řeší přesně a kompletně celá. Ve sloţitějších 

případech například při řešení proudění vzduchu v mezní vrstvě atmosféry je tato 

metoda neřešitelná, vzhledem k nelineárnímu chování rovnic a díky 

komplikovaným počátečním a koncovým podmínkám. Aby se taková úloha dala 

vyřešit, bylo by zapotřebí značně tyto rovnice zjednodušit. V tom případě, ale 

nastává také značné zkreslení výsledných dat, kvůli kterým stojí za úvahu, zda se 

tento postup dá aplikovat v praxi či nikoliv. Existují však i jiné moţnosti řešení. 

Matematické modelování – numerické metody 

Matematické modelování obsahuje mocné nástroje pro řešení numerické 

matematiky. Snaţí se řešit nejobecnější formu rovnic. Pomocí čím dál většího 

výpočetního výkonu počítačů a jejich výpočetní síly, můţeme dnes uţ i u 

domácích počítačů nalézt řešení k některým numerickým metodám. Toto odvětví 

matematiky je v současné době ve velkém rozvoji. Ani tato metoda si však 

nedokáţe poradit s pouţitím nejobecnějších rovnic u některých sloţitých případů. 

Nedokáţe si poradit například s problémem turbulence, který je obecně dost 
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špatně formulovatelný, natoţ řešitelný. Nevyřeší komplikovanější topografie. Dále 

ani u Navier-Stokesových rovnic, kde kvůli jejich silné nelinearitě nelze za pouţití 

této metody dosáhnout konečného řešení v konečném čase ani s tou největší 

výpočetní silou. Je proto nutné v těchto případech vyuţít řadu aproximací. Za 

pouţití kombinací numerických metod a vhodných aproximací rovnic, je moţné 

dosáhnout výborných výsledků pro komplikované praktické úlohy, u kterých jsou 

výpočty velice sloţité. Díky rozvoji rychlých počítačů se rozvíjí i výpočetní 

software. Tento software s pouţitím inţenýrských aplikací umoţňuje mnoho 

problémů vcelku snadno vyřešit. Takový software však nebude nikdy úplně přesný 

a nemůţe se rovnat softwaru, který je naprogramovaný na míru. K hlavním 

výhodám matematického modelování, které vyuţívá numerické metody, patří 

hlavně finanční a přístrojová nenáročnost. 

Fyzikální modelování 

Fyzikální modelování poskytuje zcela jinou filozofii problémů. Jde o 

způsob, jak fyzikální podmínky co nejvěrohodněji zrealizovat pomocí modelu 

v menším měřítku. Počáteční i okrajové podmínky jsou sestrojeny podle 

mechanického modelu. Následně se vyuţije hydrodynamický nebo aerodynamický 

tunel, který dokáţe simulovat proudění vzduchu nebo vody přes jakkoliv 

komplikovaný terén. Výhodou, ale i nevýhodou fyzikálního modelování je nutnost 

pořízení velké aparatury, kterou je jeden z tunelů a detekční zařízení. Je to však 

nástroj, který řeší problémy jak v malých, tak velkých meřítcích. 

Přímé měření 

Přímé měření je oproti matematickému nebo fyzikálnímu modelování 

nejvěrnější metodou. Řeší měření skutečných hodnot přímo na poţadovaném 

místě. Nevýhodou však je, ţe toto pouţití je v mnoha ohledech extrémně náročné 

a nepouţitelné. Pokud bychom chtěli dostat podobné výsledky jako 

z matematického či fyzikálního modelování museli bychom mít díky nestálým 

podmínkám v modelu přesně tolik měřících přístrojů, kolik je bodů ve výpočtové 

síti. V tomto smyslu je dobré mít pomocné distanční metody Lidar a Sodar. I tak se 

ale tato metoda spíše pouţívá pro ověřování některých závěrů výše zmíněných 

metod.  
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3 CFD programy a metody diskretizace 

V následujícím textu bude pojednáno o tom, co je to CFD, co jsou metody 

diskretizace, popis modelů a metod konečných prvků, konečných objemů a typy 

programů, které vyuţívají tyto základní metody. 

3.1 CFD a diskretizace 

Ve dvou podkapitolách je stručně popsáno co si představit pod pojmy CFD 

a diskretizace. 

3.1.1 Co je to CFD? 

CFD pochází z anglického Computational Fluid Dynamics, v překladu to 

znamená „výpočty v dynamice tekutin“. Je to tedy výpočetní technologie, 

umoţňující pozorovat pohyb proudících částic. Umoţňuje předpovědět pohyb 

proudění, přenos hmoty, přenos tepla, chemické reakce a jevy s nimi spojené. 

Samotný postup CFD modelování je rozdělen na 3 fáze. V první fázi hraje 

důleţitou roli tzv. preprocesor. Úkolem v preprocesorové fázi je vytvořit 

geometrický model, který bude mít nějakou konečnou podobu, dále nastavuje 

počáteční a okrajové podmínky. Druhá fáze obsahuje samotný výpočet a poslední 

fáze s názvem post procesor slouţí k zobrazení výsledků.  

3.1.2 Co je to diskretizace? 

Diskretizace je matematicky proces. Tento proces řešíme vţdy, kdyţ 

potřebujeme upravit rovnice z diferenciálního tvaru do námi zvoleného 

výpočtového prostředí. Ve spojitém prostoru tohoto prostředí pak určíme systém 

uzlových bodů, které slouţí k řešení námi vybraných rovnic. Hustota takových 

bodů je přímo úměrná rychlosti změn zkoumané veličiny v daném okolí. Po 

spojení těchto bodů dostáváme síť, která se skládá z několika moţných tvarů. 

Tvar strukturovaný, hybridní a nestrukturovaný, viz Obr. 5. 
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Obr. 5: A - nestrukturovaná síť, B - hybridní síť, C - strukturovaná síť, Zdroj [1] 

3.2 Základní modely a metody diskretizace 

Tato kapitola stručně popisuje 2D a 3D model spolu s dvěma základními 

metodami řešícími různé inţenýrské problémy. Základní rozdíl mezi těmito 

metodami je v řešení. Metoda konečných prvků je sice podobná metodě 

konečných objemů, ale v základu se liší hlavně tím, ţe se řeší skrze lineární 

funkce. Metoda konečných objemů řeší svoje úlohy na základě integrálních tvarů 

rovnic. 

2D model 

Model vyuţíván v případech, kdy uţivatel můţe zanedbat vliv ze třetího 

(trojrozměrného) směru. U reálných objektů se s tímto modelem pracovat nedá, 

protoţe přesnost výsledků by to výrazně ovlivnilo. 2D model se vyuţívá například 

u osově symetrických úloh, ve kterých se neprojevují ţádné turbulence, nebo u 

úloh, které sice neukáţí přesný výsledek, ale oproti 3D modelům jsou podstatně 

méně náročné na výpočetní výkon a ušetří spoustu času. 

3D model 

Pouţívaný zpravidla tam, kde se chce docílit co moţná nejpřesnějších 

výsledků simulovaného jevu a jeho parametrů s cílem přiblíţit se co nejvíce 

reálnému systému. Modely ve 3D vyţadují vysoký výpočetní výkon a více času na 

vyřešení daného problému. 

3.2.1 Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků, ve zkratce MKP, je metoda, která se snaţí řešit 

rozsáhlé třídy inţenýrských problémů. Její vznik je datován někdy od poloviny 

     A                  B       C 
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50. let 20. století. Tato metoda se zabývá řešením aproximace po menších 

částech pomocí lineárních funkcí. Vyuţívá celkem asi 15% dosavadních 

komerčních řešičů. Další rozšíření MKP pokračovalo s rozvojem výpočetních 

technologií. Mezi zakladatele MKP se mohou řadit např: Clough, Turner, Martin, 

ale i spousta dalších. První knihu o MKP napsali Zienkiewicz a Cheung. 

Matematici si zpočátku neuvědomovali široké moţnosti pouţití MKP. Inţenýři tuto 

metodu pouţívali dříve, neţ vznikla její korektní matematická formulace. Koncem 

60. let k této korektní matematické formulaci přispělo i VUT (Zlámal, Ţeníšek, 

Kolář). Metoda původně vznikla díky potřebám výpočtů v leteckém průmyslu 

(Boeing), kosmickém odvětví (Apollo), jaderném a vojenském průmyslu (rakety, 

ponorky), odtud se rozšířila do prostředí akademického a do průmyslové praxe. 

V dnešní době má MKP mezi numerickými metodami (metoda sítí, Ritzova 

metoda, Galerkinova metoda, metoda hraničních prvků, metoda konečných 

objemů) dominantní postavení, existuje o ní mnoho publikací. Metoda je 

vyuţívána pro řešení problémů z oblasti pruţnosti a dynamiky, moţnosti 

různorodého pouţití MKP umoţňuje řešit proudění kapalin a plynů, vedení tepla, 

elektromagnetismus, akustiku, piezoelektrické děje aţ po mechaniku hornin atd. 

Tyto postupy se vyjadřují jako variační principy. Dnes je MKP samostatným 

oborem, který obsahuje tři části: teoreticko-matematickou, počítačovou a 

inţenýrsko-problémovou. K dispozici je mnoţství komerčních systémů (ABAQUS, 

Comsol Multiphysics, MSC software – Adams, Nastran, Patran, Marc, atd.).  

Přehled postupu řešení metody konečných prvků v bodech: 

1. Diferenciální rovnice vynásobíme bázovou funkcí (funkce tvořící základu 

pro přiblíţení se neznámé).  

2. Rozdělíme oblast na trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové prvky ve 2D oblasti 

nebo na čtyřstěny v oblasti 3D. 

3. Dle variačních principů integrujeme konečné elementy. 

4. Minimalizujeme reziduály (maximální rozdíl dvou odpovídajících si veličin 

ve stejném bodě sítě). 

3.2.2 Metoda konečných objemů 

Ve zkratce MKO. Patří mezi numerické metody zaloţené na vytvoření 

systému nepřekrývajících se elementů, konečných objemů. Vyuţívá integrálního 

tvaru rovnic a je podporována cca 80% komerčních řešičů. Mezi známé programy 
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podporující tuto metodu patří Ansys Fluent a Ansys CFX. Tato metoda byla 

stavěna původně na objemech konečných. Do dvourozměrných úloh patřily tvary 

obdélníku a křivočaré čtyřúhelníky. V třírozměrných úlohách to jsou kvádry a 

obecné šestistěny. Síť, kterou tyto obrazce tvoří, se nazývá strukturovaná síť. 

Mezi zásadní pravidlo patří, ţe hranice, kterou tvoří prvky, musí sousedit s jedinou 

hranicí sousedního elementu, nelze tudíţ libovolně zahušťovat síť jinými elementy. 

Výslednou výpočtovou oblastí je tedy buď kvádr, nebo obdélník. Pojem 

nestrukturovaná síť se začala budovat aţ v dnešní době. Tato síť prosazuje nový 

přístup, kdy konečným objemem je ve 3D, kvádr, čtyřstěn, prizmatický a 

pyramidový prvek nacházející se na Obr. 6. Tyto obrazce mají výhody a byly 

ověřeny v úlohách pruţnosti, které byly řešeny metodou konečných prvků.  

 

Obr. 6: A - kvádr, B - prizmatický prvek, C -  čtyřstěn, D - pyramidový prvek, Zdroj [1] 

Metoda konečných objemů spočívá ve 3 základních bodech: 

1. Pomocí obecné křivočaré sítě se oblast rozdělí na diskrétní objemy. 

2. Neznámé veličiny se bilancují do individuálních konečných objemů a 

diskretizují se v rovnice. 

3. Konečné řešení probíhá numerickými metodami těchto diskretizovaných 

rovnic. 

3.3 Ansys CFD 

Ansys CFD patří mezi produkty, které kombinují dva základní nástroje. 

Tyto nástroje jsou určené pro modelování a simulaci proudění veličin. Patří zde 

program Ansys Fluent a Ansys CFX. Nástroje, které vyuţívá Ansys CFD jsou 

přesné, výkonné, rychlé a robustní. Vyuţívá prostředí zvané Ansys Workbench, 

zde se řeší všechny typy CFD analýz. Je zde moţno také analyzovat vzájemnou 

interakci proudění, strukturální mechaniky a magnetismy. Dále umoţňuje 

automatizovaný proces simulace, rychlé škálovatelné CFD řešení a umoţňuje 

simulovat rozsáhlé velmi komplexní systémy. Nástroje pro vyuţití Ansys CFD 

A       B           C D 
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mohou poskytnout nepřeberné mnoţství turbulentních modelů od stacionárních aţ 

po vysoce sloţité nestacionární modely (LES, DES) nebo pro vícefázové 

proudění. Vysokou přesnost těchto nástrojů zaručuje kvalitní validace.   

3.3.1 Ansys Fluent 

Celosvětově rozšířený program Ansys Fluent, který vyuţívají jak malé 

firmy, tak i velké nadnárodní koncerny. Patří do skupiny programů Ansys a 

vyuţívá simulace pro návrh a optimalizaci vývoje produktů, provádí kontrolu a 

ověřování navrţených, fungujících nebo porouchaných zařízení. Je velmi přesný a 

poskytuje rychlé řešení analyzovaného problému. Dovede řešit úlohy v 2D nebo 

3D simulaci proudění tekutin. Umoţňuje modelování širokého spektra úloh ať ve 

fázi průmyslové, výzkumné nebo výukové.  Úlohy modelované programem Ansys 

Fluent se zabývají laminárním a turbulentním prouděním. Nestlačitelnými a 

stlačitelnými tekutinami. Sdílením tepla konvekcí vedením a sáláním. 

Modelováním od jednoduchých chemických reakcí aţ po heterogenní chemické 

reakce při spalování (uhlí, plynů, olejů, apod.). Vícefázovým prouděním se 

sdílením tepla a hmoty pro kombinace fází kapalina-plyn, interakce tekutina-pevná 

fáze a dalšími úlohami. Pokročilé technologie programu Ansys umoţňují rychlou 

stavbu modelu, efektivní vyuţití výpočetní sítě a provedení výpočtu s přesnými 

výsledky. Vyuţívá podporu paralelizace pro více jádrové procesory.  

Základní postup kroků modelování a simulace v programu Ansys Fluent: 

1. Geometrie, tvorba sítě 

2. Fyzikální model 

3. Okrajové podmínky 

4. Fyzikální vlastnosti 

5. Parametry výpočtu 

6. Výpočet 

7. Vyhodnocení a interpretace výsledků  

3.3.2 Ansys CFX 

Ansys CFX je program, který představuje celistvé řešení problémů 

spojených s problematikou proudění tekutin. Jedná se o poměrně starý program, 

který vznikl před více neţ 20 lety. Zaručuje spolehlivý výpočet bez ohledu na 

velikost či sloţitost dané úlohy. Program je optimalizován pro bezproblémové 
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rozšíření o podpůrné programy. Nabízí moţnost jednoho řešitele pro všechny 

aplikace a má rychlé výsledky díky skvělé paralelizaci výpočtů a výkonných 

nástrojů pro konvergenci úlohy. Prostředí programu Ansys CFX je integrováno do 

programu Ansys Workbench. Ansys Workbench je programem, který se zabývá 

problematikou řešení úloh ve strojírenství. Geometrii v programu Ansys CFX je 

moţné tvořit v prostředí programu Ansys DesignModeler, který je propojitelný se 

všemi známými CAD softwary. Dle výrobce je uvedeno, ţe program je 

konstruován tak, ţe nárůst výpočetního času roste lineárně s velikostí řešené 

úlohy. Program umoţňuje sledovat řešení úlohy v daném okamţiku. Okrajové 

podmínky a jiné parametry lze nastavovat za běhu spuštěné úlohy. Ansys CFX  je 

navrţen tak, aby dokázal řešit úlohy paralelně i na více jádrových procesorech. 

Úlohy, ve kterých Ansys CFX vyniká, jsou v oblasti turbulencí, rotačních simulací, 

přestupů tepla a záření, spalování, simulace tekutin a pevných látek.  
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4 Analýza a popis fyzikálních prostředků 

Na popis a analýzu prostředku pro tvorbu modelování a simulace proudění 

tekutin je v této práci pouţit program od společnosti Comsol AB s názvem Comsol 

Multiphysics.  

4.1 Program Comsol Multiphysics 

Comsol Multiphysics je inţenýrský nástroj pomocí, kterého se modelují a 

simulují fyzikální děje. V běţném ţivotě se s většinou takových úloh setkáváme. 

Tyto úlohy mají multifyzikální povahu. Proto je při vývoji výrobků, procesů či studiu 

chování takových systémů často nutné podotknout, ţe tyto systémy mají 

společnou interakci s více fyzikálními jevy současně.  

Metoda, kterou program Comsol Multiphysics vyuţívá, je zaloţena na 

metodě konečných prvků. Uţivatel tak má moţnost jednoduše pronikat do 

podvrstev fyzikálních procesů. Software programu je komplexní, to znamená, ţe 

v jedné úloze lze zahrnout více podvrstev s fyzikálními procesy a řešit tak multi- 

fyzikální úlohy.  

Díky multifyzikálnosti úloh lze dosáhnout mnohem vyšší věrohodnosti 

modelovaného systému. Uţivatel taktéţ můţe do jedné úlohy přiřadit libovolný 

počet fyzikálních jevů, které se dají u konečného modelu uvaţovat. Abychom 

mohli definovat různé reţimy aplikace, je nutné, abychom znali diferenciální 

rovnice. Tyto rovnice jsou obsaţeny v knihovnách programu Comsol Multiphysics. 

Při výběru nějakého aplikačního reţimu se uţivateli automaticky zobrazují 

v grafické nadstavbě příslušná dialogová okna. Do těchto oken se zadávají 

vlastnosti oblastí a okrajové podmínky. Na zápis nejsou vyţadovány ţádné 

matematické definice. Jde spíše o zápis vlastnosti nějaké fyzikální veličiny např.: 

měrná hustota prostředí, tepelná vodivost, kinematická viskozita atd. Mezi hlavní 

výhody programu Comsol Multiphysics patří rozhodně kombinace několika 

aplikačních reţimů (tyto reţimy se nazývají PDE) do jednoho modelu. Program 

proto nese název Multiphysics. V tomto programu je tedy zajištěna kombinace 

PDE reţimů, proto uţivatel nemusí vytvářet ţádné přídavné kódy nebo jiné 

skriptovací soubory. Dále program Comsol Multiphysics umoţňuje tzv. rozšířenou 

multifyziku. V podstatě jde o to, ţe data, která vypočteme v jedné části geometrie, 

můţeme určitým způsobem promítnout do jiné části nebo do dokonce jiné 
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geometrie, bez ohledu na prostorovou dimenzi modelu. Nadefinované reţimy 

v Comsol Multiphysics jsou určeny pro řešení úloh z různých oblastí. Mezi tyto 

oblasti patří například akustika, pruţnost a pevnost (rovinná deformace, rovinná 

napjatost), prostup tepla, konvekce a difuze, elektromagnetismus nebo 

elektrostatika a dynamika proudění tekutin. Comsol Multiphysics však patří mezi 

otevřené systémy, kdy má uţivatel moţnost vytvářet si svoje vlastní aplikační 

reţimy za pomocí vyuţití obecného tvaru PDE a dotváření různých částí modelu 

ručně pomocí menších formulací. Za těchto podmínek ovšem vytvoření takové 

aplikace vyţaduje velmi dobrou znalost řešené úlohy a jejího matematického 

popisu. 

4.2 Historie programu Comsol Multiphysics 

Program od společnosti Comsol AB se poprvé objevil v roce 1998. Tehdy 

měl název Femlab, byl úzce spjat s programem Matlab  a účinkoval ve verzích 1.0, 

1.0i, 1.2, 1.2a a 2.0, kde řešil úlohy na základě metody konečných prvků. V roce 

2005 se oddělil od Matlabu. Hlavním důvodem byla rychle se rozvíjející technická 

a vědecká stránka, která byla funkční jako samostatný program. Z toho důvodu byl 

program přejmenován na Comsol Multiphysics. 

Comsol Multiphysics 3.2 

Původní označení Femlab, přejmenované na Comsol Multiphysics. Tato 

verze s novým názvem přináší řadu změn. Na trhu se objevil samostatný nástroj 

Comsol Skript, který umoţňuje zadávat a modelovat různé typy úloh z příkazové 

řádky. Velmi se tím urychlil celý proces řešení a k dispozici má aţ 500 funkcí. 

Novinkou je také moţnost vytvoření grafického prostředí s předdefinovanými 

módy. 

Comsol Multiphysics 3.3 

Oproti svému předchůdci přináší další vylepšení v podobě modelů 

Acoustics Module, RF Module a AC/DC Module. Vhodný byl především pro úlohy 

v oblasti šíření akustických vln z elektromagnetismu nízkých a vysokých frekvencí. 

Umoţňoval mapovat obdélníkové sítě na 3D objekty. Vyšel téţ v aktualizované 

podobě 3.3a pro tehdy nové 32 bitové a 64 bitové systémy Microsoft Windows 

Vista a Macintosh. 
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Comsol Multiphysics 3.4 

Novinkou je podpora výpočtů pro práci na víceprocesorovém počítači a 

řešení ploch, objemů nebo výpočet těţiště geometrických objektů. Verze 3.4 dále 

obsahuje úsporné segregované řešitele pro výpočet sloţitých a velkých úloh.  

Comsol Multiphysics 3.5 

Hlavní důraz je kladen na náročnost programu jako takového. Sníţila se 

HW potřeba na operační paměť, obzvlášť při zpracování multifyzikálních úloh. 

Urychlilo se řešení časově závislých úloh z proudění tekutin a elektromagnetismu. 

Nově je moţnost vyuţít propojení s online rozhraním v CAD systému SolidWorks. 

Přibyla kompatibilita se systémem Autodesk Inventor, která zvýšila efektivitu práce 

při vytváření geometrických modelů. 

Comsol Multiphysics 4.0 

Velmi odlišná od předchozích verzí. Verze 4.0 byla vydána na trh v roce 

2010. Mezi největší novinku se řadí nové grafické prostředí Comsol DesktopTM, 

jeţ vyuţívá stromovou strukturu uţivatelem vytvářeného modelu. Další rozšíření 

CAD Import Modulu o nové moduly. Spolupráce s programem Matlab je 

zachována. 

Comsol Multiphysics 4.2 

Verze vyšla v roce 2011, její aktualizace na verzi 4.2a vyšla na podzim 

toho roku. Novinkou je nástroj Physics Interface Builder, který umoţňuje tvořit 

aplikace v grafickém rozhraní programu. Propojení s Matlabem je moţno pomocí 

LiveLink for Matlab. 

Comsol Multiphysics 4.4 

Verze přináší zcela nové grafické rozhraní (GUI), přispívající 

k přehlednosti a vyuţití nástrojů. Vylepšena je především v oblasti tvorby a úprav 

geometrie, fyzikálních definic, vylepšení návrhu sítě a řešičů. Novinkou je také 

nadstavba Mixer Modul, s níţ má uţivatel moţnost simulovat procesy míchání 

(farmaceutické, chemické, potravinářské vyuţití).  
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4.3 Návod pro spuštění programu 

V této podkapitole popisuji kroky, které jsou potřeba ke zdárné instalaci 

programu Comsol Multiphysics. V prvním kroku uvádím nutnou registraci a 

následné získání free trial licence. Dalším krokem je staţení programu. Posledním 

krokem je samotná instalace do počítače.  

Jelikoţ je free trial licence na 14 dní, coţ je krátká doba na odzkoušení. 

Po domluvě s vedoucím mé práce mi byla poskytnuta oficiální verze programu, 

kterou má Vysoká škola Báňská k dispozici. Jedná se o studentskou verzi. 

Nutná registrace a získání licence programu Comsol Multiphysics 

Pro instalaci je nutné se nejdříve zaregistrovat na českých oficiálních 

stránkách společnosti Humusoft s.r.o. Oficiální stránky jsou www.humusoft.cz. 

Díky registraci uţivatel získá přístup ke svému účtu. Na tomto účtu si následně 

vyplní krátký dotazník se jménem, příjmením, bydlištěm, telefonem, emailovou 

adresou, organizací, pro kterou pracuje, poštovním směrovacím číslem a 

důvodem pro zájem programu. Tento dotazník odešle. Po několika dnech uţivatel 

dostane na uvedenou emailovou adresu zprávu s licenčním číslem pro další 

postup k instalaci. 

Stažení programu Comsol Multiphysics 

Pokud jiţ uţivatel má licenční číslo, stačí se opět připojit na oficiální 

stránky. Přihlásit se ke svému účtu a zadat onen licenční kód do tabulky. Je 

vhodné vědět, ţe jak tuto akci uţivatel provede, začne se mu odečítat čas, kdy je 

moţné tento program obsluhovat. Vpravo ve sloupci si poté vybere vhodný 

program. V této tabulce jsou na výběr nové i starší verze programu a tyto verze 

pro různé druhy operačních systémů. Záleţí i na výběru instalace, protoţe 

program je nutno buď nejprve stáhnout z uvedených odkazů, nebo rovnou začít 

instalovat z oficiálních stránek. Velikost staţeného souboru v zabalené formě je 

4,7 GB u programu Comsol Multiphysics verze 5.0. 

Instalace programu Comsol Multiphysics  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, instalaci je moţné provést dvěma způsoby. 

Tato práce se zabývá instalací ze souboru, který je staţen v zabalené formě. 
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Takový soubor je nutno rozbalit v některém z podpůrných programů. Instalace 

poté trvá zhruba 10 minut a její sloţitost není nijak obtíţná. V prvním kroku je 

nutno zvolit si správný jazyk, na výběr jich je moţných 9. Dalším krokem je zvolení 

samotného programu. Hlavní a pro další instalaci důleţitý je krok třetí. V tomto 

kroku je nutno souhlasit s licenčními podmínkami a zadat licenční číslo. 

Následující kroky informují uţivatele o druhu podporovaného systému, který si 

vybral při stahování. Typu podpůrných programů důleţitých pro správnou funkci 

celého programu. O místě na disku, kam chce daný program nainstalovat. 

4.4 Vytvoření počítačového modelu 

Vytvoření modelu v počítači je důleţitým krokem provádění konkrétních 

simulací.  

4.4.1 Obecný postup pro tvorbu modelu 

Při tvorbě obecného modelu se ve všech směrech počítačové fyziky staví 

do popředí počítačové modelování. V literatuře je tento pojem označován někdy 

jako počítačová simulace nebo počítačový experiment. Počítačové modelování je 

rozděleno do 4 kroků: 

1. Formulace problému 

2. Vytvoření modelu 

3. Řešení problému 

4. Srovnání výsledků modelování s experimentálními údaji 

4.4.2 Vytvoření modelu v programu Comsol Multiphysics 

Obecný postup při tvorbě modelu úlohy v programu Comsol Multiphysics 

se dá popsat v několika krocích. Tyto kroky jsou základním stromem tvorby 

modelu. Uţivatel má výhodu, ţe tyto kroky je moţné zpětně upravovat a přehledně 

se v nich dá orientovat, případně na ně nahlíţet.  

1. Pomocí CAD nástrojů v grafickém editoru Comsol Multiphysics nebo 

pomocí příkazového řádku v programu Matlab, lze vytvořit geometrii zkoumaného 

modelu. Pokud je ovšem model řešený v jiných CAD systémech můţe nastat 

problém. Program Comsol Multiphysics je schopen načítat soubory ve formátech 
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STL, VRLM definující model pro povrchovou síť, pro 2D soubory je formátem DXF 

a pro modely popsané ve 3D síti vyuţívá formát Nastran. Pokud jsou geometrická 

data v jiném formátu, který vyloţeně program Comsol Multiphysics nepodporuje, je 

třeba zajistit tato data pomocí specializovaného modulu a jeho nadstavby. 

2. Nezbytnou podmínkou další realizace a vlastnosti modelu řešené úlohy 

je zadání okrajových podmínek. Pro různé části geometrie, jako jsou oblasti, 

plochy (ve 3D), hrany nebo body, mohou být přiřazeny proměnné, výrazy anebo 

funkce. Vytvořený model se můţe skládat z několika oblastí. Kaţdá tato oblast 

můţe obsahovat rozdílné prostředí nebo materiál. Proto existuje tzv. materiálová 

nebo chemická knihovna, které můţe uţivatel libovolně rozšířit o další materiály a 

vytvořit si tak vlastní knihovnu. 

3. Pokud jsou nastaveny okrajové podmínky, pak je geometrický model 

připraven na generování MKP sítě, v jejichţ uzlových bodech budou vypočítána 

potřebná data. MKP síť můţe být vygenerována automaticky nebo lze vlastnosti 

sítě přenastavením různých parametrů libovolně upravit v částech modelu. 

V kaţdém modelu lze nastavit několik variant sítí s různým typem a řádem 

elementů pro různé úlohy. 

4. Pro lineární, nelineární úlohy, úlohy ve frekvenční a časové oblasti nebo 

úlohy se zvoleným parametrem program Comsol Multiphysics vyuţívá několik typů 

řešičů. Pro soustavu, kde je třeba vyřešit soustavu lineárních rovnic, můţeme 

vyuţít přímé řešiče UMFPACK, SPOOLES, integrační řešiče GMRES, řešiče se 

sdruţenými gradienty nebo s geometrickým Multigridem. Takové řešení můţeme 

spustit z grafické nadstavby programu Comsol Multiphysics. Pokud je úloha 

popsána v textovém M-souboru, lze ji řešit pomocí příkazových řádků v programu 

Matlab. 

5. Ke konečnému zpracování výsledků můţeme dojít mnoha způsoby. 

V multifyzikálních úlohách, které obsahují spoustu různých typů vypočtených 

proměnných, lze pomocí barevných map (izočar, izoploch, proudnic, šipek, částic 

a řezů) zobrazit současně zvolené jednotky. Časové úlohy se dají animovat ve 

formátu AVI nebo Quick Time, zde se dají i zapsat. Další řešení je moţné 

exportovat do textových souborů, do M-souborů a celý simulovaný model můţe 

být exportován do souboru, který podporuje prostředí Matlab. 
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4.5 Popis programu Comsol Multiphysics 

Neţ se pustím do samotného řešení příkladu, pokusím se vysvětlit hlavní 

funkce programu. Popsat grafické prostředí a funkce. 

4.5.1 Úvodní obrazovka programu Comsol Multiphysics 

Stručný popis úvodní obrazovky programu Comsol Multiphysics. Obsahuje 

vrchní lištu, Model Builder (zvýrazněno červenou barvou), Settings (zvýrazněno 

zelenou barvou) a okno Graphics (zvýrazněno modrou barvou), viz Obr. 7

 

Obr. 7: Úvodní obrazovka programu Comsol Multiphysics a její rozdělení 

Vrchní lišta se skládá ze záloţek: File, Model, Definitions, Geometry, 

Materials, Physics, Mesh, Study, Results. Je to obecný přehled, který uvádí 

poloţky, které se vyskytují u řešeného modelu. Tyto poloţky jsou s danou 

problematikou řešeny více u okna Model Builder.  

Pracovní obrazovka v programu je rozdělena na 3 části. Model Builder, 

který bude popsán v dalším bodu. Settings, kde se zobrazují informace o 

nastavených hodnotách, které je moţno pozměňovat. Graphics, coţ je okno 

slouţící pro zobrazení uţivatelem vytvořeného modelu. Zde se generují moţné 

výsledky v grafické podobě. Je moţno je upravovat a za simulace sledovat, jak se 

daný model chová v různé situaci. S modelem se zde dá různě otáčet, přibliţovat, 

oddalovat, odebírat mu jednotlivé části, zviditelnit pomocí „rentgenu“ části, které 

nejsou na první pohled vidět atd. 
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4.5.2 Model Builder 

Skládá se celkem ze dvou základních částí Global a Results, Obr 8. 

Usnadňuje uţivateli orientaci v řešeném modelu a pokouší se zjednodušit a hlavně 

zpřehlednit celkovou práci. Při vytváření modelu a dodrţení bodů modelování je 

tvořen v tomto okně jakýsi přehledný strom. V tomto stromu jsou zaznamenávány 

veškeré informace o modelu. Při tvorbě tohoto stromu prochází uţivatel postupně 

celou jeho strukturou a do jeho nadefinovaných polí zadává jednotlivé parametry. 

Jednotlivé uzly stromu Model Builder se dají rozkliknout a vyţadují zadávání stále 

specifičtějších částí modelu, aby se dosáhnulo nejlepšího moţného výsledku. 

Hlavní část okna Model Builder obsahuje název, v mém případě má název 

Untitled.mph. Jednotlivé další poloţky se jiţ věnují samotnému modelu a stačí je 

vybrat stisknutím pravého tlačítka myši.  

 

 

Obr. 8: Model Builder, základní nabídka 

1. Položka Global 

Poloţka Global v sobě skrývá funkce  Definitions a Materials, 

 viz Obr. 9.  

 

Obr. 9: Položka Global a její nabídka 

Funkce Definitions umoţňuje zadávání parametrů (poloţka Parameters), 

nebo proměnných (poloţka Variables). U poloţky Parameters má uţivatel na 

výběr zda si své parametry zvolí sám nebo si je nechá předdefinovat programem. 

U parametrů automaticky nenadefinovaných programem je nutné zadat název, 

výraz a hodnotu. Podobným stylem se zadávají i proměnné Variables. U nich je 

třeba definovat název, výraz a jednotku. 
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Funkce Materials na Obr. 10, umoţňuje vybrat typ materiálu pro daný 

model. Knihovna materiálů obsahuje spoustu fyzikálních veličin od napětí, po 

piezoelektrické jevy, termoelektriku, proudění, včetně přidání vlastního materiálu 

pro zkoumání. 

 

Obr. 10: Nabídka materiálů v programu Comsol Multiphysics 

2. Položka Results 

Results na Obr. 11, slouţí k zobrazení výsledků daného modelu. Po 

vyřešení problému v této poloţce lze najít sloţky Data Sets (soubory dat), Derived 

Values (odvozené hodnoty), Tables (tabulky), Exports (export), Reports (zprávy) a 

sloţky, které mohly vzniknout řešením nějakého daného problému v modelu. 

 

Obr. 11: Položka Results a její nabídka složek 

Data sets je vhodný pro zpracovnání například řezů, obrysů, zrcadlení, 

pootočení atd. Veškeré tyto nástroje nalezne uţivatel v této sloţce při kliknutí 

pravým tlačítkem na ni. Vyuţívá například nástroje Cut Plane, Cut Line pro 

zpracování 2D a 3D modelu atp. 

Derived Values funkce umoţňující vyhodnotit řešení do číselné podoby. 

Například u trubice, kde chceme zjistit průtok rychlosti proudu vody v určité její 
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fázi. Na výběr má z několikra druhů výběru bodový, globání částicový, atd. 

Uţivatel vybere pravým tlačítkem myši z nabídky potřebnou část trubice, kterou 

označí, vyskočí mu nabídka Settings a zde si navolí potřebná data. Po skončení 

zadávání údajů klikne na tlačítko Evaluate. Výsledky se v tu chvíli vyhodnotí a 

zobrazí pod oknem Graphics. 

Tables slouţí pro import tabulky do programu Comsol Multiphysics. 

Export vytvoří řešení ve formě obrázku, animace, videa nebo sítě. 

Reports slouţí k odeslání výsledné zprávy. 

4.6 Příklad modelování  

Tento ukázkový příklad je vytvořen pro snadnější pochopení práce a 

tvorby modelu a následné simulace v programu Comsol Multiphysics. Na 

modelování je vybrán příklad dvou ocelových tyčí, ve kterých proudí voda.  Kaţdá 

tyč má jiný průměr a voda v ní proudí jinou rychlostí. 

4.6.1 Výběr fyzikálního prostředí 

1. Při spuštění programu Comsol Multiphysics vyskočí hlavní nabídka pro 

tvorbu modelů  Model Wizard a  Blank Model, pro mé řešení je 

výhodné zvolit si Model Wizard. 

2. Při vybrání Model Wizard program zobrazí nabídku s druhy prostorů, viz 

Obr. 12, 

3.  

Obr. 12: Druhy prostorů pro práci v programu Comsol Multiphysics 

          pro svoji práci jsem si zvolil prostor   3D.  

4. Dále je nutno vybrat potřebné zaměření simulace (proudění, akustika, 

optika, atd), kterou chci řešit, moje práce se zabývá tekutinami, proto je 

třeba vybrat Fluid Flow - Single-Phase Flow - Laminar Flow na Obr. 13, 

potvrdím tlačítkem Add.  



Martin Musil: Nástroje pro simulaci a modelování proudění tekutin 

Ostrava 2015  27 

 

Obr. 13: Postup nastavení simulace 

5. Pro další krok je třeba kliknout na  Study. Po kliknutí se zobrazí nabídka, 

viz Obr. 14, jak chci danou problematiku studovat. Vyberu Stationary a 

potvrdím tlačítkem Done. 

 

Obr. 14: Nabídka s druhem problematiky 

6. Program mě zavede do Model Builderu, ve kterém jiţ můţu danou úlohu 

řídit. 

4.6.2 Nastavení parametrů 

Nastavení parametru je pro vytvoření modelu důleţitým krokem, já jsem 

ovšem ve svém příkladu vyuţil předdefinovaných nastavení. Tudíţ jsem se 

nastavováním parametrů docela vyhnul. Stručně ovšem popíšu, jak takové 

nastavení můţe probíhat.  

 Kliknu na poloţku  Definitions pravým tlačítkem myši a zvolím poloţku 

Parameters. Hned vedle stromové architektury Model Builderu se objeví nové 

okno s názvem Parameters. Skládá se z Name, Expressions, Value a 

Descriptions. Poloţky Name a Expresions je nutné vyplnit. Poloţka Value se poté 

vyplní automaticky. Aby se uţivatel vyhnul definování problému přímo v programu 

je moţné, nadefinovat si tyto parametry v programu Microsoft Excell. 

Nadefinované hodnoty pak stisknutím tlačítka Load from File jednoduše nahraje. 

Tab. 1: Nadefinované hodnoty pro můj modelový příklad 

Geometry 

Label Radius Heigh Position x, y, z Axis type Rotation 

Cylinder 1 1 30 0 0 0 z-axis 0 

Cylinder 2 1.5 30 0 0 0 z-axis 0 

Cylinder 3 0.5 5 0 0 15 x-axis 0 

Cylinder 4 1 5 0 0 15 x-axis 0 

Cylinder 5 0.2 3 -3.5 0 2 x-axis 0 

Cylinder 6 0.4 3 -3.5 0 2 x-axis 0 

        Label Width, Dept Heigh Position x, y, z Axis type Rotation 

Block 1 8.5, 2 30 -3.5 0 0 z-axis 0 
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4.6.3 Vytvoření modelu 

Model je moţné vytvořit dvěma způsoby. Buď v samotném grafickém 

editoru programu Comsol Multiphysics, nebo podpůrným programem, u kterého 

pak výsledný model jednoduše nahrajeme do programu Comsol Multiphysics. 

V mém případě jsem model vytvářel v grafickém editoru ručně, viz Tab. 1. 

V záloţce  Geometry jsem si vybral patřičný tvar Cylinder. Parametry a 

nastavení těchto hodnot jsou v tabulce. Pro vytvoření mého modelu bylo třeba 

vytvořit 6x Cylinder, 1x Block a pouţít logickou operaci Difference.  

 

Obr. 15: Výsledné oříznutí mého modelu trubic 

Aby byl model vidět jako průřez trubicí na Obr. 15, je nutno pouţít logickou 

operaci Difference. Tuto operaci je moţné pouţít následujícím způsobem. Při 

kliknutí na poloţku  Geometry v Model Builderu zvolím funkci Booleans and 

Partitions. Ukáţe se nabídka logických operací 

Union (sjednocení) – sjednocení minimálně dvou objektů do jednoho 

Intersection (průnik) – průnik minimálně dvou objektů do jednoho 

Difference (rozdíl) – jelikoţ jsem logickou operaci rozdíl pouţil u mého 

příkladu, popíši ji detailněji. Pro správné pouţití této logické operace je nutno po 

zvolení v nabídce Settings vyplnit dvě editační pole. Object to add a Object to 

subtract. V poli Object to add je nutno vybrat ty části modelu, od kterých potřebuji 

odečíst jinou část modelu. Pro můj případ jsou vybrány části Cylinder 1 – Cylinder 



Martin Musil: Nástroje pro simulaci a modelování proudění tekutin 

Ostrava 2015  29 

6. Do pole Object to subtract zvolím tu část modelu, kterou budu odečítat od 

zmíněných Cylinderů. Tato část se nazývá Block. Na Obr. 16. je vidět výsledný 

obrazec před oříznutím. Abych mohl oříznout výsledný model je nutno kliknout na 

tlačítko  Build all. 

 

Obr. 16: Model před použitím logické operace Difference 

Compose (komponovat) – sečtení minimálně dvou objektů do jednoho 

4.6.4 Zvolení vhodného materiálu 

Abych byl schopen simulovat proudění vody v trubicích, je třeba zvolit si 

vhodný materiál. Pravým tlačítkem myši kliknu na záloţku  Materials. Poté 

zvolím v nabídce  Add Material. Na pravé straně programu vyskočí okénko 

s výběrem různých druhů materiálů pro různé fyzikální modely. V dalším postupu 

volím  Build-in. Po rozkliknutí vyberu jako první materiál Steel AISI 4340 a 

přidám ho kliknutím pravého tlačítka myši a následným Add to Component 1. 

V menu Settings materiál Steel AISI 4340 přejmenuji pomocí kliknutí na tlačítko  

Create Selection na Steel. Postup krokově vysvětlen na Obr. 17. Tento materiál se 

uloţí do stromu Model Builder. 

Oříznutí 

logickou 

operací 

Difference 
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Obr. 17: Postup přejmenování materiálu pomocí kroků 

Úplně stejným stylem zvolím další materiál s názvem Water, liquid a 

pojmenuji ho Voda. V grafickém okně, kde je vidět můj model pak přiřadím tyto 

materiály těm částem, jakým potřebuji, Obr. 18.  

 

Obr. 18: Model s typy materiálu 

 

Aby daný model rozeznal, který materiál je k čemu přiřazen, je nutno tyto 

materiály vybrat ručně. Při kliknutí v záloţce Materials na ikonku Steel AISI 4340 

je třeba vybrat, kde fyzicky se nachází přímo tento daný materiál na mém modelu. 

Na obrázku je řez mojí trubky, část vybarvená šedou barvou vyznačuje materiál 

Steel a modře je vybarvena část Voda. Tímto jsem zvolil typ materiálů pro můj 

příklad. 

Voda Steel 

Voda 
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4.6.5 Nastavení položky Laminar Flow 

Aby model rozeznal v simulaci, co se z čeho skládá, je třeba mu fyzicky 

přiřadit tyto hodnoty. V předchozí kapitole jsem sice zvolil, která část modelu je 

z jakého materiálu, v konečné simulaci to však nestačí. Je třeba ještě znovu určit, 

v jaké části modelu se má testovat daná veličina. Kliknu pravým tlačítkem myši na 

záloţku Laminar flow v sekci Selection a vyberu příkaz Symetry. Obdobně jako 

v předchozí části zvolím tu část modelu, ve které má proudit voda. 

 Dalším důleţitým příkazem po kliknutí pravým tlačítkem na záloţku 

Laminar Flow jsou funkce Inlet a Outlet. Inlet, neboli počáteční vstup vody do 

trubice na Obr. 19. Pro kaţdý další vstup v jiné trubici je třeba zvolit novou funkci 

Inlet. Funkce Inlet se číslují od jedničky aţ po potřebný počet vstupů. Funkce 

Outlet funguje na stejném principu s tím rozdílem, ţe udává směr odtoku vody 

z trubice.  

 

Obr. 19: Nastavení počátečního vstupu vody, kostra 3D modelu 

 

Ve funkci Inlet 1 si v nastavení Settings zvolím počáteční rychlost 

proudění vody 1,2 m/s. Jedná se o trubici s průměrem 1 metr. Je to hlavní trubice 

a řídí směr všech proudů. 

Ve funkci Inlet 2 pokračuji stejným způsobem jako u funkce Inlet 1. Pro 

trubici s průměrem 0,2 metru zvolím počáteční rychlost proudění vody 0,75 m/s.  

Inlet 1 

Inlet 2 

Inlet 3 
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Pro třetí trubici s průměrem 0,5 metru, zvolím počáteční rychlost proudění 

vody 1 m/s.  Jde o funkci Inlet 3. 

Pro přehlednost jsem tyto údaje zaznamenal do tabulky Tab. 2. 

Tab. 2: Přehled nadefinovaných hodnot vstupů Inlet 

Inlet (Vstup) Průměr trubice Počáteční rychlost v trubici 

Inlet 1 1 m 1,2 m/s 

Inlet 2 0,2 m 0,75 m/s 

Inlet 3 0.2 m 1 m/s 

4.6.6 Vygenerování sítě u modelu 3D 

Důleţitým krokem u mého modelu je nastavení sítě. K tomuto účelu slouţí 

poloţka Mesh. Základní nastavení pro tvorbu sítě jsou, Sequence type (typ 

sekvence) a Element Size (velikost prvku). 

 Nabídka Sequence type, poskytuje dvě moţnosti síťě. User-controlled 

mesh (uţivatelem řízenou síť) nebo Physics-controlled mesh (síť řízenou fyzikou). 

Fyzikou se rozumí, nastavení dialogového okna při počáteční tvorbě fyzikálního 

prostředí.  

Nabídka Element Size umoţňuje vybírat typ sítě. Na výběr je z devíti 

moţných typů sítí. Sítě jsou řazeny sestupně dle jemnosti. Extremely coarse je 

nejhrubší z nabídky, naopak síť Extremely fine je nejjemnější. Síť se generuje 

pomocí tlačítka       Build All. 

Pro můj model si vytvořím v podloţce Size v nabídce Element Size síť 

Fine (jemná). Dále nastavím v nabídce Calibrate for (kalibraci pro), Fluid 

Dynamics (dynamiku tekutin). Pravým tlačítkem kliknu na poloţku Mesh. Zvolím 

Free Tetrahedral, tato poloţka vygeneruje čtyřboká oka v síti.  Označím jím svůj 

model. Vygeneruji si tak sít po celém svém modelu.  

4.6.7 Nastavení položky Study  

V poloţce Study, viz Obr. 20, u mého modelového stromu se budu 

zabývat studií a řešením mého fyzikálního jevu (proudění tekutiny). Study je 

řešičem v programu Comsol Multiphysics. Pro zobrazení řešičů kliknu levým 

tlačítkem myši na šipku u poloţky Study. Zobrazí se nabídka a v ní je název 

Solver Configurations, kde jsou řešiče.  
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Obr. 20: Detailnější nabídka položky Study 

Solver Configurations nabízí nastavení dalších vlastností řešiče pro 

vyřešení problému na daném modelu. Výsledné řešení se zobrazí v okně 

Graphics, Obr. 21. Abych výsledek zobrazil je nutno stisknout tlačítko  Compute.  

Dle parametrů, které jsem nastavil v předchozích kapitolách, se mi zobrazí 

3D model tří trubic. V trubicích protéká voda ze směrů A, B, C do směru D. Jedná 

se o výsledné řešení mého příkladu. 

4.6.8 Zobrazení výsledků v položce Results 

Nastavení tvaru proudění provedu v záloţce Results. Levým tlačítkem 

myši kliknu na poloţku Velocity. Vyberu z nabídky Slice. Otevře se nastavení 

Settings, ve kterém je na výběr vstupní rozloţení tekutiny v modelu. Zvolím 

Coordinate (koordinované).   

 

Obr. 21: Výsledný model proudění vody v trubici 

Rychlost proudění vody v trubicích je A = 0,7 m/s, B = 0,5 m/s,  

C = 1,2 m/s. 

A 

C 

D 

B 

X 
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Smísení proudů v místě X vede k rychlejšímu pohybu kapaliny. Místo 

vyznačené červeně vykazuje nejvyšší rychlost. Dochází rovněţ ke změně tlaku. 

 

 

Obr. 22: Výsledný směr toku vody v trubici zobrazený šipkami 

Na Obr. 22 je znázorněn směr proudu vody. Šipky nastavím v záloţce 

Result. Kliknutím pravého tlačítka myši na poloţku Velocity a vybráním příkazu 

Arrow. V nastavení Settings si zvolím styl šipek logaritmický, barvu modrou, 

tloušťku a četnost výskytu šipek v modelu.  

Na Obr. 23 je moţné vidět tlak v trubicích. Červené vrstevnice v trubici A a 

B vyznačují místo s nejvyšším tlakem. Přechod barvy z červené na oranţovo-

modrou vyznačuje místo, kde se tlak mění vlivem dalšího proudu z trubice C. 
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Obr. 23: Tlak v trubicích 
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5 Závěr 

Cílem mojí bakalářské práce bylo shrnout a přehledně popsat moţnosti, 

modelování, simulace tekutin a nástroje k tomu určené. V bakalářské práci jsou 

tedy popsány základní metody a přístupy, je vysvětlena jejich funkčnost a principy, 

na kterých pracují. Hlavním cílem bakalářské práce je simulace modelu 

v konkrétním programu. Pro zpracování této části jsem po dohodě s vedoucím 

práce vybral program Comsol Multiphysics. 

Kapitola 2 a 3 se zabývá teoretickou částí. Podrobnější rozpis jejich 

zaměření jsem popsal v Úvodu práce. 

Hlavní část práce je popsána v kapitole 4. V této kapitole, skládající se ze 

šesti podkapitol, popisuji program vyvinutý švédskou společností Comsol AB. 

V České Republice je tato firma zastupována soukromou obchodní společností 

Humusoft s.r.o. Program, který popisuji, se jmenuje Comsol Multiphysics 5.0. Práci 

v něm jsem si zkusil jak v trialové, tak ve školní verzi. Komerční verze programu 

stojí zhruba 260 000 Kč bez volitelných nadstaveb. Školní verze stojí necelých 

50 000 Kč bez volitelných nadstaveb. Volitelné nadstavby programu nabízí 

specializace v elektromagnetismu, strojírenství, mechanice tekutin a chemii. 

Vyuţívat tyto verze je moţné na jeden rok. Celý program je kompletně 

v anglickém jazyce.  

V první podkapitole popisuji obecně program Comsol. Slouţí 

k multifizykálnosti úloh. To zajišťuje vysokou podobnost s reálným objektem. 

Pracuje na principu metody konečných prvků. Vyuţívá parciální diferenciální 

rovnice. Patří mezi systémy otevřené. Uţivatel můţe definovat své vlastní 

aplikační reţimy a postupy. 

Ve druhé podkapitole zmiňuji krátce historii programu. Program byl 

vytvořen v roce 1998. Od té doby vyšlo 8 dosavadních verzí.  

Ve třetí podkapitole se věnuji zprovoznění programu v počítači. Získání 

licence pro trialovou verzi. Staţením programu a jeho instalací.  

Čtvrtá kapitola mojí práce je věnována tvorbou modelu v programu. 

Věnuje se krokům, které je nutno dodrţet pro úspěšné nasimulování modelu. 
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V kapitole páté se věnuji popisu grafického prostředí programu Comsol 

Multiphysics. Popisuji základní modelový strom Model Builder a jeho nabízené 

funkce.  

V šesté podkapitole se věnuji modelovému příkladu. V mém modelovém 

příkladu řeším simulaci proudění vody v trubicích. Model je vytvořen v 3D prostoru 

jako průřez. Kroky postupně popisuji a vysvětluji. Nechybí ani samotné výsledné 

obrázky, na kterých je vidět postup, mísení a tlak vody v trubicích (Obr. 21-23).   
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