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NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ VLASTNOSTÍ PROUDU VZDUCHU V PROSTORU DÝZY 

NUMERICAL MODELLING OF AIR FLOW ATTRIBUTES IN A CONTRACTIONS CHAMBER 

Abstrakt 

Článek popisuje turbulentní charakteristiky proudu vzduchu ve vnitřním prostoru dýzy 
obdélníkového průřezu za účelem potvrzení jejího optimálního tvaru. Úloha je řešena numericky 
pomocí sofware Ansys Fluent. Vhodné modely byly vybrány na základě vyhodnocených výsledků 
na výstupu z dýzy, které byly porovnány s fyzikálním experimentem. 
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Abstract 

The article describes air flow turbulent attributes in the enclosed chamber of a rectangular 
cross-section contraction for the purpose of confirming its optimal shape. The task is solved 
numerically using Ansys Fluent software. Right models were selected based on the evaluated results 
at a contraction’s outlet which were compared to the physics experiment. 
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 1 ÚVOD 
Jedna z rozhodujících vlastností aerodynamického tunelu je zajištění kvalitního proudové pole 

ve zkušební komoře. Tři hlavní kritéria, která se běžně používají pro jejich definování, jsou 
maximální dosažitelná rychlost, hladký rovnoměrný průtok a možnost dosažení minimální 
turbulence. Proto obecně platí, že cílem zavedení dýzy je získat kontrolovaný průtok a dosažení 
potřebné výkonnosti a kvality parametrů toku [1;2;3;4]. 

Cílem práce je popis proudového pole uvnitř dýzy za účelem splnění požadovaných kritérií a 
potvrzení optimálního tvaru kontrakce. Úloha je řešena na FAST VŠB – TU s využitím software 
Ansys Fluent ve spolupráci s experimentálním výzkumem CET v Telči. Hodnoty vstupních 
parametrů jsou stanoveny podle požadavků pracoviště aerodynamického tunelu v rámci dřívější 
vzájemné spolupráce [5]. 
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 2 FYZIKÁLNÍ EXPERIMENT 
Fyzikální experiment probíhal v aerodynamickém klimatickém tunelu Ústavu teoretické a 

aplikované mechaniky AVČR v Telči, kde byly změřeny turbulentní charakteristiky ve vzdálenosti 
0,36 m za výstupem z dýzy. Rozložení rychlosti ve sledovaném průřezu je definováno bezrozměrným 
koeficientem, který je dán poměrem skutečné hodnoty rychlosti k její střední hodnotě. Jednotlivé 
snímací body experimentu jsou od sebe vzdáleny 20 mm ve vodorovném i svislém směru. Hlavním 
důvodem zavedení plánované kontrakce (Obr. 1) je získání kvalitního variabilního testovacího úseku 
pro modelové zkoušky v plném rozsahu měřítek. Rozdíl vstupního a výstupního průřezu v poměru 
2,01 umožňuje provádění modelových zkoušek s rychlosti proudu od 3 m/s do 55 m/s. Důležitým 
parametrem pro konstrukční tvar dýzy je snížení nejednotnosti rychlostního pole ve vstupním průřezu 
pod hodnotu 0,3 % a snížení intenzity turbulence. Neméně důležitým požadavkem je krátká délka 
kontrakce. 

 
 

Obr. 1: Schéma dýzy (délkové rozměry v mm) Obr. 2: Podélný řez výpočtovou oblastí 

 3 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ 
Vhodné numerické modely pro popis proudového pole ve vnitřním prostoru byly vybrány 

na základě výsledků na výstupu z dýzy z pohledu rozložení rychlosti a intenzity turbulence [6]. 
Ty byly vyhodnoceny a porovnány s fyzikálním experimentem. Jedná se o RSM model, který řeší 
turbulence anizotropně přímým výpočtem Reynoldsových napětí. Z RANS modelů založených 
na modelování izotropní turbulence vykázaly uspokojivý výsledek modely Realizable k- a SST k-. 
Otestované numerické modely mohou být následně použity také pro jiné typy úloh [7;8;9]. 

Výpočtová oblast je dlouhá 4,9 m, přičemž 0,5 m tvoří náběh, 1,4 je délka dýzy a za ní je 
prostor dlouhý 3 m. Výpočtová síť využívá 9·105 hexa buněk. V místě výstupu z dýzy je cíleně 
vytvořeno silné zahuštění v okolí napojení obou prostorů pro přesnější přenos dat na rozhraní. 
Za účelem správného výpočtu u stěny je zajištěn rovnoměrný nárůst velikostí buněk dále od krajních 
ploch dýzy. Podélný řez výpočtovou oblastí je na Obr. 2. 

U všech výpočtů byly nastavené shodné typy okrajových podmínek, podrobněji rozebrané 
v [6]. Na vstupu se jedná o tzv. velocity-inlet, na výstupu je tlaková podmínka pressure-outlet. 
Okrajové podmínky na obou bocích a spodní i horní ploše výpočtové oblasti byly definovány wall, 
aby odpovídaly ohraničenému prostoru [10]. Použité modely umožňují řešit úlohu stacionárně, ale 
z důvodu špatné konvergence musely být výpočty provedeny nestacionárně. U RSM modelu byl 
nastaven časový krok 0.001 sekundy a proběhlo 5.1·103 iterací. 



95 

 4 VÝSLEDKY 
Na Obr. 3 jsou izolinie koeficientu rychlosti v příčných řezech ve vzdálenosti 0,36 m 

za výstupem z dýzy definované z fyzikálního experimentu i numerického modelování. Vypočtená 
rychlostní pole při průtoku dýzou jsou patrná na Obr. 4. 

Experiment RSM model 

 

SST k-model 

  

Realizable model 

 

Obr. 3: Izolinie koeficientu rychlosti 0,36 m za dýzou 

 

 

RSM model 

 

SST k-model 

 

Realizable model 

 

Obr. 4: Rychlostní pole vnitřního prostoru dýzy ve svislém podélném řezu 

Rychlostní profil ve třech označených příčných řezech znázorňuje Obr. 5. Grafy na Obr. 6 a 
Obr. 7 popisují průběhy rychlosti a intenzity v podélné ose sledované oblasti. Na Obr. 8 jsou izolinie 
intenzity turbulence v příčných řezech ve vzdálenosti 0,36 m za výstupem z dýzy definované 
z fyzikálního experimentu i numerického modelování. Rozložení intenzity turbulence při průtoku 
dýzou je patrné na Obr. 9. 
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Obr. 5: Rychlostní pole v příčných řezech ve vnitřním prostoru dýzy 

 

 

Obr. 6: Průběh rychlosti  
v podélné ose sledované oblasti 

 Obr. 7: Průběh intenzity turbulence 
v podélné ose sledované oblasti 
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Obr. 8: Izolinie intenzity turbulence 0,36 m za dýzou [%] 

 

 

RSM model 
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Realizable model 

 

Obr. 9: Intenzita turbulence vnitřního prostoru dýzy ve svislém podélném řezu 

 5 ZÁVĚR 
Z uvedených výpočtů i experimentu bylo potvrzeno požadované urychlení proudového pole 

(Obr. 4). Numerické modely popisují tvar rychlostního pole s velice uspokojivým výsledkem. U 
všech modelů jsou téměř shodné tvary proudového pole ve sledované oblasti dýzy (Obr. 4 a Obr. 5) a 
je patrná téměř dvojnásobná rychlost oproti vstupním parametrům. Z výsledků rovněž vyplývá malé 
navýšení rychlosti na stěnách po obvodu dýzy (Obr. 3 a Obr. 4). Ve vzdálenosti 0,4 m od vstupu 
do oblasti je tvar proudového pole zatím nezměněn, první urychlení v blízkosti stěn se projevilo 
v 0,5 metrech. V blízkosti výstupu (1,36 m) je zrychlení v oblasti stěn zřetelné, cca 18 %. Hodnoty 
rychlosti v celé výpočtové oblasti se u všech výpočtů téměř shodují, nepatrné odlišení se projeví 
až cca 1,5 m za výstupem z dýzy (Obr. 6). V popisu problematické intenzity turbulence bylo 
potvrzeno její požadované snížení (Obr. 8 a Obr. 9). Projevují se ale rozdíly v jejich hodnotách 
na výstupu z dýzy a hlavně pak v průběhu v podélné ose sledované oblasti (Obr. 7). Předmětem 
dalšího zkoumání bude detailnější vyhodnocení intensity turbulence ve spolupráci s připravovaným 
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fyzikálním měřením proudového pole uvnitř dýzy i ve větší vzdálenosti za výstupem. Na jeho 
základě bude možné stanovit nejvhodnější model, který by měl sloužit k podrobnějšímu popisu 
modelovaného děje a navržení optimálního tvaru dýzy z pohledu co možná nejrovnoměrnějšího 
rychlostního pole i dosažení minimální turbulence na výstupu, zvláště pak v předpokládaném místě 
modelu. 
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