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1 Úvod 

 Teoretická část práce je věnována rozboru fyzikálních a chemických jevů 

uplatňujících se v prostředí plamene. Jedná se především o proudění tekutin, transportní jevy 

a termodynamiku v plynech, a v neposlední řadě také o chemickou kinetiku. Adekvátní popis 

těchto dílčích jevů je nutným předpokladem pro korektní provedení numerických simulací. 

S ohledem na obsah praktické části této práce byla hlavní pozornost věnována zjednodušeným 

schématům oxidace metanu. Praktická část práce je zaměřena na aplikaci nástrojů výpočetní 

dynamiky tekutin pro účely interpretace výsledků laboratorních experimentů. V rámci 

provedených studií bude detailně popsána případová aplikace vybraných výpočetních nástrojů 

pro numerické simulace laminárního plamene. 

 

2 Bibliografická rešerše 

 Problematika chemické kinetiky spalovacích procesů je zcela aktuálním tématem 

základního i aplikovaného výzkumu v mezinárodním měřítku. Nicméně na základě provedené 

bibliografické rešerše lze konstatovat, že ucelená publikace v českém jazyce věnována 

aktuálním poznatkům této problematicy není v současnosti dostupná. Z tohoto důvodu jsem 

čerpal převážnou část poznatků o chemických mechanismech spalování methanu ze 

zahraničních publikací (odborných článků) v anglickém jazyce. Zásadními literárními 

prameny jsou v tomto smyslu dvě knižní publikace, které mohou vhodně posloužit jako 

učební texty shrnující danou problematiku: 

WARNATZ, J, U MAAS a Robert W DIBBLE. Combustion: physical and chemical 

fundamentals, modelling and simulation, experiments, pollutant formation. New York: 

Springer, c1996, x, 265 p. ISBN 35-406-0730-7. [1] 

FLAGAN, Richard C a John H SEINFELD. Fundamentals of air pollution engineering. 

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, c1988, xiii, 542 p. ISBN 01-333-2537-7. [2] 

Druhá ze jmenovaných publikací věnuje jednu kapitolu problematice globálních mechanismů 

chemické kinetiky. Teoretický základ a terminologii používanou dále v této práci jsem 

převzal z [3], z níž jsou volně citovány části některých následujících podkapitol. 
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3 Teoretický rozbor 

 Spalovací procesy probíhající v prostředí plamene zahrnují celou řadu dílčích 

fyzikálně-chemických dějů. Jako zdrojový prvek tepla a produktů hoření se uplatňují 

elementární chemické reakce. Přitom klíčovou úlohu v tomto systému hrají tzv. radikálové 

reakce. Hoření je exotermická reakce, při které se uvolňuje množství tepelné energie 

(elektromagnetického záření). Rychle se zvyšuje teplota dané směsi a vznikají meziprodukty 

hoření jako je oxid uhelnatý, saze, aromatické uhlovodíky a další. K tomu, aby mohlo hoření 

probíhat, musí být zajištěny tři podmínky a těmi jsou přítomnost paliva, okysličovadla a 

iniciačního zdroje (jde o tzv. trojúhelník hoření). Iniciační zdroj je v plameni zajišťován 

probíhajícími chemickými reakcemi produkujícími teplo a reaktivními specie. Iniciační zdroj 

lze tedy v prostředí plamene považovat za trvale přítomný. Jako okysličovadlo je v rámci této 

práce uvažován vzduch. Pro zjednodušení bude dále uvažována směs obsahující 79 % obj. 

dusíku (N2) a 21 % obj. kyslíku (O2). Při hoření vznikají chemické látky stabilní a taktéž 

chemické látky a různé meziprodukty hoření, které jsou vysoce nestabilní (radikály). 

Chemické specie uplatňující se v procesech hoření můžeme rozdělit na majoritní a minoritní. 

Za majoritní specie jsou obvykle považovány molekuly produktů hoření (H2O, CO2, CO, a 

neshořelé uhlovodíky) a rovněž molekuly paliva a okysličovadla (N2 a O2). Jako minoritní 

specie můžeme označit další meziprodukty hoření, které zahrnují stabilní molekuly a také 

radikály. 

 Plamenné hoření je možné definovat jako chemicky reaktivní tok [4], ve kterém jsou 

úzce provázány prosesy chemické kinetiky i přenosu tepla a hmoty. V těchto systémech, 

vznikají vlivem chemických reakcí teplotní a koncentrační gradienty, na základě kterých 

dochází k difúzi. Tyto procesy probíhající na molekulární (mikroskopické) úrovni jsou 

doprovázeny makroskopiským přenosem hmoty, který označujeme jako konvekce (proudění). 

Při spalovacích procesech probíhajících v reálných podmínkách jsou rovněž důležité 

vzájemné vazby mezi chemickou kinetikou a fluidní dynamikou. 

Dle způsobu vzniku hořlavého souboru můžeme definovat následující typy plamene: 

 Předmísený (hoření předmísené směsi paliva se vzduchem) 

 Nepředmísený (hoření paliva a vzduch je dodáván okolím) 

 Předmísený plamen je takový, kde je palivo s oxidačním činidlem nejprve smícháno. 

Jakmile je palivo smícháno dochází k procesu hoření a spalování této směsi. Směs můžeme 

rozdělit na bohatou na palivo, kde je velké množství paliva a malé množství oxidačního 

činidla, a nebo na směs bohatou na oxidační činidlo. nepředmísený plamen je takový, kde 



 

13 

 

hoření probíhá na rozhraní paliva a oxidačního činidla. Jedná se o difuzi molekul do zóny 

plamene směrem k čelu plamene. Plamen se nemůže šířit do paliva bez oxidačního činidla a 

taktéž bez oxidačního činidla do plamene. Charakter plamene je ovlivněn vstupem paliva a 

oxidačního činidla do dané zóny hoření a rychlost reakce je ovlivněna rychlosti směšování 

paliva a oxidačního činidla. Oba typy plamene jsou znázorněny na Obrázku 2-1. 

  

 

Obrázek 3-1 Laminární předmísený (a) a nepředmísený (b) plamen. 

 

 Z hlediska míry nahodilosti proudění v prostředí plamene je možné typologicky 

rozlišovat plamen turbulentní a laminární, přičemž ve druhém jmenovaném případě je možné 

navíc definovat časově ustálený a neustálený charakter plamene. V rámci této diplomové 

práce se dále věnuji pouze plameni v laminárním režimu hoření, který tvoří jeden z vhodných 

a často využívaných systémů pro testování a optimalizaci mechanismů chemické kinetiky. 

 

3.1 Schémata chemické kinetiky oxidace methanu 

 Schémata chemické kinetiky se rozdělují dle Hilberta et al. [5]: 

 Kompletní 

 Detailní 

 Semi-globální 

 Jednokrokový 

 Kompletní schémata chemické kinetiky jsou aktuálně dostupné a používané pro H2/O2 

systém a CO/O2 systém. Jsou to ty nejdetailnější mechanismy chemické kinetiky. Detailní 

mechanismy se mohou rozdělit na skeletální a tzv. comprehensive mechanismy. Jde o nejnižší 
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úroveň detailních mechanismů s nejvyšší mírou zjednodušení. Semi-globální mechanismy 

jsou mechanismy redukované, u kterých je potřeba provést tzv. „ckwyp“ proceduru. 

Jednokrokové mechanismy se budu zabývat v této práci a budu je nazývat jako globální 

mechanismy chemické kinetiky. Každé toto schéma se vyznačuje určitým počtem 

elementárních reakcí. V případě detailních mechanismů a skeletálních mechanismů se jedná o 

přibližně sta až tisíce elementárních reakcí V případě skeletálních mechanismů metanu se 

však může jednat jen o desítky reakcí. Redukované mechanismy zpravidla obsahují sadu 

deseti až dvaceti reakčních kroků, přičemž jsou algebraickými vztahy zohledněny také specie 

v tzv. kvazistacionárním stavu. U globálních mechanismů je počet elementárních reakcí 

přibližně jedna až pět. Pro jednotlivé kategorie jsou níže uvedeny příslušné příkaldy 

mechanismů chemické kinetiky oxidace metanu.  

 Detailní mechanismy chemické kinetiky umožňují získat poměrně spolehlivé údaje o 

struktuře plamene. Data k těmto mechanismům jsou obvykle veřejně dostupné a to jak v 

tištěné, tak i v elektronické podobě. Některé jsou dostupné přímo na internetových stránkách 

instituce, která tento model vyvíjela a ve výjimečných případech je nutno požádat přímo 

tvůrce. Nejznámější a nejpoužívanější detailním modelem chemické kinetiky methanu je 

mechanismus „GRI-mech 3.0“ [6], který je široce testován a optimalizován pro spalování 

methanu za různých okolních podmínek (tlak, teplota,...). Nicméně dle současných poznatků i 

požadavků na modely chmické kinetiky lze však považovat za zastaralý. Vhodnou 

alternativou detailního mechanismu chemické kinetiky oxidace methanu je tzv. „POLIMI“ 

mechanismus vyvinutý na Dipartmento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, 

Politecnico di Milano [7], [8], [9]. Dalším vhodným aktuálním detailním mechanismem je 

„Sandiego 2012“ [10]. Příkladem skeletálního modelu zde uvedu například model „Smooke 

and Giovangili“ [11]. Redukované modely chemické kinetiky jsou obvykle dostupné v jazyce 

FORTRAN. Před samotným používáním modelu je nutné provést proceduru „ckwyp“. 

Reakční rychlosti jsou vypočítávány pomocí alegebraických, které jsou odvozeny na základě 

předpokladu kvazistacionárního stavu. Jako příklad zde mohu uvést model Law et al. [12]. 

Globálním mechanismům chemické kinetiky metanu je samostatně věnována následující 

kapitola. 
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3.2 Globální mechanismy chemické kinetiky 

Globální mechanismy chemické kinetiky výrazně snižují složitost kvantitativního popisu 

spalovacích procesů. K popisu značného počtu elementárních chemických reakcí slouží v 

tomto případě pouze několik (obvykle 1-5) reakčních kroků. To výrazně snižuje počet 

chemických specií, které je nutné zahrnout do systému bilančních rovnic (pro přenos tepla a 

hmoty).  

 Často používanými (v literatuře citovanými) mechanismy chemické kinetiky hoření 

methanu jsou „Westbrook and Dryer“ [13] a „Jones and Lindstedt“ [14] (případně „Jones 

Lindsted modifikovaný dle Andersen et al. 2009“ [15]), které se uplatňují (účelně) také pro 

numerické simulace turbulentního plamene a to i pro modelování praktických průmyslových 

zařízení. 

 Při vývoji a testování zjednodušených mechanismů chemické kinetiky je nutné 

věnovat pozornost dvěma zásadním aspektům a to: 

 termodynamické konzistenci zpětných reakcí 

 existenci reakčních řádů s neceločíselnou hodnotou 

 Konstanty vratných globálních (neelementárních) reakcí musí být pečivě odvozeny. 

Zejména pak reakční příkazy. Obecně řečeno, za předpokladu následující neelementární 

rovnovážné rovnice reakce: 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ↔ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷          (1) 

−
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝜏
= 𝑟𝑓 = 𝑘𝑓 ,𝑇  𝐶

𝑖

𝜈𝑓 ,𝑖𝑁𝑆
𝑖=1 ,         (2) 

kde Ci je koncentrace, τ je čas, rf znamená rychlost reakce dopředné, kf,T označuje rychlostní 

konstantu chemické reakce za dané teploty, která se dá vypočítat dle vztahu (3), NS je počet 

parametrů a vf,i značí reakční řád. 

𝑘𝑓 ,𝑇 = 𝐴 ∙ 𝑇𝑛exp −
𝐸𝑎

𝑅∙𝑇
  ,        (3) 

kde A je předexponenciální faktor, T znači teplotu, Ea je aktivační energie, R molární plynová 

konstanta. Pro globální mechanismy je n rovno nule. 

 Řády pro dílčí specie můžeme v případe globálních mechanismů nahradit. Nemusí být 

rovny stechiometrickým koeficientům jako v případě elementárních reakcí. Naopak právě 
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reakční řády jsou obvykle nejcitlivějšími parametry (mocnitel koncentrace) globálních 

schémat chemické kinetiky, jejichž jemným laděním lze dosáhnout požadované shody s 

podrobnějšími modely. Je nutné poznamenat, že dané shody není možné dosáhnout pro 

libovolné rozmezí podmínek hoření. Optimalizace globálních schémat chemické kinetiky se 

obvykle provádí pro adekvátní parametry spalovacích procesů na základě srovnávacích studií 

se zjednodušenou geometrií. 

 Frassoldati et al. [16] navrhli a testovali upravenou verzi obou zmíněných mechanismů 

pro podmínky tzv. kyslíko-palivového spalování. Jedná se o jednu z pokročilých technologií 

spalování, při které se jako oxidační prostředek používá směs kyslíku a oxidu uhličitého 

(produkovaného regenerací spalin). Za těchto podmínek dochází ke zvýšení teploty v reakční 

zóně plamene (přesahující až 2500 K), což je nutné zohlednit při optimalizaci globálního 

mechanismu. Obdobným přístupem jako Frassoldati, jsem provedl výběr vhodného schématu 

pro simulace vícerozměrného nepředmíseného plamene. Globální mechanismy byly taktéž 

testovány v  nularozměrném prostředí vsázkového reaktoru Andersenem [15]. 

 

3.3 Dynamika proudění tekutin 

 Výpočetní dynamika tekutin, dále označovaná zkratkou CFD („Computational Fluid 

Dynamic“) se zabývá využitím matematických modelů a výpočetní techniky pro simulace 

prosesů proudění. S využitím těchto nástrojů je možné kvantitativně popsat chování obecných 

hydrodynamických systémů, popřípadě specifických zařízení. Modelování dynamiky tekutin 

umožňuje simulovat a pozorovat chování plynů, tekutin, přesun hmoty a interakci hmoty 

s okolím. Pokud do hydrodynamického modelu zahrneme také popis chemických procesů 

včetně termodynamiky (a bilance energie) je možné s využitím výpočetní techniky 

předpovídat chování plamene za daných podmínek a interakci chemie hoření a fyziku 

proudění tekutin. Takto lze simulovat chování vybraného systému za specifických okrajových 

podmínek, nebo chování tohoto systému při změně některého ze vstupních parametrů. 

Výstupy mohou být prezentovány formou dat, nebo jako grafický výstup s možností sledování 

chování systému a možnosti podrobné analýzy. Vybranými příklady CFD nástrojů jsou 

například OpenFOAM®, ANSYS Fluent a jiné. 

 Postup modelování pomocí nástrojů CFD můžeme rozdělit na tři fáze. První fáze je 

samotná příprava modelu, což zahrnuje tvorbu sítě, zadání počátečních okrajových podmínek, 
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specifikování materiálů, podmínky. časové závislosti a jiné. Daná geometrická síť může být 

podrobná, nebo zjednodušená (menší časové nároky na výpočet). Druhým krokem je samotný 

výpočet za pomocí výpočetní techniky s konkrétním CFD nástrojem, který bude 

mezivýsledky a výsledky ukládat do výstupních souborů. Posledním krokem je vyhodnocení 

výsledků, neboli post-processing, při kterém a pomocí grafických či jiných pomocných 

nástrojů můžeme pracovat s výsledky a postupně je vyhodnocovat a reprezentovat například 

pomocí grafických výstupů. V následující kapitole se zmíním o základních rovnicích, které 

jsou používány při CFD modelování. Základem CFD modelování je numerické řešení 

bilančních rovnic, které jsou představeny v následujícím textu (volně převzato z [1], [2], [3]). 

 

3.3.1 Rovnice kontinuity 

 Jednou ze základních rovnic v hydrodynamice je rovnice kontinuity. Tato rovnice 

popisuje zákon zachování hmotnosti při proudění tekutin a můžeme ji vyjádřit v následujícím 

tvaru: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑥

𝜕𝜌

𝜕𝑥
+ 𝑢𝑦

𝜕𝜌

𝜕𝑦
+ 𝑢𝑧

𝜕𝜌

𝜕𝑧
= −𝜌  

𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
 ,       (4) 

kde ρ je hustota. 

Pro zjednodušení, můžeme zavést operátor divergence ∇. Ten můžeme vyjádřit pomocí této 

rovnice: 

∇= div =
∂

∂x
+

∂

∂y
+

∂

∂z
           (5) 

Rovnici můžeme poté zjednodušit do vektorového tvaru: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑢  ∙ 𝛻𝜌 = −𝜌 𝛻𝑢      (6)   

Rovnice může být zapsána i takto 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 𝑢  𝜌 = 0          (7) 

Pro nestlačitelné proudění je ρ = 0 a ∇𝑢   = 0. 
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3.3.2 Navier-Stokesovy rovnice 

 Pokud se jedná o spojitou, homogenní a izotropní tekutinu, můžeme rovnováhu sil 

proudění skutečné tekutiny vyjádřit pomocí Navier-Stokesových rovnic. Elementární objem 

skutečné tekutiny je vystaven smykovému napětí (deformaci). Při odvozování těchto rovnic se 

uvažuje s tzv. „Newtonovskými tekutinami“, které mají lineární závislost mezi smykovým 

napětím a rychlostí úhlové deformace. Základem pro odvození Navier-Stokesových rovnic je 

Newtonův pohybový zákon (pro element o hmotnosti dm) (8). 

𝑑𝐹 =
𝑑

𝑑𝑡
  𝑑𝑚 𝑣  ,          (8) 

kde elementární síla je vyjádřena jako změna hybnosti v čase. 

 Rovnováhu sil působících při proudění skutečné tekutiny (Fi), určuje výslednice 

vektorového součtu plošných sil (Fs) a objemových sil (Fv). Plošné síly udává vektorový 

součet sil tlakových (Fp) a sil třecích (Ft). Fi můžeme vyjádřit dle vztahu (12). 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑣          (9) 

Navier-Stokesovu rovnici můžeme zapsat v tomto tvaru (rovnice zachování hybnosti): 

𝜕(𝜌𝑢1)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢2)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌𝑓𝑖         (10) 

 

3.3.3 Rovnice pro přenos složek směsi tekutin v chemický reaktivních 

tocích 

 Pokud se jedná o vícesložkovou tekutinu s určitým počtem složek ve směsi, musíme 

pohybové rovnice doplnit o bilanční rovnice pro jednotlivé složky. Jedná se vždy o počet 

specií zmenšený o jedna. Jedná li se o kartézský souřadnicový systém a rozdílné koncentrační 

gradienty v osách, můžeme rovnici zapsat ve tvaru: 

 konvektivní členy  difúzní členy 

𝜌  
𝜕𝑌𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑥

𝜕𝑌𝑘

𝜕𝑥
+ 𝑢𝑦

𝜕𝑌𝑘

𝜕𝑦
+ 𝑢𝑧

𝜕𝑌𝑘

𝜕𝑧
 +

𝜕

𝜕𝑥
 𝜌𝑌𝑘𝑉𝑘 ,𝑥 +

𝜕

𝜕𝑦
 𝜌𝑌𝑘𝑉𝑘 ,𝑦 +

𝜕

𝜕𝑧
 𝜌𝑌𝑘𝑉𝑘 ,𝑧 =

𝜔𝑘 ,  

            (11) 
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kde Yk je hmotnostní zlomek, Vk,x, Vk,y, Vk,z, jsou rychlostní složky v daném směru os a ωk je 

zdrojový člen popisující vznik a zánik k-té specie. 

 

3.3.4 Rovnice energie 

 Rovnice energie může být vyjádřena v mnoha tvarech. Nejčastěji je však vyjádřena ve 

formě vnitřní energie, nebo entalpie. Může být vyjádřena i jako suma energie kinetické a 

energie vnitřní (suma energie kinetické energie a entalpie).  Vztah mezi energií a entalpií se dá 

vyjádřit takto: 

ℎ = 𝑒 +
𝑝

𝜌
,            (12) 

kde h označuje entalpii, e je vnitřní energie, p je tlak a ρ hustota. 

Co se týká rovnice zachování entalpie, tak ta lze vyjádřit vztahem: 

𝜕𝜌ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 𝜌𝑢𝑖ℎ =

𝐷𝑝

𝐷𝑡
−

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌𝑢𝑖𝑓𝑖 ,       (13) 

kde Dp/Dt = ∂p/∂t + u · ∇p. Tok tepla qi se skládá z několika složek: 

q = qkondukce + qmezisložková difúze + qradiace + qDufourův efekt     (14) 

 První ze složek je difúzní člen, který je ve tvaru Fourierova zákona vedení tepla. 

Druhý člen je specifický pro vícesložkové směsi a je spojen s transportem různých entalpií 

jednotkovými složkami. Třetí člen vyjadřuje tepelnou radiaci a poslední (čtvrtý) člen je tok 

tepla, který je způsobený koncentračními gradienty a jedná se o tzv. Dufourův tepelný tok. 

Ten je ve výpočtech běžně zanedbáván tak, jako se často zanedbává vliv tepelné radiace. V 

oblasti požárně-bezpečnostní je radiace podstatným parametrem a můžeme rovnici vyjádřit 

takto: 

𝑞𝑖 = −𝜆𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌 ℎ𝑘𝑌𝑘𝑉𝑘 ,𝑖

𝑁𝑠
𝑘=1 + 𝒒𝒓,       (15) 

kde λT vyjadřuje tepelnou vodivost směsi nikoliv vlnovou délku. Po úpravách je možné 

rovnici vyjádřit vztahem (16).   

𝑞𝑖 = −𝜆𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌 ℎ𝑘𝑌𝑘𝑉𝑘 ,𝑖 + 𝑞𝑟

𝑁𝑠
𝑘=1         (16) 
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V další kapitole se budu věnovat činnostem, které byly nutným krokem před samotnými 

numerickými výpočty a simulacemi. 

 

4 Případová aplikace globálních mechanismů chemické kinetiky 

4.1 Předchozí experimentální aktivity a numerické simulace 

 Tato diplomová práce tvoří součást výzkumných aktivit projektu MŠMT ČR č. 

LD11012 s názvem “Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro 

pokročilé simulace procesů čistšího spalování” i mezinárodní Akce COST CM0901 

("Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion"). Na dílčích aktivitách 

souvisejících se zmiňovanými projekty se jako člen řešitelského kolektivu VŠB-TUO aktivně 

účastním od roku 2012. Numerické simulace prováděné v rámci praktické části této 

diplomové práce tak navazují na předchozí studie, které zahrnovaly experimenty zaměřené na 

hydrodynamické nestability plamene pohárkového hořáku (laboratorní měření frekvenčních 

charakteristik pulzace nepředmíseného plamene metanu provedené v letech 2009 až 2011) 

[17], [18], [19]. V roce 2012 byla provedena bibliografická rešerše zjednodušených schémat 

chemické kinetiky oxidace metanu, testování globálních schémat chemické kinetiky oxidace 

metanu (Numerické simulace v jednorozměrném uspořádání - Cantera a Fluent) [20] a 

numerické simulace (CFD modelování) plamene metanu ve dvojrozměrném osově 

symetrickém uspořádání pohárkového hořáku [21], [19]. 

Výsledky těchto prací byly shrnuty a diskutovány na výročním meetingu Akce COST 

CM0901 konaném v Sofii v září roku 2012. V rámci tohoto setkání byla navázána aktivní 

spolupráce s členy Oddělením průmyslové chemie z Politecnico di Milano (Tiziano Faravelli 

a Alessio Frassoldati) v Itálii. 

 

4.2 Testování a optimalizace globálních schémat chemické kinetiky
 

 Před samotnými numerickými výpočty v nástroji OpenFOAM® bylo nutno provést 

řadu experimentů. Na testech funkčnosti, výběru vhodného a odpovídajícího modelu jsem se 

podílel. Musela se prověřit účinnost globálních mechanismů a to jak jednokrokových, tak i 

dvoukrokových. Ustálená struktura nepředmíseného a předmíseného plamene protiproudého 
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hořáku byla předpovězena. Kromě toho byly stanoveny i podmínky rychlosti laminárního 

plamene pro každý chemický model za daných podmínek. Jednorozměné simulace byly 

prováděny pomocí programu Cantera [22] verze 1.7 (dostupné z 

http://code.google.com/p/cantera/downloads/list). Jedná se o objektově orientovaný program 

pro simulace chemické kinetiky, termodynamiky a transportních procesů s otevřeným 

zdrojovým kódem. 

 Jako modely pro numerické simulace byly použity následující modely, z nichž jsou 

první dva modely jednorovnicové a další dva dvourovnicové: 

 Zambon and Chelliah [23]  

 Puri and Sehadri [24] (upraven dle Renner [25]) 

 Westbrook and Dryer [13], 

 Bibrycki and Poinsot [26] 

 Reakční řády mohou nabývat i neceločíselné hodnoty, ale musí být kladné, protože v 

kódu Cantery není možnost, aby jmenovatel nabýval nulové hodnoty. Toto umožňovalo řešit 

numerické simulace v programu Cantera. Pokud reakční řády vratných reakcí nejsou stejné 

jako stechiometrické koeficienty, musí být definovány jako vstupní parametr pro simulaci v 

nástroji Cantera. Pro simulace byl použit detailní mechanismus GRI-mech 3.0. Tento 

mechanismus, jak bylo zmíněno výše, je dle současné literatury zastaralý, ale pro tyto účely 

byl dostačující. Tento kinetický model je široce otevřen v rozsahu podmínek se kterým se 

pracovalo a proto může sloužit jako realistický odhad teploty a koncentračních profilů. Tyto 

data jsou srovnatelná s daty experimentálními. Transportní data a také termodynamické 

konstanty z jednotlivých specií použité simulace byly srovnatelné s GRI-mech 3.0. Při 

simulaci nebyla brána v potaz gravitační síla a tepelné vyzařování. V úvahu byl brán pouze 

atmosférický tlak. V nástroji Cantera je možné provádět pouze jednorozměrné simulace v 

ustáleném stavu. Výsledky jednotlivých mechanismů nepředmíseného a předmíseného 

plamene v porovnání s detailním mechanismem, na jejichž testování jsem se podílel [27], jsou 

uvedeny v příloze 1 a v příloze 2. Na základě provedené studie testů byly finálně vybrány dva 

globální mechanismy chemické kinetiky, které odpovídaly výsledkům mechanismu 

detailního. Jednalo se o jednokrokový mechanismus (Puri and Seshadri) a dvoukrokový 

mechanismus (Bibrzycki and Poisot), který byl dále aplikován v rámci této diplomové práce. 

 

http://code.google.com/p/cantera/downloads/list
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Tabulka 4-1 Bibrzycki and Poisot mechanismus 

Reakce a stochiometrie A β Ea Reakční řád Citace 

CH4 + 1.5 O2 → CO + 2 H2O 2.00 × 10
15 

0 3.5 × 10
4
 [CH4]

0.9
[O2]

1.1 
[26] 

CO + 0.5 O2 → CO2 2.00 × 10
9 

0 1.20 × 10
4 

[CO][O2]
0.5 

[26] 

CO2 → CO + 0.5 O2 8.11 × 10
10

 0 7.72 × 10
4
 [CO2] [26] 

 

 Nutno podotknout, že při těchto numerických simulacích byl použit CHEMKIN 

formát vstupních dat. Tento formát používá tzv. CGS jednotkový systém, který oproti SI 

jednotkovému systému počítá v jednotkách systém používá jednotky cm
3
, cal, mol, Kelvin a 

jiné, kdežto SI jednotkový systém používá jednotky m
3
, Joule, mol a jiné. Je to jeden z 

nejpoužívanějších formátů pro chemickou kinetiku spalování. CHEMKIN formát obsahuje 

reakce s příslušnými Arrheniovými konstantami případně dalšími potřebnými daty (doplňující 

informace) a termodynamická data obsahující polynomické koeficienty regresních křivek 

teplotních závislostí (tepelných kapacit, entropie a entalpie) v tzv. NASA formátu (s 6 

koeficienty). 

 Byl proveden taktéž experiment [19] na pohárkovém hořáku vyrobeného dle ISO 

14520 a NFPA 2001 standardu. Plamen byl sledován CCD kamerou spojenou s počítačem 

dále Si fotodiodou a InGaAs fotodiodou napojených na osciloskop. Data z analogové kamery 

se ukládaly ve stupních šedi v bitové hloubce 10 bitů a následně byly digitalizovány. 

Snímkovací frekvence nabývala hodnot 25 snímků za sekundu. Toto vzniklé video se 

vyhodnocovalo pomocí grafického výstupu z nástroje MATLAB. 

 

4.3 Výpočetní nástroje pro numerické simulace a citlivostní analýzy 

 Citlivostní analýza je nutný předpoklad pro redukci chemických mechanismů, 

popřípadě může sloužit ke zlepšování těchto mechanismů (ladění). Globální citlivostní 

analýza poskytuje účinný nástroj pro přehled o vzájemných vazbách vstupních parametrů 

v případě modelů s vysokým počtem vstupních parametrů. Stávající možnosti výpočetní 

techniky neumožňují provádět analýzu daného typu v komplexní geometrii, jelikož pro 

stanovení globální citlivosti je potřeba provést několik stovek až tisíců individuálních 

výpočtů. 
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 V rámci diplomové práce jsem se však podílel na globální citlivostní analýze schémat 

chemické kinetiky oxidace dimethyletheru, která byla prováděna v jednorozměrném 

uspořádání předmíseného plamene s využitím nástrojů softwarového balíčku Cantera. V rámci 

této úlohy, jejíž výsledky budou publikovány na mezinárodní konferenci European 

Combustion Meeting 2013 v Lundu (Švédsko), byla vyvinuta sada nástrojů (výpočetních 

skriptů) umožňující provádět série numerických simulací laminárního plamene. Současně byl 

pro dané účely v testovacím režimu zprovozněn tzv. miniCLUSTER. Tento systém sestávající 

z osmi testovacích kusů první série Rasperry Pi [28] s operační pamětí 256 MB byl instalován 

a uveden do provozu dle publikovaného návodu [29]. Další kroky směřující k zajištění běhu 

potřebného programového vybavení pro numerické simulace laminárního plamene na ARM 

procesorech těchto miniaturních počítačů přesahuje rámec této diplomové práce. Lze však 

konstatovat, že se jedná o vhodný systém pro testování úloh tohoto typu umožňující 

optimalizaci výpočetních úloh v paralelním uspořádání. 

 

 

Obrázek 4-1 Ukázka testovacího miniCLUSTERu v konstrukci z Merkuru. 
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Tabulka 4-2 Přehled použitých počítačů na miniCLUSTERu 

Počet počítačů Typ procesoru Velikost operační paměti Kapacita pevného disku 

8 ARM1176JZF-S 

700 MHz 

256 MB 8 GB 

 

5 Simulace časově neustáleného laminárního nepředmíseného plamene 

  V návaznosti na výše popsané studie, bylo cílem mé diplomové práce aplikovat 

vybraný globální mechanismus pro účely numerické simulace laminárního nepředmíseného 

plamene. Jelikož se v případě plamene pohárkového hořáku jedná o neustálené hoření 

doprovázené periodickými pulsacemi, je nutné simulaci provádět ve vícerzměrném (v daném 

případě osově sysmetrickém) uspořádání. Pro tyto účely byl aplikován zcela nový řešič 

umožňující simulace zmíněného typu v prostředí CFD nástroje OpenFOAM®. 

 Dostupné distribuce CFD nástroje OpenFOAM® zahrnují několik řešičů umožňujících 

modelování turbulentního plamene, nicméně možnosti výpočetních simulací procesů hoření 

probíhajících v laminárním  režimu jsou značně omezeny. V rámci této diplomové práce byl 

aplikován řešič s názvem OpenSMOKE, který se již osvědčil pro účely obdobných studií [30], 

[31]. Moje diplomová práce je tedy součástí testování tohoto nástroje pro účely numerické 

simulace neustáleného plamene s využitím globálních a detailních mechanismů chemické 

kinetiky. Řešení této úlohy probíhá přímo ve spolupráci s pracovníky Dipartmento di 

Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano (Itálie), kteří tento nástroj 

vyvíjeli.  

 

5.1 Hardwarové vybavení 

 Součástí praktické částí mé diplomové práce vytvoření výpočetní jednotku schopné 

provádět numerické simulace laminárního plamene v paralelním režimu. K tomuto účelu jsem 

využil celkem třináct stolních počítačů. Čtyři stroje mají tuto konfiguraci: Intel Pentium 4 o 

frekvenci procesoru 2,0 GHz, operační paměť o velikosti 2 GB (gigabyte) a disk o kapacitě 80 

GB a tři z nich sloužily jako počítače určené pro předvýpočet, tzv. „zážeh“ . Jeden počítač se 

využíval jako server přes který je možno přistupovat na ostatní počítače v rámci univerzitní 

sítě a také jako server pro ukládání zdrojových kódů. Dalších osm stolních počítačů je o 

konfiguraci Intel Pentium 4 2,6 GHz (procesor), operační paměť 1 GB a pevný disk o 
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kapacitě 80 GB. Těchto osm počítačů bylo použito na výpočty v rámci diplomové práce. 

Poslední počítač sloužilo pro výpočty úloh v programu Cantera 1.7 a pro výpočet citlivostní 

analýzy. Taktéž slouží jako uložiště dat. Celková úložná kapacita je 2,75 TB (terabyte). 

Podrobnější konfiguraci není důležitá, jelikož tento počítač nebyl pro výpočty v rámci 

diplomové práce použit. Aby byly výpočty co do času efektivněji a rychleji vypočítány, 

využilo se paralelizace výpočtu. Jeden počítač byl zvolen jako hlavní, tzv. MASTER, ze 

kterého se úlohy spouštěly, taktéž se na tomto počítači úlohy „skládaly“ dohromady z 

vypočítaných hodnot a dalších sedm pomáhalo s výpočtem. Zbylých sedm se nazývaly 

NODy. To vše dohromady, to je jeden MASTER a sedm NODů, se nazývá CLUSTER. 

 Poslední důležitou součástí byl kvalitní router (směrovač) a switch (přepínač) pro 

spojení všech PC. Použil se 5-portový router a 16-portový switch, oba o rychlosti 100 Mbit. 

Pro zrychlení výpočtu bude celý CLUSTER časem spojen 24-portovým switchem o rychlosti 

1 Gbit. Celý cluster byl vybaven síťovou kartou o rychlosti 1 Gbit a 100 Mbit. Čtyři počítače 

na „zážeh“ byly spojeny rychlosti 100 Mbit, jelikož zde není potřeba vzájemné komunikace 

mezi jednotlivými počítači při výpočtu. 

 

 

Obrázek 5-1 Fotografie CLUSTERu 
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Tabulka 5-1 Přehled použitých počítačů 

Počet počítačů Typ procesoru Velikost operační paměti Kapacita pevného disku 

4 Intel Pentium 4 

2,4 GHz 

2 GB 80 GB 

8 Intel Pentium 4 

2,6 GHz 

1 GB 80 GB 

1 Intel Core i3-

2120 3,3 GHz 

4 GB 2,75 TB 

 

5.2 Potřebné softwarové vybavení 

 Jako operační byl zvolen takový, který má u nás v České republice velice dobrou 

podporu a tím pádem nebyl problém s vyřešením případných problémů. Jedná se o operační 

systém Linux a distribuci Ubuntu verze 10.04.4 LTS (dostupné z http://www.ubuntu.cz/) [32]. 

Nutno podotknout, že zvolený operační systém je dostupný zdarma, protože i některé 

Linuxové distribuce jsou komerční. 

 Dále bylo zapotřebí program OpenFOAM® (dostupné z http://www.openfoam.com) 

[33]. Jedná se o Open source program pod licencí GNU (General Public License - více na 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) [34]. Jedná se o nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, 

který je volně šiřitelný. Jedná se o obecně použitelný nástroj (prostředí) pro numerické 

simulace problémů fluidní dynamiky. Je vyvíjený širokou komunitou dobrovolníků, 

odborníků a vědců s velmi dobrou podporou. 

 Pro paralelní výpočty je potřeba mít nainstalováno OpenMPI (Message Passing 

Interface). Jedná se o nezávislý komunikační protokol, používající se pro paralelní výpočty na 

superpočítačích. Message Passing Interface je standardizovaný a přenosný systém předávání 

zpráv navržený pracovníky jak z akademické sféry, tak ze sféry průmyslové za účelem 

využívání paralelních výpočtů na superpočítačích. 

 Na jednotlivé výpočetní jednotky je nutné se připojovat přes SSH, neboli Secure Shell 

protokol. Jde o zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích požívající TCP/IP 

( TCP/IP je Transmission Control Protocol/Internet Protocol; česky primární transportní 

protokol - TCP/protokol síťové vrstvy - IP). Byl navržen jako náhrada za nezabezpečené 

protokoly, které posílají heslo v nezabezpečené formě a umožňují odposlech hesla při přenosu 

v síti. Tento protokol je zpravidla obsažen již v operačním systému. 

http://www.ubuntu.cz/
http://www.openfoam.com/
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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5.3 Tvorba a instalace certifikátu 

 Protože budou počítače mezi sebou při spuštění paralelního výpočtu komunikovat, 

bylo by nutné zadat před zahájením heslo každé výpočetní jednotky (tak jako při každém 

přihlášení na danou výpočetní jednotku), je vhodné a pohodlné, vygenerovat si proto RSA 

Certifikát a následně jej nainstalovat na každou výpočetní jednotku.  

 

Prvním krokem k vygenerování klíče je otevření terminálu a zadání příkazu: 

 

 ssh-keygen -t -rsa 

 

Během generování je potřeba zvolit pouze jméno certifikátu a ostatní kroky se mohou 

přeskočit. 

 Poté je nutno oba vygenerované soubory přesunout do složky .ssh, která se nachází v 

/home/<uživatel>/.ssh. Jelikož jde o složku skrytou (značí tečka), zobrazit ji můžeme 

klávesovou zkratkou Ctrl+H. Následně se certifikát odešle na ostatní výpočetní jednotky 

následujícím příkazem v terminálu tolikrát kolik je počítačů (pozn. mezi >> a .ssh je mezera): 

 

 cat .ssh/<název_certifikátu>.pub | ssh 

cml@<IP_adresa_konkrétního_počítače> 'cat >> 

.ssh/authorized_keys' 

 

5.4 Instalace CFD nástroje OpenFOAM® 

 Pro numerické výpočty oxidace methanu v této diplomové práci, byl použit CFD 

nástroj OpenFOAM® ve verzi 2.1.1, který je možné zdarma stáhnout z domovské stránky 

projektu http://www.openfoam.com, Protože byl použit operační systém Ubuntu 10.04.4 LTS 

který je založen na linuxové distribuci Debian, je potřeba nainstalovat distribuci „Deb packs 

created for Ubuntu Linux“. 

http://www.openfoam.com/
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Instalace 

Jedná se o identický postup, který se nachází na http://www.openfoam.com [32] 

 

1) Tento příkaz nám přidá do systému lokaci repozitářů pro OpenFOAM® 

 VERS=$(lsb_release -cs) 

 sudo sh -

c "echo deb http://www.openfoam.org/download/ubuntu $VERS main

 > /etc/apt/sources.list.d/openfoam.list" 

 

Pokud se v průběhu instalace program na cokoliv zeptá, vybereme možnost Y (Yes) a 

potvrdíme. 

 

2) Aktualizujeme list repozitářů 

 sudo apt-get update 

 

3) Instalace OpenFOAM® verze 2.1.1 

 sudo apt-get install openfoam211 

 

4) Instalace Paraview 3.12.0 (Program sloužící pro post-processing a vyhodnocování 

výsledků) 

sudo apt-get install paraviewopenfoam3120 

 

Uživatelská konfigurace 

1) Otevřeme soubor .bashrc v domovském adresáři uživatele. Otevřeme ho pro 

úpravy. 

 gedit ~/.bashrc 

http://www.openfoam.com/
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2) Na konec otevřeného souboru vložíme:  

 source /opt/openfoam211/etc/bashrc 

Soubor uložíme a zavřeme. 

 

3) Otevřeme nové okno terminálu a otestujeme, zda-li je program správně 

nainstalován. 

 icoFoam -help 

 

Konečné úpravy a test 

Vytvoření složky s našimi projekty. 

 mkdir -p $FOAM_RUN 

 

Zkopírování ukázkových příkladů. 

 cp -r $FOAM_TUTORIALS $FOAM_RUN 

 

První spuštění. 

 cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavity  

 blockMesh  

 icoFoam  

 paraFoam 

 

5.4.1 Instalace nového řešiče (solveru) do nástroje OpenFOAM® 

 Obdržený řešič OpenSMOKE v rámci již zmiňované mezinárodní spolupráce, byl pro 

naše potřeby upraven tak, že můžeme počítat i s daty z jazyku FORTRAN (imperativní 

programovací jazyk navržený firmou IBM pro vědecké výpočty a numerické aplikace). Řešič 

byl předpřipraven do jedné složky s názvem shodným s jeho jménem (OpenSMOKE). Než 
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bude možno celý řešič používat je potřeba provést jisté důležité kroky. Prvním krokem je 

nakopírování složky s řešičem na správné místo v systému, druhým je úprava některých 

důležitých souborů v samotném řešiči a třetím krokem je kompilace samotného řešiče aby ho 

bylo možno správně používat. Kompilace je převod algoritmu zapsaného v nějakém 

programovacím jazyku do strojového kódu překládačem. 

 Prvním krokem, jak bylo napsáno již výše, je zkopírování celé složky (včetně 

podsložek) OpenSMOKE/ do složky OpenFOAM/ v následujícím umístění 

/home/<user>/OpenFOAM/. V tomto umístění se nachází složka s OpenFOAMem pod 

názvem <user>-2.1.1/ a složka OpenSMOKE/. 

 Druhým krokem v pořadí je tedy úprava konkrétních souborů, aby bylo možné celý 

řešič správně zkompilovat. Soubor se upraví v jakémkoliv textovém editoru nacházejícím se v 

operačním systému. V linuxu je takovým nečastějším editorem program gedit (obdoba 

poznámkového bloku v MS Windows). Soubory se nacházejí v následujících umístění: 

 

 /home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/OpenSMOKE_FOAM/project

s/OpenSMOKE_OpenFOAM/Make/ 

 

Ve složce Make se nachází soubor options a soubor files, v nich je nutno změnit položku 

<user> na uživatelské jméno. Další soubor, který je potřeba upravit je umístěn v: 

 

 /home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/laminarSMOKE/laminarSM

OKE_V13/Make/ 

 

Zde už je třeba otevřít pouze soubor options a provést krok stejný, jako v kroku předchozím, 

čili. změnit položku <user> za uživatelské jméno. To stejné je nutno udělat ve složce 

laminarSMOKE_V13.mpi/.  
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 /home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/laminarSMOKE/laminarSM

OKE_V13.mpi/ 

 

Opět je potřeba otevřít a upravit pouze soubor options. 

 

Kompilace solveru 

 Nyní, když už jsou upraveny všechny soubory, musí se celý řešič zkompilovat. 

Všechny operace se provádějí skrze terminál. Aby mohl řešič správně fungovat spolu s 

OpenFOAMem je třeba přiřadit řešiči knihovny z OpenFOAMu. V prostředí terminálu se 

můsime nacházet v umístění viz. níže: 

 

 /home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/OpenSMOKE_FOAM/project

s/OpenSMOKE_OpenFOAM/ 

 

V tomto adresáři je nutno se přihlásit jako superuživatel (taktéž root), protože je potřeba mít 

přístup ke všem souborům. 

 

 sudo su 

 

Tímto jsme se přihlásili jako superuživatel a máme práve přiřazovat a manipulovat s 

jakýmikoliv systémovými soubory. Dalším důležitým krokem je přiřazení knihoven a 

následně zahájení kompilace. 

 

 source /opt/openfoam211/etc/bashrc 

 wmake libso 
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Source znamená zdroj, čili tímto příkazem je přiřazen soubor bashrc, který zahrnuje 

systémové funkce a aliasy. V tomto případě obsahuje soubor bashrc funkce a aliasy nástroje 

OpenFOAM®. Přiřazení těchto funkcí je důležitým krokem, zajišťující správné fungování 

řešiče. Druhý příkaz slouží k vybudování dynamicky linkovaných knihoven. Dynamicky 

linkované knihovny jsou načítány po spuštění programu do operační paměti počítače spolu s 

kódem programu. To má tu výhodu, že systém dokáže efektivně využít i poměrně malé 

množství operační paměti. Samotná kompilace se zahájí příkazem wmake. Běžně se v linuxu 

používá příkaz (utilita) make, což je utilita sloužící pro automatizaci překladu zdrojových 

kódů do binárních souborů. OpenFOAM® je dodáván s kompilačním skriptem wmake, 

založeném na make, ovšem je mnohem jednodušší a je více univerzální. Wmake může být 

použit ke kompilaci jakéhokoliv kódu a ne jen ke kompilaci knihoven v OpenFOAM®. 

Po ukončení se musí přiřadit ještě další knihovny v následujícím umístění: 

 

/home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/laminarSMOKE/parabolicVelo

cityProfile/ 

 

Jelikož už jsme přihlášeni jako superuživatel, není nutné psát příkaz sudo su: 

 

 source /opt/openfaom211/etc/bashrc 

 wmake libso 

 

Po ukončení již není potřeba kompilovat a přiřazovat knihovny, ale je potřeba zkompilovat 

kód samotného řešiče a to jak pro jednojádrové, tak i pro paralelní výpočty využívající 

OpenMPI či více jader procesorů na jednom počítači. 
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Kompilace se provádí v konkrétní složce: 

 

/home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/laminarSMOKE/laminarSMOKE_

V13/ 

 

Kompilace bude zahájena zadáním příkazu do terminálu: 

 

 wmake 

 

Jak bylo zmíněno výše, nejedná se o přiřazování a kompilaci knihoven, proto tato operace 

bude trvat poměrně dlouho, v závislosti na výkonu samotného počítače. 

Po dokončení se zopakuje předešlý krok jen v jiné složce a to v laminarSMOKE_V13.mpi/: 

 

/home/<uživatel>/OpenFOAM/OpenSMOKE/laminarSMOKE/laminarSMOKE_

V13.mpi/ 

 

Opět následuje stejný příkaz: 

 

 wmake 

 

Jakmile je vše dokončeno, je vhodné ověřit funkčnost řešiče a tím zjistit zda-li je správně 

nainstalován. Funkčnost se ověří v terminálu zadáním příkazu: 

 

 laminarSmoke_0.13 
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 Na následujícím obrázku 5-2, je patrné, že instalace proběhla bez problému a řešič je 

připravený k používání. Tento výpis jde vidět pouze při správné instalaci, v opačném případě 

by byla vypsána informace, že zadaný příkaz neexistuje. 

 

 

Obrázek 5-2 Test úspěšného nainstalování řešiče (solveru) 

 

5.4.2 Nutné úpravy potřebné pro paralelní běh 

 V oficiálním manuálu OpenFOAM® a v postupu pro instalaci řešiče nebyla uvedená 

informace o nutné úpravě konkrétních soborů, aby bylo možné spustit paralelní výpočet. 

Následující úpravy jsou potřebné pro verzi 2.1.1 nástroje OpenFOAM®. Následující řádek je 

potřeba vložit na první řádek konkrétních souborů, které budou uvedeny dále. 

 

 . /opt/openfoam211/etc/bashrc 

 

Pro urychlení práce a odbourání času hledáním těchto souborů je vhodné použít terminál, 

protože se jedná i o soubory skryté. Postupně se tedy zadají následující příkazy a po otevření 

souboru se vždy, jak bylo zmíněno výše, na jeho první řádek vloží daný text. 
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 sudo nano /etc/profile 

 sudo nano ~/.profile 

 sudo nano ~/.bashrc 

 

5.5 Postup provedení výpočtu a konfigurace souborů 

 Úvodem je nutné říct, že vstupní data v nástroji OpenFOAM® se zadávají to určených 

textových souborů s daným jménem, které nesmí být zaměněno a musí se dodržovat i velikost 

písmen. Oproti jiným nástrojům se síť netvoří pomocí grafických nástrojů, ale zadává se jako 

konkrétní rozměry v konkrétních osách souřadnicového systému. Taktéž okrajové podmínky 

jsou zadávány do textových souborů. Pro numerickou simulaci oxidace methanu (laminární 

plamen) jsou důležitými hodnotami tlak a rychlost. 

 Je vhodné vysvětlit základní adresářovou strukturu dané úlohy, neboť jak bylo 

zmíněno výše, veškeré nastavení a zadání hodnot se provádí v konkrétních adresářích v 

konkrétním textovém souboru. Zmiňovat se budu pouze o adresářích a souborech důležitých 

pro výpočet. Adresářová struktura je následující: 

 

název úlohy (case)     Adresář case 

 system      Adresář parametrů solveru 

  controlDict    Soubor nastavení výpočtu 

  fvSchemes    Soubor nastavení numerických schémat 

  fvSolution    Soubor nastavení lineárního solveru 

  sampleDict 

  topoSetDict 

  decomposeParDict   Soubor s nastavením pro paralelní výpočet 

 constant     Adresář s konstantními daty 
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  polyMesh    Adresář obsahující síť 

   blockMeshDict  Soubor s definovanou sítí 

   boundary   Základní typ okrajových podmínek 

  g     Hodnota gravitačního zrychlení 

  solverOptions    Soubor s nastavením řešiče 

 0      Adresář časových vrstev řešení 

 

Adresář constant/ obsahuje adresáře a soubory s informacemi o výpočetní síti,jehož část 

výpisu se nachází v příloze 3 (polyMesh/) a soubor s nastavením řešiče solverOptions. V 

tomto souboru se nachází nastavení jiskry a také cesta k souborům s chemismy. Dalším 

důležitým adresářem je system/, v němž se nacházejí soubory s informacemi o běhu 

samotného výpočtu, jako například čas spuštění, čas ukončení výpočtu. Poslední je adresář 

časových vrstev řešení, který je pojmenován na počátku výpočtu časem kdy má výpočet začít 

0/ (nula). Zde se nachází důležité informace pro výpočet jako je rychlostní profil a okrajové 

podmínky. Veškeré nastavení bylo nastaveno tak, aby odpovídalo předchozí experimentální 

práci popsané [19]. Rychlost proudění methanu byla 1,5 cm/s a rychlost okolního vzduchu 

byla 10,7 cm/s. 
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Obrázek 5-3 Soubor s nastavením rychlostního profilu 

 

 Dále pak constant v němž se nachází soubor s názvem g, což je hodnota gravitačního 

zrychlení a sloverOptions, kde je obsaženo nastavení řešiče. 
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Obrázek 5-4 Soubor s nastavením zapálení a s cestami k souborům se vstupními daty 

 

Spark je zapálení neboli jiskra. Spark on značí, že počítáme s jikrou která proběhne na dané 

pozici (Position) a proběhne v daný čas reakce (time). Zážeh v mém případě bude v 1,4 s 

reakce s teplotou 2200°C a bude trvat 0,2 s. Další položkou je položka kinetics. V této 

položce se musí uvést cesty ke souborům idealgas.bin a reactions.bin, které jsou uloženy ve 

složce kinetics. 

 Jako další vstupní data slouží pro modelování v programu OpenFOAM® soubory s 

chemismy v chemkin formátu, k jejichž vygenerování slouží shellový skript, vytvořený autore 

řešiče (dr. Alberto Cuoci, Dipartmento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, 

Politecnico di Milano). Skript zajistí tvorbu souboru s příponou .bin. Ve složce polyMesh jsou 

uloženy informace o síti na které bude výpočet probíhat. 
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 Poslední ze tří složek je system. Tady jsou důležité soubory controlDict a 

decomposeParDict. V controlDict je nastavení časového kroku ukládání a odkud má reakce 

začít a kdy má skončit. 

 

 

Obrázek 5-5 Nastavení kroku reakce, času a přesnosti zapisování výstupních údajů 

 

StartTime je čas, ve kterém má reakce začít. EndTime udává čas, kdy se má výpočet ukončit 

(20 s). DeltaT je časový krok reakce, v úloze byl použit časový krok 1e-7. WriteControl 

znamená, že čas se bude počítat v času reakce, proto zvoleno nastavení runTime. 

WriteInterval je časový interval (reakce) po kterém má být zapsán výsledek. 

WritePrecission a timePrecission jsou přesnosti desetinných míst na které se má počítat a 

zapisovat. AdjustTimeStep s položkou yes udává, že časový kok může být v průběhu 

simulace měněn. MaxCo je Courantovo číslo a poslední řádek libs ("libmyBCs.so") je 
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„okomentována“ pokud se numerický výpočet provádí paralelně. V případě tzv. „zážehu“ je 

položka „okomentována“ a to z toho důvodu, protože doba od začátku do doby zapálení je 

předpočítána pouze na jednom počítači a je k tomuto účelu využita jiná knihovna řešiče. 

DecomposeParDict je soubor, ve kterém nastavíme hodnoty pro paralelní výpočty.  

 

 

Obrázek 5-6 Nastavení paralelizace 

 

První položkou je položka numberOfSubdomains, což je počet procesorů, které budou pro 

výpočet použity. Method znamená, jaká metoda rozdělení sítě se použije. Metoda simple 

rozděluje oblast rovnoměrně ve směrech specifikovaných v parametru simpleCoeffs. Dalším 

možným rozdělením je heirarchical, která je identická se simple, ale uživatel může 

specifikovat pořadí os. Zbývají metody rozdělení scotch, metis a manual. Scotch metoda 

nevyžaduje geometrický vstup od uživatele a minimalizuje počet procesorových hranic a 
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můžeme zadat váhu pro každý procesor volitelným slovem processorWeights. Metis rozdělí 

síť pomocí METIS algoritmu (placený) a poslední metodou je manual, což je manuální 

rozdělení sítě, kde uživatel musí specifikovat pro každou buňku sítě procesor. 

 Pro spuštění úlohy v paralelním režimu je důležité rozdělit výpočetní síť na tolik částí, 

kolik je k dispozicí celkově procesorů. V případě tohoto výpočtu bylo k dispozici osm 

výpočetních jednotek a každá obsahovala jeden procesor s jedním jádrem. Síť znázorněna na 

obrázku 5-7 je dvojrozměrná (třetí rozměr má pouze 1 buňku) a znázorňuje polovinu hořáku 

(menší zátěž pro výpočet), protože se dá předpokládat že plamen je osově symetrický. V ose y 

je tedy jen jedna buňka, to znamená že není potřeba rozdělovat síť v této ose. Jelikož většina 

chemických reakcí bude probíhat na levé části sítě, je vhodné síť rozdělit na osm částí ve 

směru osy z. Tím se dosáhne rovnoměrného zatížení a využití všech početních jednotek, které 

jsou k dispozici. Síť se rozdělila dle metody simple na osm rovnoměrných částí. Do položky 

numberOfSubdomains bylo taktéž vepsáno číslo osm (celkový počet použitých procesorů). 

 

 

Obrázek 5-7 Výpočetní síť 
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5.5.1 Spuštění výpočtu 

 Před samotným spuštěním výpočtu, je vhodné říci, že pomocí nového řešiče 

OpenSMOKE je potřeba úlohu nejprve předpočítat na jednom počítači a poté ji spustit 

paralelně. A to z důvodu použití knihovny pro zapálení, kterou řešič může použít pouze pro 

výpočet na jednom počítači a použít k tomu jen jeden procesor. Ve složce s úlohou, která 

může být pojmenována jakkoliv se nacházely pouze tři složky a to složka 0/, constant/ a 

system/. Nyní bylo důležité provést úpravu v souboru controlDict (složka system/), v němž 

bylo potřeba povolit poslední řádek s názvem knihovny ("libmyBCs.so") a to odstraněním 

dvou lomítek (//). Výpočet se tedy spustil na jednom počítači a po jeho dokončení se adresář s 

názvem posledního času, složky system/ a constant/ přesunuli na MASTER výpočetního 

CLUSTERu. Na CLUSTERu se již bude úloha počítala paralelně, a proto bylo taktéž důležité 

ve stejném souboru controlDict zakázat knihovnu "libmyBCs.so", jinak by nebylo možno 

výpočet paralelně spustit. 

 Samotné spuštění úlohy na jednom počítači se spustil z prostředí terminálu, z adresáře 

s danou úlohou a to příkazem: 

 

 laminarSMOKE_0.13 

 

 Po skončení výpočtu, v tomto případě po třech sekundách, se výpočet ukončil. 

Samotné zapálení směsi proběhlo v čase 1,4 sekundy. Jak bylo zmíněno výše, poté bylo nutno 

adresář s názvem posledního času a další dva příslušné adresáře překopírovat na MASTER 

výpočetního CLUSTERu. Další numerické výpočty tedy probíhaly již paralelně. Před 

samotným spuštěním výpočtu paralelně bylo vhodné počítači „říci“ které všechny výpočetní 

jednotky se do výpočtu zapojí. A to vytvořením souboru libovolného pojmenování (v mém 

případě machineFile, aby bylo zřejmé, že se jedná o soubor s počítači, do kterého se napišou 

IP adresy daných výpočetních jednotek a počet procesorů (nebo jader procesorů) v nich 

obsažených (pokud počítač obsahuje jen jeden jednojádrový procesor nemusí se vyplňovat za 

IP adresou nic). Soubor se může umístit kamkoliv v počítači, ovšem mé doporučení je umístit 

jej do adresáře s řešičem a nebo do samotného adresáře s úlohou (preferuji tuto možnost). 

Níže je uveden výpis ze souboru machineFile. 
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 192.168.1.130 

 192.168.1.131 

 192.168.1.132 

 192.168.1.133 

 192.168.1.134 

 192.168.1.135 

 192.168.1.135 

 192.168.1.135 

 

Celkový počet procesorů
1
 nesmí být menší, nebo větší než je uvedeno v souboru 

decomposeParDict (složka system/) v položce numberOfSubdomains. 

 Dalším krokem je rozdělení sítě na jednotlivé části. Síť se rozdělí na tolik částí kolik je 

uvedeno v souboru decomposeParDict v položce numberOfSubdomains. V adresáři s 

úlohou, opět z prostředí terminálu, se rozdělení
2
 provede příkazem: 

 

 decomposePar 

 

 Po rozdělení úlohy se v adresáři objeví složky s názvy processor0/, processor1/ atd., 

což značí, že je úloha rozdělená správně. Pro kontrolu je vhodné zkontrolovat, zda-li se ve 

vytvořené složce (jakékoliv) nachází adresář s časem. 

 Dalším krokem bylo nakopírování celé složky s úlohou na všechny NODy a to do 

umístění stejného jako je na MASTERu (stejný adresář). Pro usnadnění práce jsem proto 

                                                 
1
 Pokud jsou použity počítače s procesorem, používající technologii Hyper-Threading, což je technologie, která 

procesorům umožňuje paralelně zpracovávat úlohy. Jedná se o to, že pokud je v počítači procesor se dvěma 

fyzickými jádry, tak každé jádro dokáže zpracovávat dvě vlákna (jakoby dvě úlohy najednou). V systému se poté 

procesor hlásí jako čtyři jádra. Při paralelním výpočtu je nutné počítat pouze s fyzickými jádry procesoru. Proto 

je velmi důležité, zjistit kolik fyzických jader daný procesor obsahuje. Úloha by se sice spustila, pokud by byli 

do výpočtu zahrnuti i jádra „virtuální“, ale po čase by se úloha přerušila a ukončila. 

 
2
 Jestliže by bylo nutné již rozdělenou síť rozdělit z nějakého důvodu znovu, musí se smazat všechny složky s 

názvem processor0/, processor1/ atd. Aby se nemuselo takto zdržovat, je možné zadat příkaz: 
decomposePar -force 



 

44 

 

vytvořil skript, viz. příloha 4. Pokud by bylo nutné odstranit adresář s úlohou z jednotlivých 

NODů, vytvořil jsem i pro tento případ shellový skript, viz. příloha 5. 

 Po dokončení kopírování je možné již samotný výpočet spustit a to příkazem (opět z 

prostředí terminálu z adresáře s úlohou) z MASTERu: 

 

 mpirun --hostfile machineFile -np x laminarSMOKE_0.13.mpi 

-parallel > log & 

 

Kde: 

 mpirun    úloha se bude spouštět přes MPI 

 --hostfile   program bude používat soubor se seznamem PC 

 machineFile   název souboru, v něm je seznam PC 

 -np x    kde x je počet procesorů použitých pro výpočet 

 laminarSMOKE_0.13.mpi název binárního souboru který bude úlohu řešit 

 -parallel    bude použit paralelní výpočet 

 > log &    vše se bude zapisovat do souboru log 

 

 Během výpočtu se jednotlivé časy ukládaly do složek s názvem identickým jako je čas 

samotný (1,5 sekundy se bude jmenovat 1.5). Časy se ukládaly do konkrétného adresáře na 

konkrétním počítači, čili na MASTERu do adresáře processor0/, na NODE1 do adresáře 

processor1/ a tak dále. Délka výpočtu se odvíjí od počtu použitých procesorů a také záleží na 

složitosti sítě, počtu buněk v ní a také jak moc bude síť zhuštěna. Dalším neméně důležitým 

aspektem je použitý mechanismus chemické kinetiky oxidace methanu. 
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5.6 Post-processing 

 Aby bylo možné data z numerické simulace hoření methanu vyhodnotit, bylo nutným 

krokem spojit všechny výsledky z jednotlivých NODů a MASTERu dohromady. Jelikož se 

výsledky ukládaly na různých NODEch v adresáři s úlohou do různých složek, bylo potřeba 

nakopírovat pouze dané složky s výsledky na MASTER. Čili z NODE1 nakopírovat či 

přesunout adresář processor1/ do adresáře s úlohou na MASTER, z NODE2 processor2/, z 

NODE3 processor3/ a tak dále až po poslední složku. Jelikož by to byla práce zdlouhavá, 

zvlášť pokud by se jednalo například o CLUSTER obsahující 200 výpočetních jader, vytvořil 

jsem pro tento účel jednoduchý shellový skript viz. příloha 6. Po dokončení kopírovaní bylo 

již možné nashromážděné data na MASTERu spojit dohromady příkazem v terminálu (opět je 

nutné nacházet se v adresáři s úlohou): 

 

 reconstructPar 

 

Data se při spojování ukládají přímo do složky s úlohou na MASTERu. 

 Zpracování dat v grafickém nástroji ParaView není vhodné zpracovávat na 

MASTERu. Jedním z důvodu je ten, že pokud na MASTERu poběží další úloha, jeho výkon 

bude snížen. Post-processing potřebuje relativně vysoký výkon PC a to jak početní, 

paměťový, tak hlavně i grafický. Grafickou práci s daty, jejich vyhodnocování a zároveň 

počítání úlohy by mohlo být prováděno na počítači obsahující více-jádrový procesor, kdy 

jedno, nebo více jader by nebylo zahrnuto do výpočtu. Výsledky byly zkopírovány na počítač 

o dostačujícím výkonu. Jednalo se o tří-jádrový procesor AMD Athlon(tm) II X3 435 s taktem 

2,9 GHz každého jádra, s celkovou pamětí DDR2 RAM 4 GB s taktem 800 MHz, grafickou 

kartou (potřebnou pro grafické simulace) ATI Radeon HD4850 s pamětí 512 MB, diskem o 

kapacitě 250 GB (7200 rpm) a operačním systémem Ubuntu 12.04.2 LTS (64bit). V případě, 

že by operační paměť nestačila, počítač by začal využívat odkládací oddíl na pevném disku 

jako dočasnou operační paměť. Tento odkládací oddíl může být zvětšen, popřípadě může být 

použitý jiný disk, či flash disk jako odkládací prostor a tím zvýšit prostor pro dočasné 

ukládání dat.  
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Nástroj ParaView se spouští ze složky s úlohou s poskládanými daty, příkazem: 

 

 paraFoam 

 

Nyní se spustil nástroj, ve kterém je možno manipulovat a pracovat s daty. Cílem je vytvořit 

grafickou simulací hoření a poté z jednotlivých snímků vytvořit video a grafy. Video se dále 

využije v programu MATLAB. 

 

 

Obrázek 5-8 nástroj ParaView a jeho grafická podoba 

 

 Na obrázku 18-1 je již grafická podoba nástroje ParaView a jde zde vidět i profil 

početní sítě. V tomto nástroji je možno prohlížet si jednotlivé časové snímky, spustit 

grafickou simulaci chování plamene a analyzovat jeho chování. Další z možností je tvorba 

grafů, popřípadě uložení dat do přehledné tabulky, či uložení jednotlivých snímků simulace. 
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5.6.1 Tvorba videa z jednotlivých snímků 

 Jelikož data byla dále vyhodnocována v programu MATLAB, nutným krokem tedy 

bylo posledních sto snímků reakce spojit do videa. Sto snímku bylo zvoleno proto, jelikož v 

tomto čase (poslední sekunda) byla oscilace plamene již ustálená a pravidelná. Pro co nejvyšší 

kvalitu se zvolil bezztrátový codec huffyuv. K tomu účelu bylo nutným krokem doinstalovat 

program ffmpeg (v operačním systému Ubuntu lze doinstalovat přes správce software). V 

adresáři s posledními snímky reakce spustíme skrze terminál příkaz pro vytvoření videa z 

jednotlivých snímků. 

 

 ffmpeg -i img.%4d.png -vcodec huffyuv video.avi 

 

Kde ffmpeg -i spouští program, img.%4d.png znamená, že se jedná o čtyři čísla v názvu, která 

se mění a dále už následuje -vcodec huffyuv, což je použití daného codecu (v tomto případě 

se jednalo o bezztrátový codec) a poslední je název videa a formát, ve kterém se má video 

uložit. V příloze 7 je uveden skript pro následné zpracování (post-processing) obrazových dat 

v nástroji MATLAB. Tento postup zpracování výsledků numerických simulací je analogický 

k postupu aplikovanému při post-processingu experimentálních dat [19]. Daný postup 

zahrnuje: 

a) výběr datové oblasti (obdélníkového tvaru) 

b) převod hodnot pixelů v 8-bit hloubce 

c) výpočet časově průměrované (střední) hodnoty jednotlivých pixelů 

d) výpočet hodnoty standardní odchylky pro jednotlivé pixely 

e) provedení rychlé Fourierovy transformace (FFT) v každém pixelu 

f) stanovení hlavní frekvence oscilace a příslušné spektrální intenzity (amplitudy) 

g)  vizualizace výsledků (grafické zobrazení lokálních středních hodnot, standardních 

odchylek, hodnot hlavní frekvence a amplitudy na hlavní frekvenci oscilace plamene) 
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5.7 Výsledky a diskuze 

 Úloha byla zadána při průtoku paliva 1,5 cm/s, které bylo předehřáté na teplotu 400 K 

a rychlost okolního vzduchu byla 10,7 cm/s. Po ukončení numerického výpočtu oxidace 

methanu, bylo z výpočtu použito pro analýzu, jak již bylo zmíněno, pouze posledních sto 

snímků (celá simulace trvá dvacet sekund, čemuž odpovídá dva tisíce snímků), které byly 

následně analyzovány v nástroji ParaView a vytvořil jsem video pro další analýzu v nástroji 

MATLAB. Po spuštění grafické simulace hoření v ParaView bylo vidět, že plamen osciluje 

skoro v celé své velikosti a tím se liší od laboratorních experimentů (Obrázek 5-10 (a), (b)) a 

numerických simulací provedených již dříve [19]. Tato odchylka mohla být způsobena 

zvoleným rychlostním profilem. V tomto případě byl zvolen profil cylindrický. Další 

vyhodnocení pomocí grafického výstupu z nástroje MATLAB ukázalo, že frekvence 

oscilování je 11 Hz, což je méně než při experimentu laboratorním, kde byla frekvence 

oscilace přibližně 16 Hz a taktéž méně, než při numerické simulaci v nástroji ANSYS Fluent 

[20], [21], kde frekvence oscilování plamene byla přibližně 18 Hz. Při laboratorním 

experimentu plamen osciloval jen přibližně ve své špičce, jak je znázorněno na obrázku 5-9. 

Při simulaci laminárniho plamene oxidace methanu v nástroji OpenFOAM®, jde vidět z 

obrázků 5-11, 5-13, 5-15, 5-17, 5-19, že plamen osciluje prakticky v celé své velikosti. Z 

konečných dat jsem vytvořil pomocí nástroje MATLAB, několik grafických výstupů 

zobrazených na obrázcích 5-12, 5-14, 5-16, 5-18, 5-20, konkrétně se jednalo o hodnoty oxidu 

uhličitého (CO), oxidu uhelnatého (CO2), vodní páry, teploty a rychlosti, která může velmi 

ovlivnit výsledek numerické simulace. Rychlost byla vyhodnocována pomocí grafů přímo v 

nástroji paraView v různých místech sítě. Konkrétně těsně při výstupu paliva z hořáku v dané 

desetině sekundy. Největší podobnost plamene se dá vyjádřit pomocí oxidu uhelnatého (CO), 

protože se jedná o meziprodukt, který vzniká a zaniká v průběhu spalování tudíž nezůstává v 

oblasti hoření jako je tomu u konečný produktů. Odlišné výsledky mohou být ovlivněny 

zvoleným rychlostním profilem. Následné kroky budou směřovat k použití parabolického 

profilu, který více odpovídá realitě. Jedním z dalších důvodů proč jsou výsledky odlišné, 

může být i fakt, že při simulaci v nástroji ANSYS Fluent je počítáno s palivem od vstupu do 

hořáku až po jeho konec jako s hydrodynamickým profilem.  
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Obrázek 5-9 Oscilace plamene laboratorního experimentu 

 

 

    

 (a) (b) 

Obrázek 5-10 Grafický výstup laboratorního experimentu (a), laboratorní experiment (b)    
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Obrázek 5-11 Oscilace plamene - zobrazeno pomocí oxidu uhelnatého (CO) 

 

 

Obrázek 5-12 Grafický výstup zobrazení oxidu uhelnatého (CO) 
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Obrázek 5-13 Oscilace plamene - zobrazeno pomocí oxidu uhličitého (CO2) 

 

 

Obrázek 5-14 Grafický výstup zobrazení oxidu uhličitého (CO2) 
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Obrázek 5-15 Oscilace plamene - zobrazeno pomocí teploty 

 

 

Obrázek 5-16 Grafický výstup zobrazení teploty 
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Obrázek 5-17 Oscilace plamene - zobrazeno pomocí rychlosti 

 

 

Obrázek 5-18 Grafický výstup zobrazení rychlosti 
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Obrázek 5-19 Oscilace plamene - zobrazeno pomocí vodní páry 

 

 

Obrázek 5-20 Grafický výstup zobrazení vodní páry 
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6 Závěr 

 Numerické simulace pomocí nástrojů CFD modelování se v současnosti stále více a 

častěji využívají v různých odvětvích průmyslu, v požární bezpečnosti, ale také i v 

bezpečnostním inženýrství. Díky těmto numerickým simulacím a modelům, při zadání 

konkrétních okrajových podmínek a znalosti geometrie, jsme schopni simulovat chování 

plamene a taktéž mít konkrétní přehled o tvorbě nebezpečných meziproduktů a produktů, 

vznikajících při hoření. Na základě těchto numerických simulací a následnému vyhodnocení 

dat, mohou být navrženy konkrétní opatření, popřípadě zajistit bezpečnější konstrukce a 

návrhy například hořáků, či spalovacích komor. Díky takto získaným poznatkům je teoreticky 

možné dosáhnout efektivnějšího spalování paliva a omezit nepříznivé vlivy spalovacích 

procesů na bezpečnost a životní prostředí. Simulace průmyslových požárů a nebezpečných 

projevů hoření při havarijních situacích, je další z možných aplikací nástrojů matematického 

modelování daného typu. Veškeré tyto jevy zahrnují turbulentní procesy spalování, při nichž 

je reakční kinetika v daném prostředí značně ovlivněna interakcemi fyzikou proudění 

(především vyskytujícími se virovými strukturami). Komplexní problém interakce chemické 

kinetiky a fluidní dynamiky tekutin je možno zkoumat experimentálně v laboratorních 

podmínkách i za pomoci numerických simulací. Kombinace těchto dvou přístupů (srovnání 

experimentálních dat a výsledků výpočetních simulací) umožňuje stanovení prediktivních 

schopností nástrojů matematického modelování, případně zvýšení kvality předpovědi. 

Důležitým aspektem pro určení vlivu zjednodušujících předpokladů je přitom nalezení přímo 

srovnatelných, tzn. kvantitativně měřitelných a zároveň výpočtem stanovitelných veličin. 

 V rámci této diplomové práce jsem navázal na soubor experimentů a numerických 

simulací v rámci Akce COST CM0901. Jedná se o případ laminárního, neustáleného hoření, 

nepřimíseného osově symetrického plamene pohárkového hořáku, které jsem simuloval 

pomocí zcela nově dostupného řešiče a ve spolupráci s jeho tvůrci (Politecnico di Milano). 

Pro tyto účely jsem implementoval globální mechanismus oxidace methanu, vybraného na 

základě testování výpočetní simulace v 1D prostředí. Tímto postupem jsem dosáhl výsledků 

srovnatelných s experimentálními daty i předchozími simulacemi. Zaznamenané rozdíly 

oproti experimentálně stanovené struktuře plamene je možné vysvětlit především přijatými 

zjednodušeními z hlediska hydrodynamiky a chemické kinetiky. Nicméně lze konstatovat, že 

globální model chemické kinetiky v tomto případě posloužil jako vhodné přiblížení struktury 

plamene pro ladění okrajových podmínek v rámci přípravné fáze pro uplatnění detailní 

chemické kinetiky. 
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Příloha 1: Výsledky testování nepředmíseného plamene globálních mechanismů s detailním 

 

 

Obrázek 1 příloha 1 Graf teploty - nepředmísený plamen 

 

 

 

Obrázek 2 příloha 1 Graf reaktantů - nepředmísený plamen 
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Obrázek 3 příloha 1 Graf produktů - nepředmísený plamen 
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Příloha 2: Výsledky testování předmíseného plamene globálních mechanismů s detailním 

 

 

Obrázek 1 příloha 2 Graf teploty - předmísený plamen 

 

 

Obrázek 2 příloha 3 Graf reaktantů - předmísený plamen 
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Obrázek 3 příloha 2 Graf produktů - předmísený plamen 
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Příloha 3: 

 

 

 



 

Stránka 1 z 1 

 

Příloha 4: Skript pro nakopírování úlohy na všechny NODy 

 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.131:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.132:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.133:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.134:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.135:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.136:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

scp -r Parall-IgnitionPar/ 

cml@192.168.1.137:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/ 

 

  

Parall-IgnitionPar   název složky s úlohou 

cml     jméno počítače 
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Příloha 5: Skript pro vymazání úlohy ze všech NODů 

 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.131 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.132 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.133 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.134 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.135 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.136 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

ssh -o ConnectTimeout=3 cml@192.168.1.137 'rm -r 

/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-IgnitionPar/' 

 

 

Parall-IgnitionPar  název složky s úlohou 

cml     jméno počítače 
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Příloha 6: Skript pro zkopírování potřebných složek z NODů na MASTER 

 

scp -r 

cml@192.168.1.131:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor1/ Parall-IgnitionPar/ 

scp -r 

cml@192.168.1.132:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor2/ Parall-IgnitionPar/ 

scp -r 

cml@192.168.1.133:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor3/ Parall-IgnitionPar/ 

scp -r 

cml@192.168.1.134:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor4/ Parall-IgnitionPar/ 

scp -r 

cml@192.168.1.135:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor5/ Parall-IgnitionPar/ 

scp -r 

cml@192.168.1.136:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor6/ Parall-IgnitionPar/ 

scp -r 

cml@192.168.1.137:/home/cml/OpenFOAM/OpenSMOKE/Cases/Parall-

IgnitionPar/processor7/ Parall-IgnitionPar/ 

 

 

Parall-IgnitionPar  název složky s úlohou 

cml     jméno počítače 
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Příloha 7: Skript pro obrazovou akvizici v nástroji MATLAB 

clear all 

close all 

clc 

%Set path 

avi = 

'/Users/vaclavnevrly/Documents/MATLAB/OF_surfaces/videa/speed.

avi'; 

%% Load *.avi file 

obj = VideoReader(avi); 

nf = obj.NumberOfFrames 

h=obj.Height; 

w=obj.Width; 

%% Read pixel intensities 

minh=41 

maxh=800 

minw=504 

maxw=798 

roih=maxh-minh; 

roiw=maxw-minw; 

zeroseq = zeros([roih roiw nf]); 

seqgrey=zeroseq; 

for cv = 1:nf 

frmRGB = read(obj,cv); 

seqgrey(1:roih,1:roiw,cv)= 

frmRGB((minh+1):maxh,(minw+1):maxw,1); 

end 

seqgrey2=double(seqgrey); 

aver=mean(seqgrey2,3); 

vari=var(seqgrey2,0,3); 

stan=std(seqgrey2,0,3); 



 

Stránka 2 ze 3 

 

%% FFT 

% total time of sequence 

tbegin=0.0 

tfinal=1.0 

tau=tfinal-tbegin 

% average timestep between frames 

sampleperiod=tau/nf 

f = fft(seqgrey2,[],3); 

ef = f(:,:,2:size(f,3)); 

[amplitude,idfreq] = max(abs(ef),[],3); 

stdamplitude = sqrt(mean(abs(ef).^2,3))+1e-20; 

normamplitude = amplitude./stdamplitude; 

minsignaltonoise = 2 

phenomenaperiod = 0.05 

amplitude(normamplitude<minsignaltonoise) = 0; 

phase(normamplitude<minsignaltonoise) = 0; 

freq=idfreq/(nf*sampleperiod); 

%if freq<2/phenomenaperiod 

%   freq=1/sampleperiod - idfreq/(nf*sampleperiod); 

freq(normamplitude<minsignaltonoise) = 0; 

%% Plots 

figure 

colormap gray 

set(gca,'YDir','normal') 

subplot1 = subplot(1,4,1); 

imagesc(aver) 

title('Average [a.u.]') 

subplot2 = subplot(1,4,2); 

imagesc(vari) 

%title('Variance [a.u.]') 
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%subplot3 = subplot(1,5,3); 

%imagesc(stan) 

title('Standard deviation [a.u.]') 

subplot4 = subplot(1,4,3); 

imagesc(freq) 

title('Frequency [Hz]') 

subplot5 = subplot(1,4,4); 

imagesc(amplitude) 

title('Amplitude [-]') 

%Colorbars 

colorbar('peer',subplot1); 

colorbar('peer',subplot2); 

colorbar('peer',subplot4); 

colorbar('peer',subplot5); 

%colorbar('peer',subplot5); 

 


