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Anotace 

 

DOBEŠ, Josef. Možnosti modelování akustických jevů. Katedra hydromechaniky 

a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava. 235 stran, 83 

obrázků, 6 tabulek, 57 příloh. Školitel: prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. 

 

Disertační práce je zaměřena na identifikaci akustických jevů generovaných obtékáním 

tělesa vzduchem a vytvoření metodiky pro použití experimentálních a matematických metod. 

V úvodu práce je uvedena teorie k šíření akustických jevů a jejich vnímání lidským uchem. 

V další části je popsána teorie k modelování aerodynamického pole, které slouží jako vstupní 

data pro výpočet akustické části úlohy. K modelování akustického pole jsou použity akustické 

analogie. V experimentální části úlohy jsou realizována měření pro aerodynamické a akustické 

pole na aerodynamickém tunelu. Měření aerodynamického pole je provedeno pomocí sond 

žárového anemometru, měření akustického pole pomocí mikrofonu s kónickým kuželem. 

V závěru této části disertační práce je uveden rozbor a stanovení nejistot experimentálních 

měření. Numerické modelování aeroakustické úlohy spočívá ve vytvoření matematického 

modelu v programu Ansys Fluent užitím Ffowcs-Williamsovy a Hawkingsovy akustické 

analogie (FW-H), který je v současné době standardem pro modelování takových komplexních 

úloh. Navíc byla vytvořena metodika pro modelování tohoto problému ve volně šiřitelném 

programu OpenFOAM 3.0.x užitím Curleho akustické analogie. Jako základní úloha pro 

komplexní řešení aeroakustické úlohy je vybrána úloha obtékání válce. Vybraná úloha je 

řešena jako dvourozměrná (2D) a třírozměrná (3D) úloha. Jako doplňková úloha je v příloze 

vypracována metodika řešení 3D úlohy obtékání koule. Na závěr této kapitoly je uvedeno 

porovnání numerických výsledků s experimentálně získanými daty a porovnání mezi 

matematickými modely v různých výpočetních programech. V poslední části disertační práce 

jsou zhodnoceny možnosti optimalizace obtékané součásti za účelem snížení hlučnosti. Na 

závěr je uvedeno celkové shrnutí práce, posouzení dosažených výsledků, také jsou zmíněny 

možnosti průmyslové využitelnosti dosažených výsledků a určitá doporučení pro další rozvoj 

řešení této problematiky v oblasti numerického modelování a experimentálních měření. 

 

Klíčová slova: aeroakustická úloha, obtékání válce, OpenFOAM, Ansys Fluent, Curleho 

analogie, Ffowcs-Williamsova a Hawkingsova analogie, žárová anemometrie, mikrofon, 

vibrace. 

  



Annotation 

 

DOBEŠ, Josef. The Possibilities of Modelling Acoustic Phenomena. Department of 

Hydromechanics and Hydraulic Equipment, Faculty of Mechanical 

Engineering, Technical University of Ostrava. 235 pages, 83 figures, 6 

tables, 57 supplements. Tutor: prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. 

 

The dissertation thesis is focused on the identification of the aeroacoustic phenomena 

generated by the flow around the body by air and creating the methodology for using 

experimental and mathematical methods. In the introduction of thesis, the theory of acoustic 

phenomena and their perception by the human ear are presented. In the next section, the 

theory of the modelling of the aerodynamic field, which serves as input data for the acoustic 

part of the task, is described. For the acoustic field modelling acoustic analogies are used. In 

the experimental part of the task the measurements for aerodynamic and acoustic field on the 

wind tunnel are realized. The aerodynamic field measurement is performed by the hot-wire 

anemometer probe. The acoustic field measurement in the experimental mechanism is done 

by the microphone with conical cone. In conclusion of this part of the thesis an analysis and 

assessment of uncertainties of experimental measurements are executed. The numerical 

modelling of the aeroacoustic task consists in the creation of the mathematical model in Ansys 

Fluent using by Ffowcs-Williams and Hawkings acoustic analogy (FW-H) which is currently the 

standard for the modelling of such a complex task. In addition, the methodology for modelling 

the problem in freely distributed software OpenFOAM 3.0.x using Curle acoustic analogy was 

created. As the basic task for the complex solution of the aeroacoustic task the flow around 

the cylinder is selected. The selected task is solved as a two-dimensional (2D) and three-

dimensional (3D) task. As a complementary task in the appendix, the methodology of solution 

3D task flow around the sphere is elaborated. At the conclusion of this chapter the comparison 

of the numerical results with experimentally obtained data and comparison between 

computational programs are performed. In the last section of the dissertation thesis the brief 

summary of the optimization options is performed for the flow around obstacle in order to 

decrease the noise. At the end of this thesis, the summary of the thesis, the evaluation of the 

achieved results, the possibilities of industrial applicability of the results and some 

recommendations for further solution development in the numerical modelling and 

experimental measurement fields are listed. 

 

Keywords: aeroacoustic task, flow around the cylinder, OpenFOAM, Ansys Fluent, Curle 

analogy, Ffowcs-Williams & Hawkings analogy, hot-wire anemometer, microphone, vibration. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

V této disertační práci může nastat kolize značení veličin z důvodů využitého označení 

z různých zdrojů literatury. Tam kde k této situaci může dojít, je v textu podrobně vysvětlena 

daná veličina. 

 

Dále některé pojmy či zkratky nejsou překládány, protože neexistuje český ekvivalent 

těchto pojmů. 

 

Označení Název veličiny Jednotka 

AC oblast korelace [m2] 

BPF Blade Pass Frequency [Hz] 

Co Courantovo číslo [1] 

CD, CX, Cd odporový koeficient [1] 

CL, CY, Cl vztlakový koeficient [1] 

CP tlakový koeficient na obtékaném tělese [1] 

Cμ koeficient turbulentního modelu [1] 

CPU výpočetní čas centrální procesorové jednotky [s] 

E, EAD napětí, rozsah A/D převodníku (analogově digitální) [V] 

FD, FL odporová síla, vztlaková síla působící na těleso [N] 

FX, FY síla ve směru osy x, ve směru osy y [N] 

H (f) Heavisideova funkce [1] 

I (y⃗ ) lokální příspěvek k celkovému akustickému výkonu [kg·m3·s-3] 

IT intenzita turbulence [%] 

L lokální intenzita síly [kg·m-1·s-2] 

LP akustický výkon [dB], [dB(A)] 

L1, L2 délkové měřítko [m] 

Ma Machovo číslo [1] 

N koeficient středované turbulentní rychlosti,  

počet prvků, počet bodů 

[1] 

N Normální rozdělení pro rozložení náhodných chyb [1] 

O obvod průtočné plochy [m] 
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P pravděpodobnost, hladina pravděpodobnosti [%], [1] 

PA, Pref akustický výkon k jednotce objemu turbulence [W·m-3] 

P̅ij středovaný tenzor tlakového napětí [Pa] 

Qv objemový průtok [m3·s-1] 

R univerzální plynová konstanta [J·mol-1·K-1] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

R20 předžhavený odpor [Ω] 

S, SX, SY plocha, plocha ve směru osy X, osy Y [m2] 

SPL hladina akustického tlaku [dB], [dB(A)] 

St Strouhalovo číslo [1] 

T časový interval [s] 

TC teplota [°C] 

T̅ij středovaný Lighthillův turbulentní napěťový tenzor [Pa] 

TK absolutní teplota [K] 

TN teplota při technickém normálním stavu [K] 

U rychlost, rozšířená nejistota měření [m·s-1], [1] 

V konvektivní rychlost [m·s-1] 

X, Y, Z; x, y, z souřadnice kartézského souřadného systému [m] 

X naměřená veličina, náhodná chyba [1], [1] 

ZJ zdroje dílčí chyby [1] 

   

a0, a rychlost zvuku ve vzduchu, rychlost zvuku [m·s-1] 

b počet lopatek [1] 

d, dV/dK, D, dH průměr, průměr válce/koule, hydraulický průměr [m] 

e Eulerovo číslo [1] 

f frekvence, označení zdrojového povrchu hluku [Hz], [kHz], [1] 

fi složka vektoru vnější objemové síly [N] 

fVS frekvence odtrhávání vírů [Hz] 

g tíhové zrychlení [m·s-2] 

h míra přesnosti [1] 
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k kinetická turbulentní energie [m2·s-2] 

kU koeficient rozšíření nejistoty měření [1] 

l charakteristický rozměr, délka [m] 

lT délkové turbulentní měřítko [m] 

log
10

 dekadický logaritmus [1] 

n rozlišení A/D převodníku (analogově digitální) [bit] 

n počet měření, normálový vektor [1], [1] 

nM počet otáček motoru [ot∙min-1] 

nj j-tá složka jednotkového normálového vektoru [1] 

p tlak, kinematický tlak  [Pa], [m2·s-2] 

p
A
 akustický tlak, atmosférický tlak [Pa] 

p
REF

 referenční akustický tlak [Pa] 

p'
RMS

 efektivní hodnota tlaku [Pa] 

r poloměr, směrový vektor [m] 

rP měrná plynová konstanta [J·kg-1·K-1] 

s, s2 výběrová směrodatná odchylka, výběrový rozptyl [1] 

t čas [s] 

u, uref rychlost, referenční rychlost [m·s-1] 

uA, uB, uC nejistota měření, typ A, typ B, celková nejistota [1] 

uZJ dílčí nejistota [1] 

E

u




 gradient křivky ochlazovacího zákona [m∙s-1∙V-1] 

v̅ středovaná složka rychlosti na povrchu tělesa [m·s-1] 

v̅n středovaná normálová složka rychlosti na povrchu [m·s-1] 

y hustota rozdělení pravděpodobnosti [1] 

y+ bezrozměrné kritérium pro numerickou síť [1] 

zJ,MAX maximální změna odchylky [1] 

   

  konstanta akustického modelu [1] 

  adiabatická konstanta [1] 
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  relativní chyba [%] 

ij  Kroneckerovo delta [1] 

 f   Diracova delta funkce [1] 

  rychlost disipace [m2·s-3] 

  úhel, úhlová souřadnice, maximální úhel [°] 

  vlnová délka  [m] 

  dynamická viskozita [Pa·s] 

N  dynamická viskozita za technického normálního 

stavu 

[Pa·s] 

t  turbulentní viskozita [Pa·s] 

  kinematická viskozita [m2·s-1] 

T , ~  turbulentní viskozita, modifikovaná turbulentní 

viskozita 

[m2·s-1] 

  Ludolfovo číslo [1] 

  hustota tekutiny [kg·m-3] 

 , 2  směrodatná odchylka, rozptyl [1] 

ij  středovaný napěťový tenzor [Pa] 

  zpožděný čas, doba šíření [s] 

W  smykové napětí na stěně [kg·m-1·s-2] 

  úhel, úhlová souřadnice [°] 

  obecná skalární veličina [1] 

  směrodatná odchylka příslušného typu rozdělení [1] 

  úhlová frekvence, specifická rychlost turbulentní 

disipace 

[s-1] 

   

  poměr, absolutní chyba, rozdíl, rozsah [1] 

S  střední kvadratická chyba [1] 

Z  rozměr v ose Z [m] 
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Index: Význam indexu 

A akustická veličina 

EXP experiment 

L loading noise component – složka zdroje hluku z turbulentního režimu 

proudění 

MM matematický model 

N technický normální stav 

REF, ref referenční hodnota 

SPL hladina akustického tlaku 

T thickness noise component – složka zdroje hluku z mezní vrstvy  

  

f frekvence 

i index složky vektoru 

j, k sčítací index 

n index ve směru normály k povrchu 

r poloměr vzdálenosti 

t index turbulentní veličiny 

0 původní veličina, zdrojová veličina, veličina v neovlivněné oblasti 

  

Značka, zkratka: Vysvětlení značek, zkratek 

  parciální derivace 

  gradient, 





















zyx
,,  

D

Dt
 substanciální derivace 

̇   derivace veličiny podle času 

̅  časově středovaná složka veličiny 

′ fluktuační složka veličiny 

̂  označení vektoru směřujícího dovnitř tekutiny 

  

ASCII American Standard Code for Information Interchange - Americký 

standardní kód pro výměnu informací 
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A/D Analogově digitální převodník 

BEM Boundary Element Method 

BPM Brooks, Pope, Marcolini model 

CAA Computational Aeroacoustics 

CFD Computational Fluid Dynamics 

CFX Computational Fluid 

CFD-CAA Computational Fluid Dynamics - Computational Aeroacoustics 

CTA Constant Temperature Anemometry 

DDES Delayed Detached Eddy Simulation 

DES Detached Eddy Simulation 

DNS Direct Noise Simulation - Metoda přímé simulace hluku 

DNS Direct Numerical Simulation - Metoda přímé simulace 

DUK difuzor a část pro uklidnění proudění 

EPGM elektrické příslušenství s generátorem mlhy 

FDM Finite Difference Method - Metoda konečných diferencí 

FEM Finite Element Method - Metoda konečných prvků 

FFT Fast Fourier Transform - Rychlá Fourierova transformace 

FM frekvenční měnič 

FS full scale – plné měřítko 

FSI Fluid Structure Interactive 

FVM Finite Volume Method - Metoda konečných objemů 

FW-H Ffowcs-Williams and Hawkings 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning - Vytápění, větrání a klimatizace 

IDDES Improved Delayed Detached Eddy Simulation 

KET Kinetic Energy Transport 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench 

LDV Laser Doppler Vibrometr 

LEE Linearized Euler’s Equation 

LES Large Eddy Simulation - Metoda simulace velkých vírů 

LSB Least Significant Bit - Nejméně významný bit 

MH část chyby, udána v %, hodnoty měřené veličiny 

MHMR maximální hodnota měřicího rozsahu 

MNT měřicí notebook 

MP měřicí prostor 
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MSK mikrofon s kónickým kuželem 

NASA National Aeronautics and Space Administration - Národní úřad pro 

letectví a kosmonautiku 

NLAS Nonlinear Acoustics Solver 

OP ovládací panel 

PA Pulse analyzátor 

PD přední difuzor 

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes equations - Metoda Reynoldsových, 

časově středovaných, Navierových-Stokesových rovnic 

RNG Renormalization Group 

RSM Reynolds Stress Model 

RS484 komunikační port 

SAS Scale Adaptive Simulation 

SEA Statistical Energy Analysis 

SI Systéme International - Mezinárodně domluvená soustava jednotek 

fyzikálních veličin 

SNGR Stochastic Noise Generation and Radiation 

SST Shear Stress Transport 

TR dvouosé traverzovací zařízení 

URANS Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equations - Metoda 

nestacionárních Reynoldsových, časově středovaných, Navierových-

Stokesových rovnic 

USB univerzální sériová sběrnice 

VT ventilátor a tlumič 

V2F v2-f model 

WALE Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity 

WECC Western electricity coordinating council - Západoevropské kalibrační 

sdružení 

WMLES Wall Modeled Large Eddy Simulation 

2D dvourozměrný prostor 

3D trojrozměrný prostor 

  

rdg of reading - část chyby, udána v %, hodnoty měřené veličiny 
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1. Úvod do problematiky 

 

Ve své disertační práci se zabývám modelováním akustických jevů generovaných 

aerodynamickým polem, tj. prouděním tekutiny, přesněji vzduchu, okolo dané překážky. 

V dnešní době se velice dbá na dodržení hygienických limitů hladiny hluku jak ve venkovním 

prostředí (hluk z výrobních hal, letišť, dálnic, železnic v blízkosti obytných oblastí), tak také 

v prostorech, kde lidé pracují (pracovní stroje, klimatizace, ventilace) a samozřejmě 

v domácnostech. V posledních letech je velká snaha pomocí numerických simulací účinně 

snižovat hladinu hluku strojů či zařízení pod maximální přípustnou mez, která je většinou 

definována v normě či samotným zákazníkem. Často jsou tyto předpisy splněny již při návrhu 

stroje a zařízení, aniž by se výrobce úmyslně zaměřil na problematiku hlučnosti. Přesto 

výrobce vynakládá nemalé prostředky pro dosažení snížení hlučnosti daleko pod povolenou 

hladinu hluku a tím poskytuje zákazníkovi velkou přidanou hodnotu k finálnímu výrobku. 

 

Velkou kapitolou v oblasti modelování akustických jevů jsou akustické jevy generované 

obtékáním tělesa vzduchem. Tato oblast numerických simulací je často označována zkratkou 

CAA (Computational aeroacoustics), nebo také zkratkou CFD-CAA (Computational fluid 

dynamics – Computational aeroacoustics) [26]. Tyto numerické simulace se uplatňují 

především při řešení šíření akustických vln z jednotlivých komponent strojů (turbíny, zpětná 

zrcátka, křídla aj.), nebo se může jednat o vyšetřování šíření akustických vln při obtékání strojů 

jako celku, tedy automobilů, letadel, vlaků aj. Obtékáním vzduchu kolem automobilu nebo 

letadla (nebo jejich částí) se generují zvukové vlny, které se daným prostředím šíří dál až 

k přijímači (lidské ucho, mikrofon). Výsledkem řešení této úlohy by měla být tvarová 

optimalizace konstrukčního prvku tak, aby se snížila hladina akustického tlaku. 

 

Práce je zaměřená na numerické a experimentální modelování aeroakustického jevu. 

V části matematického modelování je vytvořen numerický model aplikovaný na vybrané 

aeroakustické úlohy. V rámci práce je zpracována metodika tvorby výpočetní sítě, testování 

modelů popisujících turbulentní režim proudění, specifikace okrajových a počátečních 

podmínek, řešení modelu akustické analogie a metodika vyhodnocení numerické simulace. 

V oblasti numerických simulací je využito dvou výpočetních nástrojů využívajících metodiku 

konečných objemů – variabilní, volně šiřitelný, program OpenFOAM a komerční software 

Ansys Fluent, přitom každý z nich využívá odlišného modelu akustické analogie. V části 

zabývající se experimentální prací jsou na aerodynamickém tunelu aplikovány dvě metody 

měření. První je zaměřena na měření v oblasti aerodynamického proudového pole kolem 

obtékaného tělesa. Zde je použita měřicí metodika žárové anemometrie a pro měření je možno 
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použít dva typy sond (jednodrátková, dvoudrátková). Výsledkem měření jsou rychlostní profily 

a profily intenzity turbulence za obtékaným tělesem. Toto měření slouží jednak k získání 

okrajových podmínek pro numerické simulace a také pro validaci s turbulentními modely 

a vyhodnocení kvality sítě u obtékaného tělesa při matematickém modelování. Druhá oblast 

měření je orientována na experimentální práci v oblasti akustického pole generovaného 

prouděním okolo obtékaného tělesa. Měření akustického pole je možné zaměřit na určení 

hladiny akustického tlaku pomocí mikrofonu s kónickým kuželem a na určení vibrací pomocí 

laserového Dopplerova vibrometru. Měření hladiny akustického tlaku slouží k validaci 

s výsledky numerického modelování akustické části úlohy vybranými akustickými modely. 

 

V rámci disertační práce jsou vybrány jednoduché aerodynamické úlohy, na kterých je 

vytvořena metodika řešení aeroakustické úlohy. Jedná se o obtékání válce a koule, které jsou 

vloženy do aerodynamického tunelu, který byl nad rámec disertační práce významně inovován 

a je umístěn na Katedře hydromechaniky a hydraulických zařízení Fakulty strojní, Technické 

univerzity Ostrava. 
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2. Přehled současného stavu řešení akustických jevů  

 

Akustické jevy jsou všude okolo nás a jsou vnímány buď pozitivně (hudba, film, přednes, 

mluva aj.), anebo negativně (hluk motorů, pracovních nástrojů a strojů, počítačů, domácích 

spotřebičů aj.). Výzkumy v této oblasti jsou velice nákladné i pro velké společnosti, proto jsou 

v poslední době intenzivně vyvíjeny metodiky zkoumání šíření akustických vln pomocí 

numerických simulací CFD kódem. Pro ověření metodiky je nutné k matematickému modelu 

dané problematiky mít vhodný experiment, který slouží k validaci výsledků mezi matematickou 

simulací a měřením. Tento experiment k matematickému modelu může být a často i je 

vyhotoven ve zmenšeném měřítku, což významně snižuje samotné náklady v oblasti výzkumu. 

 

V tekutinách se vlny šíří pouze podélně, zatímco v pevných látkách se mohou šířit jak 

podélné, tak i příčné akustické vlny [8], [38], [48]. S ohledem na fyziologické vlastnosti lidského 

ucha je možno akustické vlny rozdělit na infrazvuk (frekvence je nižší než 20 Hz), slyšitelný 

zvuk (frekvence v rozmezí 20 Hz až 20 kHz), ultrazvuk a hyperzvuk [33], [48]. 

 

Obecné základy teorie o akustických vlnách jsou obsáhle popsány v literaturách [33], [39], 

[47]. V publikacích je uvedeno odvození vlnové rovnice pro vzduch, dále jsou zde matematicky 

definované základní fyzikální parametry popisující šíření akustických vln (propustnost 

a odrazivost), jejich samostatná teorie, definování zdrojů akustických vln a specifika pro řešení 

určitých úloh (lopatkové stroje, motory apod.). Takto matematicky popsané šíření akustických 

vln tvoří základ pro numerické simulace prováděné pomocí CFD kódu. Řešení šíření 

zvukových vln je odrazovým můstkem pro optimalizaci proudění v nebo okolo dané překážky, 

kdy cílem je většinou snížit hladinu akustického tlaku při zachování ostatních výkonových 

parametrů. První z rozšiřujících prací v oblasti turbulence – generování hluku v subsonické 

a ultrazvukové oblasti jsou uvedeny v literaturách [22], [49]. V práci od autorů S. Sarkara 

a M. Y. Hussaina je využit hybridní přístup přímé simulace DNS (Direct Numerical Simulation) 

a následně je aplikována základní Lighthillova akustická analogie – porovnávají se zde 

vypočtené frekvence a akustické tlaky s experimentem (experiment v oblasti podzvukového 

proudění na trysce) [49]. V druhém zdroji, jehož autorem je J. R. Chamuel, je uvedena 

problematika interakce pevné látky a kapaliny (rozhraní led-voda) ovlivňující generaci 

zvukových vln a jejich následného šíření prostředím [22]. 

 

Obecné zaměření na numerické modelování akustiky je popsáno v mnoha příspěvcích 

zahraniční literatury. V citovaných pramenech je popsána teorie šíření vln obecně [5], [6], [7], 

[19], [60] a je zaměřena na implementaci Lighthillovy analogie pro jednoduché geometrie a na 
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numerické modelování akustických vln. Také jsou zde uvedeny postupy definování 

akustických zdrojů numericky [6] a vyšetřování akustických veličin a jejich verifikace 

s experimentem. Jako výpočetní nástroj je využit často např. program Ansys Fluent pro řešení 

aerodynamického pole a pro akustické pole je využíván software Actran nebo software 

Star-CD(CCM), potažmo kombinace programů Star-CCM/Actran. Na přesnost numerické 

simulace jsou zaměřeny literatury [40], [53], [61]. Dále je možno vyhledat literární prameny 

zabývající se metodikou SNGR (Stochastic noise generation and radiation) pro řešení 

akustického hluku [7], [10]. Shrnutí obecné problematiky aplikace CFD modelování na řešení 

aeroakustických úloh (predikce zdrojů a šetření šíření vln) je popsána v práci od autora 

D. Caridiho [17]. Jsou zde aplikovány a porovnány numerické modely pro modelování 

aerodynamického pole a následně akustického pole pro různé aplikace z průmyslu. Pro 

dvourozměrnou úlohu (2D) je zde řešena problematika kavitace a obtékání válce. Pro 

trojrozměrnou úlohu (3D) je vybrána úloha vrtule typu NASA (National aeronautics and space 

administration). Pro vyšetření aerodynamického pole z důvodu definování zdroje hluku je zde 

využit LES přístup (Large eddy simulation). 

 

Aplikace pro numerické modelování akustických jevů jsou různorodé a řeší širokou oblast 

strojírenství a průmyslu, dokazují to prameny [15], [20], [21], [36], [43], [45], [56]. V práci 

K. S. Brentnera a kolektivu [15] je popsáno odvození a porovnání numerických metod pro 

řešení akustického pole dle metodiky Ffowcs-Williams & Hawkings (FW-H) a dle Kirchhoffovy 

metody pro optimalizaci rotorů strojů. Je probrána problematika měření dané úlohy a specifika 

pro vyhodnocení této úlohy. Z pohledu akustických vln generovaných vibracemi pevné látky je 

zaměřena literatura od autorů S. Cara a A. Ramonda [20], kde je řešena úloha interakce pevné 

látky a média (vzduchu) generující akustické vlny. Obecná metodika řešení akustické úlohy 

s využitím softwarového prostředku Star-CD (dnes Star-CCM) pro výpočet aerodynamického 

pole je uvedena v pramenech [16], [43], pro řešení akustického pole je využit program Actran. 

Úloha je definována pro 2 clony v potrubí a je řešena jako 2D úloha [43]. Příklad z jiné oblasti 

- generováním hluku v oblasti metalurgie při výrobě železa v kyslíkovém konvertoru se zabývá 

studie S. Komarova [36]. Numerické modelování šíření akustických vln v jaderném reaktoru je 

zpracováno v příspěvku od F. Trujilla [56]. Vyšetření šíření akustických vln okolo kompresoru 

lednice je provedeno pomocí programu Ansys Fluent – modelování akustického pole a pomocí 

softwaru LMS Sysnoise – akustická část [45]. Numericky se modeluje i šíření akustických vln 

nejen ve vzduchu, ale i ve vodě [52] – pomocí metody konečných prvků FEM (Finite element 

method). Z dopravních prostředků se budeme v samostatném odstavci zaobírat problematikou 

aeroakustiky automobilů, zde ovšem stojí za zmínku práce Z. Suna a kolektivu [54] ohledně 

numerického modelování vysokorychlostních vlaků – predikce generovaného hluku od 
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samotného vlaku a následné šíření vln do okolí. Zde je využita metodika NLAS (Nonlinear 

acoustics solver) a pro výpočet zdrojů hluku se využívá přístup FW-H. V tomto článku je 

provedeno i reálné měření a výsledky CFD simulací s experimentem se velice dobře shodují. 

Studie ukazuje, že při rychlosti 300 km∙hod-1 je hluk v definované vzdálenosti 80 dB(A). Sonda 

pro měření hluku byla umístěna 25 m od boku vlaku a ve výšce 3 m nad kolejemi. 

 

Významné zaměření, z pohledu numerického modelování akustických jevů, je na turbíny 

a obecně na lopatkové stroje. Metodika modelování pro vylepšení výkonu a snížení 

generovaného hluku pro oblast větrných elektráren je pojednána v článku od M. Barona [9]. 

Zde se pomocí CFD/CAA simulací optimalizuje vlastní tvar lopatek vrtule. Je zde využit model 

BPM (Brooks, Pope, Marcolini). Dále se v článku porovnává reálný experiment (měření je 

provedeno v Bushlandu, ve státě Texas, USA) s numerickými daty. Obdobná problematika se 

řeší v příspěvku od S. Bormaleva [14], který se zabývá vývojem turbínových proudových 

motorů za účelem zachování účinnosti motoru při snížení akustického hluku – zde je 

modelování provedeno pomocí programu Ansys CFX. Důvodem této práce je snížení hluku 

z důvodů mezinárodních standardů pro pracovní prostředí při zachování co nejvyšší účinnosti. 

Optimalizace přinesla nový tvar lopatky motoru, který splňoval přísné podmínky dané normami 

již v období návrhu motoru. Příspěvek [18] popisuje CAA formulaci založenou na Lighthillově 

analogii implementovanou pomocí metody konečných prvků (FEM) na problematice řešení 

ventilátoru klimatizace. Je zde popsána obecně metodologie postupu řešení pomocí metody 

FEM pro ventilátory. Tento postup je vysvětlen na problému generování hluku při obtékání 

normalizovaného leteckého profilu Eppler 387. Pro toto numerické modelování 

aerodynamického pole je využit software FluidConnection, pro řešení akustického pole jsou to 

programy AcuSolve a Actran. Zdroje akustického pole pro ventilátor jsou rotačního typu. 

Vyšetřuje se vliv generovaného hluku ventilátorem na potrubí. 

 

Oblast zřejmě největšího uplatnění modelování akustických jevů a aeroakustických jevů 

je v automobilovém průmyslu. Prosazuje se jak v oblasti vnitřní, tak vnější aeroakustiky vozů. 

Do oblasti studie vnitřní aeroakustiky lze zahrnout především optimalizace klimatizace 

a chladicího systému HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) samotného vozu. 

Většinou se zde využívá programů Ansys Fluent a Actran. Výpočet aerodynamického pole se 

provádí LES metodou [13], [28], [41], [60]. Studují se zařízení jako celek nebo jen určité části 

potrubí jako např. vývod klimatizace do prostoru pro cestující [13]. Příklady práce pro 

optimalizaci proudění vzduchu, vyvedeného z klimatizace, kabinou a prostory přístrojové 

desky jsou literatury od autorů S. Détryho a J. Manera [28], [41]. V těchto pramenech jsou 

obsaženy i postupy měření akustického hluku a způsoby validace experimentu s numerickými 
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výsledky. Měření je provedeno mikrofonem ve vzdálenosti 1 m od výstupu klimatizace 

umístěného v přístrojové desce. Je zde zvolen dvojí přístup modelování - vyústění klimatizace 

bez regulačních klapek na konci potrubí a s klapkami. Vyhodnocuje se vliv samotných 

regulačních klapek na hluk generovaný ventilací. Komplexní řešení a optimalizace klimatizace 

[28], [41] jsou provedeny pomocí CFD kódu programem Ansys Fluent. Šíření akustických vln 

je řešeno programem Actran. Vyhodnocení akustického pole na komplexní geometrii 

klimatizace pomáhá najít největší zdroje hluku a geometricky upravit dané části tak, aby se 

snížila hladina celkového hluku již při návrhu přístrojové desky. Komplexní optimalizace řešení 

HVAC systému je spolu s experimentem provedeno pomocí kombinace softwarů Star-CD 

(model DES – Detached eddy simulation) a Actran [21]. Pomocí experimentálního měření byly 

zjištěny největší zdroje hluku – zde to byla 90° kolena pro vedení tekutiny. Ta byla následně 

podrobena numerickým simulacím a jejich tvar optimalizován. Byl zde užit hybridní přístup 

modelování CAA, kdy Lighthillova analogie je implementována pomocí FEM metody. 

Optimalizace se může týkat i dalších vnitřních částí vozů, jako např. potrubí přívodu paliva 

u naftových motorů, jak je uvedeno v práci B. V. Antwerpena [2]. Zde se propojuje modelování 

aeroakustiky a vibroakustiky. Vysoké tlaky u potrubí pro dopravu nafty do spalovacího prostoru 

způsobují vibrace a následně z těchto vibrací se šíří akustické vlny. Jako výpočetní nástroj zde 

byl využit program Nastran. Validace výsledků mezi experimentem a CFD simulací byly 

provedeny pro dvě teploty. Díky optimalizaci se snížila hladina hluku o více než 10 dB. 

 

Vnější aeroakustika vozů zahrnuje numerické modelování samostatně těchto prvků: 

A-sloupků (jeho tvaru a složitosti – těsnící pryž aj.), bočního zrcátka a bočního skla. Komplexně 

lze řešit všechny 3 prvky dohromady, tomu ovšem odpovídá již velká náročnost sítě 

a geometrie. Je možné nalézt i příspěvek od autora M. Gustafssona [32], který zahrnuje 

komplexní modelování akustických jevů – je zde počítána celá oblast okolo nákladního vozu 

značky Volvo. Jako zdroj je zde modelován motor – ten je modelován velice komplexně, model 

zahrnuje všechny pohyblivé součásti motoru. Modelován je metodou FEM programem Ansys. 

Následně se vyšetřuje deformace a šíření akustických vln skrze další části nákladního vozu – 

motorový prostor, kabina, podvozek atd. Simulace šíření akustických vln je řešena pomocí 

programu Actran. Numerickým modelováním se nalezly 3 hlavní zdroje hluku, kterými byly blok 

válců (hlučnost ~ 70 dB(A)), převodovka (~ 65 dB(A)) a hlava válců (~ 60 dB(A)). Validace 

mezi simulacemi a experimentem jsou provedeny pro 3 nastavení otáček motoru (600 min-1, 

1200 min-1 a 1900 min-1) a je vyhodnocena závislost SPL = f (f) (Sound pressure level vs. 

frequency – hladina akustického tlaku vs. frekvence) pro experiment i pro numerickou simulaci. 
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Modelováním hluku generovaného samotným A-sloupkem se zabývají mnozí autoři [27], 

[44]. CFD analýze je podroben samotný tvar A-sloupku a těsnící pryže předního skla. Testuje 

se pomocí softwaru Ansys CFX užitím SST (Shear stress transport) k-ω turbulentního modelu, 

SAS (Scale adaptive simulation) modelu, DES modelu a také pomocí vybraných LES modelů. 

Jsou provedena měření na různých, pevně definovaných místech a tato měření jsou 

podrobena porovnání s výsledky numerických simulací. Z celkových 4 testovaných profilů je 

díky těmto simulacím vybrán nejvhodnější – ten, který vykazuje nejnižší hladinu akustického 

hluku. Autor N. M. Murad [44] využívá komerční kód AVL Swift-CAA pro numerické řešení 

šíření zvukových vln na A-sloupku při 3 různých rychlostech. Aerodynamické pole je řešeno 

pomocí Swift-CFD kódu. 

 

Boční zpětné zrcátko automobilu je zkoumáno v mnoha případech [3], [4], [20], [62]. Zdroje 

uvádí problematiku řešení obtékání, definování zdrojů akustického hluku a samotné numerické 

modelování šíření akustických vln. Pro numerické řešení definují nestacionární úlohu 

nestlačitelné kapaliny - DES a LES modely. Velký důraz kladou na tvorbu sítě a správnou 

interpretaci výsledků numerických simulací. Pro modelování šíření zvukových vln využívají 

dvou přístupů: FW-H metody a metody BEM (Boundary element method). Práce je doplněná 

o experimenty a vyhodnocení veličin popisující šíření akustických vln. Spojením A-sloupku 

a zpětného bočního zrcátka se zaobírají různí autoři [46], [51]. Pro modelování proudění [46] 

je využita metoda konečných diferencí FDM (Finite difference method) přesnosti 3. řádu. 

Akustická část byla řešena pomocí Powellovy analogie. Byla zde nalezena vzájemná interakce 

vírových struktur pocházejících z A-sloupku a z bočního zrcátka. Testovaly se zde různé tvary 

a rozměry A-sloupku pro dosažení snížení hladiny hluku. Celkem byly testovány 2 verze 

A-sloupku a 2 verze bočního zrcátka a jejich vzájemná kombinace, celkem tedy 4 varianty. 

Měření probíhalo na bočním skle řidiče a porovnávalo se rozložení akustických zdrojů 

a tlakových fluktuací. Celá tato problematika je řešena s využitím softwaru Star-CCM [51] pro 

proudové pole a pro řešení akustického pole je využit program Actran. V příspěvku je popsáno 

experimentální měření – na boční okno bylo připevněno 96 miniaturních mikrofonů z venkovní 

strany. Vyhodnocení je provedeno metodikou SEA (Statistical energy analysis). Graficky jsou 

zde vyhodnoceny tlakové fluktuace a vlnové spektrum kolem zdroje hluku. Pro budoucí 

výzkumné práce lze využít tyto obsáhlé literární prameny pro numerické modelování 

a experimentální měření v oblasti generování akustických vln v aerodynamickém tunelu.  
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3. Cíle disertační práce 

 

V souladu s obecně formulovaným cílem byly stanoveny v tezích k této disertační práci 

dílčí cíle výzkumu, v průběhu řešení dané problematiky k nim byl navíc přidán nový cíl (bod 3)). 

Cíle disertační práce jsou: 

 

1) Definování matematického modelu proudění tekutiny vhodného pro řešení akustické úlohy. 

2) Definování matematického modelu zdroje a šíření akustických vln. 

3) Měření na aerodynamickém tunelu. 

4) Modelování obtékání součásti. 

5) Modelování akustického pole. 

6) Možnosti optimalizace tvaru s ohledem na nižší hlučnost. 

 

V této disertační práci je vytvořena metodika zkoumání aeroakustických jevů s využitím 

moderních matematických a experimentálních metod a je prakticky aplikována na vybrané 

objekty obtékání v oblasti modelování akustických jevů s využitím programovacího systému 

OpenFOAM a komerčního systému Ansys Fluent. Oba tyto nástroje slouží pro numerické 

modelování úlohy užitím CFD kódu. V práci bude uvedena základní teorie pro popis vzniku 

a šíření akustických vln. Dále budou vytvořeny a popsány matematické modely pro numerické 

řešení vybrané aeroakustické úlohy. Pro experimentální část práce bude vytvořena metodika 

měření aeroakustické úlohy a budou provedena měření na dvou variantách obtékaného tělesa. 

První část měření se bude zabývat vyhodnocením dynamiky aerodynamického pole tvořeného 

obtékáním tělesa. Druhá úloha měření bude zkoumat generovaný akustický hluk spolu 

s vibracemi, které vznikají při obtékání tělesa vzduchem. Z důvodu získání kvalitních 

experimentálních výsledků v dostatečně široké oblasti hodnot byl významně inovován 

aerodynamický tunel včetně měřicí sekce, ventilátoru, měřicích sond, traverzovacího zařízení 

a softwaru, což bylo vloženo jako nový cíl do disertační práce (bod 3)). Vibroakustické měření 

bylo pak provedeno ve spolupráci s prof. Ing. J. Tůmou, CSc. a Ing. M. Mahdalem, Ph.D. 

z Katedry automatizační techniky a řízení. Obě tyto experimentální úlohy budou sloužit pro 

verifikaci s výsledky numerických simulací. 
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4. Teorie šíření akustických vln 

 

Akustické vlny lze obecně definovat jako mechanické vlny o velice malé amplitudě 

v pružném prostředí [8]. Z fyziologických vlastností lidského ucha lze akustické vlny rozdělit 

na infrazvuk, slyšitelný zvuk, ultrazvuk a hyperzvuk. Pro harmonické tlakové fluktuace je oblast 

slyšitelného zvuku ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Hladina akustického tlaku SPL 

(Sound pressure level), měřená v decibelech [dB], vychází z Weber-Fechnerova zákona a je 

definována dle rovnice [60]: 










 


REF

10
p

log20 RMSp
SPL  (4.1) 

kde pREF = 2∙10
-5

 Pa je referenční akustický tlak pro šíření zvuku v plynech. Efektivní hodnota 

RMSp  je definována dle následujícího vztahu [57]: 

 

T

RMS ttp
T

p

0

2 d
1

 (4.2) 

kde T zde označuje časový interval sběru dat. Další důležitou veličinou popisující šíření 

akustických vln je rychlost zvuku a, kterou lze pro vzduch určit dle následujících vztahů [60]: 

;R KTa    CTaa   607,00  (4.3) 

kde   označuje Poissonovu konstantu (pro vzduch   = 1,4), R označuje univerzální plynovou 

konstantu (R = 8,314 J·mol-1·K-1), TK označuje termodynamickou teplotu ve stupních Kelvina, 

0a  označuje rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 0 °C ( 0a = 331,57 m·s-1) a TC označuje 

teplotu v °C [1]. Pro rychlost šíření zvuku v kapalinách a pevných látkách lze využít vztahů pro 

rychlost podélné a příčné akustické vlny dle vztahů uvedených v literaturách [8], [60]. 

 

Pro šíření zvuku prostředím je možné definovat vlnovou délku  . Vlnová délka je 

vzdálenost, kterou urazí akustická vlna za dobu jedné periody. Jedná se tedy o vzdálenost 

dvou sousedních bodů kmitajících ve stejné fázi a lze ji vypočítat dle vztahu [60]: 

f

a
  (4.4) 

S využitím vztahů (4.3) a (4.4) lze určit, že při teplotě TC = 20 °C a frekvenci f = 100 Hz je 

vlnová délka   = 3,436 m, při frekvenci f = 10 000 Hz je vlnová délka   = 0,03436 m. Lze tedy 

vysledovat, že při zvyšující se frekvenci šíření akustických vln se zkracuje samotná vlnová 

délka akustických vln  . 
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4.1 Zdroje aeroakustického hluku 

 

Mnohé ze zdrojů hluku jsou uměle (člověkem) vyrobenými – zejména dopravní hluk ze 

silniční, letecké a vlakové dopravy. Dalšími technickými zdroji hluku, které mohou být také 

nepříjemné, jsou větrné elektrárny, chladicí a klimatizační systémy. Hluk může být produkován 

několika vzájemnými fyzikálními mechanismy [60]: 

 

 hluk generovaný třením pevných částí (převodovky, brzdy aj.), 

 hluk generovaný vibracemi pevného tělesa (kryty strojů, nevyvážené rotující hmoty aj.), 

 hluk generovaný spalováním (pístové motory aj.), 

 hluk generovaný rázy (exploze, pneumatické kladivo aj.), 

 hluk generovaný působením vírových struktur – aerodynamický hluk. 

 

Aerodynamický hluk je jednou z hlavních složek vnějšího hluku automobilu (působení na 

okolní prostředí vozidla) a také se přenáší do vnitřního prostoru cestujících (ovlivňuje posádku) 

skrze sklo a konstrukci vozidla. Aerodynamický hluk se stává dominantní v oblastech rychlostí 

80 ÷ 100 km·hod-1 a více [60]. Interakce proudění s geometrií vozidla vytváří nestacionární 

turbulentní proudění – často odděleně od dalších vírových struktur – což vede k celkovému 

zvýšení aerodynamického hluku. 

 

Hluk generovaný letadlem je dominantní především v oblasti blízko letišť, kdy se letadla 

pohybují v nízkých výškách během vzletu a přistání. Převažujícím zdrojem hluku u letadel je 

motor, především tehdy, pokud se jedná o motor proudový. K celkové hlučnosti letadla ovšem 

přispívá i obtékání klapek, křídel, vzdušných brzd a vytažených podvozkových nohou. Naopak 

pro posádku a cestující letící v cestovní výšce může být nepříjemný aerodynamický hluk 

generovaný obtékáním samotného trupu a křídel letadla [60]. 

 

Pro vlaky jsou dominantní zdroje hluku pantografy a hluk generovaný stykem kolejnice 

a kola vlaku. Aerodynamický hluk se stává významným pro vysokorychlostní vlaky, zvláště pro 

nekonvenční koncepty jako je např. vlak vznášející se na magnetickém polštáři (Transrapid). 

Pro velké větrné elektrárny s nízkými otáčkami je hlavním zdrojem aerodynamického hluku 

interakce proudění mezi listem a věží – jedná se o úzkopásmový hluk. Pro menší, rychleji se 

otáčející větrné turbíny je aerodynamický hluk generovaný především odtrháváním vírových 

struktur na konci listu vrtule, což způsobuje naopak širokopásmový zdroj hluku. Pro chladicí 

a klimatizační jednotky je hlavním zdrojem hluk pohonné jednotky, který je přenášen skrze 

potrubí až k vyústění klimatizace do kanceláře. 
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4.2 Vnímání akustických vln lidským uchem 

 

Lidské ucho slouží pro vnímání hluku. Skládá se ze tří hlavních částí: zevního ucha, 

středního a vnitřního ucha [33]. Zevní ucho má za úkol zachytit akustické vlny a dopravit tyto 

vlny až k bubínku, který funguje jako rezonátor. Střední ucho je dutina ve spánkové kosti 

spojená Eustachovou trubicí, která se skládá ze tří kůstek – kladívka, kovadlinky a třmínku. 

Tyto kůstky tvoří systém pák, které pak pohyby bubínku umí koncentrovat na velice malou 

plochu a tím se docílí až třicetinásobného zvětšení velikosti kmitu akustického tlaku. Poslední 

částí je vnitřní ucho, které se skládá z kostěného hlemýždě. Nejdůležitější částí vnitřního ucha 

jsou vnější a vnitřní vláskové buňky, což jsou senzory akustického podnětu. Popis akustických 

vlastností jednotlivých částí lidského ucha je možné nalézt v literatuře [33]. Na Obr. 4.1 je 

znázorněna oblast slyšitelnosti lidského ucha (Auditory Response Area), je zde znázorněn 

práh slyšitelnosti (Threshold of Audibility) a práh bolesti (Threshold of Pain). 

 

Obr. 4.1 Oblast slyšitelnosti lidského ucha [33] 

Lidský sluch má rozdílnou citlivost na hladinu akustického tlaku při různých frekvencích. 

Při vnímání hluku lidským uchem tedy dochází k výraznému zkreslení hlasitosti. Z tohoto 

důvodu se nejčastěji zavádějí tzv. váhové filtry, což jsou vlastně frekvenční filtry pro korekci 

frekvenčního spektra hluku tak, aby jednotlivé složky odpovídaly tomu, jak daný hluk vnímá 

lidské ucho [57]. Nejčastěji použité filtry jsou filtry A, B, C a D, viz Obr. 4.2. V mezinárodním 

měřítku se nejčastěji užívá filtr A, což je znázorněno v jednotkách hladiny akustického tlaku 

nejčastěji přidáním písmene A za zkratku označující jednotku hladiny akustického tlaku 

deciBel – dBA, dB(A), dBA [33]. 
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Na Obr. 4.2 je grafické znázornění průběhu jednotlivých váhových filtrů. Lidské ucho je 

nejcitlivější v oblasti frekvence 1 kHz, proto se zde všechny užité váhy rovnají hladině 

akustického tlaku 0 dB. Se snižující se frekvencí od hodnoty 1 kHz dochází k významnému 

snížení hladiny akustického tlaku u váhy typu A. Váhové filtry jsou obvykle již obsaženy ve 

vyhodnocovacím zařízení zvukoměru, často lze volit i z více typů vah [57]. 

 

Obr. 4.2 Váhové filtry [33] 
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5. Matematické modelování aeroakustických jevů 

 

Vědní obor aeroakustika vyšetřuje aerodynamicky generovaný hluk a jeho šíření daným 

prostředím. Základní dělení úlohy aeroakustiky je dle vazby mezi polem popisujícím proudění 

tekutiny a akustickým polem. Zde jsou uvažovány dvě základní vazby [26]:  

 

 silná vazba – vzájemná interakce mezi proudovým a akustickým polem, kdy proudění 

ovlivňuje šíření akustického pole, např. při kavitaci, při proudění v potrubí, při nestabilitě 

smykové vrstvy aj.;  

 slabá vazba – nejčastější vazba v technických aplikacích, zde je vyřešení proudění 

důležité pro definici zdrojů akustického hluku, ovšem akustické vlny se šíří nezávisle na 

proudění tekutiny. Jedná se o úlohy aerodynamiky (obtékání překážek), výpočet hluku 

leteckých motorů atd. Nejprve se vyřeší pomocí CFD kódu proudění tekutiny a následně 

je možno modelovat šíření akustických vln - CAA. 

 

 

5.1 Matematické modelování aerodynamického pole 

 

Vývoj v oblasti numerického modelování proudění jde mílovými kroky kupředu ruku v ruce 

s vývojem v oblasti matematiky a výpočetní techniky. V dnešní době neexistuje univerzální 

model popisující turbulentní proudění, naopak je možno využít celou řadu modelů, které mají 

své specifické využití pro danou oblast. Samotné automobilky často modifikují klasické modely 

turbulence empirickými poznatky ze svých experimentů a tím dosahují vyšší přesnosti 

dosažených výsledků a také snížení velice drahého výpočetního času. V základu existují tři 

základní principy modelování turbulentního proudění [37], [42]: 

 

 metodika DNS – Direct numerical simulation: metoda přímé numerické simulace je 

použitelná pouze za velmi omezujících podmínek. Je dána vysokými nároky na počítač 

z důvodu velice jemné sítě. Počet uzlů sítě pro metodu DNS lze odhadnout z Kolmogorova 

mikroměřítka turbulence [37]. Tento počet bývá v řádech miliónů pro již malá Reynoldsova 

čísla, proto při současné výpočetní technice se aplikace DNS metody stává nereálná [12]. 

 metodika LES – Large eddy simulation: metoda modelování velkých vírů, které lze zachytit 

výpočetní sítí. Velikost a umístění těchto vírů v čase a prostoru je jedinečné a závislé na 

řešeném problému. Velké víry jsou modelovány de facto přímo metodou DNS. Turbulentní 

víry o malých rozměrech se málo podílejí na přenosových jevech, ale jejich prostřednictvím 
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dochází k disipaci energie v důsledku viskozity. Malé víry jsou parametrizovány tzv. 

subgridními modely a odstraněny pomocí filtrace turbulentního pole. Volbou šířky filtru je 

možné dosáhnout nižšího počtu buněk, který již lze řešit současnou výpočetní technikou. 

 metodika RANS – Reynolds averaged Navier-Stokes equations: metoda Reynoldsova 

časového středování aplikována na Navierovy-Stokesovy rovnice. Metoda spočívá 

v aplikaci statistických metod při řešení transportních rovnic. Jedná se o časové středování 

veličin turbulentního proudění a následné proceduře časového středování základních 

rovnic. Jde o nejvyužívanější metodiku řešení proudění pro většinu inženýrských aplikací. 

 

Turbulence je náhodný jev, ale je statisticky stabilní, proto je možné tento režim proudění 

řešit pomocí časově středovaných Navierových-Stokesových rovnic. Hodnota okamžité 

rychlosti ui v daném čase je dána součtem středované veličiny a její fluktuace [37]: 

iii uuu   (5.1) 

pro obecnou skalární veličinu je možno psát   [37]: 

   (5.2) 

POZN.: Při vyjadřování proměnných o třech, případně o devíti složkách je zde využito speciální 

zkrácené označení známé jako Einsteinova sumace [37]. Označení jednotlivých složek 

vektoru rychlosti ui je patrné z Obr. 5.1 [37]. 

 

Obr. 5.1 Souřadný systém [37] 

Pro proudění vzduchu, kdy uvažujeme proudění stlačitelné tekutiny, můžeme napsat 

rovnici kontinuity platnou pro středované veličiny [63]: 
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Navierova-Stokesova rovnice platná pro středované veličiny proudění, nestacionární, 

stlačitelné tekutiny, za předpokladu konstantní viskozity  , má tvar: 
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 (5.4) 

kde třetí člen na levé straně jsou Reynoldsova turbulentní napětí, která jsou přítomna jen 

a pouze u turbulentního proudění a tvoří tenzor o devíti členech, ovšem nezávislých je šest. 

Tedy při tomto přístupu je vytvořeno 6 diferenciálních rovnic, které jsou obtížně řešitelné. 

Existuje ovšem i jednodušší vyjádření Reynoldsových napětí, tzv. modely turbulence [37]. 

 

Modely Spalart-Allmaras, k-  model, k-  model aj. využívají tzv. Boussinesquovy 

hypotézy o vírové turbulentní viskozitě t . Je zde jistá analogie s Newtonovým zákonem 

viskozity pro laminární proudění. Obecně lze nahradit Reynoldsova napětí vzorcem [63]: 
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kde ij  je tzv. Kroneckerovo delta a k je kinetická turbulentní energie dána vztahem [63]: 

jjuuk 
2

1
 (5.6) 

Turbulentní viskozita není fyzikální vlastností kapaliny, ale režimu proudění. Z hlediska 

modelování této turbulentní viskozity existují modely nularovnicové, jednorovnicové, 

dvourovnicové atd., dle počtu doplňujících parciálních diferenciálních rovnic. 

 

Pohybová rovnice pro turbulentní proudění stlačitelné tekutiny s využitím Boussinesquovy 

hypotézy má následující tvar: 
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 (5.7) 

Schéma rozdělení přístupu k matematickému modelování proudění je znázorněno na Obr. 

5.2. Popis matematických modelů a tvary transportních rovnic pro jednotlivé turbulentní 

modely nalezneme v literatuře [63] a byly také důkladně popsány ve zprávě [75]. Zvláštní 

pozornost zaslouží přístup vyvíjený v posledních letech – Hybrid RANS/LES. Jedná se 

o kombinaci těchto dvou přístupů v daných oblastech, kdy každý z uvedených přístupů má své 

výhody a nevýhody, které jsou uplatněny na danou problematiku pro dosažení co nejlepších 

výsledků. Uvedený matematický model proudění (Obr. 5.2) je řešen metodou konečných 

objemů (Finite Volume Method - FVM). 
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Obr. 5.2 Rozdělení metod modelování pomocí CFD kódu 

 

 

5.1.1 Metoda konečných objemů 

 

Metoda konečných objemů (FVM) spočívá v dělení zkoumané oblasti na diskrétní objemy 

využitím obecné, křivočaré sítě. V těchto objemech je provedeno následně bilancování 

neznámých veličin popisující proudění a jejich diskretizace do soustavy algebraických rovnic 

[37]. Tyto rovnice jsou numericky řešeny pomocí programů Ansys CFX, Ansys Fluent, 

OpenFOAM aj. Při simulaci proudění pomocí FVM metody je důležité získat konvergentní 

řešení. Mírou konvergence jsou reziduály, které vyhodnocují maximum rozdílu odpovídající 

veličiny ve stejném bodě sítě ve dvou po sobě jdoucích iteracích. Reziduály jsou 

vyhodnocovány pro všechny počítané veličiny charakterizující proudění v každé iteraci a jsou 

monitorovány pro vybrané veličiny [37]. 
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5.1.2 Ansys CFX 

 

Program Ansys CFX je integrován do pracovního prostředí Ansys Workbench. Slouží pro 

řešení numerických úloh pomocí metody konečných objemů. Tento program je již na trhu více 

než 20 let. Součástí tohoto nástroje jsou fyzikální a chemické modely pro řešení laminárního 

a turbulentního režimu proudění stlačitelných i nestlačitelných tekutin, sdílení tepla (konvekcí, 

vedením, sáláním), vícefázového proudění (kapalina-plyn) a chemických reakcí [67]. Součástí 

tohoto programu jsou také speciální nástroje pro výpočty točivých strojů (vodní a parní turbíny, 

kompresory aj.). Pro úsporu výpočetního času je možné využít paralelizaci úlohy na více 

výpočetních jádrech. Nachází uplatnění pro uživatele, který využívá simulace pro návrhové 

a optimalizační fáze vývoje produktu, ale také slouží pro kontrolu a ověření navržených nebo 

stávajících zařízení [67]. Program je uživatelsky přívětivý díky grafickým prvkům v menu. 

 

 

5.1.3 Ansys Fluent 

 

Program Ansys Fluent je stejně jako program Ansys CFX integrován do programového 

prostředí Ansys Workbench. Slouží rovněž pro řešení široké oblasti fyzikálních a chemických 

úloh pomocí modelování metodou FVM. Umožňuje také řešit laminární a turbulentní proudění 

stlačitelné a nestlačitelné tekutiny, sdílení tepla, jednoduché chemické reakce až po 

heterogenní chemické reakce a vícefázové proudění [68]. Uvedené fyzikální modely a jejich 

kombinace umožňují pokrytí téměř celého spektra průmyslových úloh, od proudění vzduchu 

přes křídla letadel ke spalování uhlí v pecích, od toku krve cévami k simulacím účinného 

chlazení elektronických součástek. Potřeby průmyslových simulací vedou k používání 

multifyzikálních simulací, např. rozložení teplot uvnitř stěny a tlaku na stěně spočtené CFD 

výpočtem je přeneseno do pevnostní analýzy ve FEM programu Ansys Mechanical [68]. 

Pokročilé technologie umožňují rychlou generaci výpočetního modelu, efektivní tvorbu 

výpočetní sítě a provedení samotného výpočtu s přesnými výsledky. Také zde lze využít pro 

větší úlohy možnost paralelizace simulace na více výpočetních jádrech počítače. Pokud je 

nabídka modelů nedostačující, je možná implementace vlastních modelů. Interaktivní 

nastavení řešiče, vlastní řešení a vyhodnocování výsledků v programu Ansys Fluent 

usnadňuje možnost kdykoli pozastavit výpočet, posoudit výsledky, změnit nebo zkorigovat 

nastavení a pokračovat ve výpočtu. Zpracování výsledků, tvorbu vyhodnocovacích šablon pro 

přenos mezi výpočty a porovnání více variant současně je možné provádět v programu Ansys 

CFD-Post [68]. Program je uživatelsky přívětivý díky grafickým prvkům v menu. 
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5.1.4 OpenFOAM 3.0.x 

 

OpenFOAM je nástroj pro řešení CFD simulací pro široký rozsah inženýrských aplikací, 

který je založen na programovacím jazyce C/C++. Obsahuje přes 80 řešičů převážně pro úlohu 

proudění tekutiny a 170 aplikací umožňující pre/post-processing. Poskytuje možnost upravit 

základní kód daného řešiče nebo naprogramovat uživatelem úplně nový zdrojový kód. Je zde 

možnost převést výpočetní síť a výsledky do CFD programů (Ansys CFX, Fluent). 

 

Základem práce s programem OpenFOAM je práce v shellu (práce s příkazovou řádkou) 

– např. v terminálu Gnome. Pro správu souborů (kopírování, přesun, smazání) je velice 

vhodné využít program Midnight Commander, tento program se spouští příkazem mc 

v příkazové řádce shellu. Velice užitečné je provádět přepínání mezi programem Midnight 

Commander a shellem klávesovou kombinací Ctrl+O. Pro editaci textových souborů je vhodné 

využít programu Kate, spuštění v příkazové řádce pomocí příkazu kate. Poslední užitečnou 

vlastností příkazové řádky je tzv. completion – doplňování, kdy pomocí klávesy Tab je možno 

doplnit příkaz, poté co jsou napsány první písmena a není zcela přesně znám jeho název. 

Samotné grafické vyhodnocování úlohy je možné pomocí programu ParaView, příkaz 

paraFoam, nebo pro grafické závislosti je vhodný program Gnuplot, příkaz gnuplot. Mnoho 

obecných tipů lze najít v literaturách [66], internetových zdrojích, diskuzních fórech aj. 

 

Program OpenFOAM 3.0.x je v nově otevřeném prostředí příkazové řádky vyvolán 

příkazem of30x, jedná se o tzv. alias – ten umožňuje mít více verzí programu OpenFOAM 

nainstalováno na jednom zařízení. Samotný příkaz přečte příslušné zdrojové kódy dané verze 

programu a je tedy připraven pro použití. Numerická úloha se sestává z několika adresářových 

složek a samotných souborů. Tyto objekty jsou umístěny v hlavním adresáři, ten je možno 

pojmenovat uživatelem dle jeho potřeby, a má vždy následující strukturu: 

 

 0 – tzv. časový adresář, kde jsou definovány okrajové a počáteční podmínky všech veličin 

popisující matematický model režimu proudění, 

 constant – zde jsou definovány informace o numerické síti, fyzikálních vlastnostech 

proudící tekutiny a použitém turbulentním modelu, 

 system - zde jsou formulovány diskretizační schémata, řešiče a nastavení výpočtu. 

 

V této disertační práci jsou, z důvodu lepší přehlednosti, celé příslušné soubory uvedeny 

v přílohách, příkazy a příslušné cesty k souborům jsou vždy vztaženy k hlavnímu pracovnímu 

adresáři řešené numerické úlohy.  
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5.2 Matematické modelování akustického pole 

 

Modelování akustického pole úzce souvisí s modelováním dynamiky tekutin. Mnoho 

zvuků, které jsou technologicky důležité v průmyslových aplikacích, je generováno a šířeno 

prouděním tekutiny. Jevům spojeným s akustickými vlnami lze rozumět i je analyzovat 

v obecném rámci dynamiky kapalin – řídicí rovnice pro šíření akustických vln jsou úplně stejné 

jako řídicí rovnice pro proudění kapalin. Při predikci akustických vln díky numerické simulaci 

se vychází z dobře známé skutečnosti, že zvuk je nositelem mnohem nižší energie, než je 

tomu u kapaliny, obvykle o několik řádů. To představuje velký úkol pro numerické simulace 

akustických vln z hlediska obtížnosti numericky řešit zvukové vlny, a to zejména když je 

předmětem numerického modelování predikce šíření akustických vln do větších vzdáleností. 

Dalším problémem je v obtížnosti vyřešit numericky chování proudění kapaliny okolo dané 

překážky – turbulence v blízkém okolí daného objektu, která je zodpovědná za vznik 

akustických zdrojů a tedy generování akustických vln [26], [33], [60], [63]. 

 

Vzhledem k šíři oboru a množství výzev zahrnujících problematiku aerodynamicky 

generovaných akustických vln není překvapením, že řady výpočetních přístupů k této 

problematice byly navrženy v průběhu let a vzájemně se od sebe liší propracovaností, 

použitelností a náročností na uživatele i výpočetní techniku. Pro výpočetní software 

OpenFOAM je možno implementovat akustickou knihovnu obsahující Curleho akustickou 

analogii pro verzi programu OpenFOAM 3.0.x [69]. Výpočetní software Ansys Fluent nabízí 3 

odlišné přístupy pro modelování aerodynamicky generovaných akustických vln – aeroakustiky. 

Jsou to: přímá metoda (Direct method), základní metoda založena na akustické analogii 

(Integral method based on acoustic analogy) a metoda, která využívá modely 

širokopásmových zdrojů hluku (Broadband noise source models) [63].  

 

 

5.2.1 Metoda přímé simulace 

 

V této metodě je oblast generace a šíření zvukových vln přímo modelována řešením 

příslušných rovnic popisující dynamiku tekutin. Predikce zvukových vln vždy vyžaduje časově 

přesné řešení daných transportních rovnic. Navíc ve většině praktických aplikací přímé metody 

je nutno použít řídicích rovnic, které zahrnují viskózní a turbulentní účinky na proudění tekutiny, 

jako jsou např. nestacionární Navierovy-Stokesovy rovnice (tj. DNS), RANS rovnice 

a filtrované rovnice používané v DES a LES modelech [60], [63]. 
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Přímá metoda je tedy výpočetně obtížná a nákladná, neboť vyžaduje velmi přesné 

numerické přístupy, velmi jemnou výpočetní síť od zdrojů hluku až k přijímačům a akusticky 

nereflexní okrajové podmínky. Výpočetní náklady se stávají příliš vysoké pro oblasti 

modelování zvukových vln ve vzdáleném poli (např. stovky metrů v případě profilu leteckého 

křídla). Přímá metoda se stává schůdnou pro numerické modelování, pokud je přijímač 

v blízkém poli od zdroje akustického hluku (např. hluk v kabině automobilu od A-sloupku či 

zpětného zrcátka nebo vyústění klimatizace do kabiny). V těchto případech je šíření 

akustických vln převážně způsobeno hodnotou místního hydrodynamického tlaku, který lze 

modelovat s rozumnými náklady na výpočetní techniku a přesnost [60]. 

 

Vzhledem k tomu, že šíření zvukových vln je přímo řešeno v této metodě, je třeba pro 

numerické modelování řešit řídicí rovnice pro stlačitelnou tekutinu (např. RANS rovnice, 

filtrované rovnice pro LES metodu pro stlačitelné médium). Pouze v případech, kdy je rychlost 

proudění nízká (podzvukové proudění) a přijímače jsou situovány v blízké oblasti, kde se 

projeví převážně vliv hydrodynamického tlaku (tj. zdánlivý zvuk), mohou být použity tvary 

transportních rovnic pro nestlačitelné médium. DNS přístup modelování nestlačitelné kapaliny 

neumožňuje modelovat rezonanci a zpětnou vazbu akustického pole na proudění [60], [63]. 

 

 

5.2.2 Lighthillova akustická analogie 

 

Pro predikci akustických vln od středně velkých prostorových polí až po největší prostorové 

pole, kde se šíří akustické vlny, je vhodná tato metoda založena na Lighthillově akustické 

analogii, která nabízí jinou funkční alternativu k metodě DNS (Direct Noise Simulation - Metoda 

přímé simulace hluku). V tomto přístupu je řešena blízká oblast proudění okolo daného zdroje 

pomocí vhodných transportních rovnic jako nestacionárních RANS, DES nebo LES přístupů. 

Pro modelování akustických vln jsou zde použity analyticky odvozené základní rovnice 

popisující šíření akustických vln. Přesněji, akustická analogie v podstatě odděluje řešení 

samotného šíření zvuku od jeho generace (vzniku zdrojů), což umožňuje oddělit proces řešení 

proudění okolo objektu od numerické analýzy šíření akustických vln [59], [60], [63]. 

 

Lighthill přepracoval Navierovy-Stokesovy rovnice, kterými se řídí tok stlačitelné, viskózní 

kapaliny do nehomogenní vlnové rovnice, která vytváří spojení mezi mechanikou tekutin 

a akustikou. Tento krok se nazývá Lighthillova analogie, protože prezentuje model akustického 

pole, který není, striktně řečeno, založen na fyzikálně indukovaném toku generujícího hluk, ale 
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spíše jako analogie, jak může být dané pole reprezentováno skrze rovnici kontinuity stlačitelné 

kapaliny. Lighthillovu rovnici aeroakustiky lze zapsat v tomto tvaru [1], [33], [38]: 
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 (5.8) 

Jedná se o vlnovou rovnici se zdrojovým členem na pravé straně, jinak řečeno, je to 

nehomogenní vlnová rovnice. Člen za operátorem dvojí divergence na pravé straně v  rovnici 

(5.8) je nazýván Lighthillův středovaný turbulentní napěťový tenzor pro akustické pole a je 

obvykle označován písmenem T: 

ijT   
2

0ij apuu ijji  (5.9) 

kde ij  je Kroneckerovo delta. Každý z členů Lighthillovy rovnice, včetně Lighthillova 

turbulentního napěťového tenzoru ijT  (5.9), může hrát významnou roli v produkci hluku 

závislého na proudění okolo dané překážky. Člen jiuu   popisuje nestacionární konvekci 

proudění (Reynoldsova napětí), ij  definuje zvuk generovaný prouděním viskózní kapaliny 

a člen  
2

0ij ap  popisuje nelineární proces generování akustických vln. V praxi je často 

zanedbáván efekt viskozity kapaliny (člen ij  = 0), protože je uvažováno, že efekt druhého 

členu (viskózního) je malý v porovnání s ostatními členy rovnice pro většinu aplikací [1]. 

 

Ve studiu aerodynamiky jsou jak teoretický, tak výpočetní směr směřovány k vyřešení 

akustického zdrojového členu v Lighthillově rovnici za účelem vytvoření finální formulace 

týkající se příslušného aerodynamického zdroje hluku. Je důležité si uvědomit, že v průběhu 

odvozování Lighthill nevyužil žádné aproximace. V klasické literatuře mechaniky tekutin 

odvodili Landau a Lifshitz rovnici aeroakustiky dle Lighthilla, včetně turbulentního pohybu 

kapalin, který generuje hluk, ale pro nestlačitelnou, nevazkou kapalinu. Nehomogenní rovnice, 

kterou odvodili, je napsána „raději“ pro tlak kapaliny p̅ než pro hustotu  . Nicméně, není tak 

přesná jak rovnice Lighthillova, poněvadž je využita aproximace. V praxi je běžné zjednodušit 

nelineární rovnici pro akustickou vlnu rovnicí lineární. 
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5.2.3 Ffowcs-Williams a Hawkings analogie 

 

Metoda Ffowcs-Williams a Hawkings (zkráceně FW-H) je odvozená ze základní 

Lighthillovy rovnice (5.8) [59], [63]. FW-H formulace využívá nejobecnější formu Lighthillovy 

akustické analogie a je schopna numericky predikovat zvuk generovaný rovnocennými 

akustickými zdroji. Výpočetní program převezme přesné numerické řešení CFD oblasti 

(časově závislé), přičemž časové průběhy akustického tlaku nebo signálu na definovaných 

místech přijímače přímo vypočte na základě vyhodnocení příslušných plošných integrálů 

definovaných zdrojů hluku. 

 

Časově přesná řešení proměnných charakterizujících proudění jako tlak, složky rychlosti 

a hustota na povrchovém zdroji (emise), jsou požadována k vypočtení daných povrchových 

integrálů. Takto časově závislé řešení je možno vypočítat pomocí nestacionárních RANS 

rovnic, LES modelu a DES modelu. Každý z těchto modelů je vhodný pro určitý typ úlohy, 

ovšem modely musí zachytit oddělování vírů od objektu a následné proudění vírů v oblasti. 

Povrchové zdroje nemusí být umístěny pouze na okrajových stěnách řešené oblasti, ale také 

na vnitřních propustných plochách řešené oblasti, což umožňuje počítat povrchové zdroje jako 

příspěvky jednotlivých kvadropólů [1], [33]. Jak výpočet širokopásmového zdroje hluku, tak 

i hluku slyšitelného může být závislý na typu proudění (definuje zdroj hluku) a v tomto modelu 

je zahrnut. To je dosaženo využitím turbulentního modelu a časového měřítka proudění pro 

řešení transportních rovnic popisujících proudění. 

 

FW-H model dovoluje definovat různé zdrojové plochy a přijímače. Přijímače mohou být 

stacionární v CFD řešené oblasti – pevně definované souřadnice, nebo uživatelsky definované 

- pohybem po řešené oblasti konstantní rychlostí a daným směrem, tzv. způsob „fly over“ 

(přeletět přes). Tento model také umožňuje buď ukládat zdrojová data pro budoucí použití 

samostatného výpočtu akustického pole, nebo provádět výpočet metodikou "on the fly" (za 

letu) – současně se řeší aerodynamické a akustické pole [63]. Signály akustického tlaku 

mohou být zpracovány pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT) [57] s možností 

postprocesingu pro výpočet a následné vykreslení akustické veličiny, jako je celková úroveň 

hladiny akustického tlaku (Sound pressure level - SPL) v závislosti na frekvenci f, anebo 

vykreslení jednotlivých výkonových spekter. 

 

Jedním z důležitých omezení základní FW-H formulace je, že je použitelná pouze pro 

předpovídání šíření zvuku směrem do volného prostoru. Model tedy může být používán pro 

modelování šíření hluku do vzdálených oblastí např. vlivem vnějšího aerodynamického 
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proudění, např. obtékání automobilu nebo letadla, ale nemůže být použit pro predikci šíření 

akustických vln v uzavřeném prostoru. 

 

Rovnice FW-H modelu je v podstatě nehomogenní vlnová rovnice, která je odvozena 

úpravami rovnice kontinuity a Navierovy-Stokesovy rovnice. Rozdíl oproti Lighthillově analogii 

je v uvažování pohybujících se hranic oblasti ekvivalentních k Huygenovým zdrojům – 

skládající se z rozložení povrchových monopólových zdrojů a z rozložení povrchových 

dipólových zdrojů [59]. Její výsledný tvar, rovnice FW-H modelu, pro časově středované 

veličiny, kdy člen Ap  označuje středovaný akustický tlak, lze napsat takto [1], [63]: 
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kde: 

u̅n – středovaná složka rychlosti ve směru normály k povrchu řešené oblasti. Tato 

formulace označuje zdrojový povrch (zdroj akustických vln; f  = 0), který může být tvořen 

povrchem obtékaného objektu, nebo povrchem, který je umístěn v řešené oblasti – je 

uvažován jako „vložený“ k externímu proudění (vzdálenost od zdroje f > 0). 

v̅i – středovaná složka rychlosti na povrchu oblasti ve směru xi, 

v̅n – středovaná složka rychlosti ve směru normály povrchu oblasti, 

ijT  – Lighthillův napěťový tenzor, definovaný dle rovnice (5.9), kde člen ijP  (nebo také 

dříve označován jako ij ) znamená středovaný tenzor tlakového napětí definovaný pro vazké 

tekutiny [1], [63]: 
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Vlnovou rovnici (5.10) lze analyticky řešit za předpokladu volného proudění okolo překážky 

a vypuštěním jakýchkoliv překážek mezi zdroji akustických vln a přijímači. Celkové řešení 

akustického hluku se skládá z příspěvků povrchových a objemových integrálů. Povrchové 

integrály reprezentují příspěvky od monopólových a dipólových akustických zdrojů a částečně 

ze zdrojů kvadropólových, což jsou objemové integrály vyhodnocující kvadropólové 

(objemové) zdroje ve vnější oblasti zdrojových povrchů. Příspěvek objemových integrálů je 

menší, pokud se jedná o proudění s nízkou rychlostí (subsonické proudění), anebo povrchový 
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integrál přiléhá velice blízko zdrojové oblasti. Program Ansys Fluent s objemovými integrály 

nepočítá, proto je možné psát rovnici pro celkový středovaný akustický tlak Ap  takto [63]: 

     txtxtx ,p,p,p ALATA   (5.12) 

kde akustické zdroje p
AT

̅̅ ̅̅ ̅ (thickness noise component) a p
AL

̅̅ ̅̅ ̅ (loading noise component) jsou 

definovány [59], [63]: 
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(5.14) 

kde v rovnicích se vyskytují středované členy: složky rychlosti Ui a lokální intenzity síly Li: 

 iiii vuvU 
0


 (5.15) 

 nniiji vuuPL  jn̂  (5.16) 

Pokud se řešený povrchový integrál uvažuje s nepropustnou stěnou, dva členy zdroje p
AT

̅̅ ̅̅ ̅ 

(thickness noise component) a p
AL

̅̅ ̅̅ ̅ (loading noise component) na pravé straně rovnice (5.12) 

jsou označovány jako zdrojové členy mezní vrstvy a zatížení daného povrchu, respektující 

jejich fyzikální význam. Člen n̂j  představuje jednotkový normálový vektor směřující dovnitř 

kapaliny. Hranaté závorky v rovnicích (5.13) a (5.14) značí, že funkce těchto integrálů jsou 

počítány pro odpovídající zpožděný čas  , který je definován pomocí času příjmu akustického 

signálu t a vzdáleností přijímače r [63]: 

0a

r
t   (5.17) 

Různě označené veličiny objevující se v rovnicích (5.13) a (5.14) jsou vnitřní výsledky 

vektorů a jednotkových vektorů, jejichž význam je zahrnut do dolního indexu dané veličiny. 

Příkladem je zde uvedeno [63]: 

kj nrr̂  jkjr PLLL


 (5.18) 

jnn  jn UUU  (5.19) 
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Veličiny r  a n⃗  označují jednotkový směrový vektor šíření akustické vlny a jednotkový vektor 

ve směru normály k danému povrchu. Člen r ̂ je jednotkový směrový vektor šíření akustické 

vlny do tekutiny. Machovo číslo Mar v rovnicích (5.13) a (5.14) označuje rychlost pohybu 

plochy, na které jsou umístěny povrchové integrály. Tečka nad proměnnou značí derivaci 

zdrojové hodnoty v daném časovém okamžiku dle zpožděného času   (5.17). 

 

Pro výpočet aerodynamicky generovaného zvuku způsobeného externím obtékáním 

tělesa je vhodné zahrnout do výpočtu efekt proudění konvekcí, který potřebuje pro své 

uvažování ve výpočtu dodefinovat rychlost a směr proudění v oblasti, kde proudění není 

ovlivněno touto překážkou. Tento přístup je vhodný v mnoha praktických situacích, jako např. 

při leteckých testech (snímání zvuku na letadlech) nebo při měření v aerodynamických 

tunelech (mikrofony jsou připevněny v oblasti zdroje akustických vln) [63]. 

 

Se zahrnutím konvekčního účinku do numerické simulace se výpočet času zpoždění vlny 

stává mnohem komplikovanější, než je uveden v rovnici (5.17). Jak ukazuje schéma (Obr. 5.3), 

skutečná rychlost akustické vlny aθ je nižší než je rychlost zvuku v předcházející polokouli 

akustické vlny a0 a vyšší než rychlost zvuku a0 v navazující polokouli akustické vlny. Efekt 

konvekce lze zahrnout jen do numerických simulací při subsonickém proudění. Z obrázku lze 

odvodit upravený vztah pro zpožděný čas   [63]: 




a

r
t   (5.20) 

 cossina 222

0  convconv VVa  (5.21) 

 

Obr. 5.3 Efekt konvekce na dobu šíření akustické vlny [63] 

Ffowcs-Williams a Hawkings (FW-H) formulace v programu Ansys Fluent lze využít jak pro 

stacionární, tak i pro rotující zdrojové plochy. Označení zdrojového povrchu f = 0 nemusí 
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souhlasit s označením povrchu obtékaného tělesa nebo stěny. Formulace umožňuje uvažovat 

zdrojové plochy jako propustné plochy a můžou být umístěny kdekoliv v řešené oblasti 

proudění. Pokud je propustná zdrojová plocha umístěna v určité vzdálenosti od povrchu 

tělesa, integrály řešené v rovnicích (5.13) a (5.14) zahrnují i příspěvek kvadropólových zdrojů 

uvnitř oblasti blízké zdrojovému povrchu. Pokud využijeme propustný zdrojový povrch, síť pro 

toto řešení musí být dostatečně jemná k řešení přechodových struktur proudění zahrnutých 

v blízkém okolí – objem okolo dané propustné plochy [63]. 

 

 

5.2.4 Curleho analogie 

 

Daleko šiřitelný zvuk generovaný turbulentní mezní vrstvou vznikající při obtékání média 

okolo pevného tělesa, při nízkých Machových číslech, je častým inženýrským problémem. 

Curle upravil integrál, který je založený na Lighthillově akustické analogii, a takto upravený 

vzorec může být užit při aproximaci příspěvku zdroje k celkovému akustickému výkonu 

z povrchu tělesa [33], [63]. Curleův integrál má tvar [1], [26], [63]: 

       ySy
t

p

r

yx
tx

S

ii


d ,
n

a4

1
,p

2
i

0

A 









   (5.22) 

kde   značí dobu šíření (5.17) a S je povrch, přes který se integruje. Využitím tohoto přístupu 

je možné aproximovat intenzitu zvuku ve vzdálené oblasti dle vztahu [63]: 
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člen AC představuje oblast korelace, r ≡ |x⃗ -y⃗ | je směrový vektor,   je úhel mezi vektorem r 

a normálovým vektorem ke stěně n⃗ . Celkový akustický výkon PA, který se vysílá z povrchu 

tělesa, se vypočte [63]: 
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kde  yI


 se vypočte dle vzorce [63]: 
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což lze interpretovat jako lokální příspěvek k celkovému akustickému výkonu na jednotku 

povrchu tělesa. Časově středovaná druhá derivace povrchového tlaku dle času a oblast 

korelace jsou dále aproximovány ve výrazech turbulentních veličin jako je turbulentní kinetická 
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energie k, disipační rychlost   a smykové napětí na stěně W  [63]. Pro výpočet akustického 

výkonu LP v [dB] je využita rovnice [63]: 













refP
log10 A

P

P
L  (5.26) 

kde Pref = 1∙10
-12

 W∙m-3 je referenční akustický výkon. 

 

 

5.2.5 Modely širokopásmových zdrojů hluku 

 

V mnoha praktických aplikacích zahrnujících turbulentní proudění nemá hluk žádné 

zřetelné tóny a energie zvuku je kontinuálně rozložena skrze široký rozsah frekvencí. V těchto 

situacích, zahrnujících širokopásmový hluk, jsou statistické turbulentní veličiny snadno 

vypočitatelné z RANS rovnic ve spojení s poloempirickýmí korelacemi a Lighthillovou 

akustickou analogií, které nám dávají informaci o zdroji širokopásmového hluku [63]. 

 

Program Ansys Fluent nabízí několik tzv. zdrojových modelů hluku, které umožňují 

vypočítat lokální příspěvek zdroje hluku (na jednotku plochy povrchu nebo objemu) k celkové 

akustické energii generované turbulentním prouděním. Mezi zdrojovými modely jsou v nabídce 

programu následující možnosti [63]: 

 

 Proudmanův předpis, 

 tryskový model zdroje hluku, 

 zdrojový model hluku mezní vrstvy, 

 zdrojový člen v linearizovaných Eulerových rovnicích (Linearized Euler’s Equation - LEE), 

 zdrojový člen v Lilleyho rovnici. 

 

Je ovšem nutné si uvědomit, že je zde modelován pouze zdroj – tímto modelem nemůže 

být simulováno šíření a hladina akustického tlaku u přijímače. Na rozdíl od přímé metody 

a integrální metody založené na Lighthillově akustické analogii, tyto zdrojové modely 

nevyžadují průběžné řešení jakýchkoliv transportních rovnic popisujících dynamiku kapalin. 

Uvedené zdrojové modely pouze vyžadují turbulentní veličiny popisující proudění jako pro 

modely RANS (středované rychlostní pole, turbulentní veličiny). Proto je používání 

širokopásmových zdrojových modelů hluku nejméně náročné na výpočetní techniku. 

Matematický popis jednotlivých zdrojových modelů je popsán v literatuře [63]. 
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6. Experimentální část aeroakustické úlohy 

 

V rámci projektu s názvem Experimentální modelování aerodynamických jevů (číslo 

projektu SP2013/105) [73] byla navržena a realizována kompletní modernizace stávajícího 

aerodynamického tunelu, který se nachází na místnosti E311 Katedry hydromechaniky 

a hydraulických zařízení. Modernizace se týkala výměny stávajícího ventilátoru za výkonnější 

a zároveň tišší díky připojenému tlumiči hluku, dále bylo vyměněno traverzovací zařízení, kde 

stávající bylo, co se týče přesnosti dosažitelné polohy, ovládání a možnosti opakovatelnosti 

měření, zcela nevyhovující. Nynější traverzovací zařízení je velice přesné (přesnost 0,02 mm) 

a jeho pohyb lze ovládat ve dvou směrech ručně nebo pomocí portu RS484 přes počítač. 

Koncové polohy na obou osách jsou zajištěny indukčními snímači. Do traverzovacího zařízení 

je možno uchytit sondy pro měření rychlosti - žárový anemometr a mikrofon pro měření hladiny 

akustického tlaku SPL. 

 

Měřicí oblast aerodynamického tunelu byla nahrazena průhledným sektorem, kde je 

možnost vizualizace proudění pomocí generátoru mlhy. Takto vytvořené experimentální 

zařízení je využíváno pro měření veličin charakterizujících aerodynamické pole za obtékaným 

tělesem metodikou žárové anemometrie - rychlostní profily a profily intenzity turbulence. 

Modifikací je možno měřit i potrubní prvky pro parní systémy. Všechna experimentálně získaná 

data jsou využita jako zdrojová data (okrajové podmínky pro numerické simulace) a pro 

samotnou verifikaci numerických simulací CFD kódem (Ansys Fluent a OpenFOAM). 

 

Obr. 6.1 Experimentální zařízení aerodynamického tunelu 

VT       DUK              TR    MP   FM    EPGM      OP   PD 
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Na Obr. 6.1 je fotografie zařízení s popisem nejdůležitějších částí. Experimentální zařízení 

se skládá z ventilátoru a tlumiče (VT), difuzoru a části pro uklidnění proudění (DUK), 

dvouosého traverzéru (TR), měřicího prostoru (MP), který je průhledný a má průtočnou plochu 

(S = 0,0207 m2) ve tvaru osmistěnu pro eliminaci sekundárního proudění v rozích, předního 

difuzoru se síty pro ustálení proudění (PD; z původního tunelu) a z elektrického příslušenství 

(frekvenční měnič (FM), ovládání traverzéru (OP); stejnosměrné napájení sondy žárové 

anemometrie) spolu s možností doplnění zařízení generátorem mlhy (EPGM).  

 

Ovládání traverzéru lze přepnout pomocí prostředního černobílého přepínače z polohy 

Manual do polohy Computer, kdy je zajištěno ovládání dvouosého traverzéru pomocí 

programu v počítači (malý krok posuvu, volitelná nulová poloha pro opakovatelnost měření). 

Ovládací program pro řízení traverzéru je napsán v systémovém prostředí National Instrument 

– LabVIEW a je řízen přes USB převodník PAPOUCH. Celková délka zařízení je přibližně 4 m. 

Podstavec je doplněn o gumotextilní prvky pro tlumení vibrací od generovaného proudění. 

 

Spojení mezi samotným tunelem a ventilátorem je provedeno pomocí pružného potrubí, 

které umožňuje vyrovnat určitou nesouosost mezi tunelem a ventilátorem a zároveň slouží 

k tlumení vibrací od ventilátoru směrem do tunelu, což výrazně snižuje ovlivnění měření 

a zvyšuje přesnost polohování. 

 

Hlavní charakteristické parametry experimentálního zařízení jsou: 

 

 Ventilátor RADAX-VARD 400/4 Ex: Qv = 1,489 m3·s-1 (5360 m3·hod-1), průměr 0,4 m. 

 Tlumič hluku pro snížení hlučnosti o 10 dB. 

 Měřicí sekce: délka 0,7 m; aerodynamická průtočná plocha 0,0207 m2; maximální plocha 

obtékané části 0,001449 m2 (maximálně 7% průtočné plochy tunelu), experimentálně 

získaná maximální rychlost v měřicí sekci u ≈ 38 m·s-1.  

 Traverzovací zařízení: dvě kolmé osy na směr proudění v měřicí sekci, rozsah pohybu 

0,16 m x 0,1 m, koncové snímače pro kontrolu krajní polohy; přesnost 0,00002 m, nulová 

poloha; plynulý pohyb v sekci. Ovládání přes počítač nebo ručně. 

 MiniCTA: jednodrátková, dvoudrátková sonda pro měření rychlosti a frekvencí odtrhávání 

proudu za obtékaným tělesem, měřicí rozsah rychlosti 0,01 m·s-1 ÷ 500 m·s-1, rychlostní 

fluktuace do frekvence až 400 kHz. 
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6.1 Měření aerodynamického pole 

 

Žárová anemometrie slouží pro měření rychlosti v tekutinách (kapaliny i plyny) a je 

obzvláště vhodná pro měření turbulentních fluktuací rychlostí proudění. Pracuje na základě 

konvekčního přenosu tepla ze zahřívaného čidla do okolního prostředí, přičemž přestup tepla 

je primárně závislý na rychlosti tekutiny. Použitím čidel umístěných v proudovém poli 

a elektroniky se zpětnovazební smyčkou je možno měřit fluktuace rychlosti malého měřítka 

a vysokých frekvencí. Hlavními parametry měřicího zařízení jsou: měřicí rozsah rychlosti 

0,01 m·s-1 ÷ 500 m·s-1, rychlostní fluktuace do frekvence až 400 kHz. CTA sondy (Constant 

Temperature Anemometry) obvykle mají wolframový drátek, 1 mm dlouhý a 5 μm v průměru, 

připevněný na dvě jehlovitě tvarované špice. Sondy můžou být konstrukce s 1, 2 nebo 3 drátky. 

Pro kapaliny je potřeba drátky pokrýt tenkým ochranným filmem [34], [64]. Pro toto 

experimentální zařízení jsou k dispozici sondy jednodrátkové (typ 55P14) i sondy 

dvoudrátkové (typ 55P63) bez ochranného filmu (pouze pro vzduch), viz Obr. 6.2. 

 

Obr. 6.2 Sondy pro žárovou anemometrii, vlevo typ 55P14, vpravo typ 55P63 

Měření aerodynamického pole generovaného obtékáním jednoduchých těles je provedeno 

jednodrátkovou sondou – typ 55P14 (Obr. 6.2) – jedná se o sondu s jedním drátkem, kde je 

měřena jedna složka rychlosti v rovině, která je kolmá k ose sondy. Dále je možno u tohoto 

aerodynamického tunelu využít sondu dvoudrátkovou – typ 55P63 (Obr. 6.2). Dvoudrátkovou 

sondou jsou měřeny dvě složky rychlosti v rovině, která je rovnoběžná s osou sondy. Pro 

sondy jsou k dispozici supporty sond. Pro sondu jednodrátkovou 55P14 je využit support 

55H21, pro sondu dvoudrátkovou 55P63 je možno využít support 55H25. Délka supportu pro 

obě sondy (jednodrátková, dvoudrátková) je stejná - 235 mm. 
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U měření sondou dvoudrátkovou je důležité dodržet správnou orientaci při zapojení sondy 

do supportu. K této orientaci napomáhá značení pomocí černých teček (lze vidět na Obr. 6.2 

nahoře u sondy 55P63), kde je jedna strana označena jednou tečkou (drátek číslo 1) a druhá 

strana dvěma černými tečkami (drátek číslo 2), to samé značení je provedeno i na supportu. 

Procedura samotného experimentálního měření metodikou žárové anemometrie obsahuje 

několik kroků [64]: 

 

 fyzické sestavení měřicího obvodu skládajícího se z analogově-digitálního převodníku 

(A/D převodník), MiniCTA převodníku, supportu příslušné sondy, samotné sondy 

a propojovacích kabelů pro přenos signálu, 

 specifikace měřicí karty v počítači PCI – 6023 E, důležité je zde použít diferenciální vstup 

do A/D převodníku, 

 nastavení odporu sondy – vychází se zde z příslušného označení sondy a z hodnoty 

předžhaveného odporu R20 udávaného na obale, nastavení příslušných odporů prvků, 

 měření referenční teploty a tlaku, teplota může být měřena pro sondu s teplotní korekcí, 

 kontrola měřicího řetězce obdélníkovou vlnou, nastavení dolního propustného filtru, 

 kalibrace sondy – rychlost proudění vzduchu v závislosti na napětí, lze kalibrovat pomocí 

referenčního měřidla přímo v aerodynamickém tunelu (Pitotova trubice spolu 

s vyhodnocovacím zařízením Kimo MP120), nebo lze kalibrovat pomocí kalibračního 

tunelu DISA 55D41, 

 nastavení parametrů měření – vzorkovací frekvence a počet vzorků, 

 nastavení traverzovacího zařízení, nastavení nulové polohy traverzovacího zařízení, 

spuštění programu pro obsluhu traverzovacího zařízení, 

 umístění tělesa do aerodynamického tunelu, 

 vlastní měření rychlostních profilů ve zvolených vzdálenostech za obtékaným tělesem, 

 post-processing naměřených dat. 

 

Výsledkem experimentálního měření metodikou žárové anemometrie jsou časově 

průměrované rychlostní profily za obtékaným tělesem. Dále lze vyhodnotit časově 

průměrované profily intenzity turbulence za obtékaným tělesem a lze naměřená data dále 

zpracovat pomocí FFT analýzy. Výsledkem této FFT analýzy je experimentálně získaná 

frekvence odtrhávání vírů fVS za obtékaným tělesem. Uvedené nastavení, sběr naměřených 

dat a jejich prvotní analýza je provedena v softwaru MiniCTA od firmy Dantec Dynamics GmbH 

[64]. Další grafické zpracování výsledků všech vykonaných měření v oblasti aerodynamického 

pole je provedeno v programu MS Excel. 
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6.2 Měření akustického pole 

 

Měření akustického pole zahrnuje měření hladiny akustického tlaku generovaného 

obtékáním tělesa a měření vibrací, které jsou generovány působením proudového pole na 

stěnu měřicí sekce tunelu. Pro měření je využito zařízení od firem Brüel & Kjaer, Ometron Ltd. 

Měření hladiny akustického tlaku a vibrací je zaznamenáno do Pulse analyzátoru a následně 

zpracováno v softwaru PULSE LabShop Version 18.0.0.482. Experimentální měření je 

provedeno ve spolupráci s pracovníky Katedry automatizační techniky a řízení panem 

Ing. M. Mahdalem, Ph.D. a panem prof. Ing. J. Tůmou, CSc. 

 

Pro měření hladiny akustického tlaku je využit mikrofon typu 4190 – Free-field 1/2“ 

s adaptérem - kónickým kuželem typu UA0386 od firmy Brüel & Kjaer (Příloha 41). Frekvenční 

rozsah měřicího mikrofonu je 1 Hz ÷ 40 kHz. Kónický kužel umožňuje měření klasickým 

mikrofonem v aerodynamickém tunelu, kde jeho tvar usměrňuje obtékání proudění vzduchu 

kolem mikrofonu tak, že se nevyskytuje šum v naměřených datech, který by byl způsoben 

prouděním skrze mřížku mikrofonu. Sestava měřicího mikrofonu s kónickým kuželem 

umístěného v aerodynamickém tunelu bez obtékaného tělesa je na Obr. 6.3. Toto měření 

slouží jako referenční pro získání akustických vlastností geometrie tunelu a ventilátoru. 

 

Obr. 6.3 Sestava mikrofonu s kónickým kuželem v aerodynamickém tunelu 

Pro měření vibrací (na Obr. 6.3 černá značka umístěná na plexisklu) je využit přenosný 

vibrometr OMETRON VH-1000-D. Frekvenční rozsah měřicího přístroje je od 0,5 Hz ÷ 22 kHz. 

Měřicí princip spočívá ve frekvenčním posunu vysokofrekvenčního nosného signálu 

způsobeném tzv. Dopplerovým efektem [65]. V příslušném manuálu [65] je podrobně popsáno 

spuštění a nastavení měřicího přístroje. Nejdůležitějšími parametry pro měření jsou vzdálenost 

od měřicí plochy, zde je měřicí zařízení umístěno ve vzdálenosti 928 mm od měřicí plochy; 

dalším důležitým parametrem je měřicí citlivost – ta je nastavena na hodnotu 0,2 V/(mm·s-1). 
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Proceduru experimentálního měření hladiny akustického tlaku a vibrací na 

aerodynamickém tunelu lze shrnout do těchto kroků: 

 

 provést kalibraci mikrofonu - zvukový kalibrátor typ 4231, při f = 1 kHz, SPL = 94 dB, 

 fyzicky sestavit měřicí obvod skládající se z Pulse analyzátoru 3560-C (PA), měřicího 

notebooku (MNT), laserového Dopplerova vibrometru (LDV) OMETRON VH-1000-D, 

mikrofonu s kónickým kuželem (MSK) typu 4190 s kónickým kuželem UA0386 - Obr. 6.4,  

 v softwaru PULSE LabShop nastavit příslušné vstupy do Pulse analyzátoru, nastavit 

parametry pro sběr časového průběhu měření vibrací a hladiny akustického tlaku (zde je 

důležité poznamenat, že hladina akustického tlaku je měřena bez váhy typu A, B), nastavit 

vyhodnocení příslušných časových průběhů jednotlivých signálů pomocí FFT analýzy, 

 provést měření prázdného aerodynamického tunelu, zde se zjišťuje hladina akustického 

tlaku a vibrací generovaných motorem pohánějícím ventilátor, frekvenčním měničem, 

elektrickým příslušenstvím a samotnou konstrukcí aerodynamického tunelu, 

 provést měření hladiny akustického tlaku a vibrací pro těleso vložené do tunelu, 

 provést post-processing naměřených dat v softwaru PULSE LabShop, následně jsou data 

exportována do MS Excel pro grafické porovnání s numerickými simulacemi. 

 

Výsledkem experimentálního měření jsou grafické závislosti hladiny akustického tlaku SPL 

na frekvenci f a grafické závislosti poměrné velikosti vibrací na frekvenci f. Tyto grafické 

závislosti jsou sestaveny pro prázdný tunel a pro tunel s vloženým tělesem. 

 

Obr. 6.4 Fyzicky sestavený měřicí obvod pro komplexní měření akustické úlohy 

PA   MNT           MSK         LDV 
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6.3 Nejistoty experimentálního měření 

 

Při experimentálním měření se určuje pomocí zvolené metody a měřicího zařízení velikost 

jisté veličiny. Vlivem působení měřeného objektu na měřicí zařízení dochází vždy ke změnám 

poměrů v měřeném objektu. To je hlavní důvod, proč nelze nikdy změřit pravou hodnotu 

zkoumané veličiny. Dle způsobu výskytu jsou chyby systematické (soustavné), náhodné 

(nahodilé) a chyby hrubé (omyly) [58]. Při opakování experimentálního měření se systematické 

chyby vyznačují stejným matematickým znaménkem, zůstávají konstantní nebo se mění 

předvídatelným způsobem. Obvykle jsou tyto chyby způsobeny samotnými členy měřicího 

řetězce a měřicí metodou. V praxi se mohou často tyto chyby jevit jako značně velké a zároveň 

nejsou korigovatelné. Náhodné chyby lze zmenšit pouze opakovaným měřením za stejných 

podmínek daného experimentálního měření. Při opakovaném měření a při normálním 

rozdělení jsou tyto náhodné chyby rozloženy symetricky kolem pravé, konvenční hodnoty 

zkoumané veličiny. Hrubé chyby dosahují často takové velikosti, že zcela znehodnotí výsledek 

naměřené veličiny. Jsou snadno rozeznatelné od ostatních chyb, proto je nutné je eliminovat 

ze souboru experimentálně získaných hodnot [58]. 

 

Pro rozložení náhodných chyb platí normální rozdělení označené N (0, 2 ). Toto rozložení 

pravděpodobnosti lze popsat rovnicí pro Gaussův zákon [58]: 

 22

e Xhh
y 


  (6.1) 

kde: 

y – hustota rozdělení pravděpodobnosti, že nastane chyba velikosti X , 

X  – velikost náhodné chyby, 

h – míra přesnosti h = σ21 , 

2  – rozptyl normálního rozdělení. 

 

Aritmetický průměr je referenční hodnotou pro náhodnou chybu měření. Aritmetický 

průměr by se získal z nekonečně velkého počtu opakovaných experimentálních měření 

zkoumané veličiny. Proto lze při dostatečně velkém počtu měření téže veličiny stanovit, že 

střední hodnota chyby ∆X = 0. Pravděpodobná chyba určuje rozmezí P , kde leží pravé 

hodnoty měřené veličiny s pravděpodobností P. 

SPP  675,0675,0%50   (6.2) 
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kde P  je střední kvadratická chyba, která umožňuje určit interval ±1 , kde leží pravá hodnota 

měřené veličiny s pravděpodobností P = 68,27 % a zároveň určuje polohu inflexního bodu 

normálního rozdělení N (0, 2 ). Střední kvadratickou chybu S  - výběrovou směrodatnou 

odchylku s lze vypočítat dle rovnice [58]: 

 







1

22

2

2

1

nn

XXX n
S


 (6.3) 

kde: 

n – počet naměřených hodnot, 

2

1X – druhá mocnina rozdílu odchylek od aritmetického průměru,  22

1 iXXX  , 

X  – aritmetický průměr, 

iX  – i-tá naměřená hodnota. 

 

Krajní chyba K  určuje interval, kde leží pravé hodnoty měřené veličiny 

s pravděpodobností P [58]: 

SKP  33%7,99   (6.4) 

Při přímém měření se výsledek získá odečtením údaje příslušného měřicího přístroje. Pro 

největší možnou absolutní chybu měření T  pak platí [58]: 

muT   (6.5) 

kde u  je absolutní chyba údaje měřicího přístroje a m  je absolutní chyba metody. Největší 

možná relativní chyba měření T  je vztažena k naměřené hodnotě N dle vztahu [58]: 

100



N

T
T  (6.6) 

Výrobci měřicích zařízení garantují určité meze chyb svých měřicích přístrojů (tzv. chyby 

základní). Tyto meze platí pro měřicí zařízení, která jsou používána dle stanovených 

metrologických požadavků a za specifických podmínek udávaných výrobcem [58]. Pokud 

nejsou tyto požadavky dodrženy, dochází k tzv. přídavným chybám, které mohou 

několikanásobně převýšit i chyby základní. Absolutní P  i relativní chyba P  měřicího přístroje 

je dána vlastnostmi samotných měřicích přístrojů a nedokonalostmi vznikajícími při výrobě 

těchto zařízení. 
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Celkovou základní chybu digitálního přístroje lze rozložit do dvou složek [58]: 

 

 část chyby je udána v % údaje měřené veličiny, zkráceně MH nebo rdg – „of reading“, 

 část chyby je vztažena k maximální hodnotě měřicího rozsahu, zkráceně MHMR nebo FS 

– „full scale“. 

 

Základní chyba absolutní CELKEM  je definována [58]: 

ROZSAHUČTENÍCELKEM  = 

= ±(x % z údaje měřené hodnoty + y % z měřicího rozsahu) 
(6.7) 

Chyba rozsahu ROZSAHU  může být také vyjádřena počtem kvantovacích kroků (digitů). 

Základní relativní chyba CELKEM  je dána vztahem [58]: 

ROZSAHUČTENÍCELKEM    (6.8) 

Nakonec absolutní chybu digitálních přístrojů lze vyjádřit dvěma způsoby [58]: 

21
21

100100
 MXCELKEM UU


 (6.9) 
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 (6.10) 

kde: 

1  – relativní chyba v % UX – údaje měřené veličiny, 

2  – relativní chyba v % UM – údaje měřicího rozsahu, 

∆3 – absolutní chyba udaná v počtu jednotek posledního místa číslicového zobrazovače, 

kU – koeficient rozšíření nejistoty měření. 

 

V současnosti se pro vyhodnocování měření kromě termínu chyba měření často používá 

termín nejistota měření. Nejistota výsledku měření je kladný parametr, který charakterizuje 

rozptýlení hodnot přiřazených k měřené veličině na základě použité informace [58]. Uvádí se 

nejen při měření, ale i při ověřování přístrojů, při kalibraci jednotlivých měřidel a jejich samotné 

stanovení je metodicky ovlivněno tím, zdali se vyhodnocuje [58]: 

 

 přímé měření jedné veličiny, 

 nepřímé měření jedné veličiny, 

 nepřímé měření více veličin. 
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Nejistota měření se skládá z mnoha složek. Základem pro určování nejistot je statistický 

přístup k vyhodnocování experimentálního měření, kdy se předpokládá normální rozdělení 

pravděpodobnosti, které předepisuje, že měřená hodnota se může odchylovat od skutečné 

hodnoty, popřípadě je uvedena pravděpodobnost, s jakou se skutečná hodnota může 

nacházet v daném intervalu. Rozsah tohoto intervalu je dán nejistotou, kdy mírou nejistoty je 

směrodatná odchylka   definovaná dle rovnice (6.3) [58]. Standardní nejistoty 

experimentálního měření se dělí na [58]: 

 

 nejistota typu A – označení uA – tyto nejistoty jsou způsobeny většinou náhodnými 

chybami a získávají se statistickým zpracováním naměřených dat. Odhad výsledné 

hodnoty je prezentován hodnotou výběrového aritmetického průměru X , základem pro 

vyhodnocení nejistoty je výběrový rozptyl  iXs2
 a výběrová směrodatná odchylka  Xs . 

Standardní nejistota typu A uA je vyjádřena rovnicí: 
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 (6.11) 

kde: 

n – počet naměřených hodnot, 

X  – aritmetický průměr, 

iX  – i-tá naměřená hodnota. 

 

 nejistota typu B – označení uB – tyto nejistoty využívají všechny dostupné informace 

o měřicím řetězci, měřicí metodě a také o dalších vlivech, které výsledky měření mohou 

ovlivnit. Základem je zjistit dílčí nejistoty ZJu  od zdrojů ZJ. Tyto dílčí nejistoty jsou 

způsobeny nedokonalostmi měřicích prostředků, použitých metod měření aj. Obecně lze 

pro stanovení dílčích nejistot doporučit postup, kdy se odhadne maximální rozsah změny 

odchylek 
MAXJz ,  a posoudí se průběh pravděpodobnosti této odchylky v intervalu 

a nalezne se nejvhodnější aproximace. Dílčí nejistoty uZJ od zdrojů ZJ se určí dle vzorce: 



MAXJ
ZJ

z
u ,

  (6.12) 

kde   představuje směrodatnou odchylku příslušného typu rozdělení [58]. Pro normální 

rozdělení je tento parametr 3  pro pravděpodobnost P = 0,997, pro normální rozdělení 

a hladinu pravděpodobnosti P = 0,95 je 2 . Aproximace nejistot normálním typem 

rozdělení je v praxi nejčastější. 
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Celková standardní nejistota uB se vypočte [58]: 


J

ZJB uu
2

 (6.13) 

Výsledná, neboli kombinovaná, standardní nejistota uC je dána vztahem [58]: 

22

BAC uuu   (6.14) 

Tato kombinovaná nejistota udává interval, ve kterém se vyskytuje pravá hodnota 

výsledku měření s pravděpodobností P = 0,6827. Pokud je požadována vyšší hladina 

pravděpodobnosti, zavádí se tzv. rozšířená (celková) standardní nejistota U [58]: 

CU ukU   (6.15) 

kde kU představuje člen rozšíření, který platí pro normální rozdělení hustoty pravděpodobnosti 

náhodné veličiny. Dle WECC (Western electricity coordinating council) se doporučuje hodnota 

kU = 2, což znamená, že se očekává, že pravá hodnota se nachází v daném intervalu 

s pravděpodobností P = 0,95 (pro P = 0,9973 je doporučena hodnota kU = 3) [58]. Je zde 

potřeba zdůraznit, že všechny uvedené hodnoty jsou uvažovány pouze a jedině tehdy, kdy 

rozložení hodnot odpovídá normálnímu (Gaussovu) rozložení N (0, 2 ). 

 

 

6.3.1 Nejistota měření aerodynamického pole 

 

Celková nejistota měření aerodynamického pole v tunelu UCAE je dána geometrickým 

součtem dílčích nejistot [64] a je vztažena k maximální rychlosti, která se vyskytuje při všech 

experimentálních měřeních: 

 

 nejistota kalibračního zařízení uCAEKZ – jako kalibrační zařízení je využita Pitotova trubice 

spolu s vyhodnocovacím zařízením Kimo MP120 – výrobce udává přesnost ± 0,5 % pro 

rozsah rychlostí 5 ÷ 40 m∙s-1 a rozlišení měřidla je 0,01 m∙s-1. Nejistota je dána kombinací 

vztahů (6.7) a (6.12) a pro kalibrační zařízení je: 

008,0
2

01,0005,0



CAEKZu  (6.16) 

 nejistota linearizace uCAEL vychází ze vztahů (6.7) a (6.12), dále z chyby kalibrační křivky 

(maximální hodnota při všech kalibracích nepřesáhla 1%) a pro měřicí zařízení je: 

005,0
2

01,0
CAELu  (6.17) 
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 nejistota rozlišení A/D převodníku uCAEAD vychází ze vztahů (6.7), (6.12) a je definována: 

005,085
2
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CAEAD  (6.18) 

kde u je maximální rychlost [m∙s-1], EAD je rozsah [V] a n je rozlišení A/D převodníku [bit], 

Eu  /  je sklon křivky ochlazovacího zákona [m∙s-1∙V-1], ten je funkcí kalibrace a rychlosti. 

 nejistota polohování sondy uCAEP je vypočtena dle vztahu [64]: 

    002,05cos1
3

1
cos1

3

1
 CAEPu  (6.19) 

kde   představuje maximální úhel natočení vůči ideální poloze - 5°. Zde je nutné 

poznamenat, že chyba polohování samotným traverzovacím zařízením je zde zanedbána 

z důvodu vysoké přesnosti polohování (přesnost 0,00002 m). 

 nejistota teplotní stálosti prostředí uCAET je vypočtena dle vztahu [64]: 

006,0
273

3

3

1

2733
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T

uCAET  (6.20) 

kde ∆T charakterizuje změnu teploty během měření. 

 

Celková (rozšířená) nejistota měření aerodynamického pole v tunelu UCAE se vypočte: 


22222

CAETCAEPCAEADCAELCAEKZUCAE uuuuukU  

% 4,2024,0006,0002,0005,0005,0008,02 22222   
(6.21) 

Nejistota měření UCAE = 2,4 % s hladinou pravděpodobnosti P = 0,95. Obvykle se nejistota 

měření u tohoto typu experimentálního měření pohybuje okolo 3 % [64]. 

 

 

6.3.2 Nejistota měření akustického pole 

 

Celková nejistota měření veličin akustického pole v tunelu UCAK je dána geometrickým 

součtem dílčích nejistot [64], které se vyskytují u  měření veličin charakterizující akustické pole: 

 

 nejistota kalibrace uCAKKZ pomocí kalibračního zařízení - typ 4231, P = 0,95 (Obr. A.3): 

dB 2,0CAKKZu  (6.22) 

 nejistota měřicího mikrofonu uCAKMM, typ 4190, P = 0,95, dle dokumentace (Obr. A.4): 

dB 2,0CAKMMu  (6.23) 
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 nejistota rozlišení A/D převodníku uCAKAD vychází z použitého Pulse analyzátoru 3560-C 

(24 bit), který je použit pro snímání akustického tlaku a pro hladinu pravděpodobnosti 

P = 0,95 lze vypočítat nejistotu pomocí parametru LSB (Least Significant Bit) [24]: 
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(6.24) 

kde EAD představuje rozsah měřicího napětí užitého převodníku pro měření hladiny 

akustického tlaku mikrofonem 0 ÷ 10 V a n je rozlišení A/D převodníku [bit]. 

 nejistota polohování sondy uCAKP pro akustické měření mikrofonem je zanedbána, pro 

polohování měřicího mikrofonu s kónickým kuželem je použito stejné traverzovací 

zařízení, jako je tomu u měření sondou MiniCTA metodikou žárové anemometrie, 

 nejistota teplotní stálosti prostředí uCAKT je zanedbána z důvodu monitorování teploty 

v místnosti během akustického měření a relativně krátké doby měření. 

 

Celková (rozšířená) nejistota měření akustického tlaku v aerodynamickém tunelu UCAK se 

vypočte: 


22222

CAKTCAKPCAKADCAKMMCAKKZUCAK uuuuukU  

  dB 57,0001059,22,02,02 222722    

(6.25) 

Nejistota pro měření hladiny akustického tlaku je UCAK = ± 0,57 dB s hladinou 

pravděpodobnosti P = 0,95. 

 

Celková (rozšířená) nejistota měření vibrací snímaných na stěně aerodynamického tunelu 

UCV je dána chybou samotného A/D převodníku Pulse analyzátoru, pro hladinu 

pravděpodobnosti P = 0,95 lze následně vypočítat nejistotu pomocí parametru LSB [24]: 
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(6.26) 

kde EAD představuje rozsah měřicího napětí užitého převodníku pro měření vibrací 

bezdotykovým vibrometrem 0 ÷ 4 V a n je rozlišení A/D převodníku [bit]. Nejistota pro měření 

vibrací je UCV = ± 5,17∙10-7 dB s hladinou pravděpodobnosti P = 0,95. 
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7. Aeroakustická úloha – proudění okolo válce 

 

Jako základní úlohy pro zpracování metodiky modelování akustických jevů jsou vybrány 

úlohy obtékání jednoduchých těles – válce a koule v měřicí sekci aerodynamického tunelu. 

Pro přehlednost této práce je v hlavní textové části uvedena metodika řešení aeroakustické 

úlohy obtékání válce. Tato úloha je řešena ve 2D i 3D rozměrném prostoru. Komplexní řešení 

aeroakustické úlohy obtékání koule je uvedeno v příloze této práce (Příloha 47). 

 

V experimentální části jsou provedena měření sloužící k určení fyzikálních okrajových 

podmínek pro numerické simulace a pro samotnou validaci výsledků numerických simulací. 

Pro měření aerodynamických veličin je využita jednodrátková sonda žárového anemometru 

(55P14) (Obr. 6.2). Měření akustické úlohy je rozděleno na měření veličin popisující akustické 

pole – hladiny akustického tlaku (SPL) a vibrací stěny měřicí sekce tunelu, které jsou 

generovány působením akustických vln na stěnu, která je vyrobena z plexiskla. Měření 

akustického pole je provedeno mikrofonem s kónickým kuželem. Pro snímání vibrací je využit 

bezdotykový laserový vibrometr. Měření vibrací slouží pro posouzení vlivu generovaných 

akustických vln na stěnu měřicí sekce a do budoucna mohou být tyto výsledky použity pro 

validaci výsledků numerických simulací metodikou Fluid Structure Interactive (FSI) výpočetním 

programem OpenFOAM 3.0.x nebo programy Ansys Fluent a Ansys Mechanical. 

 

Pro numerické modelování proudění a šíření akustických vln CFD kódem jsou vybrány 

výpočetní programy OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent. Každý z těchto programů má 

k dispozici prakticky shodné turbulentní modely pro popis proudového pole. Pro modelování 

šíření akustických vln jsou v programu Ansys Fluent použity metody, které byly již dříve 

testovány [13], [28], [41], [50], [51]. Pro nástroj OpenFOAM je implementována metoda 

Curleho akustické analogie, kde budou testovány její vlastnosti a která bude vyhodnocena ve 

srovnání s experimentem a akustickým modelem z programu Ansys Fluent. Je vytvořena 

metodika pro řešení komplexní aeroakustické problematiky v programu OpenFOAM 3.0.x, tj. je 

definována základní struktura úlohy pomocí příkazové řádky. Pro program Ansys Fluent je 

definován postup řešení aeroakustické úlohy. V této kapitole je popsána tvorba výpočetní sítě 

úlohy obtékání válce s ohledem na mezní vrstvu a specifikace okrajových podmínek 

vycházející z měření. Pro vybrané turbulentní modely jsou vypočteny příslušné okrajové 

podmínky simulací, které vycházejí z experimentálně získaných dat. Jsou zde uvedeny 

metodiky výpočtu úlohy pro oba programy. Výsledkem simulace je vyhodnocení veličin 

popisujících proudové pole – rychlostní profily, profily intenzity turbulence a veličiny určující 

akustickou část úlohy – závislost hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f. 
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7.1 Experimentální výsledky aeroakustického měření 

 

V oblasti měření aerodynamického pole byly změřeny profily rychlosti na vstupu do měřicí 

sekce a za obtékaným tělesem dle nákresu na Obr. 7.1. Pro měření byla použita jednodrátková 

sonda typu 55P14, která je znázorněna na Obr. 6.2. Dle kapitoly 6.1 byla vytvořena metodika 

měření pomocí sond žárového anemometru. V kapitole 6.3.1 byl proveden kompletní rozbor 

chyby měření sondou žárového anemometru. Maximální nejistota měření aerodynamického 

pole má hodnotu UCAE = 2,4 % s hladinou pravděpodobnosti P = 0,95 (rovnice (6.21)). 

 

Obr. 7.1 Schéma měření aerodynamického pole - vodorovný řez měřicí sekcí 

Pro výpočet okrajových podmínek matematického modelu je nutné provést měření pomocí 

žárového anemometru na vstupu do měřicí sekce, na Obr. 7.1 je toto měření označeno 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI NA VSTUPU. Parametry měření jsou vzorkovací frekvence 

fSR = 20 kHz a počet naměřených vzorků N = 65 536. Výsledkem měření je získaný rychlostní 

profil složky rychlosti uSX na vstupu do měřicí sekce, graficky znázorněný na Obr. 7.2. Pomocí 

programu MiniCTA byla následně zpracována naměřená data rychlosti uSX do profilu intenzity 

turbulence ITSX. Grafické vyjádření výsledků měření intenzity turbulence ITSX lze vidět na Obr. 

7.3, pro výpočet intenzity turbulence lze využít vztah uvedený v odborné literatuře [64]. 

V grafech jsou na svislých osách vyneseny hodnoty rychlosti uSX a profilu intenzity turbulence 

ITSX. Na vodorovné ose je poměrná hodnota vzdálenosti y/D, kdy D označuje průměr válce 

D = dV = 0,02 m. Souřadnice y označuje souřadnou osu dle Obr. 7.1. Hodnota y/D = 0 označuje 

místo v ose obtékaného válce. Z měření jsou určeny veličiny na vstupu do měřicí sekce pro 

výpočet okrajových podmínek, které jsou potřebné pro řešení matematické úlohy CFD kódem 

výpočetními programy OpenFOAM a Ansys Fluent - rychlost uSX = 17,8 m∙s-1 a intenzita 

turbulence ITSX = 8,75 %. Hodnota intenzity turbulence je vyšší, než se uvádí v literárních 

pramenech. Správnost měření žárovým anemometrem a následné vyhodnocení intenzity 

turbulence IT bylo ověřeno na úloze proudění vzduchu v kruhovém potrubí. Tato vysoká 

hodnota intenzity turbulence ITSX je způsobena vstupní geometrií tunelu do měřicí sekce. 
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Na Obr. 7.4 jsou vyneseny grafické výsledky experimentálního měření bezrozměrných 

rychlostních profilů za obtékaným válcem ve vzdálenostech 3×D, 4×D. Na Obr. 7.5 jsou 

vyneseny grafické výsledky bezrozměrné intenzity turbulence ve vzdálenostech 3×D, 4×D. 

Bezrozměrné profily jsou získány tak, že naměřená hodnota (rychlost uX a intenzita turbulence 

ITX) je dělena hodnotou, která je získána měřením na začátku sekce (uSX, ITSX). 

 

Obr. 7.2 Rychlostní profil na začátku měřicí sekce tunelu s vloženým válcem 

 

Obr. 7.3 Profil intenzity turbulence na začátku měřicí sekce tunelu s vloženým válcem 
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Obr. 7.4 Bezrozměrné rychlostní profily za obtékaným válcem 

 

Obr. 7.5 Bezrozměrné profily intenzity turbulence za obtékaným válcem 

Tyto experimentálně získané bezrozměrné profily (rychlosti uX a intenzity turbulence ITX) 

budou využity pro verifikaci výsledků aerodynamické části úlohy vypočtených z numerických 

simulací testovaných turbulentních modelů výpočetními programy OpenFOAM a Ansys Fluent. 

 

Měření veličin charakterizujících vibroakustické pole - hladiny akustického tlaku SPL 

a vibrací, je provedeno dle nákresu na Obr. 7.6. Metodika měření byla popsána v kapitole 6.2. 
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Pro snímání hladiny akustického tlaku SPL byl použit mikrofon s konickým kuželem, pro 

snímání vibrací byl použit bezdotykový laserový vibrometr. Rozbor nejistoty měření byl 

zpracován v kapitole 6.3.2. Hodnota nejistoty měření veličiny SPL je UCAK = ± 0,57 dB, 

nejistota měření vibrací je UCV = ± 5,17∙10-7 dB - hladina pravděpodobnosti pro obě nejistoty 

P = 0,95. Parametry snímání vibroakustických veličin jsou uvedeny v příloze (Příloha 41). 

 

Obr. 7.6 Schéma vibroakustického měření - vodorovný řez měřicí sekcí 

Pro získání veličin popisujících vibroakustické chování prázdného tunelu bylo provedeno 

základní měření odpovídající uvedenému nákresu (Obr. 7.6) bez vloženého válce. Pro hladinu 

akustického tlaku SPL je výsledek měření pro prázdný tunel zobrazen na Obr. 7.7. Hodnota 

SPL je počítána dle rovnice (4.1) pro referenční tlak pREF = 2∙10
-5

 Pa [57]. V tomto grafu jsou 

porovnána data pro měření s kónickým kuželem a bez kónického kuželu. Výsledky ukazují, že 

naměřené veličiny jsou shodné pro oba případy uspořádání mikrofonu a tedy že kónický kužel 

není pro tento typ měření nutný. Přesto byl ponechán pro všechna měření. 

 

Obr. 7.7 Výsledky měření hladiny akustického tlaku SPL prázdného tunelu 

f1 = 40 Hz, f2 = 100 Hz, f3 = 168 Hz 
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Na Obr. 7.8 jsou graficky znázorněny vibrace pro měření prázdného tunelu, jsou zde křivky 

pro mikrofon s/bez kónického kuželu. Pro vyhodnocení vibrací je využit upravený vztah (4.1), 

kde je v dané rovnici provedena záměna veličiny popisující tlak p za veličinu rychlosti u, 

referenční hodnota rychlosti uREF = 1∙10
-6

 mm∙s-1 [57]. Výsledky se neliší, protože to, zdali je 

mikrofon osazen nebo ne, kónickým kuželem, nemá vliv na snímání generovaných vibraci. 

 

Obr. 7.8 Výsledky měření vibrací prázdného tunelu 

V grafických výsledcích SPL (Obr. 7.7) a vibrací (Obr. 7.8) jsou zaznamenány výrazné 

frekvence f1, f2 a f3. Frekvence f1 (SPL = 40 Hz; vibrace = 28 Hz) lze přiřadit frekvenci, která je 

nastavena na frekvenčním měniči pro všechna měření fFM = 28 Hz. Posunutí frekvence při 

snímání hladiny akustického tlaku SPL je způsobeno průchodem akustického signálu 

generovaného frekvenčním měničem skrze plexisklo měřicí sekce do měřicího prostoru, kde 

je SPL snímána pomocí mikrofonu. V případě frekvence f2 (SPL = 100 Hz; vibrace = 100 Hz) 

se jedná o hodnotu dvakrát větší než je frekvence v elektrické síti a nelze tedy zcela tvrdit, že 

se frekvence elektrické sítě projevuje do měření právě takto. Může se jednat o vlastní frekvenci 

samotného experimentálního zařízení při proudění vzduchu o rychlosti při nastavené frekvenci 

fFM = 28 Hz. Frekvence f3 (SPL = 168 Hz; vibrace = 168 Hz) odpovídá dvojnásobku hodnoty 

označované jako Blade Pass Frequency (BPF) ventilátoru tunelu, která se vypočte: 

Hz 168284 Hz 84
60

62830

60

30

60











bfbn
BPF M  (7.1) 

kde f je frekvence nastavená na frekvenčním měniči, parametr b označuje počet lopatek 

ventilátoru, funkční závislost nM = 30·f vychází z grafické závislosti (Příloha 42). Výsledná 

frekvence je tedy „projev“ počtu otáček ventilátoru do výsledků měření hluku a vibrací. 

f1 = 28 Hz, f2 = 100 Hz, f3 = 168 Hz 
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Vzorkovací frekvence Pulse analyzátoru pro prezentaci výsledků (Obr. 7.7, Obr. 7.8) je 

nastavena na hodnotu f = 6,4 kHz. Pro prázdný aerodynamický tunel je dále provedeno měření 

hladiny akustického tlaku SPL a vibrací se vzorkovací frekvencí f = 12,8 kHz (Příloha 43). 

Všechna tato měření slouží jako referenční měření pro porovnání s následujícími 

vibroakustickými měřeními aerodynamického tunelu s obtékaným válcem. 

 

Na grafu (Obr. 7.9) jsou vykresleny výsledky experimentálního měření hladiny akustického 

tlaku SPL pro tunel bez vloženého tělesa – červená křivka a pro měření SPL při obtékání válce 

v tunelu jsou vykresleny výsledky modrou křivkou. Z výsledků lze vidět, že hladina akustického 

tlaku SPL je vyšší pro obtékaný válec, kdy se projevuje první špička (peak) při fEXP1 = 192 Hz 

a hladině akustického tlaku SPLEXP1= 102 dB. Druhá špička (peak) pro obtékaný válec má 

experimentálně získané tyto parametry fEXP2 = 380 Hz, SPLEXP2 = 99 dB.  

 

Obr. 7.9 Výsledky měření SPL pro obtékaný válec 

Výsledky z měření vibrací (Obr. 7.10) vykazují menší špičku (peak) při fEXP1 = 188 Hz 

a efektivní hodnotě vibrací 103 dB. Druhá špička se objevuje při fEXP2 = 380 Hz a efektivní 

hodnotě vibrací 93 dB. Z výsledků měření vibrací nejsou viditelné významné rozdíly mezi 

prázdným tunelem a obtékaným válcem. To může být způsobeno dřevěnou nosnou konstrukcí 

aerodynamického tunelu, která není dostatečně tuhá. Pro budoucí měření je tedy vhodné 

stávající dřevěnou konstrukci vyměnit za konstrukci ocelovou z důvodu snížení vibrací 

přenášených samotným podložím. Měření hladiny akustického tlaku SPL a vibrací při obtékání 

válce je dále provedeno pro vzorkovací frekvence, nastavené na záznamovém zařízení Pulse 

analyzátoru, f = 1,6 kHz (Příloha 44) a f = 0,8 kHz (Příloha 45). 

fEXP1 = 192 Hz, SPLEXP1 = 102 dB 

fEXP2 = 380 Hz, SPLEXP2 = 99 dB 
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Obr. 7.10 Výsledky měření vibrací pro obtékaný válec 

V této kapitole jsou prezentována experimentálně získaná data při měření aeroakustické 

úlohy. V části zaměřené na aerodynamické pole jsou změřeny profily rychlosti uSX (Obr. 7.2) 

a intenzity turbulence ITSX (Obr. 7.3) na začátku měřicí sekce dle nákresu na Obr. 7.1. Toto 

měření slouží pro výpočet okrajových podmínek numerických simulací metodou konečných 

objemů vybranými výpočetními programy OpenFOAM a Ansys Fluent. Dále je provedeno 

vyhodnocení bezrozměrných rychlostních profilů uX (Obr. 7.4) a bezrozměrných profilů 

intenzity turbulence ITX (Obr. 7.5) ve vzdálenostech 3×D, 4×D dle nákresu měření (Obr. 7.1). 

Tyto grafy, popisující aerodynamické proudové pole za obtékaným válcem, budou porovnány 

s výsledky získanými vybranými turbulentními modely aplikovanými numerickými nástroji 

OpenFOAM a Ansys Fluent na stejné výpočetní síti. 

 

Výsledky v oblasti vibroakustického měření - hladiny akustického tlaku SPL naměřené 

pomocí mikrofonu s kónickým kuželem (Obr. 7.9) budou sloužit pro verifikaci s výsledky 

z numerických simulací získaných použitými akustickými analogiemi - Curleho analogie 

(OpenFOAM) a Ffowcs-Williams a Hawkings analogie (Ansys Fluent). V porovnání výsledků 

budou uvedeny vybrané turbulentní modely. Prezentované výsledky z měření vibrací pomocí 

bezdotykového laserového vibrometru (Obr. 7.10) budou sloužit pro budoucí výzkum v oblasti 

numerických simulací metodikou Fluid Structure Interactive (FSI) programem OpenFOAM 

3.0.x a programy Ansys Fluent/Mechanical. Takto vytvořená metodika řešení přenosu 

aeroakustických jevů a generování vibrací na pevné ploše může být aplikována na reálnou 

úlohu obtékání zpětného bočního zrcátka automobilu a vlivu akustických vln na posádku. 

fEXP1 = 188 Hz, vibrace1 = 103 dB 

fEXP2 = 380 Hz, vibrace2 = 93 dB 
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7.2 Matematické modelování aeroakustické úlohy 

 

Pro správný matematický popis aerodynamického hluku generovaného obtékáním tělesa 

je nutné mít k dispozici velice přesný popis proudového pole okolo dané překážky. V rámci 

této disertační práce, která je zaměřená na řešení aeroakustických jevů, bylo provedeno 

rozsáhlé testování všech dostupných turbulentních modelů CFD kódem v programových 

prostředích OpenFOAM a Ansys Fluent na vybraných úlohách obtékání jednoduchých těles.  

 

Jako jednoduchá tělesa pro testování turbulentních modelů aerodynamické úlohy byly 

vybrány válec a koule. Dané těleso je umístěno v měřicí sekci aerodynamického tunelu 

a obtékáno proudem vzduchu o dané rychlosti. Pro verifikaci aerodynamické úlohy byly 

testovány časově průměrované profily rychlosti uX získané měřením žárovým anemometrem 

(kapitola 6.1) za obtékaným tělesem a časově průměrované profily intenzity turbulence IT. Tyto 

profily byly porovnávány s numericky získanými výsledky CFD kódem jednotlivých 

testovaných turbulentních modelů. Dále v aerodynamické úloze byla porovnávána literární 

data pro odporové součinitele Cd a Strouhalova čísla St vybraných jednoduchých těles [23], 

[25], [55] s výsledky numerických simulací CFD kódem. V rámci této úlohy byla rovněž 

testována kvalita sítě mezní vrstvy v blízkosti obtékaného tělesa (válce, koule). 

 

Výsledky testování turbulentních modelů aerodynamické úlohy byly shrnuty ve zprávách 

k projektu Možnosti optimalizace softwaru OpenFOAM pro aerodynamické úlohy [74], [75], 

[76]. Porovnání výsledků matematického modelování (turbulentních modelů, řešičů) 

odporových součinitelů Cd a Strouhalova čísla St pro jednoduchá tělesa (koule, válec) 

s literárními prameny byly publikovány v příspěvcích [78], [79], [80] a [81]. 

 

Aeroakustická úloha obtékání válce umístěného v měřicí sekci aerodynamického tunelu je 

řešena jako 2D rozměrová úloha v rovině kolmé k ose obtékaného válce a následně jako 3D 

rozměrová úloha. 2D rozměrová úloha umožňuje řešit prostorovou úlohu (3D) v řezu. 

Podmínkou aplikace této 2D úlohy je osově symetrická geometrie (3D), kterou lze vyjádřit 

právě plošným řezem (2D) této plné geometrie (3D) obtékaného válce. V této kapitole je 

popsána metodika tvorby výpočetní sítě (2D i 3D úlohy), postup tvorby matematického modelu 

- nastavení příslušného turbulentního modelu, výpočet okrajových podmínek, vyhodnocení 

výsledků numerické simulace charakterizující aeroakustickou úlohu obtékání tělesa. Na závěr 

jsou porovnány výsledky experimentálního měření (7.1) s výsledky numerického modelování 

programy OpenFOAM a Ansys Fluent. 
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7.2.1 Výpočetní síť 

 

Výpočetní síť pro 2D úlohu je vytvořena v programu OpenFOAM pomocí příkazu 

blockMesh, který vyvolá soubor constant/polymesh/blockMeshDict (Příloha 1). Síť je vytvořena 

v několika po sobě jdoucích krocích. V souboru blockMeshDict je specifikováno: 

 

 convertToMeters – vyjadřuje měřítko oblasti, zde 0,001 m = 1 mm, 

 vertices – určuje souřadnice (x, y, z) pro jednotlivé body, point 0 ÷ 37, 

 blocks – z vybraných 8 bodů se vytváří šestistěnné bloky (hex), nastaví se počet dělení 

v jednotlivých osách (6 6 1) a metoda rovnoměrného dělení simpleGrading (1 1 1), takto 

se vytvoří všechny bloky - block 0 ÷ 9, 

 edges – zde se určují křivky arc, což představuje část kružnice, ta je definována 

počátečním a koncovým bodem a bodem uprostřed křivky (souřadnice bodu jsou uvedeny 

v kulaté závorce), takto jsou určeny části kruhu s označením arc 0 ÷ 15, 

 boundary – tato část specifikuje okrajové podmínky pro vyšetřovanou oblast, každá 

okrajová podmínka má svůj název – inlet, typ – type patch; a definuje se pomocí plochy, 

která je tvořena jednotlivými body. Základními typy okrajových podmínek v programu 

OpenFOAM jsou patch, wall, symmetryPlane, empty. Pokud není k okrajové ploše dané 

oblasti přiřazena okrajová podmínka, algoritmus při tvoření sítě této ploše automaticky 

přiřadí typ empty. Tato okrajová podmínka umožňuje řešit zvolenou úlohu jako úlohu 

rovinnou (2D), i když samotná geometrie v tomto programu je vždy 3D, tj. prostorová. 

 mergePatchPairs – zde je možno spojit jednotlivé okrajové podmínky do jedné, především 

se dá využít u daleko složitějších výpočetních sítí. 

 

Dokument constant/polymesh/blockMeshDict (Příloha 1) vytvoří polovinu výpočetní 

oblasti, která je rozdělena okrajovou podmínkou symmetryPlane ve směru proudění vzduchu 

a prochází osou obtékaného válce. Pro vytvoření celkové výpočetní sítě se využije příkaz 

mirrorMesh -overwrite, který vyvolá soubor system/mirrorMeshDict (Příloha 2), 

přípona -overwrite přepíše původní síť, ze které se vychází při zrcadlení. V tomto souboru se 

definuje typ zrcadlení planeType pointAndNormal, následně bod, který musí ležet na příslušné 

okrajové podmínce, a vektor zrcadlení normalVector. Pomocí příkazu paraFoam -builtin lze 

vizuálně zkontrolovat vygenerovanou síť, pokud nevyhovuje obecným kritériím výpočetní sítě, 

lze upravit soubor blockMeshDict a následně síť znova vygenerovat. Volba -builtin vytvoří 

soubor s příponou *.foam, což je standardní typ souboru pro program ParaView. Převod sítě 

do programu Ansys Fluent je možné provést příkazem foamMeshToFluent, který vytvoří složku 

fluentInterface a zde je uložena síť s příponou *.msh v ASCII formátu (American Standard 
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Code for Information Interchange). Počet buněk sítě pro 2D úlohu je v rozmezí 11 000 ÷ 13 000 

dle potřeb mezní vrstvy v blízkosti obtékaného válce vybraného turbulentního modelu. 

Grafická kontrola výpočetní sítě s názvy příslušných okrajových podmínek je na Obr. 7.11. 

 

Obr. 7.11 Vizuální kontrola sítě pro 2D úlohu v programu ParaView 

Z důvodu porovnání výsledků pro 2D úlohu je v programu Ansys Workbench vytvořena 

geometrie i síť pomocí nástrojů Design Modeler a Ansys Meshing v bloku Analysis systems - 

Fluid Flow (Fluent). Rozměry výpočetní oblasti a dělení v jednotlivých podoblastech sítě jsou 

stejné, jako je tomu uvedeno v příloze constant/polymesh/blockMeshDict (Příloha 1). Počet 

buněk sítě pro vybraný turbulentní model je shodný pro 2D úlohu v programu OpenFOAM 

(i když je geometrie v tomto programu vždy 3D) a pro 2D úlohu v programu Ansys Fluent. 

 

Výpočetní síť pro 3D úlohu se tvoří ve třech po sobě jdoucích krocích. Nejprve je potřeba 

vytvořit polovinu vnitřní oblasti měřicí sekce pomocí příkazu blockMesh, který vyvolá soubor 

constant/polymesh/blockMeshDict (Příloha 25). Rozměry této oblasti odpovídají rozměrům ve 

výrobní dokumentaci (Příloha 3). Pro vytvoření sítě s vloženým válcem je využit příkaz 

snappyHexMesh -overwrite, který vyvolá soubor system/snappyHexMeshDict (Příloha 26). 

Takto je vytvořena polovina sítě s rovinou symetrie XY procházející osou válce (Obr. 7.12). 

 

Obr. 7.12 Zobrazení vnitřní oblasti měřicí sekce pro 3D úlohu 

vstup - inlet válec - cylinder výstup - outlet stěna - wall 

vstup - inlet válec - cylinder výstup - outlet 
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Pro definici tělesa (válce) je v souboru system/snappyHexMeshDict určena část geometry. 

Zde je vybrán válec - Cylinder.stl. Tento *.stl soubor je uživatelem vložený do adresáře 

constant/triSurface. Rozměry válce jsou: průměr dV = 0,02 m a délka válce l = 0,18 m. Tyto 

rozměry odpovídají rozměrům skutečného válce použitého při experimentálním měření. 

Geometrie válce je vytvořena v programu Autodesk Inventor a je vyexportována ve formátu 

*.stl (binary nebo ASCII). Je zde důležité dodržet orientaci souřadného systému válce a vnitřní 

oblasti měřicí sekce - osa válce je ve směru osy Y. Válec je prostorově souměrný v rovině XZ. 

Dále je v části geometry předepsáno zjemnění sítě pomocí parametru box s rozměry oblasti 

(krabice) v příslušném souřadném systému. V části refinementSurfaces jsou stanoveny 

parametry pro zjemnění povrchu válce a pro oblast zjemnění sítě box. Důležitým faktorem je 

předepsání mezní vrstvy pomocí části s názvem addLayersControls, zde se předepisuje, na 

kterou okrajovou podmínku (cylinder) je zapotřebí vložit mezní vrstvu. Samotná mezní vrstva 

okolo válce je popsána počtem vrstev buněk - nSurfaceLayers, dále vzrůstovým poměrem 

expansionRatio, tloušťkou první vrstvy buňky firstLayerThickness. Dále jsou zde části pro 

pokročilé nastavení sítě Advancedsettings a kontroly sítě meshQualityControls - podrobné 

informace vysvětlující jednotlivé části souboru lze najít v dokumentaci programu OpenFOAM. 

Pro vytvoření kompletní sítě je využit příkaz mirrorMesh -overwrite, který vyvolá soubor 

system/mirrorMeshDict (Příloha 27). Grafické vyobrazení finální sítě v programu ParaView je 

znázorněno na Obr. 7.13, umístění válce odpovídá nákresu na Obr. 7.1, Obr. 7.6. Tímto 

postupem je tedy vytvořena symetrická síť pro 3D úlohu obtékání válce s rovinou symetrie 

rovnoběžnou s rovinou XY a procházející osou válce. Tato zobrazená síť (Obr. 7.13) je použita 

i pro modelování programem Ansys Fluent - počet buněk je v rozmezí 450 000 ÷ 703 000 dle 

potřeb mezní vrstvy v blízkosti obtékaného válce vybraného turbulentního modelu. V případě 

3D úlohy je pro program Ansys Fluent použit modul Toolbox-Component Systems-Fluent. Po 

kliknutí na ikonu Setup, nastavení parametrů úlohy (paralelizace výpočtu), proběhne spuštění 

programu. Příkazem File - Import - Mesh je načtena příslušná výpočetní síť (Obr. 7.13). 

 

Obr. 7.13 Finální síť pro 3D úlohu obtékání válce 

vstup - inlet válec - cylinder stěna - wall výstup - outlet 
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V programu OpenFOAM 3.0.x existuje několik nástrojů na kontrolu sítě. Prvním krokem je 

kontrola povrchové sítě obtékaného válce Cylinder.stl v adresáři constant/triSurface příkazem 

surfaceCheck Cylinder.stl. Tento příkaz provede kontrolu plochy válce – všechny malé plochy 

musí být uzavřené a všechny přímky musí spojovat pouze dvě malé plochy povrchové sítě. Po 

vytvoření finální sítě je možno zkontrolovat kvalitu sítě příkazem checkMesh. Protokol vypíše 

několik ukazatelů pro síť, z nichž nejdůležitější jsou Mesh non-orthogonality max/average 

a Max skewness. První ukazatel definuje deformaci buňky oproti ideálnímu šestistěnu (krychle, 

kvádr) ideální buňky. Hodnoty tohoto ukazatele se doporučuje pro většinu aplikací udržovat 

v rozmezí 40 až 60. Druhý parametr definuje, jak daleko je tvar skutečné buňky od buňky 

ideálního tvaru. Výsledkem analýzy sítě příkazem checkMesh je hlášení Mesh OK. 

 

Po provedení výpočtu všech simulací (OpenFOAM a Ansys Fluent) je vhodné zkontrolovat 

hodnotu bezrozměrného kritéria y+ pro síť [11], [37], [63] - v programu OpenFOAM 3.0.x je 

možné tuto kontrolu provést příkazem yPlus -latestTime. Příkaz vypočítá minimální, maximální 

a průměrné hodnoty pro y+ (pro všechny okrajové podmínky typu wall). Pro numerické 

modelování metodikou RANS, URANS je doporučeno hodnoty bezrozměrného kritéria y+ mít 

v rozmezí 30 ÷ 300. Pro numerické modelování metodou LES je doporučena hodnota 

bezrozměrného kritéria y+ < 1. 

 

Zdrojové kódy, teoretický popis, matematické vztahy a podmínky užití všech dostupných 

stěnových přístupů v programu OpenFOAM 3.0.x lze nalézt v dokumentaci tohoto programu 

pomocí příkazu vyvolaného v příkazové řádce shellu - cd 

$FOAM_SRC/TurbulenceModels/turbulenceModels/derivedFvPatchFields/wallFunctions.  

 

Kontrolu hodnoty bezrozměrného kritéria y+ pro výpočetní síť v programu Ansys Fluent 

lze provést po numerickém výpočtu dané úlohy v části Results - XY Plot - Set up, v dialogovém 

okně XY Plot je nutné vybrat v části Y axis function volbu Turbulence a Wall Yplus. V části 

Surfaces je nutné vybrat plochu - cylinder, na které uživatel vyžaduje kontrolu kvality sítě. 

V případě potřeby lze síť v programu Ansys Fluent upravit v závislosti na požadované hodnotě 

y+ v části Adapt - Yplus/Ystar. Zde uživatel vybere oblast stěny, kde požaduje adaptaci 

numerické sítě, a rozmezí minimální a maximální hodnoty bezrozměrného kritéria kvality sítě 

y+. Teorie k jednotlivým stěnovým funkcím pro metodiky RANS (URANS) a LES, jejich použití, 

doporučení a omezující kritéria, které jsou dostupné v programovém prostředí Ansys Fluent, 

je možno prostudovat v příslušném manuálu k tomuto programu [63]. 
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7.2.2 Okrajové podmínky matematického modelu 

 

Pro určení okrajových podmínek numerických simulací je provedeno experimentální 

měření sondou žárové anemometrie (Obr. 7.1). Výsledek experimentálního měření pro 

rychlostní profil uSX je znázorněn na Obr. 7.2, pro profil intenzity turbulence ITSX je výsledek na 

Obr. 7.3. Z těchto výsledků jsou určeny hodnoty rychlosti uSX = 17,8 m∙s-1 a intenzity turbulence 

ITSX = 8,75 %. Reynoldsovo číslo ReV, charakterizující režim proudění okolo válce vzduchem 

o kinematické viskozitě vzduchu   [29] a při průměru válce dV = 0,02 m, je definováno: 

  879 22
1056,15

02,08,17
6











VSX

V

du
Re subkritický režim proudění (7.2) 

tato hodnota Reynoldsova čísla ReV je v oblasti subkritického proudění (300 < Re < 300 000), 

kdy dochází k laminárnímu odtrhávání mezní vrstvy od obtékaného válce a víry jsou zcela 

turbulentní [55]. Pro proudění stlačitelné/nestlačitelné tekutiny je nutné určit Machovo číslo Ma: 







 052,0
20607,057,331

8,17

607,00 C

SXSX
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Ma nestlačitelná tekutina (7.3) 

kde a je rychlost zvuku ve vzduchu (rovnice (4.3)) při teplotě TC. Rychlost uSX a intenzita 

turbulence ITSX slouží pro výpočet následujících okrajových podmínek numerických simulací. 

Turbulentní kinetická energie k je dána rovnicí [70]: 
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 TSXSX Iuk  (7.4) 

Pro výpočet dalších veličin popisujících turbulentní režim proudění je potřeba vypočítat 

hydraulický průměr vstupu do měřicí sekce aerodynamického tunelu dH: 

m 1505,0
55,0

0207,044







O

S
dH  (7.5) 

kde veličina S označuje průtočnou plochu aerodynamického tunelu na vstupu do měřicí sekce, 

O označuje obvod průtočné plochy, který je ve styku s protékajícím vzduchem. Hodnoty jsou 

určeny v programu Autodesk Inventor na základě výrobní dokumentace (Příloha 3). Výpočet 

turbulentního délkového měřítka lT [70] pomocí hydraulického průměru dH (rovnice (7.5)): 

m 0105,01505,007,007,0  HT dl  (7.6) 

Pro stanovení rychlosti disipace   platí následující rovnice [70]: 

3-2
2

3

2
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μ sm 4939,59
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k
  

(7.7) 
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kde Cμ je konstanta turbulentního modelu (0,09), turbulentní kinetická energie k je dána rovnicí 

(7.4) a hodnota turbulentního délkového měřítka lT je dána rovnicí (7.6). Pro specifickou 

rychlost turbulentní disipace   platí následující vztah [70]: 

1-s 6703,181
0105,0

6387,3


Tl

k
  (7.8) 

kde turbulentní kinetická energie k je dána rovnicí (7.4), hodnota turbulentního délkového 

měřítka lT je dána rovnicí (7.6). Modifikovanou turbulentní viskozitu ~  lze vypočítat [70]: 

1-2 sm 02003,00105,0
100

75,8
8,17

2

3

2

3~  TTSXSX lIu  (7.9) 

kde hodnota rychlosti ve směru proudění uSX a hodnota intenzity turbulence ITSX je získána 

experimentálním měřením a jsou uvedeny v kapitole 7.1, hodnota turbulentního délkového 

měřítka lT je dána rovnicí (7.6). Pro výpočet aeroakustické úlohy metodou nestacionárních 

RANS rovnic (URANS) a LES metodou programem OpenFOAM jsou uvedeny v následující 

Tab. 7.1 typy příslušných okrajových podmínek a parametry popisující počáteční podmínku. 

Tab. 7.1 Veličiny charakterizující okrajové a počáteční podmínky, hodnoty veličin 

Veličina - soubor 

parametr 
internalField inlet outlet wall_tunnel cylinder 

uX – 0/U 

inletValue 

value 

uniform 

 

(17.8 0 0) 

fixedValue 

 

(17.8 0 0) 

inletOutlet 

(17.8 0 0) 

(17.8 0 0) 

fixedValue 

 

(0 0 0) 

fixedValue 

 

(0 0 0) 

p – 0/p 

inletValue 

value 

uniform 

 

0 

zeroGradient fixedValue 

 

0 

zeroGradient zeroGradient 

k – 0/k 

inletValue 

value 

uniform 

 

3.6387 

POZN A. inletOutlet 

3.6387 

3.6387 

kqRWallF. 

 

3.6387 

kqRWallF. 

 

3.6387 

  – 0/epsilon 

inletValue 

value 

uniform 

 

59.3103 

POZN B. inletOutlet 

59.3103 

59.3103 

epsilonWallF. 

 

59.3103 

epsilonWallF. 

 

59.3103 

  – 0/omega 

inletValue 

value 

uniform 

 

181.1091 

POZN C. inletOutlet 

181.1091 

181.1091 

omegaWallF. 

 

181.1091 

omegaWallF.  

 

181.1091 

T  – 0/nut 

inletValue 

value 

uniform 

 

0 

calculated 

 

0 

inletOutlet 

0 

0 

nutkWallF. 

 

0 

nutkWallF. 

 

0 

~  – 0/nuTilda 

inletValue 

value 

uniform 

 

0.02003 

fixedValue 

 

0.02003 

inletOutlet 

0.02003 

0.02003 

fixedValue 

 

0 

fixedValue 

 

0 
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Na okrajových plochách wall_tunnel a cylinder pro turbulentní veličiny (k,  ,  , T  - 

označuje turbulentní viskozitu) jsou použity stěnové funkce - *WallFunction, v tabulce je 

uvedeno zkrácené označení WallF. Pro vnitřní oblast (internalField) je určena počáteční 

podmínka příslušné veličiny – uniform. Hodnota fixedValue předepisuje konstantní hodnotu 

vektoru (rychlost – předepsány 3 hodnoty) a skaláru (tlak, turbulentní veličiny – předepsána 1 

hodnota). Pro turbulentní viskozitu T  je zvolena okrajová podmínka calculated na vstupu do 

oblasti. Tato okrajová podmínka počítá danou veličinu z ostatních turbulentních veličin. 

Okrajová podmínka zeroGradient extrapoluje hodnotu veličiny z nejbližší okrajové buňky, kdy 

gradient příslušné veličiny ve směru kolmém k okrajové podmínce je roven 0. Okrajová 

podmínka inletOutlet umožňuje řešit okrajovou podmínku jako zeroGradient, v případě že se 

vyskytne zpětné proudění, se přepne tato podmínka na pevnou hodnotu – fixedValue. Mimo 

dosud uvedené okrajové podmínky v Tab. 7.1 jsou na vstupu do modelované oblasti pro 

turbulentní veličiny (k,  ,  ) specifikovány tyto okrajové podmínky: 

 

 POZN A. – pro turbulentní kinetickou energii k na vstupu (inlet) je předepsána okrajová 

podmínka turbulentIntensityKineticEnergyInlet. Zde je předepsána intenzita turbulence 

získaná experimentálním měřením (viz Obr. 7.3) pomocí zadaného parametru intensity 

a hodnotou 0.0875, což odpovídá ITX = 8,75 %. Dále je na vstupu (inlet) předepsána 

hodnota turbulentní kinetické energie k vypočtená pomocí rovnice (7.4). 

 POZN B. – pro rychlost disipace   na vstupu (inlet) je vybrána okrajová podmínka 

turbulentMixingLengthDissipationRateInlet. Zde je předepsána hodnota směšovací délky 

lT (rovnice (7.6)) pomocí zadaného parametru mixingLength a hodnotou parametru 

0.0105. Pro vstup (inlet) je nastavena hodnota rychlosti disipace   - rovnice (7.7). 

 POZN C. – pro specifickou rychlost turbulentní disipace   na vstupu (inlet) je nastavena 

okrajová podmínka turbulentMixingLengthFrequencyInlet. Zde je opět předepsána 

hodnota směšovací délky lT vypočtená dle rovnice (7.6) pomocí zadaného parametru 

mixingLength a hodnotou parametru 0.0105. Pro určení hodnoty na vstupu (inlet) je využita 

vypočtená hodnota pro specifickou rychlost turbulentní disipace   z rovnice (7.8). 

 

Soubory popisující okrajové a počáteční podmínky pro řešení 2D úlohy (OpenFOAM) jsou 

uvedeny v přílohách: pro rychlost uSX - soubor 0/U (Příloha 4); pro kinematický tlak p - soubor 

0/p - Příloha 5; pro turbulentní kinetickou energii k - soubor 0/k - Příloha 6, pro rychlost disipace 

  - soubor 0/epsilon, viz Příloha 7, pro specifickou rychlost turbulentní disipace   je soubor 

0/omega - Příloha 8, pro turbulentní viskozitu T  je soubor 0/nut viz Příloha 9, soubor 0/nuTilda 

- Příloha 10 - modifikovaná turbulentní viskozita ~ . 
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Pro potřeby 3D úlohy je v programu OpenFOAM vytvořena nová okrajová podmínka 

s názvem wall_CAA (Příloha 25). Tato okrajová podmínka je typu wall. Specifikace 

jednotlivých proměnných charakterizující proudění (typ, hodnota) je identická jako pro okrajové 

podmínky wall_tunnel, cylinder - Tab. 7.1. Soubory pro příslušné veličiny popisující proudění 

jsou umístěny v adresáři 0. Celý obsah souborů pro 3D úlohu obtékání válce je uveden 

v přílohách: rychlost uX (0/U) - Příloha 28, kinematický tlak p (0/p) - Příloha 29, turbulentní 

veličiny k (0/k) - Příloha 30,   (0/epsilon) - Příloha 31,   (0/omega) - Příloha 32, turbulentní 

viskozita T  (0/nut) - Příloha 33, modifikovaná turbulentní viskozita ~  (0/nuTilda) - Příloha 34.  

 

Okrajová podmínka wall_CAA je tvořena stěnou měřicí sekce, kde jsou měřeny vibrace 

generované prouděním okolo válce, který je umístěn v měřicí sekci tunelu (Obr. 7.19). Tato 

okrajová podmínka je vytvořena z důvodu budoucí práce - modelování vibrací generovaných 

obtékáním válce metodou FSI pomocí programů OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent. 

 

Ve všech souborech popisujících okrajové podmínky a hodnotu počáteční podmínky 

v oblasti je důležité dodržet správný fyzikální rozměr dané veličiny, což je dáno řádkem 

dimensions, kde v hranaté závorce jsou uvedeny exponenty pro příslušné rozměry dle 

jednotné soustavy SI (Systéme International) [kg m s K mol A cd]. Pro rychlost uSX je tedy 

řádek dimensions [0 1 -1 0 0 0 0] - m·s-1 viz Příloha 4. Často je v programovém jazyce C/C++ 

využita odvolávka na předdefinovanou hodnotu pomocí znaku $, příklad - $internalField. 

 

Pro program Ansys Fluent jsou okrajové podmínky specifikovány v záložce Boundary 

Conditions. Hodnoty pro okrajové podmínky jsou nastaveny stejně pro 2D úlohu a pro 3D 

úlohu. Pro 2D úlohu v programu Ansys Fluent je vytvořená síť ve 2D rozměrovém prostředí 

pomocí nástroje Ansys Meshing v programovém prostředí Ansys Workbench. Výpočetní síť, 

která je vytvořena v programu OpenFOAM pro 2D úlohu, je 3D (prostorová) a proto jí nelze 

použít pro modelování 2D úlohy v programu Ansys Fluent. Okrajová podmínka inlet je 

v programu nastavena jako velocity-inlet, okrajová podmínka outlet je nastavena jako typ 

outflow. Ostatní okrajové podmínky pro stěny válce (cylinder), aerodynamického tunelu jsou 

nastaveny typem wall. Pro 3D úlohu je geometrie a síť, která je vytvořena programem 

OpenFOAM, převedena do formátu *.msh a je tak připravena pro numerickou simulaci 

programem Ansys Fluent bez jakýchkoliv úprav okrajových podmínek. Pro 3D úlohu je 

okrajová podmínka inlet v programu Ansys Fluent určena jako velocity-inlet, okrajová 

podmínka outlet je nastavena jako typ outflow. Ostatní okrajové podmínky a jejich počáteční 

hodnoty, uvedené v Tab. 7.1, které jsou platné pro program OpenFOAM, jsou relevantní i pro 

numerickou simulaci 2D a 3D úlohy obtékání válce programem Ansys Fluent. 
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7.2.3 Fyzikální vlastnosti proudícího média 

 

Válec bude obtékán vzduchem při absolutní teplotě KT  = 293,15 K, pro proudící médium 

- vzduch - je potřeba vypočítat hustotu vzduchu   pomocí rovnice stavu pro ideální plyn [48]: 
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kde rP je měrná plynová konstanta pro vzduch [J·kg-1·K-1], pA je atmosférický tlak [Pa]. 

Kinematická viskozita   je vypočtena dle rovnice [29]: 
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kde N  je dynamická viskozita vzduchu N = 18,49∙10
-6

 Pa∙s za tzv. technického normálního 

stavu při teplotě TN = 293,15 K [29]. Pro program OpenFOAM jsou tyto fyzikální vlastnosti 

vzduchu specifikovány v souboru constant/transportProperties, viz Příloha 11. V řádku 

s označením nu je určena hodnota kinematické viskozity   dle rovnice (7.11) a v řádku, který 

je označen rho, je dána hodnota hustoty vzduchu   dle rovnice (7.10). Newtonský transportní 

model předepsaný řádkem transportModel předpokládá konstantní hodnotu viskozity  . Pro 

program Ansys Fluent jsou fyzikální veličiny specifikovány v záložce Materials - Air stejnými 

hodnotami - pro hustotu vzduchu   rovnice (7.10) a kinematickou viskozitu   - rovnice (7.11). 

 

 

7.2.4 Výběr testovaného turbulentního modelu 

 

Příslušný turbulentní model pro URANS simulace programem OpenFOAM je možno 

vybrat souborem constant/turbulenceProperties viz Příloha 12. Pro řešení metodou URANS je 

potřeba parametr simulationType nastavit jako RAS; turbulentní model je určen členem 

RASModel - např. pro k-  SST model – kOmegaSST. Pro turbulentní modely je nutné znát 

příslušné značení v programu OpenFOAM: k-  RNG model - RNGkEpsilon, Spalart-Allmaras 

model - SpalartAllmaras, atd. Pro modelování 3D úlohy pomocí LES metodiky (např. LES 

WALE (wall-adapting local eddy-viscosity) model) je soubor (Příloha 35) nutno doplnit 

o prostorový filtr delta a o koeficienty cubeRootVolCoeffs. Prostorový filtr delta, jehož velikost 

odpovídá rozměru buňky sítě, umožňuje filtrovat turbulentní víry pomocí tzv. subgridních 

modelů [37]. Pro program Ansys Fluent je možno vybrat turbulentní model v záložce Models - 

Viscous Model zatržením příslušného modelu z nabízeného seznamu všech modelů. 
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7.2.5 Volba příslušného řešiče a numerických schémat 

 

Z hlediska numerického nastavení pro řešení diskretizačních rovnic popisujících řešený 

problém se v programovém prostředí OpenFOAM v adresáři system nacházejí tyto soubory: 

 

Soubor controlDict, Příloha 13 – jedná se o soubor, kde je provedena specifikace 

základních parametrů pro numerický výpočet. V řádku application je vybrán řešič pisoFoam – 

jedná se o tzv. „transient solver“ pro nestlačitelné proudění, řeší tedy časově závislou úlohu 

nestlačitelného média. Dále jsou zde parametry pro začátek výpočtu (startFrom, startTime), 

konec výpočtu (stopAt, endTime), časový krok pro URANS simulace s105,2 5t  (pro LES 

simulace s101 5t ) parametrem deltaT s ohledem na Courantovo číslo Co pro splnění 

Courant–Friedrichs–Lewy podmínky (CFL), kdy je doporučeno Co ≤ 1 pro časově závislé 

úlohy. Courantovo číslo Co vyjadřuje počet buněk, kterými projde částice tekutiny za jeden 

časový krok. Dále se zde vyskytuje několik parametrů, jejichž význam je vysvětlen podrobně 

v dokumentaci programu. Důležité je zde popsat řádek pro funkce - functions, zde jsou 

napsány soubory zahrnující výpočet příslušných aerodynamických veličin (forceCoeffs), 

výpočet akustických veličin (CurleAnalogy), sondy pro vzorkování příslušných veličin (pro tlak 

p v oblasti - soubor probe_pressure, pro rychlost uX v oblasti - soubor probe_velocity) a pro 

časové průměrování veličin popisující turbulentní proudění v oblasti (soubor fieldAverage). 

 

Soubor fvSchemes, Příloha 14 – v tomto souboru jsou vybrána numerická diskretizační 

schémata pro řešení diskretizačních rovnic popisujících danou úlohu: pro časové derivace je 

určena část ddtSchemes ( t , 
22 t ), pro operátor gradientu dané veličiny slouží část 

gradSchemes (  - operátor nabla), pro člen divergence je zaměřena část divSchemes (  ), 

pro Laplacian operátor je určena část laplacianSchemes ( 2 ). Interpolační schémata pro 

numericky řešené veličiny jsou v části interpolationSchemes. Pro výpočet normálového 

gradientu na ploše buňky je určena část snGradSchemes. Poslední část wallDist počítá 

vzdálenost ke stěně. V části pro numerické schémata počítající divergenční členy jsou 

příkladem uvedeny členy charakterizující výpočet pro k-  SST model a k-  SST SAS model 

– div(phi,k) a div(phi,omega). Pro modely skupiny k-  je nutné nahradit člen omega členem 

epsilon. Pro Spalart-Allmaras model jsou divergenční schémata pro k,  ,   nahrazena jedním 

schématem pro modifikovanou turbulentní viskozitu ~  div(phi,nuTilda). Stejné schéma jako 

pro model Spalart-Allmaras je možno využít i pro model LES WALE. Ostatní numerická 

schémata se pro všechny použité turbulentní modely zachovávají stejně nastavena pro 

možnost porovnání vybraných turbulentních modelů mezi sebou. 
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Soubor fvSolution, Příloha 15 – v tomto souboru jsou předepsány příslušné řešiče pro 

diskretizační rovnice, dále jsou zde určeny tolerance (reziduály) výpočtu a samotný algoritmus. 

Příslušné řešiče pro dané veličiny popisující proudění jsou vždy v části označené složenými 

závorkami a nadepsány danou veličinou. Zde je vybrán samotný řešič – označení solver. 

Tolerance pro řešení diskretizačních rovnic jsou předepsány pro každé numerické řešení 

parametrem tolerance. Při numerických simulacích je důležité obdržet konvergentní řešení, 

kdy mírou konvergence jsou tyto tolerance - reziduály. Tyto reziduály (tolerance) představují 

maximální rozdíl odpovídající si veličiny ve stejném bodě výpočetní sítě ve dvou po sobě 

jdoucích iteracích. V poslední části souboru je specifikován samotný algoritmus - část 

označená PISO, což odpovídá použitému řešiči – pisoFoam. Dále jsou zde parametry pro 

korekce nCorrectors, pro nonorthogonální korekce nNonOrthogonalCorrectors, které lze 

upravit v závislosti na kvalitě numerické sítě. Kontrolu sítě, z důvodu těchto korekcí, lze po 

jejím vytvoření provést pomocí příkazu checkMesh v příkazové řádce (kapitola 7.2.1). 

 

Pro program Ansys Fluent je nestacionární úloha nastavena v záložce General - Time - 

Transient. Numerické nastavení je provedeno v části Solution Methods. Zde je nastaven řešič 

SIMPLE - Pressure-Velocity Coupling. Prostorové diskretizace (Spatial Discretization) pro 

turbulentní veličiny k,  ,   a ~  jsou nastaveny na přesnost druhého řádu. Relaxační faktory 

(Solution Controls) pro diskretizované rovnice jsou nastaveny na standardní hodnotě - Default. 

 

 

7.2.6 Nastavení výpočtu aerodynamické části úlohy 

 

Pro popis aerodynamických vlastností těles se často používají pojmy aerodynamická síla 

FX,Y nebo aerodynamický koeficient CX,Y. Pro praktické úlohy se rozlišují síly a koeficienty 

odporové (označovány indexem D, X, d), které působí ve směru rovnoběžném s vektorem 

rychlosti uREF v neovlivněné oblasti, a síly a koeficienty vztlakové (označovány indexem L, Y, 

l), které působí ve směru kolmém k vektoru rychlosti uREF v neovlivněné oblasti. Obecně lze 

napsat rovnici pro výpočet aerodynamického koeficientu CX,Y [30], [42]: 
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(7.12) 

kde indexy X, Y označují příslušné koeficienty X – koeficient odporový, Y – koeficient vztlakový. 

Člen   reprezentuje hustotu proudícího média – vzduchu (rovnice (7.10)), uREF označuje 

referenční rychlost v neovlivněné oblasti – ta je rovna hodnotě rychlosti uSX získané 

z experimentálního měření (Obr. 7.2), SX,Y představuje referenční plochu, která pro obtékané 
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těleso může být ve směru kolmém k vektoru rychlosti (válec), nebo ve směru rovnoběžném 

s vektorem rychlosti (letecký profil); člen FX,Y reprezentuje sílu působící na těleso [35], [42]. 

 

Specifikace výpočtu odporových sil a koeficientů programem OpenFOAM je provedena 

v souboru system/forceCoeffs pro 2D úlohu - Příloha 17. Pro 3D úlohu je soubor 

system/forceCoeffs vypsán samostatně (Příloha 37). Uvedené soubory obsahují tyto části:  

 

 v části forcesCoeffsCylinder – jsou určeny koeficienty působící na obtékaný válec. Je 

použita knihovna libforces.so, typ forceCoeffs, interval snímání je nastaven členy 

outputControl a outputInterval na každý časový krok výpočtu. Těleso, na které jsou 

koeficienty počítány, je označeno jako patches. Dále se zde určují pole rychlosti a tlaku – 

pName, UName. Směr působení odporového koeficientu je dán ukazatelem dragDir, směr 

působení vztlakového koeficientu je určen dle řádku liftDir - 2D úloha (0 1 0); 3D úloha (0 

0 1). Dále jsou nastaveny referenční hodnoty: referenční rychlost uREF - člen magUInf, 

hustota média   - člen rhoInf, referenční délka ve směru osy X - lRef - hodnota odpovídá 

průměru válce dV = 0,02 m. Maximální plocha kolmá ke směru vektoru rychlosti SX je 

určena členem ARef, pro 2D úlohu (OpenFOAM) je to plocha obdélníku o rozměrech dV 

a Z , kde Z  představuje rozměr v ose Z řešené oblasti a má hodnotu Z  = 0,001 m 

(soubor constant/blockMeshDict - Příloha 1, rozměr v ose Z je ± 0,5 mm = 2 ∙ 0,5 = 1 mm). 

Následně referenční plocha pro válec SX2D modelované 2D úlohy je: 

2
2 m   00002,0001,002,0  ZVDX dS  (7.13) 

Rozměry obtékaného válce pro 3D úlohu jsou: průměr dV = 0,02 m a délka l = 0,18 m. 

Z této rozměrové analýzy lze stanovit referenční plochu SX3D pro 3D úlohu obtékání válce: 

2
3 m   0036,018,002,0  ldS VDX  (7.14) 

 v části forcesCylinder – jsou popsány parametry počítající síly působící na válec 

knihovnou libforces.so, typ forces. Veličiny potřebné pro výpočet sil jsou specifikovány 

stejně jako v předchozí části forcesCoeffsCylinder. 

 

Pro přesnější výpočet vztlakové síly a koeficientu působící na obtékané těleso - válec - je 

vhodné stanovit tíhové zrychlení g - pro program OpenFOAM souborem constant/g, 2D úloha 

- Příloha 16. V souboru je určena hodnota tíhového zrychlení g = 9,81 m∙s-2 a směr působení 

- value (0 -9.81 0); ve směru osy -Y oblasti dle Obr. 7.11 pro 2D úlohu. Pro 3D úlohu je tíhové 

zrychlení g = 9,81 m∙s-2 v ose -Z - value (0 0 -9.81) (Příloha 36). 



Aeroakustická úloha – proudění okolo válce 

 

 

78 

Při samotném počítání aeroakustické úlohy se díky tomuto souboru pro výpočet 

aerodynamických koeficientů a sil system/forcesCoeffs vytvoří adresář se souborem 

postProcessing/forcesCoeffsCylinder/0/forcesCoeffs.dat (pro příslušné koeficienty CX,Y), pro 

příslušné síly FX,Y se vytvoří adresář postProcessing/forcesCylinder/0/forces.dat. V těchto 

souborech jsou navzorkována data v příslušném časovém úseku simulace 0 s až 1 s. 

 

Pro program Ansys Fluent jsou nastaveny referenční parametry dané úlohy v položce 

Reference Values. Parametrem Area je dána referenční plocha SX3D - rovnice (7.14). Hustota 

  je specifikována členem Density a vypočtená rovnicí (7.10), dále je určena dynamická 

viskozita N  = 18,49∙10-6 Pa∙s - Viscosity. Délka obtékaného válce ve směru vektoru rychlosti 

uX je nastavena na hodnotu dV = 0,02 m - Length. Referenční rychlost je zadána hodnotou 

získanou experimentálním měřením na vstupu do měřicí sekce uSX = 17,8 m∙s-1 - Velocity. Pro 

2D úlohu je nutné navíc nastavit výšku oblasti (válce) v ose Z - parametr Depth, hodnota 0.180. 

Pro monitorování aerodynamických koeficientů v programu Ansys Fluent slouží položka 

Monitors - Residuals, Statistics and Force Monitors - zde lze určit odporový koeficient CX 

(Create - Drag) a koeficient vztlakový CY (Create - Lift). Dále je nutné specifikovat směr 

působení odporové síly - (1 0 0); vztlakové síly pro 2D úlohu - (0 1 0) a pro 3D úlohu (0 0 1). 

V programu Ansys Fluent je nastaveno tíhové zrychlení v části Gravity. Tíhové zrychlení 

g = 9,81 m∙s-2 působí v ose -Y pro 2D úlohu (Obr. 7.11), v ose -Z pro 3D úlohu (Obr. 7.13). 

 

Výsledkem této části numerické simulace pomocí programů OpenFOAM a Ansys Fluent 

jsou tedy časové závislosti aerodynamických koeficientů odporu CX a vztlaku CY. 

 

 

7.2.7 Vyhodnocení aerodynamického proudového pole 

 

Pro výběr vhodných turbulentních modelů k řešení komplexní aeroakustické úlohy při 

obtékání jednoduchých těles bylo provedeno rozsáhlé testování matematických modelů CFD 

kódem výpočetními nástroji OpenFOAM a Ansys Fluent na samostatné aerodynamické úloze 

obtékání válce a koule. K verifikaci turbulentních modelů pro aerodynamickou úlohu byly 

vybrány experimentálně získané časově průměrované profily rychlosti uX a časově 

průměrované profily intenzity turbulence IT za obtékaným tělesem. Porovnání rychlostních 

profilů za obtékaným válcem bylo provedeno pro rychlosti obtékání u = 10 m∙s-1; u = 20 m∙s-1. 

Profily získané matematickým modelováním a experimentálním měřením pro aeroakustickou 

úlohu obtékání válce budou graficky porovnány v kapitole 7.3. Pro aerodynamickou úlohu 
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obtékání koule je verifikace dat (profilů rychlosti a intenzity turbulence) provedena v příloze 

této disertační práce (Příloha 47). 

 

Dále byla porovnávána literární data pro odporové součinitele Cd a Strouhalova čísla St 

vybraných jednoduchých těles (válec, koule) [23], [25], [55] s výsledky numerických simulací 

jednotlivých turbulentních modelů, řešičů aplikovaných na výpočetní síť pomocí CFD kódu. Na 

následujícím grafu (Obr. 7.14) je znázorněno porovnání vybraných turbulentních modelů 

z hlediska odporového součinitele Cd pro obtékaný válec v závislosti na Reynoldsově čísle Re. 

Důležitým parametrem v oblasti obtékání těles je frekvence odtrhávání vírů fVS (vortex 

shedding frequency), potažmo Strouhalovo číslo St [34], [35]. Grafické porovnání výsledků 

testovaných turbulentních modelů pro Strouhalovo číslo St pro válec je uvedeno na Obr. 7.15.  

 

Z tohoto rozsáhlého testování turbulentních modelů pro úlohu obtékání válce, které 

předcházelo samotnému modelování komplexní aeroakustické úlohy, byly vybrány tyto 

modely: Spalart Allmaras model, k-  RNG model, k-  SST model pro 2D úlohu; pro 3D úlohu 

byly následně vybrány tyto modely: k-  SST model, k-  SST SAS model a model LES 

WALE. 

 

Obr. 7.14 Výsledky testování turbulentních modelů - odporový koeficient Cd 
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Obr. 7.15 Výsledky testování turbulentních modelů - Strouhalovo číslo St 

Na Obr. 7.16 je graficky znázorněna výsledná vírová cesta za obtékaným válcem, získaná 

numerickým modelováním 2D aerodynamické úlohy CFD kódem výpočetním programem 

OpenFOAM - pro prezentaci výsledků byl vybrán turbulentní model k-  SST. Vírová cesta je 

vyobrazena pomocí hodnoty okamžité rychlosti - U Magnitude v grafickém prostředí ParaView.  

 

Obr. 7.16 Rozložení okamžité rychlosti okolo válce - 2D úloha, OpenFOAM 
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Na Obr. 7.17 je graficky znázorněna výsledná vírová cesta za obtékaným válcem, získaná 

numerickým modelováním 2D aerodynamické úlohy CFD kódem výpočetním programem 

Ansys Fluent - pro prezentaci výsledků byl opět vybrán turbulentní model k-  SST. 

 

Obr. 7.17 Rozložení okamžité rychlosti okolo válce - 2D úloha, Ansys Fluent 

Na Obr. 7.18 je vyobrazena hodnota okamžité rychlosti - U Magnitude pro 3D úlohu 

obtékání válce - turbulentní model k-  SST. Grafické vyobrazení výsledků z výpočetního 

nástroje OpenFOAM bylo provedeno v programu ParaView. 

 

Obr. 7.18 Rozložení okamžité rychlosti okolo válce - 3D úloha, OpenFOAM 
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7.2.8 Nastavení výpočtu akustické části úlohy 

 

Ke grafickému vykreslení závislosti hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f je potřeba 

získat data obsahující informaci o hluku, který je generován obtékaným tělesem. Pro získání 

těchto dat je v programu OpenFOAM použit soubor system/CurleAnalogy. Celý obsah tohoto 

souboru pro 2D úlohu je uveden v příloze (Příloha 18). Pro vyhodnocení akustické části 3D 

úlohy je možno využít upravený soubor system/CurleAnalogy (Příloha 38). Soubor určuje 

použitou knihovnu libAcoustics.so, typ Curle. Dále je zde specifikován zdroj akustických vln – 

patchNames cylinder, začátek snímání timeStart a konec snímání timeEnd akustického tlaku.  

 

Pro médium, ve kterém se šíří akustické vlny, je potřeba stanovit rychlost šíření zvukových 

vln a členem c0 a hustotu vzduchu   pomocí ukazatele rhoRef. Hustotu vzduchu   určíme 

pomocí rovnice (7.10), dle rovnice (4.3) lze vypočítat rychlost šíření zvukových vln a: 

-1
0 sm  71,34320607,057,331607,0  CTaa   (7.15) 

Pro 2D úlohu je důležité stanovit rozměr oblasti ve směru osy Z - Δz = l = 0,180 m, rozměr 

je určen členem dRef, hodnota 0.180 odpovídá výšce skutečného válce, který je obtékán 

v měřicí sekci. Pro 3D rozměrové úlohy je potřeba tento parametr dRef nastavit na hodnotu 0.  

 

Přijímače akustického hluku generovaného obtékáním válce jsou určeny v části observers. 

Samotné přijímače se specifikují názvem microphone- s doplňujícím názvem. Důležitým 

parametrem, pro všechny přijímače společným, je referenční akustický tlak pREF = 2∙10
-5

 Pa 

zadaný ukazatelem pRef. Tento referenční akustický tlak slouží pro výpočet hladiny 

akustického tlaku SPL dle rovnice (4.1). Pro podrobnější informace lze prostudovat 

dokumentaci této knihovny a literaturu [67]. Dále je nutné stanovit přesnou polohu přijímače, 

která je zadána pomocí position, kde v kulatých závorkách jsou uvedeny souřadnice přijímače 

(X Y Z). Počátek souřadného systému position (0 0 0) se nachází ve středu válce (Obr. 7.11). 

 

Pro numerické modelování je použito celkem 11 přijímačů. Nákres úlohy je uveden na 

Obr. 7.19. Přijímač s názvem microphone-Experimental_100_mm je určen mimo numerickou 

oblast řešenou CFD kódem, pro 2D úlohu - position (0 0.1 0) (Příloha 18). Z důvodu 

nemožnosti umístění přijímače do CFD oblasti lze akustickou analogií řešit generovaný hluk 

tak, že se daný přijímač, odpovídající experimentálnímu měření, přesune z bodu Mikrofon 

s kónickým kuželem – experiment (Obr. 7.6) do bodu Mikrofon s kónickým kuželem – 

CFD/CAA, jak je znázorněno na Obr. 7.19. Pro 3D úlohu jsou přesunuty pozice přijímačů 

z Y-ových souřadnic do Z-ových souřadnic. Tento úkon lze vysvětlit tak, že nákres na Obr. 
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7.19 je řezem výpočetní sítě (Obr. 7.13) v rovině XZ. Akustické měření probíhalo na levé straně 

z pohledu vstupujícího vektoru rychlosti uX do měřicí sekce tunelu, proto je pro úplnost potřeba 

nahradit v nákresu (Obr. 7.19) označení Y-ové osy osou -Z. 

 

Přijímače označené microphone-R1 až microphone-R10 jsou umístěny dle nákresu na 

Obr. 7.19. Určení příslušných pozic jednotlivých přijímačů pro 2D úlohu je provedeno 

v souboru system/CurleAnalogy (Příloha 18), stejně jako pro 3D úlohu (Příloha 38). Analýzou 

výsledků z přijímačů microphone-R1 a microphone-R6 by měla být potvrzena vlastnost šíření 

akustických vln, kdy pro 2× větší vzdálenost mezi uvedenými přijímači je získána hladina 

akustického tlaku SPL nižší o 6 dB ve směru šíření od zdroje akustického hluku. 

 

Obr. 7.19 Nákres umístění přijímačů pro řešení akustické části úlohy, válec 
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V průběhu numerického výpočtu se vytvoří adresář acousticData s časovým záznamem 

dat CurleAnalogy-time.dat. Zde jsou zaznamenány fluktuační složky tlaku p´ pro jednotlivé 

přijímače. Po nasbírání určitého objemu dat jsou vytvořeny soubory acousticData/fft. Jedná se 

o FFT analýzu jednotlivých přijímačů - závislosti akustického tlaku p´ nebo SPL na frekvenci f. 

 

Pro program Ansys Fluent se nastavení příslušné analogie provede v Setup - Models - 

Acoustics zatržením možnosti FW-H analogie. V dialogovém okně se dále nastavují konstanty 

modelu: hustota vzduchu   (rovnice (7.10)) Far-Field Density, rychlost šíření zvukových vln 

a - Far-Field Sound Speed (rovnice (7.15)), rychlost proudění u - Free Stream Velocity a jeho 

vektorové rozdělení (X Direction, Y Direction, Z Direction) pro efekt konvekce - Convective 

Effects, referenční akustický tlak Reference Acoustic Pressure pREF. Pro 2D úlohu je nutné 

definovat rozměr válce (výšku) v souřadné ose Z - Δz = l = 0,180 m, rozměr je určen členem 

Source Correlation Length. Dále je provedena specifikace zdroje hluku oblasti Define Sources 

– cylinder a souřadnic přijímačů Define Receivers – nákres Obr. 7.19. Provedení výpočtu 

akustické analogie současně je dovoleno pomocí Compute Acoustic Signals Simultaneously. 

 

Numerickými výsledky, které jsou získány pomocí Curleho analogie (OpenFOAM) a FW-H 

analogie (Ansys Fluent), jsou grafické závislosti hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f. 

Výstupy budou porovnány s experimentálním měřením (Obr. 7.9) v samostatné kapitole. 

 

 

7.2.9 Metodika výpočtu aeroakustické úlohy 

 

Aeroakustická úloha obtékání válce je řešena jako 2D nebo 3D rozměrová úloha proudění 

nestlačitelné tekutiny – vzduchu. V předešlých kapitolách je popsáno komplexní nastavení 

numerické úlohy v programovém prostředí OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent 16.2.  

 

Samotný výpočet v programu OpenFOAM 3.0.x je spuštěn v shellu příkazem pisoFoam > 

*.log 2>&1 &. Příkaz pisoFoam spustí řešení samotné úlohy, použitý příkaz - řešič musí 

odpovídat parametru application (system/controlDict (Příloha 13)) a použitému algoritmu PISO 

(system/fvSolution (Příloha 15)). Další část příkazu > *.log 2>&1 umožňuje uchovávat výstupy 

výpočtu (reziduály, monitorované veličiny) pro další zpracování dat, včetně uložení výstupu při 

výskytu chyby (špatně nastaveny okrajové podmínky, řešič aj.), včetně této chyby. Znak * 

může být nahrazen pro lepší přehlednost názvem, který si definuje samotný uživatel. Znak &, 

který je použit na konci, umožňuje pracovat v shellu i po vykonání tohoto příkazu, výpočet běží 

v pozadí shellu. Zobrazení průběhu výpočtu v shellu lze provést příkazem tail -f *.log. 
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Z důvodu řádově většího počtu buněk u 3D úlohy se jeví možnost paralelizace výpočtu 

jako velice vítaný nástroj pro významné urychlení výpočtu. Pro složitější a objemnější 

výpočetní sítě je často výhodné samotné síťování již paralelizovat. Paralelizace spočívá 

v rozdělení numerické sítě na podoblasti, kde každá z těchto podoblastí má menší počet buněk 

než kompletní síť. Následně je každá podoblast přidělena k jednomu výpočetnímu jádru 

počítače. Po vytvoření sítě a nastavení všech potřebných parametrů lze úlohu rozdělit 

v programu OpenFOAM pomocí příkazu decomposePar, který vyvolá soubor pro paralelizaci 

oblasti - system/decomposeParDict (Příloha 39). V tomto souboru se definuje počet 

podoblastí, do kterých má být příslušná síť rozdělena - numberOfSubdomains, a metoda 

paralelizace - scotch. Tato metoda minimalizuje komunikaci mezi jednotlivými jádry počítače. 

 

Příklad pro spuštění paralelního výpočtu pro 8 výpočetních jader je mpirun -np 8 pisoFoam 

-parallel > komega.log &. První část příkazu spustí program Open MPI 1.7.2, který umožňuje 

rozdělit úlohu na více výpočetních jader současně. Člen -np 8 definuje počet výpočetních 

jader, člen -parallel definuje paralelní výpočet. komega.log zde představuje příklad názvu 

souboru pro výpis průběhu výpočtu. Po provedení výpočtu je potřeba „sestavit“ úlohu zpět 

z důvodu vyhodnocení a spojit rozdělené podoblasti pomocí příkazu reconstructPar. 

 

Pro program Ansys Fluent je nutné před samotným spuštěním výpočtu provést inicializaci 

v položce Solution Initialization kombinací příkazů Compute from - Inlet a Initialize. V položce 

Run Calculation je nastaven počet časových kroků - Number of Time Steps a velikost 

časového kroku - Time Step Size dle nastavení parametrů pro program OpenFOAM 3.0.x. 

V programu Ansys Fluent se možnost paralelizace výpočtu zadává, po kliknutí na ikonu 

programu v prostředí Ansys Workbench, v dialogovém okně Fluent Launcher zatržením 

možnosti Processing Options - Parallel (Local Machine) a nastavením počtu výpočetních jader. 

 

Aerodynamické koeficienty (odporu, vztlaku) jsou monitorovány po celou dobu výpočtu 

(0 s až 1 s). Pro získání časově průměrovaných hodnot rychlosti u, kinematického tlaku p 

a kinetické energie k programem OpenFOAM je použit soubor system/fieldAverage (Příloha 

19), zde je nastavena doba časového průměrování v rozmezí 0,2 s až 1 s.  

 

Časové průměrování v programu Ansys Fluent je ve stejném časovém rozmezí zajištěno 

pomocí možnosti Run Calculations - Options - Data Sampling for Time Statistics. Toto 

průměrování je nutné pro vyhodnocení časově průměrovaných rychlostních profilů u a profilů 

intenzity turbulence IT za obtékaným válcem. Výpočet akustického pole pro oba testované 

výpočetní programy probíhá také v době časového průměrování, tj. v čase 0,2 s až 1 s. 
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K časovému průměrování a výpočtu akustického pole lze přistoupit, až se řešená oblast 

chová jako statisticky stabilní, tedy že výskyt monitorované veličiny je periodický. Určení 

hranice této oblasti lze nejlépe provést na grafickém vyjádření zvolené veličiny charakterizující 

úlohu. Provede se předběžný výpočet a následně se vykreslí příslušná grafická závislost. Na 

Obr. 7.20 je vyobrazena pomocí programu Gnuplot výsledná časová závislost 

aerodynamických koeficientů odporu (drag) a vztlaku (lift) získaných programem OpenFOAM. 

Na grafu je zobrazena černá čára rovnoběžná s osou Y v čase t = 0,2 s. Tato čára rozděluje 

graf na dvě oblasti - Oblast 1, která je v rozmezí času 0 s až 0,2 s a Oblast 2, která je v rozmezí 

času 0,2 s až 1 s. Oblast 1 odpovídá rozpočítání numerické úlohy z počátečních a okrajových 

podmínek do doby, kdy monitorované veličiny začínají projevovat periodické chování. Oblast 

2 se projevuje sinusovým průběhem monitorovacích veličin a lze ji tedy považovat za oblast 

nestacionární (veličina charakterizující danou úlohu je závislá na čase), ale statisticky stabilní 

(průběh monitorované veličiny popisující úlohu lze odhadnout). Pokud se čas přechodu do 

Oblasti 2 liší od parametru timeStart (OpenFOAM), nastaveného v příslušných souborech pro 

časové průměrování system/fieldAverage (Příloha 19) a v souborech pro výpočet akustického 

pole 2D úlohy system/CurleAnalogy (Příloha 18), pro 3D úlohu (Příloha 38), je nutné adekvátně 

tuto hodnotu začátku snímání akustických veličin upravit. Čas přechodu do Oblasti 2 

v programu Ansys Fluent je zajištěn samotným uživatelem pomocí zatržení možnosti Run 

Calculations - Options - Data Sampling for Time Statistics. 

 

Obr. 7.20 Grafické určení statisticky stabilní oblasti numerické úlohy 

Oblast 1 Oblast 2 
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7.2.10 Postup vyhodnocení komplexní aeroakustické úlohy 

 

Pro vyhodnocení výsledků získaných numerickou simulací aeroakustické úlohy 

programem OpenFOAM jsou vytvořeny skripty v hlavním adresáři s příponou *.gp. Tyto 

soubory automaticky vykreslí výsledky programem Gnuplot a následně po kliknutí levým 

tlačítkem myši do vykreslené oblasti grafy uloží do souboru *.pdf. Pro uložení výstupů je nutno 

příkazem mkdir Evaluate vytvořit složku s názvem Evaluate. Příkazem foamLog *.log je 

vytvořena složka logs se záznamy průběhů reziduálů veličin popisujících turbulentní proudění 

a následně je příkazem gnuplot Residuals.gp (Příloha 20) vykreslen grafický průběh reziduálů 

(Obr. 7.21). Příkaz gnuplot aeroCoeffs.gp (Příloha 21) umožňuje znázornit průběh 

aerodynamických koeficientů (Obr. 7.22). Po dokončení výpočtu je vyhodnocena graficky 

hladina akustického tlaku SPL na frekvenci f pro přijímač microphone-Experimental_100_mm 

(Obr. 7.23) příkazem gnuplot acousticCurle_experimental.gp (Příloha 22), pro přijímače R1 až 

R5 (Obr. 7.24) - gnuplot acousticCurle_300_mm.gp (Příloha 23), pro přijímače R6 až R10 (Obr. 

7.25) - gnuplot acousticCurle_600_mm.gp (Příloha 24). Rozmístění přijímačů odpovídá 

nákresu na Obr. 7.19. Všechny soubory jsou v příslušných přílohách uvedeny pro ukázkový 

příklad vyhodnocení modelu k-  standard. Pro názornost jsou zde ilustrativně uvedeny 

grafické výstupy z 2D úlohy, skripty lze dle uživatelské potřeby modifikovat v programu Kate. 

 

Obr. 7.21 Ukázka průběhu reziduálů pro numerickou simulaci 
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Obr. 7.22 Ukázka průběhu aerodynamických koeficientů 

 

Obr. 7.23 Ukázka vyhodnocení SPL pro experimentální přijímač 



Aeroakustická úloha – proudění okolo válce 

 

 

89 

 

Obr. 7.24 Ukázka vyhodnocení SPL pro přijímače R1 až R5 

 

Obr. 7.25 Ukázka vyhodnocení SPL pro přijímače R6 až R10 
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Důležitými charakteristikami pro vyhodnocení aerodynamické části úlohy jsou časově 

průměrované rychlostní profily u a profily intenzity turbulence IT za obtékaným válcem. Tyto 

výsledné profily jsou důležité z hlediska verifikace matematického modelu s experimentálním 

měřením. Příslušné profily jsou vyhodnoceny ve vzdálenostech 3×D a 4×D, kdy D je průměr 

válce, tedy D = dV = 0,02 m. Vykreslení profilů z výsledků numerických simulací programem 

OpenFOAM je provedeno v grafickém prostředí programu ParaView (paraFoam -builtin). Pro 

grafické vykreslení je potřeba přesunout se na poslední vypočtený krok v čase t = 1 s a použít 

nástroj Filters - Alphabetical - Plot Over Line. Zde se definují dva body charakterizující přímku, 

kde je požadováno vyhodnocení daného profilu. Pro 2D úlohu je profil 3×D určen body 1 - 

souřadnice (0,06 -0,035 0) a 2 (0,06 0,035 0), pro profil 4×D (2D úloha) je bod 1 určen 

souřadnicemi (0,08 -0,035 0) a bod 2 (0,08 0,035 0) vzhledem k souřadnému systému oblasti 

(Obr. 7.1). Pro 3D úlohu je provedena výměna hodnot Y-ové souřadnice a Z-ové souřadnice. 

Pro vykreslení časově průměrovaného rychlostního profilu uX se zvolí proměnná UMean_X 

(X označuje složku vektoru rychlosti). Pro vyhodnocení profilu intenzity turbulence (pro modely 

k- , k- ) je zapotřebí vypočítat intenzitu turbulence ITX pomocí funkce Filters - Alphabetical - 

Calculator. Zde se předepíše rovnice sqrt(2/3*kMean)/UMean_X*100, která vypočte intenzitu 

turbulence ITX [%] dle literárního zdroje [71]. Následně se vykreslí profil intenzity turbulence 

pomocí nástroje Filters - Alphabetical - Plot Over Line. Grafické vyobrazení výsledků 

z programu OpenFOAM pro časově průměrovaný profil rychlosti uX v programu ParaView je 

na Obr. 7.26 a pro časově průměrovaný profil intenzity turbulence ITX je na Obr. 7.27.  

 

Obr. 7.26 Ukázka časově průměrovaného rychlostního profilu za válcem 
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Obr. 7.27 Ukázka časově průměrovaného profilu intenzity turbulence za válcem 

V programu Ansys Fluent je potřeba navzorkovaný akustický signál (akustický tlak), 

získaný z FW-H analogie, zpracovat užitím FFT analýzy pomocí příkazu Run Calculations - 

Acoustic Signals - Write Acoustic Signals. Zpracované výsledky lze graficky vyobrazit pomocí 

příkazu Plots - FFT - Process Receiver, pro podrobnější informace je popsán návod na 

zpracování dat získaných akustickou analogií v literárních pramenech [63]. V dialogovém okně 

je možno vybrat příslušný přijímač - receiver 1. Výsledky z grafické analýzy lze exportovat do 

souborů *.txt pro další zpracování výsledků pomocí programů Matlab, MS Excel. 

 

V programu Ansys Fluent je pro vykreslení časově průměrovaného rychlostního profilu u 

a časově průměrovaného profilu intenzity turbulence IT ve vzdálenostech 3×D a 4×D, kdy D je 

průměr válce D = dV = 0,02 m, potřeba definovat linie (přímky), kde se budou dané profily 

vyhodnocovat (Obr. 7.1). Pro profil 3×D bude bod 1 mít souřadnice (0,06 -0,035 0), bod 2 

souřadnice (0,06 0,035 0), pro profil 4×D bude bod 1 určen souřadnicemi (0,08 -0,035 0), bod 

2 souřadnicemi (0,08 0,035 0) vzhledem k souřadnému systému (Obr. 7.1). Pro 3D úlohu je 

provedena výměna Y-ové souřadnice za Z-ové souřadnice v koncových bodech. Tato záměna 

vyplývá z orientace geometrie 2D úlohy (Obr. 7.11) a 3D úlohy (Obr. 7.13) obtékání válce. 

Přímky pro jednotlivé profily (3×D a 4×D) lze vytvořit v programu Ansys Fluent pomocí nástroje 

Surface - Line/Rake, kde jsou v dialogovém okně Line/Rake Surface určeny koncové body 

přímky (Type - Line) bod 1 a bod 2 (End Points). Název přímky je možno uživatelem 

specifikovat v části New Surface Name.  
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Pro vykreslení profilů ve vzdálenostech 3×D a 4×D je využita možnost Result - Plots - XY 

Plots. V dialogovém okně Solution XY Plot lze vybrat příslušnou veličinu v části Y Axis 

Function. Pro vykreslení časově průměrovaného rychlostního profilu uX se zvolí proměnná 

Unsteady statistics - Mean X Velocity (X označuje složku vektoru rychlosti). Pro vyhodnocení 

časově průměrovaného profilu intenzity turbulence (pro modely k- , k- ) je zapotřebí 

vypočítat intenzitu turbulence ITX pomocí uživatelsky specifikované funkce Define - Custom 

Field Functions - New Function. Zde se předepíše rovnice sqrt(2/3*turb-kinetic-energy)/Vx*100 

v řádce Definition. Tato rovnice vypočte intenzitu turbulence ITX [%] dle literatury [71]. Pro 

zobrazení časově průměrovaného profilu intenzity turbulence se vybere položka Unsteady 

statistics - Mean-IT. Pro časově průměrování profilu intenzity turbulence ITX je nutné v části 

Run Calculation - Options - Data Sampling for Time Statistics - Sampling Options - Custom 

Field Functions označit uživatelsky vytvořenou funkci pro výpočet intenzity turbulence. 

Požadovaný profil - přímka (3×D, 4×D) je vybrána v části Surfaces. Pro vykreslení daného 

profilu rychlosti a intenzity turbulence je nutné zadat v části Plot Direction X = 0, Y = 1. Grafické 

vykreslení se provede příkazem Plot. Export časově průměrovaných dat z profilů do programu 

MS Excel lze provést zatržením možnosti Options - Write to File a příkazem Write, dále je 

nutné provést zatržení volby Order Points pro seřazení dat za sebou podle zvolené křivky. 

 

Matematické modelování aeroakustické úlohy obtékání válce je provedeno v programech 

OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent 16.2. V kapitole 7.2.1 je popsána tvorba výpočetní sítě 

v programu OpenFOAM pro 2D úlohu (Obr. 7.11) a pro 3D úlohu (Obr. 7.13). Stejná síť je 

použita i pro numerické modelování programem Ansys Fluent z důvodu možnosti porovnání 

jednotlivých výpočetních nástrojů a jejich akustických analogií. V následující části (kapitola 

7.2.2) je provedena definice a výpočet okrajových podmínek numerické simulace. Tyto 

okrajové podmínky vycházejí z experimentálně získaných dat, které jsou získány měřením 

žárovým anemometrem, kdy pro rychlost uX na vstupu do měřicí sekce je zjištěna hodnota 

uSX = 17,8 m∙s-1 (Obr. 7.2) a hodnota intenzity turbulence ITSX = 8,75 % (Obr. 7.3).  

 

V kapitole 7.2.3 jsou specifikovány fyzikální vlastnosti vzduchu: hustota   (výpočet je 

proveden v rovnici (7.10)), kinematická viskozita   (rovnice (7.11)). Určení turbulentního 

modelu pro výpočetní programy OpenFOAM a Ansys Fluent je provedeno v kapitole 7.2.4. Pro 

oba výpočetní nástroje byly vybrány stejné turbulentní modely. Na určení numerických 

schémat diskretizačních rovnic popisujících proudění je zaměřena kapitola 7.2.5. Zde je 

podrobně popsáno nastavení diskretizačních schémat, výběr příslušného numerického řešiče, 

specifikace velikosti časového kroku a volba časové délky simulace. 
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Řešení aerodynamické části úlohy, výpočtu aerodynamických sil a koeficientů, je popsáno 

v kapitole 7.2.6. V této kapitole je pro oba výpočetní nástroje uvedeno nastavení výpočtu 

koeficientu odporového a vztlakového. Samotnému modelování aeroakustické úlohy 

předcházelo rozsáhlé testování turbulentních modelů v oblasti aerodynamické úlohy obtékání 

válce. Toto porovnání je shrnuto v kapitole 7.2.7. V této části výzkumné práce byla 

porovnávána literární data pro odporové součinitele Cd a Strouhalova čísla St vybraných 

jednoduchých těles (válec, koule) [23], [25], [55] s výsledky numerických simulací jednotlivých 

turbulentních modelů, řešičů aplikovaných na výpočetní síť pomocí CFD kódu. Na grafu (Obr. 

7.14) je znázorněno porovnání vybraných turbulentních modelů z hlediska odporového 

součinitele Cd pro obtékaný válec v závislosti na Reynoldsově čísle Re. Grafické porovnání 

výsledků testovaných turbulentních modelů pro Strouhalovo číslo St pro válec je uvedeno na 

Obr. 7.15. Z tohoto rozsáhlého testování turbulentních modelů pro úlohu obtékání válce, které 

předcházelo samotnému modelování komplexní aeroakustické úlohy, byly vybrány pro 

následující modelování aeroakustické úlohy tyto modely: Spalart Allmaras model, k-  RNG 

model, k-  SST model pro 2D úlohu; pro 3D aeroakustickou úlohu obtékání válce byly 

následně vybrány tyto modely: k-  SST model, k-  SST SAS model a model LES WALE. 

Výsledky testování turbulentních modelů aerodynamické úlohy byly shrnuty také ve zprávách 

k projektu Možnosti optimalizace softwaru OpenFOAM pro aerodynamické úlohy [74], [75], 

[76]. Porovnání výsledků matematického modelování (turbulentních modelů, řešičů) 

odporových součinitelů Cd a Strouhalova čísla St pro jednoduchá tělesa (koule, válec) 

s literárními prameny byly rozsáhle publikovány ve vybraných příspěvcích [78], [79], [80], [81]. 

 

Specifikace matematického modelování akustické části komplexní úlohy pro vybrané 

výpočetní nástroje je uvedena v kapitole 7.2.8. Zde je provedeno nastavení fyzikálních 

parametrů charakterizující šíření akustických vln - rychlost šíření akustických vln (rovnice 

(7.15)) a specifikace souřadnic přijímače akustického signálu dle nákresu na Obr. 7.19. 

Metodika výpočtu této úlohy je podrobně rozebrána a popsána v kapitole 7.2.9. Velký důraz je 

zde kladen na vysvětlení oblasti pro časové průměrování veličin charakterizujících proudění. 

Rovněž je v této kapitole uvedena možnost paralelizace úlohy pro jednotlivé výpočetní 

nástroje. Popis vyhodnocení pro jednotlivé veličiny charakterizující tuto úlohu obtékání válce, 

v aerodynamické části úlohy to jsou časově průměrované profily rychlosti uX a intenzity 

turbulence IT; pro akustickou část je to závislost hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f, 

je proveden v kapitole 7.2.10. V následující kapitole je provedeno kompletní porovnání 

výsledků získaných numerickými simulacemi CFD kódem (programy OpenFOAM a Ansys 

Fluent) s experimentálními výsledky, které jsou uvedeny v kapitole 7.1.  
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7.3 Validace numerických a experimentálních výsledků 

 

Validace výsledků mezi numerickými modely a provedenými experimentálními měřeními 

je rozdělena do dvou dílčích částí. V první části je provedena validace numerických výsledků 

s výsledky experimentálního měření aerodynamického pole metodikou žárové anemometrie 

(kapitola 6.1). Experimentální měření je provedeno jednodrátkovou sondou žárového 

anemometru typu 55P14 (Obr. 6.2). Jednodrátková sonda měří v rovině kolmé na osu sondy, 

tzn. v rovině XZ dle Obr. 7.13. Samotná měřicí rovina XZ je také znázorněna nákresem na 

Obr. 7.1 a Obr. 7.19. V této rovině je snímána složka rychlosti uX [64]. Příslušné profily 

(rychlosti uX a intenzity turbulence ITX) jsou vyhodnoceny vždy ve vzdálenostech 3×D a 4×D 

za obtékaným válcem; kdy D je průměr válce D = dV = 0,02 m. Samotný profil je rovnoběžný 

s osou Z (Obr. 7.13). Parametry měření aerodynamické části úlohy, včetně kalibrace, jsou 

uvedeny v příkladu protokolu měření pro typ sondy žárového anemometru 55P14 (Příloha 40). 

 

Časově průměrované rychlostní profily u pro 2D úlohu ve vzdálenosti 3×D (Obr. 7.28) 

a vzdálenosti 4×D (Obr. 7.29) jsou sestaveny jako bezrozměrné profily, kdy příslušná rychlost 

za obtékaným válcem uX je dělena hodnotou na začátku měřicí sekce uSX (17,8 m∙s-1). 

Vzdálenost od osy obtékaného válce ve směru osy Y (Obr. 7.11) je dělena průměrem válce 

D = dV = 0,02 m. Pro časově průměrované profily intenzity turbulence IT ve vzdálenostech 3×D 

(Obr. 7.30), 4×D (Obr. 7.31) jsou bezrozměrné profily získány tak, že příslušná intenzita 

turbulence ITX je dělena hodnotou získanou měřením na začátku měřicí sekce ITSX (8,75 %). 

 

Z porovnání časově průměrovaných profilů rychlosti u a intenzity turbulence IT získaných 

numerickými simulacemi s experimentálním měřením vychází nejlépe k-  SST model (Ansys 

Fluent i OpenFOAM), následně k-  RNG model a Spalart Allmaras model. Z grafických 

výsledků profilů (rychlosti u Obr. 7.28, Obr. 7.29 a intenzity turbulence IT Obr. 7.30, Obr. 7.31) 

lze vidět, že rozdíl v numerických výsledcích mezi výpočetními programy OpenFOAM 3.0.x 

a Ansys Fluent 16.2 není významný. V rámci prací zaměřených na aerodynamickou část úlohy 

je provedeno rozsáhlé porovnání odporového koeficientu válce a Strouhalova čísla St 

v příspěvcích [78], [79], [81]. Frekvence f při první špičce v experimentálních výsledcích (Obr. 

7.9, Obr. 7.10) charakterizuje frekvenci odtrhávání vírů fVS (vortex shedding frequency) 

a pomocí této hodnoty lze vypočítat Strouhalovo číslo St dle následující rovnice [24], [79]: 

SX

VS

u

lf
St


  (7.16) 

kde l představuje průměr válce dV = 0,02 m, člen uSX je rychlost na vstupu, uSX = 17,8 m∙s-1. 
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Obr. 7.28 Rychlostní profily uX pro vzdálenost 3×D, 2D úloha 

 

Obr. 7.29 Rychlostní profily uX pro vzdálenost 4×D, 2D úloha 
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Obr. 7.30 Profily intenzity turbulence ITX pro vzdálenost 3×D, 2D úloha 

 

Obr. 7.31 Profily intenzity turbulence ITX pro vzdálenost 4×D, 2D úloha 
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Obr. 7.32 Validace výsledků hladiny akustického tlaku SPL pro válec, 2D úloha 

V následující tabulce (Tab. 7.2) jsou uvedeny hodnoty frekvence f a hladiny akustického 

tlaku SPL při první špičce (peak), které jsou získány matematickým modelováním 

turbulentními modely programy OpenFOAM 3.0.x (v tabulce zkráceně označen OF) a Ansys 

Fluent 16.2 (v tabulce zkráceně označen AF) a experimentálním měřením. Tyto hodnoty jsou 

získány odečtem z grafu závislosti hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f, který je 

znázorněn na Obr. 7.32. Pro program OpenFOAM 3.0.x je použita Curleho akustická analogie 

a FW-H analogie je nastavena pro výpočetní nástroj Ansys Fluent 16.2. V Tab. 7.2 je 

vyhodnoceno Strouhalovo číslo St dle rovnice (7.16), kde za hodnotu frekvence f je dosazena 

hodnota frekvence při první špičce (peak) z výsledku matematického modelu a experimentu. 

Rozdíl frekvencí f získaných experimentálním měřením (index EXP) a matematickou simulací 

CFD kódem (index MM) je vyjádřen chybou f , která je definována dle rovnice: 

100



EXP

EXPMM
f

f

ff
 (7.17) 

Chyba SPL , která charakterizuje rozdíl mezi hodnotami SPL naměřenými při obtékání 

válce v tunelu (index EXP) a numerickými výsledky (index MM), je určena následující rovnicí: 

100



EXP

EXPMM
SPL

SPL

SPLSPL
 (7.18) 
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Celková chyba   je vypočtena jako aritmetický průměr z dílčích chyb posunu frekvence 

f  a rozdílu v hladině akustického tlaku SPL , které jsou získány porovnáním výsledků mezi 

experimentálním měřením a matematickým modelováním metodou konečných objemů. 

Tab. 7.2 Porovnání výsledků numerických simulací 2D úlohy s experimentem 

Parametr 

[jednotka] 
Experiment 

k-  SST 

AF 

k-  

SST OF 

k-  RNG 

AF 

k-  RNG 

OF 

Spalart 

Allmaras 

AF 

Spalart 

Allmaras 

OF 

f, fVS [Hz] 192 202 198 208 205 196 193 

SPL [dB] 102 85 85 84 84 80 79 

St [1] 0,216 0,227 0,222 0,233 0,230 0,220 0,217 

f  [%] - 5,208 3,125 8,333 6,771 2,083 0,521 

SPL  [%] - 16,667 16,667 17,647 17,647 21,569 22,549 

  [%] - 10,938 9,896 12,99 12,209 11,826 11,535 

Z porovnání výsledků 2D úlohy obtékání válce vychází nejlépe model k-  SST model, 

následně model k-  RNG a Spalart Allmaras model. Toto výsledné srovnání odpovídá jak 

verifikaci dat v aerodynamické části, tak v části akustické. Z toho lze usoudit, že čím je 

přesnější popis aerodynamického pole, tím je dosaženo přesnějších výsledků v akustické části 

úlohy. Maximální chyba f  pro frekvence je 8,333 % (model k-  RNG - Ansys Fluent). 

Hodnotu frekvence fVS lze tedy modelováním 2D úlohy určit relativně přesně. U hodnoty 

hladiny akustického tlaku SPL je chyba SPL  větší - 16,667 % (model k-  SST) ÷ 22,549 % 

(model Spalart Allmaras - OpenFOAM). Větší chybu u hodnoty SPL lze vysvětlit modelováním 

2D úlohy, kde se nastavuje délka 2D oblasti (výška válce) ve směru kolmém k řešené oblasti. 

 

Pro 3D úlohu je vyhodnocen pro verifikaci příslušného turbulentního modelu bezrozměrný, 

časově průměrovaný rychlostní profil ve směru osy X ve vzdálenosti 3×D, 4×D a bezrozměrný, 

časově průměrovaný profil intenzity turbulence ITX (vzdálenost 3×D, 4×D). Pro porovnání 

rychlostních profilů uX (Obr. 7.33) je použit rychlostní profil získaný experimentálně 

jednodrátkovou sondou 55P14 (Obr. 7.4). Pro složku rychlosti uX ve vzdálenosti 3×D je 

grafické vyjádření bezrozměrného rychlostního profilu uvedeno na Obr. 7.33, pro vzdálenost 

4×D je výsledek vyobrazen na Obr. 7.34. Porovnání dalších profilů charakterizující 

aerodynamické pole je uvedeno v příloze této disertační práce (Příloha 46). Z porovnání 

rychlostních profilů uX (Obr. 7.33, Obr. 7.34) a profilů intenzity turbulence ITX (Obr. A.15, Obr. 

A.16) vychází nejlépe model k-  SST model, k-  SST SAS model a model LES WALE. 
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Obr. 7.33 Rychlostní profily uX pro vzdálenost 3×D, 3D úloha 

 

Obr. 7.34 Rychlostní profily uX pro vzdálenost 4×D, 3D úloha 
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Obr. 7.35 Validace výsledků hladiny akustického tlaku SPL pro válec, 3D úloha 

V následující tabulce (Tab. 7.3) jsou uvedeny hodnoty frekvence f a SPL při první špičce 

(peak), které jsou získány matematickým modelováním 3D úlohy programy OpenFOAM 3.0.x 

(zkráceně označen OF) a Ansys Fluent 16.2 (zkráceně označen AF) a experimentálním 

měřením. Tyto hodnoty jsou získány odečtem z grafu na Obr. 7.35. V Tab. 7.3 je vyhodnoceno 

Strouhalovo číslo St (rovnice (7.16)), kde za hodnotu frekvence f je dosazena hodnota 

frekvence při první špičce (peak). Z porovnání výsledků (Tab. 7.3) pro 3D simulaci obtékání 

válce vychází nejlépe model k-  SST SAS, LES WALE a k-  SST model. Celkový výpočetní 

čas je nejdelší pro model LES WALE z důvodu potřeby velice jemné sítě v okolí válce. 

Tab. 7.3 Porovnání výsledků numerických simulací 3D úlohy s experimentem 

Parametr 

[jednotka] 
Experiment 

k-  SST 

AF 

k-  SST 

OF 

k-  SST 

SAS AF 

k-  SST 

SAS OF 

LES 
WALE 

AF 

LES 
WALE 

OF 

f, fVS [Hz] 192 204 194 199 197 202 191 

SPL [dB] 102 89 107 91 105 96 113 

St [1] 0,216 0,229 0,218 0,223 0,224 0,227 0,216 

f  [%] - 6,258 1,042 3,646 2,604 5,208 0,521 

SPL  [%] - 12,745 4,902 10,784 2,941 5,882 10,784 

  [%] - 9,502 2,972 7,215 2,773 5,545 5,653 
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Pro komplexní porovnání výsledků aeroakustické úlohy jsou vybrány veličiny popisující 

aerodynamické pole - časově průměrované rychlostní profily uX a profily intenzity turbulence 

ITX. Porovnání bezrozměrných rychlostních profilů u získaných experimentálně a numerickou 

simulací pro 2D úlohu ve vzdálenosti 3×D je znázorněno na Obr. 7.28, pro vzdálenost 4×D je 

výsledek porovnání ukázán na Obr. 7.29. Graf pro bezrozměrné, časově průměrované profily 

intenzity turbulence IT 2D úlohy ve vzdálenosti 3×D je na Obr. 7.30 a pro vzdálenost 4×D je 

znázorněn na Obr. 7.31. Z porovnání 2D úlohy vychází nejlépe model k-  SST (Ansys Fluent 

i OpenFOAM), následně k-  RNG model a Spalart Allmaras model. Pro 3D úlohu je složka 

rychlosti uX ve vzdálenosti 3×D graficky vyjádřena jako bezrozměrný rychlostní profil na Obr. 

7.33, pro vzdálenost 4×D je výsledek vyobrazen na Obr. 7.34. Porovnání dalších profilů 

charakterizující aerodynamické pole je uvedeno v příloze této práce (Příloha 46). Z porovnání 

výsledků 3D úlohy pro bezrozměrné profily rychlosti uX (Obr. 7.33, Obr. 7.34) a profily intenzity 

turbulence ITX (Obr. A.15, Obr. A.16) vychází nejlépe model k-  SST SAS, LES WALE a k-  

SST model. Z porovnání rychlostních profilů a profilů intenzity turbulence 2D úlohy a 3D úlohy 

lze vyvodit závěr, že z důvodu modelování plné geometrie (3D) jsou matematicky získané 

profily svým tvarem a hodnotou blíže profilům získaným experimentálně. 

 

Výsledek měření hladiny akustického tlaku SPL prázdného tunelu je uveden na Obr. 7.7, 

grafické vyobrazení výsledku měření vibrací prázdného tunelu je znázorněno na Obr. 7.8. 

Grafický výsledek měření hladiny akustického tlaku SPL pro aerodynamický tunel s vloženým 

válcem je na Obr. 7.9, vibrace vznikající při obtékání válce v měřicí sekci tunelu jsou graficky 

vyobrazeny na Obr. 7.10. Výsledky hladiny akustického tlaku SPL z 3D numerické úlohy (Obr. 

7.35, Tab. 7.3) jsou přesnější, než je tomu u výsledků z 2D úlohy (Obr. 7.32, Tab. 7.2). Pro 

přesnější modelování akustických vln generovaných prouděním okolo překážky lze tedy 

doporučit modelování „plné“ geometrie obtékaného tělesa. Pro předběžný odhad hladiny 

akustického tlaku SPL lze použít 2D úlohu, která přináší významnou úsporu času v oblasti 

přípravy geometrie a síťování i samotného výpočetního času. Její významnou nevýhodou (2D 

úlohy) je, že výslednou hladinu akustického tlaku SPL snižuje, což vede k nesprávným 

odhadům hlučnosti zařízení, které musí často splňovat limity hluku dle norem. 

 

Z porovnání výsledků 2D úlohy (Tab. 7.2) vychází nejlépe model k-  SST model (Ansys 

Fluent i OpenFOAM), následně k-  RNG model a Spalart Allmaras model. Z porovnání 

výsledků (Tab. 7.3) pro 3D simulaci obtékání válce vychází nejlépe model k-  SST SAS, LES 

WALE a nakonec k-  SST model. Celkový výpočetní čas je nejdelší pro model LES WALE 

z důvodu potřeby velice jemné sítě v okolí obtékaného válce. Z porovnání 2D úlohy a 3D úlohy 

obtékání válce plyne závěr, že pro přesný odhad SPL je nutné modelovat plnou geometrii.  
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7.4 Porovnání OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent 16.2 

 

Porovnání pro program OpenFOAM 3.0.x (zkráceně OF) - Curleho analogii a pro program 

Ansys Fluent 16.2 (zkráceně AF) - FW-H analogii je provedeno na výpočetním počítači, který 

má tyto základní parametry: 

 

 chipset Intel Corporation 5520/5500/X58, 

 výpočetní jádro 24×CPU Intel Xeon R X5650 2,67 GHz, cache 12,3 MB, 

 paměť 94,6 GB, 

 operační systém OpenSUSE 13.2 x86_64. 

 

Spuštění programu Ansys Workbench v shellu se provede v příslušném adresáři cd 

/opt/ansys_inc_162/v162/Framework/bin/Linux64 spuštěním příkazu ./runwb2. V programu 

Ansys Workbench je pro AF použit modul Toolbox-Component Systems-Fluent. Porovnání je 

provedeno pro 2D i 3D úlohu obtékání válce na totožné výpočetní síti. Vybrány jsou turbulentní 

modely k-  SST (2D úloha) a k-  SST SAS (3D úloha). Pro 3D úlohu je použita paralelizace 

výpočtu pro oba výpočetní nástroje (viz. kapitola 7.2.9). 

 

Porovnávanými parametry těchto dvou výpočetních nástrojů jsou výsledky numerických 

simulací pro akustickou část úlohy (kapitola 7.3), dále je porovnán výpočetní čas – čas, kdy je 

vytěžován příslušný procesor/y z důvodu numerického výpočtu (CPU) pro jednotlivé úlohy 

(Tab. 7.4). Program OpenFOAM 3.0.x vyhodnocuje čas CPU parametrem ExecutionTime 

a vypisuje ho do příslušného souboru *.log. Program Ansys Fluent 16.2 vyhodnocuje CPU čas 

pomocí příkazu Report - System - TimeUsage. 

Tab. 7.4 Porovnání výpočetních programů Ansys Fluent 16.2 a OpenFOAM 

Parametr 

[jednotka] 
Experiment 

2D úloha,  

k-  SST model 

3D úloha, 

k-  SST SAS model 

Ansys Fluent  

FW-H 

analogie 

OpenFOAM, 

Curle 

analogie 

Ansys Fluent  

FW-H 

analogie 

OpenFOAM, 

Curle 

analogie 

Paralelizace - ne ne 8 jader 8 jader 

f, fVS [Hz] 192 202 198 199 197 

SPL [dB] 102 85 85 91 105 

CPU [s] - 23 615 8 812 656 482 561 302 
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8. Optimalizace tvaru obtékaného tělesa 

 

Optimalizací tvaru obtékané součásti lze obecně snížit hlučnost v řádech několika deciBel, 

většinou se toto snížení pohybuje v rozmezí 2 ÷ 5 dB [33]. V současné době díky stálému 

zvětšování výpočetního výkonu a rychlosti počítačů se numerické modelování CFD/CAA stalo 

vítaným nástrojem pro snižování hluku generovaného obtékáním tekutiny kolem tělesa. Pro 

vhodnou optimalizaci je nejdůležitější správná identifikace zdroje hluku. 

 

Aerodynamický hluk je generovaný tlakovými fluktuacemi na povrchu obtékaného tělesa. 

Tyto tlakové fluktuace způsobují odtrhávání turbulentní mezní vrstvy na obtékaném tělese 

a tím generují turbulentní vírové struktury. Tlakové fluktuace pak způsobí změny okolního 

hydrodynamického tlaku. To se projeví hlukem a při vyhodnocení metodou FFT výraznou 

špičkou při jedné frekvenci (následně pak v násobcích této frekvence), většinou v řádech 

stovek Hz [31]. Dále je nutné si uvědomit, že tyto turbulentní vírové struktury působí i na 

konstrukce a tělesa v blízkosti prostorových vírů. Často dochází působením těchto vírových 

struktur o významné frekvenci k rozvibrování tělesa, kdy vlastní frekvence tělesa se může 

pohybovat v blízkosti frekvence odtrhávání turbulentních vírů z obtékaného tělesa [50], [51]. 

 

Již ze samotných grafických výsledků CFD části numerické úlohy, bez řešení akustické 

části, lze vysledovat, kde se bude generovat aerodynamický hluk. Pro toto vyhodnocení je 

nejvýhodnější grafické zobrazení tlakového koeficientu CP na obtékaném tělese [31], [50], [51]. 

Nejkritičtější místa s ohledem na generování hluku jsou místa s nejnižší a zároveň i nejvyšší 

hodnotou tohoto bezrozměrného kritéria. Dalším parametrem, který umožňuje odhadnout 

generování akustického hluku, je grafické zobrazení vírových struktur [3], [31]. Pokud je oblast 

generování a transportu vírů proudovým polem velká a obsahuje např. lokaci pro měřicí 

techniku, bude experimentálně zaznamenaná hladina akustického tlaku SPL vysoká. Při 

nestacionárním numerickém řešení úlohy je velice vhodné graficky zobrazit v řešené oblasti 

(v řezu) rozložení efektivní hodnoty RMS tlaku p nebo rychlosti u [3]. 

 

Optimalizace tvaru součásti spočívá v úpravě dvou oblastí. První oblastí velkého zájmu je 

místo, kde médium začíná obtékat dané těleso. Druhé místo na obtékaném tělese je místo, 

kde se odtrhává vírová struktura od obtékaného tělesa. Obecně lze pracovat s jednoduchými 

tvary těles (deska, koule, válec), kdy jen náhrada rovné plochy, kolmé na směr proudění, 

plochou se zaoblením sníží významně hodnotu tlakového koeficientu CP a délku úplavu za 

obtékaným tělesem [31]. Tím se také sníží generovaný aeroakustický hluk obtékáním tělesa. 

S jednoduchou tvarovou optimalizací pracuje i Adjungovaný řešič programu Ansys Fluent. 
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8.1  Adjungovaný řešič 

 

Program Ansys Fluent nabízí možnost využití Adjungovaného řešiče (Adjoint solver) [63]. 

Adjungovaný řešič je specializovaný nástroj, který rozšiřuje možnosti analýzy proudění kapalin 

ve standardním řešiči pro numerické modelování proudění a poskytuje detailní citlivostní data 

pro výkonnost fluidního systému. Pro potřeby simulace uživatel dodá výpočetní síť, určí 

materiálové vlastnosti a fyzikální model popisující problém a nastaví okrajové podmínky. 

Jakmile standardní řešič proudění zkonverguje, poskytne podrobný soubor dat, který popisuje 

stav proudění. Lze užívat různé metody post-processingu k vyhodnocení systému [63]. 

 

Je-li provedena jakákoliv změna veličiny, která charakterizuje daný problém, pak se 

výsledek výpočtu může změnit. Míra změny výsledku řešení závisí na tom, jak je proudění 

závislé na konkrétním parametru, který je upravován. Ve skutečnosti derivace konečného 

řešení s ohledem na tento parametr kvantifikuje tuto citlivost prvního řádu [63]. Stanovení 

těchto derivací je doménou tzv. citlivostní analýzy. K dispozici je pak velké množství 

derivovaných dat, která mohou být vyhodnocena pro proudění vzhledem k velké sadě 

vstupních dat a rozsáhlým výsledným údajům o proudění. V závislosti na cíli analýzy bude pro 

analýzu problému a konečné rozhodování relevantní pouze část těchto derivovaných dat. 

 

Adjungovaný řešič dosahuje pozoruhodného výsledku při výpočtu derivací jednoduchých 

inženýrských úloh vzhledem k velkému počtu současně vstupujících parametrů pomocí 

jednoho výpočtu. Měřítkem výkonnosti systému by mohlo být inženýrské pozorování např. 

vztlaku a odporu profilu leteckého křídla nebo celkové tlakové ztráty ve fluidním systému. Také 

jsou zde určeny derivace týkající se geometrického tvaru řešené oblasti. Pochopení citlivosti 

tekutinového systému může poskytnout velmi cenné informace. Velmi citlivý systém může 

vykazovat silné změny výkonosti v důsledku malých změn ve výrobě nebo v pracovních 

podmínkách. Vysoká citlivost může být případně využita pro řízení tekutiny, tj. malý pohon je 

schopen vyvolat silné změny v chování. Míra citlivosti měřené výkonnosti znamená, zda je 

systém plně optimalizován nebo zda je v této úloze stále prostor pro zlepšení. 

 

Citlivost tekutinového systému stanoveného prostřednictvím adjungovaného řešiče 

uspokojí potřeby v optimalizaci tvaru na bázi gradientu. Tím je adjungovaný řešič jedinečným 

a silným inženýrským nástrojem pro navrhování optimalizace tvaru. Adjungovaná data mohou 

také hrát roli při zlepšování numerického řešiče. Oblasti s vysokou citlivostí označují tu část 

výpočetní sítě, kde může diskretizační chyba mít silný vliv. Tato informace může být vodítkem, 

jak nejlépe upravit danou síť a vylepšit tak přesnost výsledného numerického řešení proudění. 
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Způsob výpočtu adjungovaného řešení se podobá výpočtu standardního proudění 

v mnoha ohledech. Je určen způsob řešení pro adjungovaný řešič, monitorování reziduálů, 

úloha se inicializuje a prochází posloupností iterací až ke konvergenci. Jedním z hlavních 

rozdílů je, že pozorování skalární hodnoty je zvoleno před zahájením adjungovaného výpočtu. 

Jakmile adjungované řešení zkonverguje, je k dispozici derivace sledované veličiny vzhledem 

k pozici každého bodu na povrchu řešené geometrie a lze nalézt míru citlivosti sledované 

veličiny pro konkrétní nastavení okrajové podmínky. Tento pozoruhodný rys adjungovaného 

řešení je znám již stovky let, ale teprve v posledních 25 letech má význam pro výpočetní fyziku. 

Význam této metodiky je zřejmý pro případ, kdy je uvažována konstrukční alternativa. 

Představme si posloupnost výpočtů proudění, ve kterých se každý bod na povrchu 

aerodynamické plochy pohybuje na relativně malé vzdálenosti v normálovém směru k povrchu 

tam a zpět a následně se řešení proudění, odpor a vztlak přepočítává vzhledem k nové 

geometrii. Pokud existuje N bodů na povrchu, pak je to N výpočtů proudění nutných k vytvoření 

příslušného datového souboru. S ohledem na to, že tato data mohou být získána jediným 

adjungovaným výpočtem, má tento přístup obrovskou výhodu právě v optimalizaci. Je nutné 

si uvědomit, že již pro relativně malé 3D úlohy se počet bodů N blíží k tisícům [63]. 

 

Jakmile je adjungovaná úloha spočítána, výsledná data můžou být použita ke konstrukční 

úpravě na řešeném systému. Citlivostní adjungovaný soubor dat poskytuje mapu celého 

povrchu řešené geometrie s vlivem pohybu povrchu. Konstrukční úpravy mohou být velmi 

efektivní, pokud jsou aplikovány v oblastech s vysokou citlivostí, protože malé změny budou 

mít velký vliv na sledovanou veličinu. Princip provádění změn do systému v poměru k místní 

citlivosti je základem pro jednoduchý gradientový algoritmus optimalizace tvaru při návrhu. 

 

Poté, co byla provedena změna ve tvaru oblasti nebo okrajové podmínce, lze vliv této 

změny odhadnout pomocí již vypočtených derivovaných dat. Ty představují extrapolaci 

prvního řádu pomocí Taylorova rozvoje kolem vypočteného základního proudění. Je jasné, že 

pokud vybraná modifikace je hodně velká, pak se nelineární účinky této změny stanou 

důležitější a přesnost predikované změny nelze zaručit [63]. 

 

Derivace pro citlivostní analýzu tvaru jsou reprezentovány vektorovým polem definovaným 

na vnitřních i okrajových uzlech výpočetní sítě. V praxi toto vektorové pole může být zašuměno 

a je vypozorováno, že se rychle mění mezi sousedními uzly, zejména při řešení velkých 

turbulentních proudění. Takové rychlé změny, pokud se používají jako vodítko pro úpravu 

tvaru, povedou ke geometrickým plochám majícím velké zvrásnění. Takové nežádoucí 

geometrii se lze vyhnout, pokud se pole citlivostní analýzy tvaru vyhladí vhodným způsobem.  
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Existuje několik způsobů, jak lze vyhlazení řešené geometrie provést. Protože je zapotřebí 

deformovat vnitřní a hraniční sítě, použije se tzv. „morphing“ technologie založená na 

Bernsteinových polynomech s dvojím významem. Nejen že poskytuje cenný vyhlazovací 

účinek na pole citlivostní analýzy tvaru, ale také poskytuje pohodlnou a stabilní metodu úpravy 

tvaru hraniční a vnitřní výpočetní sítě. Bernsteinův polynom v teorii numerické matematiky 

představuje polynom, který je lineární kombinací Bernsteinových bázových polynomů [72]. 

 

Pro použití adjungovaného řešiče je klíčové, zda použít kontinuální nebo diskrétní přístup. 

Oba přístupy jsou určeny pro výpočet dat pomocí stejné citlivostní analýzy, avšak jsou 

významně odlišné. Zatímco uživatel adjungovaného řešiče nemusí pozorovat žádný zvláštní 

rozdíl v pracovním postupu, je důležité si uvědomit, že existují dvě základní třídy 

adjungovaných řešičů a zvolený přístup může mít vliv na přesnost dosažených výsledků [63]. 

 

Kontinuální adjungovaný řešič spoléhá na matematické vlastnosti dílčích parciálních 

diferenciálních rovnic, které definují fyzikální podstatu problému. V tomto případě jsou to 

Navierovy-Stokesovy rovnice. S tímto přístupem je systém adjungovaných parciálních 

diferenciálních rovnic formulován explicitně a je doplněn adjungovanými okrajovými 

podmínkami, které jsou také odvozeny matematicky. Teprve pak je odvození kompletní 

a adjungované parciální diferenciální rovnice mohou být diskretizovány a vyřešeny. Tento druh 

řešiče byl implementován do programu Ansys Fluent a má tu výhodu, že je z velké části 

oddělen od původního řešiče pro problematiku proudění [63]. Mezi řešiči je sdíleno pouze to, 

že jsou založeny na Navierových-Stokesových rovnicích. Proces diskretizace a řešení 

parciálních diferenciálních rovnic je v zásadě velmi odlišný [63]. 

 

Diskrétní adjungovaný řešič je založen nikoli na tvaru parciálních diferenciálních rovnic, 

kterými se řeší problematika proudění, ale na diskretizovaném tvaru rovnic použitých v řešiči 

proudění samotném [63]. Citlivost diskretizovaných rovnic tvoří základ pro výpočet citlivostní 

analýzy. V tomto přístupu je adjungovaný řešič mnohem těsněji vázán na konkrétní 

implementaci původního řešiče proudění. To bylo pozorováno u získávání dat pro citlivostní 

analýzy, které poskytují cenné informace pro mnoho problémů, včetně stěnových funkcí. 

Z výše uvedených důvodů je diskrétní adjungovaný přístup přijat pro Ansys Fluent [63]. 
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Adjungovaný řešič je metoda, která má určité omezení a je realizována na následujícím 

základě [63]: 

 

 Stav proudění je definován pro trvale nestlačitelné jednofázové proudění, které je buď 

laminární, nebo turbulentní, ležící v inerciální vztažné soustavě. 

 Základní proudění je nutno řešit pro takové okrajové podmínky, aby úloha dobře a rychle 

konvergovala (tj. aby nebyla silně turbulentní, aby nevznikaly vírové cesty z důvodu 

obtékání překážek, aby byl v zájmové oblasti dostatečný tlakový spád), protože pak bude 

dobře konvergovat i adjungovaný řešič. 

 Pro turbulentní proudění je použit předpoklad zmrazené turbulence, ve kterém se vliv 

změn stavu turbulence nebude brát v úvahu při výpočtu citlivosti. 

 U turbulentního proudění jsou standardní stěnové funkce použity na všech stěnách. 

 Adjungovaný řešič využívá metod, které jsou ve výchozím nastavení prvního řádu 

přesnosti v prostoru, ale mohou být vybrány i metody druhého řádu přesnosti. 

 Okrajové podmínky jsou pouze následujícího typu: 

- stěna, 

- vstupní rychlost, 

- výstupní tlak, 

- symetrie, 

- rotační a translační periodické podmínky. 

 

Je důležité si uvědomit, že tyto požadavky nejsou omezením pro běžný řešič proudění, 

ale spíše jsou omezením pro adjungovaný řešič. Pro úlohy z oblasti hydrauliky a pneumatiky 

(tj. proudění v uzavřených oblastech) je vhodné využít části řešiče týkající se optimalizace 

tlakového spádu, zatímco pro úlohy obtékání těles se vyhodnocují odporové a tlakové síly. 

Také kombinace sledovaných parametrů je velmi ilustrativní. 

 

Z řešeného 2D příkladu obtékání válce je zřejmé, jak citlivý je odpor na změny ve tvaru 

povrchu válce [63]. Odpor je ovlivněn výrazněji v případě, že válec je deformován v příčném 

směru proudění než v případě deformace v podélném směru proudění. Maximálního účinku 

citlivostní analýzy je dosaženo tím, že se válec zužuje v příčném směru k vektoru rychlosti u 

v neovlivněné oblasti [63]. 

 

Vzhledem k časové náročnosti výpočtů prezentovaných v předchozích kapitolách bude 

použití adjungovaného řešiče pro minimalizaci hluku předmětem řešení v dalších výzkumných 

pracech.  
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9. Shrnutí práce v oblasti modelování aeroakustických jevů 

 

V oblasti numerického modelování aeroakustické úlohy je proveden průřez možnostmi 

modelování generování hluku obtékáním tělesa pro zvolené výpočetní programy. Pro 

testování jednotlivých akustických a turbulentních modelů je vybrána úloha obtékání válce. 

Úloha je řešena jako 2D a 3D rozměrová úloha. Porovnání je provedeno pro programy 

OpenFOAM (Curleho analogie) a Ansys Fluent 16.2 (Ffowcs-Williams & Hawkings analogie). 

 

Základem pro získání experimentálních výsledků je měření aerodynamického pole 

metodikou žárové anemometrie (profily rychlosti u a intenzity turbulence IT) a měření 

akustického pole pomocí mikrofonu s kónickým kuželem (hladina akustického tlaku SPL jako 

funkce frekvence f), viz kapitola 7.1. Pro úlohu je v kapitole 7.2 popsána tvorba výpočetní sítě, 

nastavení okrajových, počátečních podmínek pro řešení proudění okolo válce a generovaného 

aeroakustického pole programy OpenFOAM a Ansys Fluent. Okrajové podmínky jsou získány 

měřením na vstupu do měřicí sekce aerodynamického tunelu pomocí žárového anemometru. 

 

Validace numerických modelů s experimentálními výsledky z měření aerodynamické části 

úlohy a z části zaměřené na akustiku je provedena v kapitole 7.3. Pro porovnání 

aerodynamické části pro 2D úlohu jsou sestaveny grafické závislosti profilů rychlosti u za 

obtékaným tělesem (Obr. 7.28, Obr. 7.29) a profilu intenzity turbulence IT (Obr. 7.30, Obr. 

7.31). Pro 3D úlohu jsou rychlostní profily znázorněny na Obr. 7.33 a Obr. 7.34. Porovnání 

výsledků akustické části úlohy s výsledky 2D úlohy je graficky vyobrazeno na Obr. 7.32. 

V následující tabulce (Tab. 7.2) jsou uvedeny hodnoty frekvence f a hladiny akustického tlaku 

SPL při první špičce (peak), které jsou získány matematickým modelováním programy 

OpenFOAM 3.0.x, Ansys Fluent 16.2 a experimentálním měřením. V tabulce (Tab. 7.3) jsou 

uvedeny hodnoty frekvence f a SPL které jsou získány matematickým modelováním 3D úlohy. 

Tyto hodnoty jsou získány odečtem z grafu na Obr. 7.35. V Tab. 7.2 a Tab. 7.3 je vyhodnoceno 

Strouhalovo číslo St (rovnice (7.16)), kde za hodnotu frekvence f je dosazena hodnota 

frekvence při první špičce z výsledku matematického modelu a experimentu. Celková chyba 

  je vypočtena jako aritmetický průměr z rozdílu frekvence f  a z rozdílu SPL SPL . 

 

Obecně lze tedy vyvodit závěr, že pro rychlou orientaci o generování aeroakustického 

hluku podají dobré informace i výsledky získané pomocí 2D rozměrové úlohy, pokud to ovšem 

geometrie dovoluje. Přesnější výsledky, náročnější ovšem na výpočetní síť a čas, jsou 

dosaženy modelováním „plné“ geometrie, tedy 3D rozměrové úlohy.  
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10. Závěr a cíle disertační práce 

 

Disertační práce se zabývá možnostmi modelování akustických jevů. V úvodu této práce 

jsou popsány formou rešerše možnosti řešení akustických jevů v současnosti. V kapitole 4 je 

uvedena teorie ke generování a šíření akustických vln. Dále je v této kapitole stručně popsána 

funkce lidského ucha jako přijímače akustických vln. V další části, kapitole 5, je popsána teorie 

týkající se numerického modelování CFD kódem a teorie k modelování šíření akustických vln 

CAA s důrazem na metodiku akustické analogie. Kapitola 6 je zaměřena na experimentální 

část aeroakustické úlohy. Ta se skládá z měření aerodynamického pole proudící tekutiny – 

vzduchu okolo válce a z měření akustické části úlohy - akustických vln generovaných 

obtékáním válce pomocí mikrofonu s kónickým kuželem. Rovněž je uvedena teorie a výpočet 

pro nejistoty jednotlivých měření. Kapitola 7 pojednává o výsledcích z experimentálních 

měření a o vytvoření numerické úlohy obtékání válce – řešena jako 2D a 3D úloha. Hlavní část 

práce je zaměřena na matematické modelování aeroakustické úlohy programem OpenFOAM 

3.0.x a použité Curleho akustické analogie a programem Ansys Fluent 16.2 - Ffowcs-Williams 

a Hawkings analogie. Kapitola 8 se zabývá, formou rešerše a poznatků z dosavadních 

zkušeností z modelování aeroakustické úlohy, teoretickými možnostmi optimalizace obtékané 

součásti za účelem snížení hlučnosti a adjungovaným řešičem, který slouží pro optimalizaci 

tvaru v programu Ansys Fluent. V příloze této práce (Příloha 47) je vypracována metodika 

řešení akustických jevů generovaných obtékáním koule v měřicí sekci tunelu. 

 

Mezi dílčí cíle této disertační práce, definované v souladu s obecně formulovaným cílem 

pro řešení aeroakustických jevů, patřily: 

 

1) Definování matematického modelu proudění tekutiny vhodného pro řešení akustické úlohy. 

 

Na základě vybrané aerodynamické úlohy byl definován matematický model, dále bylo 

provedeno testování vybraných matematických modelů pro popis proudění okolo dané 

překážky z hlediska odporových součinitelů, turbulentních veličin a kvality sítě. Přesný 

matematický popis aerodynamického pole je nezbytný pro správné definování akustických 

zdrojů hluku a následného řešení šíření akustického hluku generovaného obtékáním tělesa. 

Pro vybranou úlohu obtékání válce byla v kapitole 7.2 popsána tvorba 2D a 3D úlohy 

matematického modelování proudění užitím CFD kódu. Tvorba výpočetní sítě pro 2D a 3D 

úlohu byla popsána v kapitole 7.2.1. Výpočetní síť byla tvořena pomocí dokumentace vnitřní 

části měřicí sekce aerodynamického tunelu (Příloha 3). Pro výpočet okrajových podmínek pro 

numerické simulace byla využita experimentálně získaná data z měření pomocí jednodrátkové 
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žárové sondy typu 55P14, výsledky měření byly uvedeny v kapitole 7.1. Přehled použitých 

typů okrajových podmínek a velikosti příslušných turbulentních veličin pro okrajové podmínky 

výpočetní oblasti pro 2D úlohu byly uvedeny v Tab. 7.1. Pro 3D úlohu byly vysvětleny odlišnosti 

ve specifikování okrajových podmínek v kapitole 7.2.2. 

 

2) Definování matematického modelu zdroje a šíření akustických vln. 

 

Vytvoření aerodynamického modelu a jeho souvislost s modelem proudění slouží jako 

základ pro výpočet zdroje hluku, který je řešen pomocí matematického modelu pro popis šíření 

akustických vln. Bylo provedeno modelování akustického pole řešené úlohy a následně byla 

vyhodnocena veličina popisující akustické pole - hladina akustického tlaku SPL. Metodika 

řešení aeroakustické úlohy obtékání válce byla popsána v části 7.2.9. Pro numerické 

modelování akustického jevu byla popsána metodika tvorby matematického modelu zdroje 

a šíření akustických vln v kapitole 7.2.8. Byly zde určeny parametry přijímače (pozice – nákres 

Obr. 7.19, referenční akustický tlak pREF = 2∙10
-5

 Pa) vycházející z provedeného 

experimentálního měření znázorněného na Obr. 7.6. Pro definici matematického modelu bylo 

dále nutné určit fyzikální vlastnosti potřebné pro výpočet šíření zvuku - rychlost šíření 

zvukových vln a (rovnice (7.15)), rozměr Δz pro potřeby výpočtů 2D úlohy (kapitola 7.2.8). Dále 

zde byly uvedeny odlišnosti v nastavení výpočtu pro programy: OpenFOAM (Curleho analogie) 

a Ansys Fluent (Ffowcs-Williams a Hawkings analogie). 

 

3) Měření na aerodynamickém tunelu. 

 

Experimentální měření aerodynamického pole bylo nejdřív zaměřeno na testování 

vlastností inovovaného aerodynamického tunelu, tj. kvality rychlostních a turbulentních profilů 

na vstupu do měřicí sekce. Experimentální měření akustického pole bylo provedeno pomocí 

mikrofonu s kónickým kuželem. Výsledkem měření byla závislost hladiny akustického tlaku 

SPL na frekvenci f pro prázdný tunel a pro tunel s vloženým tělesem. Jako doplňující měření 

bylo provedeno snímání laserovým Dopplerovým vibrometrem na stěně měřicí sekce tunelu. 

V kapitole 7.1 byla prezentována experimentálně získaná data při měření aeroakustické úlohy. 

V části zaměřené na aerodynamické pole popisující proudění okolo válce byly změřeny profily 

rychlosti uSX (Obr. 7.2) a intenzity turbulence ITSX (Obr. 7.3) na začátku měřicí sekce dle 

nákresu na Obr. 7.1. Toto měření slouží pro výpočet okrajových podmínek numerických 

simulací výpočetními programy OpenFOAM a Ansys Fluent. Dále bylo provedeno 

vyhodnocení bezrozměrných rychlostních profilů uX (Obr. 7.4) a bezrozměrných profilů 

intenzity turbulence ITX (Obr. 7.5) ve vzdálenostech 3×D, 4×D za obtékaným válcem (Obr. 7.1) 
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(D je průměr válce 0,02 m). Tyto grafy, popisující aerodynamické proudové pole za obtékaným 

válcem, byly porovnány s výsledky získanými turbulentními modely aplikovanými numerickými 

nástroji OpenFOAM a Ansys Fluent na stejné geometrii. Výsledky v oblasti vibroakustického 

měření hladiny akustického tlaku SPL byly použity pro verifikaci s výsledky z numerických 

simulací získaných použitými akustickými analogiemi - Curleho analogie (OpenFOAM) 

a Ffowcs-Williams a Hawkings analogie (Ansys Fluent). Prezentované výsledky z měření 

vibrací (Obr. 7.10) budou použity pro budoucí výzkum v oblasti numerických simulací 

metodikou FSI programy OpenFOAM a Ansys Fluent. Pro úlohu obtékání koule byla 

provedena stejná měření, jako je tomu pro válec - výsledek měření rychlostního profilu uSX na 

vstupu do měřicí sekce je uveden na Obr. A.20. Grafické vyjádření výsledků měření profilu 

intenzity turbulence ITSX na začátku měřicí sekce lze vidět na Obr. A.21. Tyto výsledky slouží 

pro výpočet okrajových podmínek numerických simulací. Bezrozměrné profily popisující 

proudové pole byly vyhodnoceny ve vzdálenostech 2×D, 3×D (D je průměr koule 0,036 m). Na 

Obr. A.22 jsou uvedeny bezrozměrné rychlostní profily za obtékanou koulí. Na Obr. A.23 jsou 

vyneseny profily bezrozměrné intenzity turbulence ITX ve vzdálenostech 2×D, 3×D. 

 

4) Modelování obtékání součásti. 

 

Vzhledem ke složitosti matematických modelů aerodynamiky i akustiky a problematickému 

numerickému modelování je nutné provést ověření numerických výsledků. V rámci úlohy 

obtékání součásti byly vyhodnoceny veličiny z měření popisující aerodynamickou úlohu - 

profily rychlosti, intenzity turbulence za obtékaným tělesem. V rámci modelování proudění 

okolo obtékané překážky byla připravena geometrie a sítě pro danou úlohu s vyšší kvalitou 

v mezní vrstvě. V souladu s experimentem byly definovány okrajové a počáteční podmínky. 

Po náročném, časově závislém výpočtu řady variant turbulentních modelů bylo provedeno 

vyhodnocení dané úlohy a numericky získané profily byly srovnány s měřením. Dále byly 

vyhodnoceny turbulentní modely z hlediska kvality výsledků a času potřebného k výpočtu. Pro 

modelování 2D úlohy obtékání válce výpočetními programy OpenFOAM a Ansys Fluent byly 

na základě testování (kapitola 7.2.7) vybrány následující turbulentní modely: k-  SST model, 

k-  RNG model a Spalart Allmaras model. Pro porovnání výsledků numerických simulací 

a experimentu byly vybrány rychlostní profily u a profily intenzity turbulence IT za obtékaným 

válcem. Grafické vyhodnocení profilů rychlosti uX pro 2D úlohu bylo zobrazeno na Obr. 7.28 – 

vzdálenost 3×D za válcem, a na Obr. 7.29 – vzdálenost 4×D za válcem. Profily intenzity 

turbulence IT byly vyhodnoceny pro vzdálenost 3×D na Obr. 7.30 a pro vzdálenost 4×D na Obr. 

7.31. Z komplexního porovnání profilů získaných numerickými simulacemi 2D úlohy 

s experimentálním měřením byly vyhodnoceny jako nejvhodnější modely: k-  SST model, k-  
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RNG model a nakonec Spalart Allmaras model. V rámci prací zaměřených na aerodynamickou 

část úlohy jsou provedena rozsáhlá porovnání aerodynamických parametrů: odporového 

koeficientu CD, Strouhalova čísla St v příspěvcích [78], [79], [81]. Pro testování 3D úlohy byly 

na základě testování (kapitola 7.2.7) vybrány modely: k-  SST model, k-  SST SAS model a 

LES WALE model. Pro verifikaci výsledků numerické simulace 3D úlohy byly sestaveny grafy 

pro rychlostní profily složky rychlosti uX ve vzdálenosti 3×D - Obr. 7.33 a ve vzdálenosti 4×D - 

Obr. 7.34. Porovnání dalších profilů (rychlosti, profily intenzity turbulence aj.) bylo provedeno 

v příloze této práce (Příloha 46). Z porovnání rychlostních profilů uX pro 3D úlohu byly jako 

nejvhodnější modely určeny k-  SST model, k-  SST SAS model a nakonec model LES 

WALE. Problematika obtékání koule je řešena jako 3D úloha. Pro numerické modelování byly 

porovnávány modely k-  SST, k-  SST SAS výpočetních nástrojů OpenFOAM a Ansys 

Fluent. Bezrozměrné rychlostní profily uX byly sestaveny pro vzdálenost 2×D - Obr. A.31 a ve 

vzdálenosti 3×D - Obr. A.32 za obtékanou koulí. Porovnání bezrozměrných profilů intenzity 

turbulence ITX je provedeno ve vzdálenostech 2×D - Obr. A.33 a 3×D - Obr. A.34. Z porovnání 

výsledků vychází lépe model k-  SST model. 

 

5) Modelování akustického pole. 

 

Numerické modelování akustického pole je založeno na výsledku proudového pole 

získaného z předešlé kapitoly. Využitím akustického modelu byla vyhodnocena data, která 

byla zpracována metodou FFT. Výsledky z akustické části úlohy byly porovnávány 

s experimentálním měřením – grafické závislosti hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f. 

Výsledky hladiny akustického tlaku SPL v závislosti na frekvenci f získané numerickým 

modelováním šíření akustických vln pro 2D úlohu byly prezentovány na Obr. 7.32. V příslušné 

tabulce (Tab. 7.2) byly porovnány hodnoty získané experimentálním měřením s výsledky 

vybraných turbulentních modelů pro 2D úlohu, které byly popsány v bodu 3) závěru této práce. 

Z této grafické analýzy byla určena frekvence odtrhávání vírů od válce fEXP = 192 Hz a hladina 

akustického tlaku generovaného obtékáním válce SPLEXP = 102 dB. Z porovnání výsledků 2D 

úlohy s použitím Curleho akustické analogie a Ffowcs-Williams a Hawkings analogie byly 

vyhodnoceny jako nejlepší modely k-  SST model, k-  RNG model a Spalart Allmaras model. 

Maximální chyba f  pro frekvence je 8,333 % (model k-  RNG - Ansys Fluent). U hodnoty 

hladiny akustického tlaku SPL je maximální chyba SPL  větší - 22,549 % (model Spalart 

Allmaras - OpenFOAM). Pro porovnání numerických výsledků 3D úlohy s experimentem byla 

vytvořena Tab. 7.3, která vychází z grafického zpracování výsledků uvedených na Obr. 7.35. 

Výsledky prokázaly vhodnost použití modelů k-  SST model a Curleho akustické analogie – 
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chyba   = 2,773 %, následována k-  SST SAS model - chyba   = 2,972 % a nakonec LES 

WALE modelem -   = 5,545 %; které vykazují velice dobré výsledky. Maximální chyba 

u programu OpenFOAM a Curleho akustické analogie je   = 5,653 %, chyba u programu 

Ansys Fluent a Ffowcs-Williams a Hawkings analogie je pro všechny použité turbulentní 

modely v rozmezí   ≈ 5 ÷ 10. Grafické porovnání výsledků SPL vs. f numerické simulace 

akustické části úlohy obtékání koule a experimentu je provedeno na Obr. A.35. V tabulce (Tab. 

A.2) jsou uvedeny číselně výsledky a porovnány s experimentem. Hladina akustického tlaku 

dosažená numerickými simulacemi je výrazně nižší než hladina naměřená z důvodu 

dominantní složky hluku, která je generována samotnou konstrukcí tunelu a otáčejícím se 

ventilátorem. Výsledky tedy ukazují potřebu modelovat vždy plnou geometrii úlohy. 

 

6) Možnosti optimalizace tvaru s ohledem na nižší hlučnost. 

 

V této části byla zpracována metodika, formou rešerše, pro návrh tvaru součásti 

s ohledem na možnost snížení hladiny akustického tlaku již při samotném konstrukčním 

návrhu. Byla zde uvedena určitá konstrukční doporučení, vycházející z poznatků různých 

autorů, pro dosažení snížené hlučnosti bez nákladné optimalizace již vyrobené součásti. Dále 

je v této kapitole obecně popsána možnost tvarové optimalizace pomocí Adjungového řešiče 

v programu Ansys Fluent. V kapitole číslo 8 byla provedena stručná charakteristika možností 

optimalizace tvaru při obtékání za účelem snížení hlučnosti. Velká část této kapitoly byla 

věnována problematice identifikace zdroje hluku již z výsledků numerických simulací CFD 

kódem. Možnost optimalizace tvaru součásti je v některých CFD programech poměrně novou 

záležitostí, a proto je v této oblasti do budoucna možnost širokého výzkumu a testování 

jednotlivých přístupů na již rozpracovaných úlohách. Dále je v kapitole 8.1 pojednáno 

o možnostech adjungovaného řešiče, který může být využit pro optimalizaci tvaru obtékané 

součásti a tím i snížení hladiny akustického tlaku SPL, která je generována obtékáním tělesa. 

 

Z výše uvedeného seznamu lze konstatovat, že dílčí cíle disertační práce v oblasti 

modelování akustických jevů byly splněny. V rámci disertační práce byly testovány turbulentní 

modely a akustické analogie dvou nejrozšířenějších výpočetních nástrojů využívajících CFD 

kód - OpenFOAM a Ansys Fluent. 
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10.1 Přínos pro vědní obor 

 

Jelikož se jedná o poměrně nový vědní obor – numerické modelování akustických jevů, 

jsou uvedené poznatky získané praktickým aplikováním (modelování, experiment) na 

konkrétní úloze velice vítány v oblasti automobilového průmyslu (obtékání A-sloupků, zrcátka) 

a v oblasti rotačních strojů (turbíny, turbokompresory). Určitě bude snahou prezentované 

výstupy řešení především v programu OpenFOAM aplikovat do vyjmenovaných průmyslových 

odvětví. V rámci praktického řešení této úlohy byla provedena rekonstrukce tunelu, 

zprovoznění traverzovacího zařízení a všech podpůrných softwarových prostředků pro 

možnosti měření. Bylo provedeno několik měření v oblasti aerodynamické části úlohy (žárovou 

anemometrií) a v oblasti akustiky – měření hladiny akustického tlaku SPL mikrofonem 

s kónickým kuželem a měření vibrací pomocí bezdotykového laserového vibrometru. 

 

 

10.2 Přínos pro praxi 

 

Získané poznatky z oblasti numerického modelování a experimentálních prací lze 

aplikovat do úloh obtékání jednotlivých částí automobilů, vlaků a letadel. U automobilů se může 

jednat o vnější aeroakustický hluk (obtékání A-sloupků, zrcátka), ale také o vnitřní hluk, který 

je generován především systémem HVAC pro optimální teplotu uvnitř vozidla. V praktických 

úlohách řešení proudění v rotačních strojích (turbíny, turbokompresory, větrné elektrárny) lze 

dosažené výsledky také významně aplikovat při řešení optimálního tvaru lopatky otáčejícího 

se stroje a celkové geometrie při obtékání velkých kol větrných elektráren. 

 

 

10.3 Doporučení pro další výzkum 

 

Doporučení pro budoucí práce se významně týkají části experimentální i části 

numerického modelování. V oblasti aerodynamického experimentálního měření pomocí 

žárové anemometrie je nutné standardizovat měřicí postupy pro měření jednodrátkovou 

a dvoudrátkovou sondou, zpřesnit kalibraci dvoudrátkové sondy, provést rozsáhlé 

experimentální testování vstupu do měřicí sekce, popřípadě provést její optimalizaci. Je 

vhodné dále zvážit různé možnosti automatizace měření, řízení otáček ventilátoru, 

rekonstrukce nosné části tělesa tunelu a doplnění prvků pro tlumení vibrací. V rámci 

experimentálního měření hluku a vibrací ve spolupráci s Katedrou Automatizační techniky 
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a řízení je vhodné sestavit vyhodnocovací algoritmus a měření tak z části zautomatizovat. 

V rámci numerického modelování lze pokračovat v testování příslušných akustických analogií 

na dalších geometriích (zpětná zrcátka, lopatky turbokompresorů), rozšířit akustickou 

knihovnu pro program OpenFOAM 3.0.x o další možnosti vyhodnocování hluku, automatizovat 

vyhodnocování úlohy počítané v programu OpenFOAM 3.0.x a především testovat získané 

poznatky v oblasti hluku a vibrací na reálných aplikacích v průmyslu. 
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11. Conclusion and aims of dissertation thesis 

 

The dissertation thesis deals with the possibilities of numerical modelling of acoustic 

phenomena. At the beginning of this thesis the possibilities of numerical modelling of acoustic 

phenomena in the present are described by the research. In chapter 4 the theory of generation 

and propagation of acoustic waves is explained. Furthermore in this chapter, the function of 

the human ear as a receiver of acoustic waves is briefly described. The next part, chapter 5, 

describes the theory regarding the numerical simulation by CFD code and the acoustic waves 

propagation modelling theory CAA with emphasis on the methodology acoustic analogy. The 

chapter 6 is focused on the experimental part of aeroacoustic task. It consists of the 

measurement of aerodynamic fluid flow field – air around the cylinder and of the acoustic part 

measurement - acoustic waves generated by the flow around the cylinder, using microphone 

with conical cone. There is also mentioned the theory and calculation of the uncertainty of the 

individual measurements. The chapter 7 discusses the experimental results and the creation 

of the basic numerical task for flow around the cylinder - designed as 2D and 3D task. The 

main part of this thesis is focused on the numerical modelling of aeroacoustic task using 

OpenFOAM 3.0.x, which uses Curle acoustic analogy, and program Ansys Fluent 16.2 - 

Ffowcs-Williams and Hawkings acoustic analogy. The chapter 8 deals with the theoretical 

possibilities of optimization flow around the obstacle in order to decrease the noise. These 

possibilities are summarized by the research and the experience in the aeroacoustic task 

modelling. The chapter 8 also describes Adjoint solver, which serves the shape optimization 

in program Ansys Fluent. In Appendix of the dissertation thesis (Příloha 47), the methodology 

of solution of acoustic phenomena generated by the flow around sphere in the measuring 

section of the tunnel is made. 

 

The component goals of this thesis, in accordance with generally formulated aim for the 

solution of aeroacoustic task, included: 

 

1) Definition of a mathematical model of fluid flow, suitable for solving acoustic task. 

 

Based on the selected aerodynamic task the mathematical model was defined, further the 

testing of the selected mathematical models for the description of the flow around the body 

was performed in terms of drag coefficients, turbulent quantities and quality of the mesh. The 

exact mathematical description of the aerodynamic field is essential for the correct definition 

of acoustic noise sources and the subsequent solution of propagation of acoustic noise 

generated by the flow around the body. For the selected task of flow around the cylinder in the 
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chapter 7.2 the creation of 2D and 3D task of mathematical modelling of fluid flow using CFD 

code was described. In the chapter 7.2.1 the methodology of creating 2D and 3D task was 

depicted. The numerical mesh was created using the documentation of the inner part of the 

measurement section of aerodynamic wind tunnel (Příloha 3). For the calculation of boundary 

conditions for the numerical simulations the experimentally obtained data from measurement 

using the one-wire hot-wire probe type 55P14 was used and the results of the measurement 

were introduced in the chapter 7.1. An overview of the boundary conditions types and sizes of 

the turbulent boundary condition values for the computational domain for 2D task were listed 

in the Tab. 7.1. For the 3D task the differences in the definition of boundary conditions were 

explained in the chapter 7.2.2. 

 

2) Definition of a mathematical model of source and propagation of acoustic waves. 

 

The creation of the aerodynamic model and its relationship with the flow field model serves 

as the basis for the noise source calculation, which is solved using a mathematical model to 

describe the propagation of acoustic waves. Modelling of the acoustic field of solved problem 

was performed, and subsequently quantity describing the acoustic field was evaluated - sound 

pressure level SPL. The methodology of the solution for the aeroacoustic task of flow around 

the cylinder was described in the part 7.2.9. For the numerical aeroacoustic task modelling the 

methodology of defining mathematical model source and propagation acoustic waves was 

described in the chapter 7.2.8. The parameters for the receivers were defined here (position – 

drawing Obr. 7.19, reference acoustic pressure pREF = 2∙10
-5

 Pa), based on the performed 

experimental measurements shown in Obr. 7.6. For the definition of the mathematical model, 

the physical properties required for the calculation of sound propagation were also necessary 

to determine – sound waves propagation velocity a (equation (7.15)), dimension Δz for the 

purposes of calculation of 2D task (chapter 7.2.8). Next the differences in the setup of the 

calculation between the programs OpenFOAM (Curle analogy) and Ansys Fluent (Ffowcs-

Williams and Hawkings analogy) are decribed. 

 

3) Aerodynamic wind tunnel measurement. 

 

First the experimental measurement of aerodynamic field was focused on testing the 

properties of the upgraded wind tunnel, i.e. the quality of speed and turbulence profiles at the 

entrance to the measuring section. The experimental measurement of the acoustic field was 

performed using a microphone with a conical cone. The result of measurements was 

dependence of sound pressure level SPL on frequency f for the empty tunnel and for a tunnel 
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with inserted body. As a supplementary measurement, scanning by a laser Doppler vibrometer 

for the wall of the measuring section of the tunnel was performed. In the chapter 7.1 the 

experimentally obtained data on the aeroacoustic task measurement was presented. In the 

part focused on the aerodynamic field describing flow around the cylinder, the velocity profiles 

uSX (Obr. 7.2) and intensity turbulence profiles ITSX (Obr. 7.3) at the start of the measurement 

section, according to the drawing Obr. 7.1, were measured. The measurement serves for the 

calculation of the numerical simulation boundary conditions by the computational program 

OpenFOAM and Ansys Fluent. The evaluation of the non-dimensional velocity profiles uX (Obr. 

7.4) and non-dimensional intensity turbulence profiles ITX (Obr. 7.5) in the distances 3×D, 4×D 

behind the flown cylinder (Obr. 7.1) (D is cylinder diameter 0,02 m) was carried out. These 

graphs, describing the aerodynamic flow field behind the flow around cylinder, were compared 

with the results obtained by the turbulent models applied by the numerical tools OpenFOAM 

and Ansys Fluent on the same geometry. The results in the field of the vibroacoustic 

measurement - sound pressure level SPL were used for the verification with the results of the 

numerical simulation obtained by the used acoustic analogies - Curle analogy (OpenFOAM) 

and Ffowcs-Williams a Hawkings analogie (Ansys Fluent). The presented results of vibration 

measurements (Obr. 7.10) will be used for the future research in the field of numerical 

simulation by FSI methodology used by programs OpenFOAM and Ansys Fluent. For the task 

of flow around the sphere were performed the same measurements as for the cylinder task - 

the result of the velocity profile uSX at the start of the measurement section is shown on Obr. 

A.20. The graphical interpretation of the intensity turbulence profile results ITSX at the start of 

the measurement section is shown on Obr. A.21. These results serve for the boundary 

condition calculation of the numerical simulation. The non-dimensional profiles describe the 

flow field were evaluated for the distances 2×D, 3×D (D is sphere diameter 0,036 m). The 

non-dimensional velocity profiles behind the flown sphere are shown on Obr. A.22. The 

non-dimensional intensity profiles ITX for the distances 2×D, 3×D are plotted on Obr. A.23. 

 

4) Modelling of flow around the obstacle. 

 

Given the complexity of mathematical models of aerodynamics and acoustics and 

problematic numerical modelling it is necessary to verify the numerical results. Within the task 

of flow around the bodies the quantities describing the aerodynamic job were evaluated - 

profiles of velocity and turbulence intensity for the flow around the body. Within modelling of 

the flow around obstacles geometry and mesh for a task with higher quality in the boundary 

layer were prepared. In accordance with the experiment, the boundary and initial conditions 

were defined. After a complex, time-consuming calculation of a number of turbulent model 
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alternatives the evaluation of the task was performed and the numerically obtained profiles 

were compared with measurements. Next the turbulence models were evaluated in terms of 

quality of the results and the time required for calculation. For modelling 2D task of flow around 

the cylinder by the numerical programs OpenFOAM and Ansys Fluent, based on testing 

(chapter 7.2.7), the following turbulent models: k-  SST, k-  RNG and Spalart Allmaras 

models were chosen. For the comparison of the numerical simulation results and experiments 

the velocity profiles and profiles of intensity of turbulence behind the flown-around cylinder 

were selected. The graphical evaluation velocity profiles uX for 2D task was displayed on the 

Obr. 7.28 – distance 3×D behind the cylinder, and on the Obr. 7.29 – distance 4×D behind the 

cylinder. The turbulence intensity profiles IT for distance 3×D on Obr. 7.30 and for distance 

4×D on Obr. 7.31 were evaluated. From the complex comparison of data obtained from 

numerical simulation of 2D task with experimental results the most appropriate models were 

evaluated: k-  SST model, k-  RNG model and Spalart Allmaras model. In the context of the 

work focused on the aerodynamic part of the task the extensive comparison of the 

aerodynamic parameters is done: drag coefficient CD, Strouhal number St in the contributions 

[78], [79], [81]. For the 3D task, based on testing (chapter 7.2.7), the following models were 

chosen: k-  SST model, k-  SST SAS and LES WALE model. For the verification of the 

results of numerical simulations of 3D task, the chart for the velocity profiles of the velocity 

component uX in the distance 3×D - Obr. 7.33 and in the distance 4×D - Obr. 7.34 were 

compiled. The comparisons of the other profiles (velocities, intensity turbulence profiles, etc.) 

were carried out in Appendix of this thesis (Příloha 46). From the comparison of the velocity 

profiles uX for 3D task the most appropriate models were determined: k-ω SST model, k-ω 

SST SAS model and LES WALE model. The flow around the sphere is solved as 3D task. For 

the numerical simulation k-  SST, k-  SST SAS models of the computational tools 

OpenFOAM and Ansys Fluent were compared. Non-dimensional velocity profiles uX for the 

distance 2×D behind the flown sphere are shown at figure Obr. A.31 and for the distance 3×D 

behind the flown sphere - Obr. A.32. The comparation of the non-dimensional turbulence 

intensity profiles ITX for the distance 2×D - Obr. A.33 and 3×D - Obr. A.34 is performed. From 

the comparison k-  SST model proved to be more accurate. 

 

5) Modelling acoustic field. 

 

The numerical modelling of the acoustic field is based on the result of the flow field 

obtained in the previous chapter. Using the acoustic model data that had been processed by 

the FFT method was evaluated. The results of the acoustic part of the task were compared 

with experimental measurements - dependency of sound pressure level SPL on frequency f. 
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The resulting sound pressure level SPL values depending on frequency f, acquired by 

numerical modelling of the acoustic waves propagation for 2D task, were presented in Obr. 

7.32. The results of the numerical modelling of acoustic waves propagation for 2D task were 

compared in Tab. 7.2. In this table the values obtained by the experimental measurement were 

compared with the results of selected turbulence models for 2D task. Those models were 

described in point 3) in the conclusion of this thesis. From the graphical analysis the following 

were determined: vortex shedding frequency from the cylinder fEXP = 192 Hz and sound 

pressure level generated by the flow around the cylinder SPLEXP = 102 dB. From the 

comparison of the results 2D task, acquired by the Curle acoustic analogy and the Ffowcs-

Williams and Hawkings analogy, the following models were evaluated as the best: k-  SST, 

k-  RNG model and Spalart Allmaras model. The maximal error for frequencies f f  is 8,333 

% (model k-  RNG - Ansys Fluent). For the value of sound pressure level SPL the maximum 

error SPL  is higher - 22,549 % (model Spalart Allmaras - OpenFOAM). For the comparison 

of the numerical results of 3D task with experiment Tab. 7.3 was created. The table is based 

on graphical processing results shown in Obr. 7.35. The results demonstrated the suitability of 

the model application k-ω SST model and Curle acoustic analogy – error   = 2,773 %, 

followed by k-  SST SAS - error   = 2,972 % and LES WALE model -   = 5,653 %; which 

provide very good results. The maximal error at OpenFOAM program and used Curle acoustic 

analogy is   = 5,653 %, the error of program Ansys Fluent and Ffowcs-Williams and Hawkings 

analogy for every used turbulence models is in the range of   ≈ 5 ÷ 10. The graphical 

comparation of results SPL vs. f of numerical simulation of acoustical part of the flow around 

the sphere and experiment is carried out at Obr. A.35. In the table (Tab. A.2) the comparation 

of the numerical results and experiment is done. Sound pressure level reached by the 

numerical simulation is significantly lower than the level from the measurement of significant 

noise component, which is generated by the construction of the wind tunnel itself and by the 

rotating fan. The results show the need of the numerical modelling of the full geometry. 

 

6) Possibilities of shape optimization with respect to reduce noise. 

 

In this part of the thesis the methodology has been processed, in the form of research, of 

the component geometry design with respect to the possibility of reducing sound pressure 

levels already in the actual engineering design. There have been given certain design 

recommendations based on the findings of various authors to achieve reduced noise without 

costly optimization of already manufactured parts. Furthermore, this chapter generally 

describes the possibility of shape optimization using Adjoint solver used by Ansys Fluent. In 
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the chapter 8 the brief characteristic of the shape optimization options for the flow around in 

order to reduce the noise was carried out. A big part of this chapter was devoted to the problem 

of identification of the noise source from the results of numerical simulations by CFD code. 

The possibilities of the shape optimization in some CFD programs are relatively new and 

therefore there is the possibility in the future of extensive research and testing different 

approaches to tasks in progress in this field. Next in the chapter 8.1, the possibilities of adjoint 

solver are discussed. The solver can be used for the shape optimization of the flown around 

part and thereby the reduction of noise level SPL, generated by the flown around body. 

 

From the above list, it can be stated that the particular goals of the dissertation thesis in 

modelling of acoustic phenomena were fulfilled. In the context of the dissertation thesis the 

turbulence models and acoustic analogies of two most common computational tools using CFD 

code - OpenFOAM and Ansys Fluent were tested. 

 

 

11.1 Contribution of scientific discipline 

 

Since this is a relatively new scientific field - numerical modelling of acoustic phenomena, 

the given knowledge gained in the practical application (modelling, experiment) to a specific 

task are very appreciated in the automotive industry area (flow around A-pillars, side mirrors) 

and in the rotating machines area (turbines, turbochargers). The presented outputs of the 

solutions, primarily in the program OpenFOAM, will certainly apply to the specified industries. 

In the context of the practical solution of this task the reconstruction of the wind tunnel was 

carried out, putting traverse systems and all supporting software tools for measurement 

possibilities into operation. Several measurements in the field of the aerodynamic task part 

(hot-wire anemometry) and in the acoustic field – measurement of sound pressure level SPL 

by the microphone with conical cone and measurement of vibration using by the non-contact 

laser vibrometer were carried out. 

 

 

11.2 Contribution for practice 

 

The knowledge acquired from the numerical modelling and experimental work can be 

applied to the task flow around the individual parts of cars, trains and planes. For vehicles it 

may be an external aeroacoustical noise (A-pillars, side mirrors), but also the internal noise 
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that is generated primarily by HVAC system for optimum temperature inside the vehicle. In 

solving practical tasks of flow in rotating machines (turbines, turbo-compressors, wind turbines) 

the achieved results can be also significantly applied to solving the optimal shape of the blades 

of spinning machines and the flow around overall geometry of big wind turbines. 

 

 

11.3 Recommendations for further research 

 

The recommendations for the future work significantly concern of the experimental part 

and numerical modelling part. In the field of the aerodynamic experimental measurement using 

by the hot-wire anemometry it is necessary to standardize the measurement procedures for 

measurement by one-wire and two-wire probes, make calibration of two-wire probe more 

precise, perform the extensive experimental testing of the inlet into the measurement section 

of wind tunnel, or optimize it alternatively. It is also appropriate to consider different options to 

automate measurements, control the fan speed, reconstruct the support part of the body of the 

wind tunnel, complement the components for vibration damping. In the experimental 

measurement of the noise and the vibration, in cooperation with the Department of Control 

Systems and Instrumentation, another option is to compile the evaluation and measurement 

algorithm and to automate the measurement partially. In the context of the numerical 

modelling, testing the respective acoustic analogy for other geometries can continue (side 

mirrors, turbochargers vane), the acoustic library for the program OpenFOAM 3.0.x can be 

expanded by further possibilities of the noise evaluation, more effort can be put in extending 

the ability to automatically evaluate the computed task in the program OpenFOAM 3.0.x and, 

especially, the knowledge gained in the field of the noise and the vibration needs to be tested 

on real applications in industry. 
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A. Přílohy 

Příloha 1 Soubor constant/polyMesh/blockMeshDict pro síť 2D úlohy obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      blockMeshDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
convertToMeters 0.001;   //dimension in mm r=10 mm/d=20 mm (1/1000) 
 
vertices 
( 
    (10 0 -0.5)         //point 0 
    (20 0 -0.5)         //point 1 
    (580 0 -0.5)         //point 2 
    (580 14.14 -0.5)        //point 3 
    (14.14 14.14 -0.5)        //point 4 
    (7.08 7.08 -0.5)        //point 5 
    (580 60 -0.5)         //point 6 
    (14.14 60 -0.5)         //point 7 
    (0 60 -0.5)         //point 8 
    (0 20 -0.5)         //point 9 
    (0 10 -0.5)         //point 10 
    (-10 0 -0.5)         //point 11 
    (-20 0 -0.5)         //point 12 
    (-100 0 -0.5)         //point 13 
    (-100 14.14 -0.5)        //point 14 
    (-14.14 14.14 -0.5)        //point 15 
    (-7.08 7.08 -0.5)        //point 16 
    (-100 60 -0.5)         //point 17 
    (-14.14 60 -0.5)        //point 18 
    (10 0 0.5)         //point 19 
    (20 0 0.5)         //point 20 
    (580 0 0.5)         //point 21 
    (580 14.14 0.5)        //point 22 
    (14.14 14.14 0.5)        //point 23 
    (7.08 7.08 0.5)         //point 24 
    (580 60 0.5)         //point 25 
    (14.14 60 0.5)         //point 26 
    (0 60 0.5)         //point 27 
    (0 20 0.5)         //point 28 
    (0 10 0.5)         //point 29 
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    (-10 0 0.5)         //point 30 
    (-20 0 0.5)         //point 31 
    (-100 0 0.5)         //point 32 
    (-100 14.14 0.5)        //point 33 
    (-14.14 14.14 0.5)        //point 34 
    (-7.08 7.08 0.5)        //point 35 
    (-100 60 0.5)         //point 36 
    (-14.14 60 0.5)         //point 37 
); 
 
blocks 
( 
    hex (5 4 9 10 24 23 28 29)   (6 6 1) simpleGrading (1 1 1)  //block 0 
    hex (0 1 4 5 19 20 23 24)   (6 6 1) simpleGrading (1 1 1)  //block 1 
    hex (1 2 3 4 20 21 22 23)   (240 6 1) simpleGrading (1 1 1) //block 2 
    hex (4 3 6 7 23 22 25 26)   (240 18 1) simpleGrading (1 1 1) //block 3 
    hex (9 4 7 8 28 23 26 27)   (6 18 1) simpleGrading (1 1 1) //block 4 
    hex (15 16 10 9 34 35 29 28)  (6 6 1) simpleGrading (1 1 1)  //block 5 
    hex (12 11 16 15 31 30 35 34) (6 6 1) simpleGrading (1 1 1)  //block 6 
    hex (13 12 15 14 32 31 34 33) (24 6 1) simpleGrading (1 1 1) //block 7 
    hex (14 15 18 17 33 34 37 36) (24 18 1) simpleGrading (1 1 1) //block 8 
    hex (15 9 8 18 34 28 27 37)  (6 18 1) simpleGrading (1 1 1) //block 9 
); 
 
edges 
( 
    arc 0 5 (9.24 3.84 -0.5)       //arc 0 
    arc 5 10 (3.84 9.24 -0.5)       //arc 1 
    arc 1 4 (18.48 7.66 -0.5)       //arc 2 
    arc 4 9 (7.66 18.48 -0.5)       //arc 3 
    arc 19 24 (9.24 3.84 0.5)       //arc 4 
    arc 24 29 (3.84 9.24 0.5)       //arc 5 
    arc 20 23 (18.48 7.66 0.5)       //arc 6 
    arc 23 28 (7.66 18.48 0.5)       //arc 7 
    arc 11 16 (-9.24 3.84 -0.5)       //arc 8 
    arc 16 10 (-3.84 9.24 -0.5)       //arc 9 
    arc 12 15 (-18.48 7.66 -0.5)       //arc 10 
    arc 15 9 (-7.66 18.48 -0.5)       //arc 11 
    arc 30 35 (-9.24 3.84 0.5)       //arc 12 
    arc 35 29 (-3.84 9.24 0.5)       //arc 13 
    arc 31 34 (-18.48 7.66 0.5)       //arc 14 
    arc 34 28 (-7.66 18.48 0.5)       //arc 15 
); 
 
boundary 
( 
    inlet 
    { 
        type patch; 
        faces 
        ( 
            (14 13 32 33) 
            (17 14 33 36) 
        ); 
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    } 
    outlet 
    { 
        type patch; 
        faces 
        ( 
            (2 3 22 21) 
            (3 6 25 22) 
        ); 
    } 
    cylinder 
    { 
        type wall; 
        faces 
        ( 
            (5 0 19 24) 
            (10 5 24 29) 
            (16 10 29 35) 
            (11 16 35 30) 
        ); 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type wall; 
        faces 
        ( 
            (7 8 27 26) 
            (6 7 26 25) 
            (8 18 37 27) 
            (18 17 36 37) 
        ); 
    } 
    symmetry 
    { 
        type symmetryPlane; 
        faces 
        ( 
            (0 1 20 19) 
            (1 2 21 20) 
            (12 11 30 31) 
            (13 12 31 32) 
        ); 
    } 
     
); 
 
mergePatchPairs 
( 
); 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 2 Soubor system/mirrorMeshDict pro tvorbu symetrické sítě 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      mirrorMeshDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
planeType pointAndNormal; 
 
pointAndNormalDict 
{ 
    basePoint (0.05 0 0); 
    normalVector (0 1 0);   //pro kouli (0 1 0); a (0 0 1); 
} 
 
planeTolerance 1e-5; 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 3 Výkresová dokumentace měřicí sekce aerodynamického tunelu 

 

Obr. A.1 Výrobní dokumentace pro měřicí sekci aerodynamického tunelu 
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Příloha 4 Soubor 0/U pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volVectorField; 
    location    "0"; 
    object      U; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField uniform (17.8 0 0); 
 
boundaryField 
{ 
 
    inlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
         
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
         
    cylinder 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
 
    wall_tunnel 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
 
} 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 5 Soubor 0/p pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      p; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions [0 2 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
 
    outlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    cylinder 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
     
    wall_tunnel 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
 
} 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 6 Soubor 0/k pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      k; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 3.6387; 
 
boundaryField 
{ 
     
    inlet 
    { 
        type  turbulentIntensityKineticEnergyInlet; 
        intensity 0.0875; 
        value      $internalField; 
    } 
         
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    wall_tunnel 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
     
    cylinder 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
 
} 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 7 Soubor 0/epsilon pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      epsilon; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -3 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 59.31031885; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type   turbulentMixingLengthDissipationRateInlet; 
        mixingLength 0.010533; 
        value   $internalField; 
    } 
  
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    wall_tunnel 
    { 
        type  epsilonWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    cylinder 
    { 
        type  epsilonWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
 
} 
 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 8 Soubor 0/omega pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      omega; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions [0 0 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField uniform 181.109; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type   turbulentMixingLengthFrequencyInlet; 
        mixingLength 0.010533; 
        value   $internalField; 
    } 
     
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
     
    cylinder 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
  
     wall_tunnel 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
     
} 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 9 Soubor 0/nut pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      nut; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
 
    inlet 
    { 
        type  calculated; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    wall_tunnel 
    { 
        type  nutkWallFunction; //Spalart Allmaras - nutLowReWallFunction 
        value  $internalField;  
    } 
     
    cylinder 
    { 
        type  nutkWallFunction;  //Spalart Allmaras - nutLowReWallFunction 
        value  $internalField; 
    } 
 
} 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 10 Soubor 0/nuTilda pro 2D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      nuTilda; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions [ 0 2 -1 0 0 0 0 ]; 
 
internalField uniform 0.02003; 
 
boundaryField 
{ 
     
    inlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
     
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
     
    cylinder 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform 0; 
    } 
     
    wall_tunnel 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform 0; 
    } 
} 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 11 Soubor constant/transportProperties specifikace fyzikálních vlastností proudícího 

média - vzduchu 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "constant"; 
    object      transportProperties; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
transportModel    Newtonian; 
 
nu                nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1.53583e-05; 
 
rho   rho [ 1 -3 0 0 0 0 0 ] 1.203908613; 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 12 Soubor constant/turbulenceProperties specifikace vybraného turbulentního modelu 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "constant"; 
    object      turbulenceProperties; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
simulationType RAS; 
 
RAS 
{ 
    RASModel kOmegaSST; //kEpsilon, realizable KE, RNGkEpsilon, kOmega etc. 
 
    turbulence on; 
 
    printCoeffs on; 
} 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 13 Soubor system/controlDict pro nastavení numerického výpočtu 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      controlDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
application       pisoFoam; 
 
startFrom         startTime; 
startTime         0; 
 
stopAt            endTime; 
endTime           1.0; 
 
deltaT            0.000025;  //0.00001; 
 
writeControl      adjustableRunTime; 
writeInterval     0.005; 
purgeWrite        0; 
 
writeFormat       ascii; 
writePrecision    6; 
writeCompression  compressed; 
 
timeFormat        general; 
timePrecision     6; 
 
graphFormat  gnuplot; 
runTimeModifiable  yes; 
 
functions 
{ 
    #include "forceCoeffs" 
    #include "probes_pressure" 
    #include "probes_velocity" 
    #include "fieldAverage" 
    #include "sampleDict" 
    #include "CurleAnalogy" 
    #include "wallStress" 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 14 Soubor system/fvSchemes pro nastavení numerických schémat 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      fvSchemes; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
ddtSchemes 
{ 
    default            CrankNicolson 0.5; 
} 
 
gradSchemes 
{ 
    default            Gauss linear; 
    grad(U)    cellLimited Gauss linear 1; 
    grad(p)    cellLimited Gauss linear 1; 
} 
 
divSchemes 
{ 
    default            none; 
    div(phi,U)         Gauss linearUpwind grad(U); 
    div(phi,k)   Gauss limitedLinear 1; 
    div(phi,omega)   Gauss limitedLinear 1; 
    div(phi,epsilon)   Gauss limitedLinear 1; 
    div(phi,nuTilda)  Gauss limitedLinear 1; 
    div((nuEff*dev2(T(grad(U)))))  Gauss linear; 
} 
 
laplacianSchemes 
{ 
    default            Gauss linear corrected; 
} 
 
interpolationSchemes 
{ 
    default            linear; 
} 
 
snGradSchemes 
{ 
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    default            corrected; 
} 
 
wallDist 
{ 
    method    meshWave; 
} 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 15 Soubor system/fvSolution pro specifikací tolerancí, numerických algoritmů, řešičů 

pro diferenční rovnice řešené CFD kódem 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      fvSolution; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
solvers 
{ 
    p 
    { 
        solver             PCG; 
        preconditioner  DIC; 
        tolerance   1e-06; 
        relTol   0.001; 
    } 
     
    pFinal 
    { 
        $p    ; 
        relTol   0; 
    } 
     
    "(U|k|omega|epsilon|nuTilda)" 
    {       //3D úloha 
        solver             smoothSolver;  //solver  PBiCG; 
        smoother   GaussSeidel;  //preconditioner DILU; 
        tolerance   1e-06; 
        relTol             0.001; 
    } 
     
    "(U|k|omega|epsilon|nuTilda)Final" 
    { 
        $U    ; 
        relTol   0; 
    } 
 
} 
 
PISO 
{ 
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    nCorrectors        2; 
    nNonOrthogonalCorrectors  1; 
    nOuterCorrectors  1; 
    pRefCell           0; 
    pRefValue          0; 
} 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 16 Soubor constant/g pro definici tíhového zrychlení g v dané oblasti 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       uniformDimensionedVectorField; 
    location    "constant"; 
    object      g; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 1 -2 0 0 0 0]; 
value               ( 0 -9.81 0); 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 17 Soubor system/forceCoeffs pro specifikaci výpočtu aerodynamických veličin 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 
forcesCoeffsCylinder 
{ 
    type          forceCoeffs; 
    functionObjectLibs  ( "libforces.so" ); 
    outputControl   timeStep; 
    outputInterval   1; 
 
    patches       ("cylinder"); 
    pName         p; 
    UName         U; 
    rhoName       rhoInf;  // Indicates incompressible 
    log           true; 
     
    liftDir       (0 1 0); 
    dragDir       (1 0 0); 
    CofR          (0 0 0);  // Axle midpoint on ground 
    pitchAxis     (0 0 1); 
     
    magUInf       17.8;  // Reference velocity 
    rhoInf   1.203908613; // Redundant for incompressible 
    lRef          0.02;  // Wheelbase length 
    Aref          0.00002; // Estimated 
} 
forcesCylinder 
{ 
    type          forces; 
    functionObjectLibs  ( "libforces.so" ); 
    outputControl   timeStep; 
    outputInterval   1; 
 
    patches       ("cylinder"); 
    pName         p; 
    UName         U; 
    rhoName       rhoInf;  // Indicates incompressible 
    log           true; 
     
    CofR          (0 0 0);  // Axle midpoint on ground 
     
    magUInf       17.8;  // Reference velocity 
    rhoInf   1.203908613; // Redundant for incompressible 
    lRef          0.02;  // Wheelbase length 
    Aref          0.00002; // Estimated 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 18 Soubor system/CurleAnalogy pro specifikaci výpočtu akustických veličin 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      controlDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
    CurleAnalogy 
    { 
 functionObjectLibs  ("libAcoustics.so"); 
  
 type   Curle; 
  
 log   true; 
  
 probeFrequency 4; 
  
 patchNames  (cylinder); 
  
 timeStart  0.2; 
  
 timeEnd  1.0; 
  
 c0   343.71; 
  
 dRef   0.180; 
  
 pName  p; 
  
 rhoName  rhoRef; 
  
 rhoRef   1.2039086127319; 
  
 observers 
 { 
     microphone-Experimental_100_mm 
     { 
  position (0 0.1 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
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     microphone-R1 
     { 
  position (0 0.3 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 
     microphone-R2 
     { 
  position (0.1 0.3 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
  
     microphone-R3 
     { 
  position (0.2 0.3 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R4 
     { 
  position (0.3 0.3 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R5 
     { 
  position (0.4 0.3 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R6 
     { 
  position (0 0.6 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
     microphone-R7 
     { 
  position (0.1 0.6 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R8 
     { 
  position (0.2 0.6 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
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     } 
      
     microphone-R9 
     { 
  position (0.3 0.6 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R10 
     { 
  position (0.4 0.6 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 } 
    } 
 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 19 Soubor system/fieldAverage pro časové průměrování oblasti řešené CFD kódem 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 
fieldAverage 
{ 
    type          fieldAverage; 
    functionObjectLibs  ( "libfieldFunctionObjects.so" ); 
    timeStart  0.2; 
    timeEnd  1; 
    enabled  true; 
    outputControl   outputTime; 
 
    fields 
    ( 
 U 
 { 
     mean  on; 
     prime2Mean on; 
     base  time; 
 } 
  
 p 
 { 
     mean  on; 
     prime2Mean on; 
     base  time; 
 } 
  
 k 
 { 
     mean  on; 
     prime2Mean on; 
     base  time; 
 } 
 
    ); 
} 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 20 Soubor pro vykreslení reziduálů pro k-  standard model 

# Evaluate Residuals 

set terminal wxt size 1000,600 font „Arial, 18“ 

set title "Convergence process k-omega Standard model" font "Arial, 20" 

set ylabel 'Residuals' font "Arial, 18" 

set xlabel 'Time [s]' font "Arial, 18" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 16" 

set logscale y 

set grid 

 

plot "logs/UxFinalRes_0" title 'Ux' with lines,\ 

     "logs/UyFinalRes_0" title 'Uy' with lines,\ 

     "logs/omegaFinalRes_0" title 'omega' with lines,\ 

     "logs/kFinalRes_0" title 'k' with lines,\ 

     "logs/pFinalRes_3" title 'p' with lines 

pause mouse 

 

set terminal pdf size 16cm,12cm font „Arial, 18“ 

set output 'Evaluate/Residuals DT.pdf' 

set title "Convergence process k-omega Standard model" font "Arial, 20" 

set ylabel 'Residuals' font "Arial, 18" 

set xlabel 'Time [s]' font "Arial, 18" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 16" 

set logscale y 

set grid 

 

plot "logs/UxFinalRes_0" title 'Ux' with lines,\ 

     "logs/UyFinalRes_0" title 'Uy' with lines,\ 

     "logs/omegaFinalRes_0" title 'omega' with lines,\ 

     "logs/kFinalRes_0" title 'k' with lines,\ 

     "logs/pFinalRes_3" title 'p' with lines 

exit 
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Příloha 21 Soubor pro vykreslení aerodynamických koeficientů 

# Evaluate aerodynamic coefficients 

set terminal wxt size 1000,600 font „Arial, 18“ 

set xlabel "Simulation time [s]" font "Arial, 18" 

set ylabel "Aerodynamic coefficients [1]" font "Arial, 18" 

set title "Aerodynamic coefficients k-omega Standard model" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set grid 

 

plot [ ][-0.4:1.8]\ 

 "postProcessing/forcesCoeffsCylinder/0/forceCoeffs.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Drag coefficient",\ 

 "postProcessing/forcesCoeffsCylinder/0/forceCoeffs.dat" using ($1):($4) with lines title 

"Lift coefficient" 

pause mouse 

 

set terminal pdf size 16cm,12cm 

set output 'Evaluate/Aerodynamic coefficients.pdf' 

set xlabel "Simulation time [s]" font "Arial, 18" 

set ylabel "Aerodynamic coefficients [1]" font "Arial, 18" 

set title "Aerodynamic coefficients k-omega Standard model" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set grid 

 

plot [ ][-0.4:1.8]\ 

 "postProcessing/forcesCoeffsCylinder/0/forceCoeffs.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Drag coefficient",\ 

 "postProcessing/forcesCoeffsCylinder/0/forceCoeffs.dat" using ($1):($4) with lines title 

"Lift coefficient" 

exit 
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Příloha 22 Soubor pro vyhodnocení akustické veličiny pro experimentální přijímač 

# Evaluate acoustic results using Curle Analogy 

set terminal wxt size 1000,600 font „Arial, 18“ 

set xlabel "f [Hz]" font "Arial, 18" 

set ylabel "SPL [dB]" font "Arial, 18" 

set title "Acoustic Results k-omega Standard model - Experimental" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set logscale x 

set grid 

plot [10:10000][0:80]\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-Experimental_100_mm.dat" using 

($1):($3) with lines title "Experimental 100 mm" 

pause mouse 

 

set terminal pdf size 16cm,12cm font „Arial, 18“ 

set output 'Evaluate/Acoustic Results Experimental.pdf' 

set xlabel "f [Hz]" font "Arial, 18" 

set ylabel "SPL [dB]" font "Arial, 18" 

set title "Acoustic Results k-omega Standard model - Experimental" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set logscale x 

set grid 

 

plot [10:10000][0:80]\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-Experimental_100_mm.dat" using 

($1):($3) with lines title "Experimental 100 mm" 

exit 
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Příloha 23 Soubor pro vyhodnocení akustické veličiny pro přijímač R1 až R5 

# Evaluate acoustic results using Curle Analogy 

set terminal wxt size 1000,600 font „Arial, 18“ 

set xlabel "f [Hz]" font "Arial, 18" 

set ylabel "SPL [dB]" font "Arial, 18" 

set title "Acoustic Results k-omega Standard model - distance 300 mm" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set logscale x 

set grid 

plot [10:10000][0:80]\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R1.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 1",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R2.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 2",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R3.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 3",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R4.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 4",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R5.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 5" 

pause mouse 

 

set terminal pdf size 16cm,12cm font „Arial, 18“ 

set output 'Evaluate/Acoustic Results distance 300 mm.pdf' 

set xlabel "f [Hz]" font "Arial, 18" 

set ylabel "SPL [dB]" font "Arial, 18" 

set title "Acoustic Results k-omega Standard model - distance 300 mm" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set logscale x 

set grid 

plot [10:10000][0:80]\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R1.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 1",\ 
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 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R2.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 2",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R3.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 3",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R4.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 4",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R5.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 5" 

exit 
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Příloha 24 Soubor pro vyhodnocení akustické veličiny pro přijímač R6 až R10 

# Evaluate acoustic results using Curle Analogy 

set terminal wxt size 1000,600 font „Arial, 18“ 

set xlabel "f [Hz]" font "Arial, 18" 

set ylabel "SPL [dB]" font "Arial, 18" 

set title "Acoustic Results k-omega Standard model - distance 600 mm" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set logscale x 

set grid 

plot [10:10000][0:80]\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R6.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 6",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R7.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 7",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R8.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 8",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R9.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 9",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R10.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 10" 

pause mouse 

 

set terminal pdf size 16cm,12cm font „Arial, 18“ 

set output 'Evaluate/Acoustic Results distance 600 mm.pdf' 

set xlabel "f [Hz]" font "Arial, 18" 

set ylabel "SPL [dB]" font "Arial, 18" 

set title "Acoustic Results k-omega Standard model - distance 600 mm" font "Arial, 20" 

set tics font "Arial, 18" 

set key font "Arial, 18" 

set logscale x 

set grid 

plot [10:10000][10:120]\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R6.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 6",\ 
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 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R7.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 7",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R8.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 8",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R9.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 9",\ 

 "acousticData/fft-CurleAnalogy-microphone-R10.dat" using ($1):($3) with lines title 

"Receiver 10" 

exit 
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Příloha 25 Soubor constant/polyMesh/blockMeshDict pro vytvoření vnitřní oblasti měřicí sekce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      blockMeshDict; 
} 
 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
convertToMeters 0.001;       // convert to the mm; 
 
vertices 
( 
    (-75 68.8 0)        //point 0 
    (-75 90 0)        //point 1 
    (-75 90 -38.8)        //point 2 
    (-75 68.8 -60)        //point 3 
    (-75 -68.8 -60)        //point 4 
    (-75 -90 -38.8)        //point 5 
    (-75 -90 0)        //point 6 
    (-75 -68.8 0)        //point 7 
    (675 68.8 0)        //point 8 
    (675 90 0)        //point 9 
    (675 90 -38.8)        //point 10 
    (675 68.8 -60)        //point 11 
    (675 -68.8 -60)        //point 12 
    (675 -90 -38.8)        //point 13 
    (675 -90 0)        //point 14 
    (675 -68.8 0)        //point 15 
     
); 
 
blocks 
( 
hex (4 12 11 3 7 15 8 0)   (150 26 20) simpleGrading (1 1 1)  //main block tunnel 
hex (3 11 10 2 0 8 9 1)   (150 4 20) simpleGrading (1 1 1)  //upper block 
hex (5 13 12 4 6 14 15 7)  (150 4 20) simpleGrading (1 1 1)  //lower block 
); 
 
edges 
( 
); 
 
boundary 
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( 
    inlet 
    { 
        type patch; 
        faces 
        ( 
            (0 3 4 7) 
            (0 1 2 3) 
            (7 4 5 6) 
        ); 
    } 
    outlet 
    { 
        type patch; 
        faces 
        ( 
            (8 11 12 15) 
            (8 9 10 11) 
            (15 12 13 14) 
        ); 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type wall; 
        faces 
        ( 
            (1 9 10 2) 
            (2 10 11 3) 
            (4 12 13 5) 
            (5 13 14 6) 
        ); 
    } 
     
    wall_CAA 
    { 
        type wall; 
        faces 
 ( 
             (3 11 12 4) 
 ); 
    } 
    symmetry 
    { 
        type symmetryPlane; 
        faces 
 ( 
             (0 8 9 1) 
             (7 15 8 0) 
             (6 14 15 7) 
 ); 
    } 
); 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 26 Soubor system/snappyHexMeshDict pro vložení tělesa obtékaného válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      snappyHexMeshDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
// Which of the steps to run 
castellatedMesh    true; 
snap               true; 
addLayers          true; 
 
 
geometry 
{ 
 
    Cylinder.stl     //STL filename 
    { 
        type     triSurfaceMesh; 
        regions 
        { 
         Cylinder    //named region in the STL file 
         { 
      name    cylinder; 
         } 
     }     
    } 
     
    box 
    { 
 type    searchableBox; 
 min    (-0.03 -0.09 -0.03); 
 max    (0.675 0.09 0.03);  
    } 
}; 
 
castellatedMeshControls 
{ 
    maxLocalCells   100000; 
    maxGlobalCells   1000000; 
    minRefinementCells   1; 
    maxLoadUnbalance   0.2; 
    nCellsBetweenLevels  1; 
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    features 
    ( 
    ); 
     
    refinementSurfaces 
    { 
     Cylinder.stl 
     { 
         level     (1 1); 
         regions 
         { 
          cylinder 
  { 
  level     (1 1); 
  } 
     } 
 } 
    } 
 
    resolveFeatureAngle    60; 
    refinementRegions 
    { 
    box 
 { 
 mode inside; 
 levels     ((1.0 1)); 
 } 
    } 
     
    locationInMesh    (0.03 0 0); //outside cylinder, inside aerotunnel 
     
    allowFreeStandingZoneFaces  false; 
} 
 
 
snapControls 
{ 
    nSmoothPatch   3; 
    tolerance    2.0; 
    nSolveIter    150; 
    nRelaxIter    8; 
} 
 
addLayersControls 
{ 
     
    relativeSizes    true; 
 
    layers 
    { 
        cylinder 
        { 
            nSurfaceLayers   2; 
        } 
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    } 
 
    expansionRatio   1.3; 
    firstLayerThickness   0.75; //5; 
    minThickness    0.005; 
    nGrow     1; 
     
    //Advancedsettings 
 
    featureAngle    60; 
    nRelaxIter    3; 
    nSmoothSurfaceNormals  1; 
    nSmoothNormals   3; 
    nSmoothThickness   2; 
    maxFaceThicknessRatio  0.5; 
    maxThicknessToMedialRatio  0.3; 
    minMedianAxisAngle  90; 
    MedianAxisAngle   90; 
    nBufferCellsNoExtrude  0; 
    nLayerIter    50; 
    nRelaxedIter    20; 
} 
 
meshQualityControls 
{ 
    maxNonOrtho    65; 
    maxBoundarySkewness  20; 
    maxInternalSkewness  4; 
    maxConcave    80; 
    minVol     1e-15; 
    minTetQuality    1e-9; 
    minArea    -1; 
    minTwist    0.05; 
    minDeterminant   0.001; 
    minFaceWeight   0.05; 
    minVolRatio    1e-2; 
    minTriangleTwist   -1; 
 
    nSmoothScale   4; 
    errorReduction   0.75; 
 
    relaxed 
    { 
        maxNonOrtho   75; 
    } 
} 
 
debug 0; 
mergeTolerance    1e-6; 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 27 Soubor system/mirrorMeshDict pro vytvoření kompletní sítě 3D úlohy 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      mirrorMeshDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
planeType             pointAndNormal; 
 
pointAndNormalDict 
{ 
    basePoint         (0.05 0 0); 
    normalVector     (0 0 1); 
} 
 
planeTolerance       1e-5; 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 28 Soubor 0/U pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volVectorField; 
    location    "0"; 
    object      U; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 1 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform (17.8 0 0); 
 
boundaryField 
{ 
 
    inlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    cylinder 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 29 Soubor 0/p pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      p; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type            zeroGradient; 
    } 
 
    outlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    cylinder 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
     
    wall_tunnel 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
     
    wall_CAA 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
 
} 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 30 Soubor 0/k pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      k; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 3.6387; 
 
boundaryField 
{ 
     
    inlet 
    { 
        type  turbulentIntensityKineticEnergyInlet; 
        intensity 0.0875; 
        value      $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    cylinder 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 31 Soubor 0/epsilon pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      epsilon; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -3 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 59.31031885; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type   turbulentMixingLengthDissipationRateInlet; 
        mixingLength 0.010533; 
        value   $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  epsilonWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  epsilonWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    cylinder 
    { 
        type  epsilonWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 32 Soubor 0/omega pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      omega; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions [0 0 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField uniform 181.109; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type             turbulentMixingLengthFrequencyInlet; 
        mixingLength 0.010533; 
        value            $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    cylinder 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  



Přílohy 

 

 

179 

Příloha 33 Soubor 0/nut pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      nut; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
 
    inlet 
    { 
        type  calculated; 
        value  $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    {      //for LES WALE 
        type  nutkWallFunction;  //type  fixedValue; 
        value  $internalField;   //value  $internalField; 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  nutkWallFunction;  //type  fixedValue; 
        value  $internalField;   //value  $internalField; 
    } 
    cylinder 
    { 
        type  nutkWallFunction;  //type  fixedValue; 
        value  $internalField;   //value  $internalField; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 34 Soubor 0/nuTilda pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      nuTilda; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions [ 0 2 -1 0 0 0 0 ]; 
 
internalField uniform 0.02003;   
 
boundaryField 
{ 
     
    inlet 
    { 
        type             fixedValue; 
        value           $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type              inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    cylinder 
    { 
        type             fixedValue; 
        value           uniform 0; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type             fixedValue; 
        value           uniform 0; 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type             fixedValue; 
        value           uniform 0; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 35 Soubor constant/turbulenceProperties - 3D úloha válce metodou LES 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "constant"; 
    object      turbulenceProperties; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
simulationType  LES; 
 
LES 
{ 
    LESModel  WALE; 
 
    delta   cubeRootVol; 
 
    printCoeffs  on; 
 
    turbulence  on; 
 
    cubeRootVolCoeffs 
    { 
        deltaCoeff  1; 
    } 
 
    PrandtlCoeffs 
    { 
        delta   cubeRootVol; 
        cubeRootVolCoeffs 
        { 
            deltaCoeff 1; 
        } 
        smoothCoeffs 
        { 
            delta  cubeRootVol; 
            cubeRootVolCoeffs 
            { 
                deltaCoeff 1; 
            } 
            maxDeltaRatio 1.1; 
        } 
        Cdelta  0.158; 
    } 
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    vanDriestCoeffs 
    { 
        delta   cubeRootVol; 
        cubeRootVolCoeffs 
        { 
            deltaCoeff 1; 
        } 
        smoothCoeffs 
        { 
            delta  cubeRootVol; 
            cubeRootVolCoeffs 
            { 
                deltaCoeff 1; 
            } 
            maxDeltaRatio 1.1; 
        } 
        Aplus  26; 
        Cdelta  0.158; 
    } 
 
    smoothCoeffs 
    { 
        delta   cubeRootVol; 
        cubeRootVolCoeffs 
        { 
            deltaCoeff 1; 
        } 
        maxDeltaRatio 1.1; 
    } 
} 
 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 36 Soubor constant/g pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       uniformDimensionedVectorField; 
    location    "constant"; 
    object      g; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 1 -2 0 0 0 0]; 
value               (0 0 -9.81); 
 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 37 Soubor system/forceCoeffs pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 
forcesCoeffsCylinder 
{ 
    type          forceCoeffs; 
    functionObjectLibs  ( "libforces.so" ); 
    outputControl   timeStep; 
    outputInterval   1; 
 
    patches       ("cylinder"); 
    pName         p; 
    UName         U; 
    rhoName       rhoInf;  // Indicates incompressible 
    log           true; 
     
    liftDir       (0 0 1); 
    dragDir       (1 0 0); 
    CofR          (0 0 0);  // Axle midpoint on ground 
    pitchAxis     (0 1 0); 
     
    magUInf       17.8;  // Reference velocity 
    rhoInf   1.203908613; // Redundant for incompressible 
    lRef          0.02;  // Wheelbase length 
    Aref          0.0036; // Estimated 
} 
forcesCylinder 
{ 
    type          forces; 
    functionObjectLibs  ( "libforces.so" ); 
    outputControl   timeStep; 
    outputInterval   1; 
 
    patches       ("cylinder"); 
    pName         p; 
    UName         U; 
    rhoName       rhoInf;  // Indicates incompressible 
    log           true; 
     
    CofR          (0 0 0);  // Axle midpoint on ground 
     
    magUInf       17.8;  // Reference velocity 
    rhoInf   1.203908613; // Redundant for incompressible 
    lRef          0.02;  // Wheelbase length 
    Aref          0.0036;  // Estimated 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 38 Soubor system/CurleAnalogy pro 3D úlohu obtékání válce 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                   | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      controlDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
    CurleAnalogy 
    { 
 functionObjectLibs  ("libAcoustics.so"); 
  
 type   Curle; 
  
 log   true; 
  
 probeFrequency 4; 
  
 patchNames  (cylinder); 
  
 timeStart  0.2; 
  
 timeEnd  1; 
  
 c0   343.71; 
  
 dRef   0; 
  
 pName  p; 
  
 rhoName  rhoRef; 
  
 rhoRef   1.2039086127319; 
  
 observers 
 { 
      
     microphone-Experimental_100_mm 
     { 
  position (0 0 -0.1); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
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     microphone-R1 
     { 
  position (0 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 
     microphone-R2 
     { 
  position (0.1 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
  
     microphone-R3 
     { 
  position (0.2 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R4 
     { 
  position (0.3 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R5 
     { 
  position (0.4 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R6 
     { 
  position (0 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 
     microphone-R7 
     { 
  position (0.1 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
  
     microphone-R8 
     { 
  position (0.2 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
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  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R9 
     { 
  position (0.3 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R10 
     { 
  position (0.4 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 } 
    } 
 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 39 Soubor system/decomposeParDict pro paralelizaci 3D úlohy 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      decomposeParDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
numberOfSubdomains  8; 
method            scotch; 
 
simpleCoeffs 
{ 
    n                 ( 4 1 1 ); 
    delta             0.001; 
} 
hierarchicalCoeffs 
{ 
    n                 ( 3 2 1 ); 
    delta             0.001; 
    order             xyz; 
} 
 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 40 Parametry měření aerodynamické části úlohy jednodrátkovou sondou 

Fyzické sestavení měřicího řetězce pro měření jednodrátkovou sondou 55P14: 

sonda 55P14 (1 ks) – support sondy 55H21(1 ks) – BNC kabel A1863 (1 ks) – CTA anemometr 

55T42 (1 ks) - BNC kabel A1863 (1 ks) – A/D převodník (1 ks) – PC. 

 

Nastavení předžhavení sondy (z obalu příslušné sondy) R = 3,36 Ω; 

Rychlostní kalibrace v rozmezí rychlostí u = 5 ÷ 35 m∙s-1; 

 

Obr. A.2 Příklad průběhu křivky kalibrace jednodrátkové sondy 

Chyba kalibrace (kalibrační křivky) vyhodnocená softwarem: +0,112 % / -0,077 %; 

Nastavení měření: vzorkovací frekvence fSR = 20 kHz; počet vzorků N = 65 536; 

Měření profilu po přímce, která je kolmá na osu válce, ve vzdálenostech 3×D a 4×D, kdy 

pro úlohu obtékání válce D je průměr válce tedy D = dV = 0,02 m, pro kouli ve vzdálenostech 

2×D a 3×D, kde pro úlohu obtékání koule je průměr D = dK = 0,036 m. 

Traverzovací zařízení posunuje sondou ve směru osy Z (Obr. 7.13), krok posuvu 

traverzovacího zařízení ∆zM = 5 mm; profil změřen v rozmezí z = -35 mm ÷ +35 mm (z = 0 mm 

odpovídá umístění v ose válce). Toto měření je provedeno pro všechny vzdálenosti. 
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Příloha 41 Parametry měření akustické části úlohy  

Fyzické sestavení měřicího řetězce pro měření hladiny akustického tlaku a vibrací: 

mikrofon typ 4190 s kónickým kuželem UA0386 + laserový Dopplerův vibrometr OMETRON 

VH-1000-D – propojovací BNC kabely - Pulse analyzátor 3560-C – měřicí notebook. 

 

Kalibrace mikrofonu ve zvukovém kalibrátoru typu 4231; f = 1 kHz, SPL = 94 dB, 

 

Nastavení - Laser Doppler Vibrometr 

Vzdálenost od plexiskla měřicí sekce:  928 mm 

Citlivost:      4V / 20 mm/s = 0.2 V / (mm∙s-1) 

Low Pass Filtr:     5 kHz 

High Pass Filtr:     Žádný 

Počet rozdělení frekvenčního rozsahu:  2048 

Počet vzorků pro časovou analýzu:  163 840 

Průměrování FFT:    200 vzorků 

Vzorkovací frekvence:    800 Hz, 1.6 kHz, 6.4 kHz, 12.8 kHz 

 

Nastavení – mikrofon s kónickým kuželem: 

A/B weighting:     bez 

Vzdálenost za obtékaným tělesem:  100 mm 

Počet rozdělení frekvenčního rozsahu:  2 048 

Počet vzorků pro časovou analýzu:  163 840 

Průměrování FFT:    200 vzorků 

Vzorkovací frekvence:    800 Hz, 1.6 kHz, 6.4 kHz, 12.8 kHz 
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Obr. A.3 Kalibrační zařízení typ 4231 
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Obr. A.4 Kalibrační list mikrofonu typ 4190 
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Příloha 42 Charakteristika ventilátoru aerodynamického tunelu 

Charakteristika ventilátoru je získána odečítáním nastavené frekvence na frekvenčním 

měniči a zaznamenání otáček. Jedná se pouze o informativní měření pro získání základních 

parametrů zdroje proudění v aerodynamickém tunelu. 

 

Obr. A.5 Závislost otáček ventilátoru na nastavené frekvenci 

  



Přílohy 

 

 

194 

Příloha 43 Výsledky měření prázdného tunelu pro vzorkovací frekvenci f = 12,8 kHz 

 

Obr. A.6 Výsledky experimentálního měření SPL pro prázdný tunel, 12,8 kHz 

 

Obr. A.7 Výsledky experimentálního měření vibrací pro prázdný tunel, 12,8 kHz 

f1 = 40 Hz, f2 = 100 Hz, f3 = 168 Hz 

f1 = 26 Hz, f2 = 100 Hz, f3 = 168 Hz 
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Příloha 44 Výsledky měření při obtékání válce, vzorkovací frekvenci f = 1,6 kHz 

 

Obr. A.8 Výsledky experimentálního měření SPL pro válec, 1,6 kHz 

 

Obr. A.9 Výsledky experimentálního měření vibrací pro válec, 1,6 kHz 

fEXP2 = 388 Hz, SPLEXP2 = 95 dB 

fEXP1 = 196 Hz, vibrace1 = 96 dB 

fEXP2 = 396 Hz, vibrace2 = 90 dB 
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Příloha 45 Výsledky měření při obtékání válce, vzorkovací frekvenci f = 0,8 kHz 

 

Obr. A.10 Výsledky experimentálního měření SPL pro válec, 0,8 kHz 

 

Obr. A.11 Výsledky experimentálního měření vibrací pro válec, 0,8 kHz 

fEXP1 = 196 Hz, SPLEXP1 = 95 dB 

fEXP2 = 380 Hz, SPLEXP2 = 91 dB 

fEXP1 = 184 Hz, vibrace1 = 93 dB fEXP2 = 380 Hz, vibrace2 = 86 dB 
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Příloha 46 Výsledky měření aerodynamické části, validace 3D úlohy 

Porovnání měření mezi složky rychlosti uX mezi jednodrátkovou sondou (označení 1WP) 

a sondou dvoudrátkovou (označení 2WP) je na Obr. A.12. Z porovnání lze vidět, že naměřené 

složky rychlosti uX si v oblasti za obtékaným válcem neodpovídají, přitom dle literatury [64] je 

orientace složek rychlosti stejná. Tento problém bude předmětem dalšího výzkumu. 

 

Obr. A.12 Porovnání sondy jednodrátkové a dvoudrátkové 

 

Obr. A.13 Rychlostní profily uY pro vzdálenost 3×D, 3D úloha 
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Obr. A.14 Rychlostní profily uY pro vzdálenost 4×D, 3D úloha 

 

Obr. A.15 Profily intenzity turbulence ITX pro vzdálenost 3×D, 3D úloha  
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Obr. A.16 Profily intenzity turbulence ITX pro vzdálenost 4×D, 3D úloha 

 

Obr. A.17 Profil intenzity turbulence ITY, experiment, vzdálenost 3×D, 3D úloha 
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Obr. A.18 Profil intenzity turbulence ITY, experiment, vzdálenost 4×D, 3D úloha 
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Příloha 47 Aeroakustická úloha obtékání koule v aerodynamickém tunelu 

V oblasti měření aerodynamického pole byly změřeny profily rychlosti na vstupu do měřicí 

sekce a za obtékaným tělesem dle nákresu na Obr. A.19. Pro měření byla použita 

jednodrátková sonda typu 55P14 (Obr. 6.2). Dle kapitoly 6.1 byla vytvořena metodika měření 

pomocí sond žárového anemometru. V kapitole 6.3.1 byl proveden kompletní rozbor chyby 

měření sondou žárového anemometru. Maximální nejistota měření aerodynamického pole má 

hodnotu UCAE = 2,4 % s hladinou pravděpodobnosti P = 0,95 (rovnice (6.21)). 

 

Obr. A.19 Schéma měření aerodynamického pole pro kouli 

Pro výpočet okrajových podmínek je nutné provést měření pomocí žárového anemometru 

na vstupu do měřicí sekce, na Obr. A.19 je toto měření označeno MĚŘENÍ RYCHLOSTI NA 

VSTUPU. Parametry měření jsou vzorkovací frekvence fSR = 20 kHz a počet naměřených 

vzorků N = 65 536. Výsledkem měření je získaný rychlostní profil složky rychlosti uSX na vstupu 

do měřicí sekce graficky znázorněný na Obr. A.20. Pomocí programu MiniCTA lze následně 

zpracovat naměřená data rychlosti uSX do profilu intenzity turbulence ITSX. Grafické vyjádření 

výsledků měření intenzity turbulence ITSX lze vidět na Obr. A.21, pro výpočet intenzity 

turbulence lze využít vztah uvedený v odborné literatuře [64]. V grafech jsou na svislých osách 

vyneseny hodnoty rychlosti uSX a profilu intenzity turbulence ITSX. Na vodorovné ose je 

poměrná hodnota vzdálenosti z/D, kdy D označuje průměr koule D = dK = 0,036 m. Souřadnice 

z označuje osu dle nákresu na Obr. A.19. Hodnota z/D = 0 označuje místo v ose obtékané 

koule. Z měření jsou určeny veličiny na vstupu do měřicí sekce pro výpočet okrajových 

podmínek, které jsou potřebné pro vytvoření numerické úlohy výpočetními programy 

OpenFOAM a Ansys Fluent - rychlost uSX = 18,65 m∙s-1 a intenzita turbulence ITSX = 8 %. 

Hodnota intenzity turbulence je vyšší, než se uvádí v literárních pramenech. Správnost měření 

žárovým anemometrem a následné vyhodnocení intenzity turbulence IT bylo ověřeno na úloze 

proudění vzduchu v kruhovém potrubí. Tato vysoká hodnota intenzity turbulence ITSX je 

způsobena vstupní geometrií tunelu do měřicí sekce. 
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Na Obr. A.22 jsou vyneseny grafické výsledky experimentálního měření bezrozměrných 

rychlostních profilů za obtékanou koulí ve vzdálenostech 2×D, 3×D. Na Obr. A.23 jsou 

vyneseny grafické výsledky bezrozměrné intenzity turbulence ve vzdálenostech 2×D, 3×D. 

Bezrozměrné profily jsou získány tak, že naměřená hodnota (rychlost uX a intenzita turbulence 

ITX) je dělena hodnotou, která je získána měřením na začátku sekce (uSX, ITSX). 

 

Obr. A.20 Rychlostní profil na začátku měřicí sekce tunelu s vloženou koulí 

 

Obr. A.21 Profil intenzity turbulence na začátku měřicí sekce tunelu s vloženou koulí 
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Obr. A.22 Bezrozměrné rychlostní profily za obtékanou koulí 

 

Obr. A.23 Bezrozměrné profily intenzity turbulence za obtékanou koulí 

Tyto experimentálně získané bezrozměrné profily (rychlosti uX a intenzity turbulence ITX) 

budou využity pro verifikaci výsledků aerodynamické části úlohy vypočtených z numerických 

simulací testovaných turbulentních modelů výpočetními programy OpenFOAM a Ansys Fluent. 

 

Měření veličin charakterizujících vibroakustické pole, hladiny akustického tlaku SPL 

a vibrací, je provedeno dle nákresu (Obr. A.24). Metodika měření byla popsána v kapitole 6.2. 
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Pro snímání hladiny akustického tlaku SPL byl použit mikrofon s konickým kuželem, pro 

snímání vibrací byl použit bezdotykový laserový vibrometr. Rozbor nejistoty měření byl 

zpracován v kapitole 6.3.2, hodnota nejistoty měření veličiny SPL je UCAK = ± 0,57 dB, nejistota 

měření vibrací je UCV = ± 5,17∙10-7 dB - hladina pravděpodobnosti pro obě nejistoty P = 0,95. 

Parametry snímání vibroakustických veličin jsou uvedeny v příloze (Příloha 41). 

 

Obr. A.24 Schéma vibroakustického měření pro kouli - vodorovný řez měřicí sekcí 

Pro získání veličin popisujících vibroakustické chování prázdného tunelu bylo provedeno 

základní měření odpovídající uvedenému nákresu (Obr. A.24) bez vložené koule. Pro hladinu 

akustického tlaku SPL je výsledek měření pro prázdný tunel zobrazen na Obr. 7.7. Hodnota 

SPL je počítána dle rovnice (4.1) pro referenční tlak pREF = 2∙10
-5

 Pa [57]. V tomto grafu jsou 

porovnána data pro měření s kónickým kuželem a bez kónického kuželu. Výsledky ukazují, že 

naměřené veličiny jsou shodné pro oba případy uspořádání mikrofonu a tedy že kónický kužel 

není pro tento typ měření nutný, přesto byl ponechán pro všechna měření. 

 

Na Obr. 7.8 jsou graficky znázorněny vibrace pro měření prázdného tunelu, jsou zde křivky 

pro mikrofon s/bez kónického kuželu. Pro vyhodnocení vibrací je využit vztah (4.1), kde za 

hodnoty tlaku p je dosazena hodnota rychlosti u, referenční hodnota rychlosti 

uREF = 1∙10
-6

 mm∙s-1 [57]. Výsledky se neliší, protože to, zdali mikrofon je či není osazen 

kónickým kuželem, nemá vliv na snímání generovaných vibraci. 

 

V grafických výsledcích SPL (Obr. 7.7) a vibrací (Obr. 7.8) jsou zaznamenány výrazné 

frekvence f1, f2 a f3. Frekvence f1 (SPL = 40 Hz; vibrace = 28 Hz) lze přiřadit frekvenci, která je 

nastavena na frekvenčním měniči pro všechna měření fFM = 28 Hz. Posunutí frekvence při 

snímání hladiny akustického tlaku SPL je způsobeno průchodem akustického signálu 

generovaného frekvenčním měničem skrze plexisklo měřicí sekce do měřicího prostoru, kde 

je SPL snímána pomocí mikrofonu. V případě frekvence f2 (SPL = 100 Hz; vibrace = 100 Hz) 

se jedná o hodnotu dvakrát větší, než je frekvence v elektrické síti, a nelze tedy zcela tvrdit, 
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že se frekvence elektrické sítě projevuje do měření právě takto. Může se jednat o vlastní 

frekvenci samotného experimentálního zařízení při proudění vzduchu o rychlosti při nastavené 

frekvenci fFM = 28 Hz. Frekvence f3 (SPL = 168 Hz; vibrace = 168 Hz) odpovídá dvojnásobku 

hodnoty označované jako Blade Pass Frequency (BPF) ventilátoru tunelu, která se vypočte: 

Hz 168284 Hz 84
60

62830

60

30

60











bfbn
BPF M  (A.1) 

kde f je frekvence nastavená na frekvenčním měniči, parametr b označuje počet lopatek 

ventilátoru, funkční závislost nM = 30·f vychází z grafické závislosti (Příloha 42). Výsledná 

frekvence je tedy „projev“ počtu otáček ventilátoru do výsledků měření SPL a vibrací. 

 

Vzorkovací frekvence Pulse analyzátoru pro prezentaci výsledků (Obr. 7.7, Obr. 7.8) je 

nastavena na hodnotu f = 6,4 kHz. Pro prázdný aerodynamický tunel je dále provedeno měření 

hladiny akustického tlaku SPL a vibrací se vzorkovací frekvencí f = 12,8 kHz (Příloha 43). 

Všechna tato měření slouží jako referenční měření pro porovnání s následujícími 

vibroakustickými měřeními aerodynamického tunelu s obtékaným válcem. 

 

Na grafu (Obr. A.25) jsou vykresleny výsledky experimentálního měření pro tunel bez 

vloženého tělesa – červená křivka a pro výsledky měření SPL při obtékání koule v tunelu jsou 

vykresleny výsledky modrou křivkou. Z výsledků lze vidět, že hladina akustického tlaku SPL je 

nižší pro obtékanou kouli. Pomocí rovnice (7.16) pro Strouhalovo číslo St lze určit frekvenci 

odtrhávání vírů fVS pro obtékanou kouli následovně: 
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036,0

193,065,18
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St SX
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VS  (A.2) 

kde l je průměr koule dK = 0,036 m, člen uSX je rychlost na vstupu, uSX = 18,65 m∙s-1 a St je 

Strouhalovo číslo (Obr. A.39) pro kouli při určeném Reynoldsově čísle Re dle rovnice (A.3). 

Z Obr. A.25 lze pro frekvenci fVS = 99,98 Hz určit tuto špičku: při frekvenci fEXP1 = 100 Hz 

je hladina akustického tlaku SPLEXP1 = 96 dB. Výsledky z měření vibrací (Obr. A.26) vykazují 

menší špičku (peak) při fEXP1 = 100 Hz a efektivní hodnotě vibrací 92 dB, což je nejblíže 

vypočtené hodnotě frekvence odtrhávání vírů fVS = 99,98 Hz. Frekvence f2 (SPL = 162 Hz; 

vibrace = 164 Hz) odpovídá dvojnásobku hodnoty označované jako Blade Pass Frequency 

(BPF) ventilátoru tunelu - rovnice (7.1). Měření hladiny akustického tlaku SPL (Obr. A.25) 

a vibrací (Obr. A.26) je provedeno pro frekvenci vzorkování Pulse analyzátoru f = 1,6 kHz. 

Výsledky pro frekvenci vzorkování f = 0,8 kHz jsou uvedeny pro SPL na Obr. A.27 a pro vibrace 

na Obr. A.28. Lze tedy potvrdit vibroakustické chování obtékané koule právě při této frekvenci. 
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Z výsledků měření SPL a vibrací nejsou viditelné významné rozdíly mezi prázdným tunelem 

a obtékanou koulí. Je tedy patrné, že aerodynamický tunel je větším zdrojem hluku a vibrací. 

 

Obr. A.25 Výsledky měření SPL pro obtékanou kouli - 1,6 kHz 

 

 

Obr. A.26 Výsledky měření vibrací pro obtékanou kouli - 1,6 kHz 

 

fEXP1 = 100 Hz, SPLEXP1 = 96 dB 

fEXP1 = 100 Hz, vibrace1 = 92 dB 

fEXP2 = 162 Hz, SPLEXP2 = 96 dB 

fEXP2 = 164 Hz, vibrace2 = 108 dB 
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Obr. A.27 Výsledky měření SPL pro obtékanou kouli - 800 Hz 

 

 

Obr. A.28 Výsledky měření vibrací pro obtékanou kouli - 800 Hz 

 

Výpočetní síť pro 3D úlohu obtékání koule je tvořena stejnou metodikou, jako je tomu u 3D 

úlohy obtékání válce, která byla popsána v kapitole 7.2.1. Nejprve je potřeba vytvořit čtvrtinu 

fEXP1 = 96 Hz, SPLEXP1 = 93 dB 

fEXP1 = 96 Hz, vibrace1 = 98 dB 

fEXP2 = 162 Hz, SPLEXP2 = 96 dB 

fEXP2 = 164 Hz, vibrace2 = 108 dB 
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vnitřní oblasti měřicí sekce (ohraničené rovinami XZ a XY) pomocí příkazu blockMesh, který 

vyvolá soubor constant/polymesh/blockMeshDict (Příloha 48). Dále je potřeba určit těleso 

pomocí příkazu snappyHexMesh -overwrite, který definuje parametrem Sphere.stl obtékanou 

kouli v souboru system/snappyHexMeshDict (Příloha 49). Tento *.stl soubor je uživatelem 

vložený do adresáře constant/triSurface. Rozměr koule je průměr dK = 0,036 m. Tento rozměr 

odpovídá rozměru skutečně obtékané koule při experimentálním měření. Pro finální 

symetrickou síť je dvakrát (symetrie dle roviny XZ a XY) použit příkaz mirrorMesh -overwrite, 

který vyvolá soubor system/mirrorMeshDict (Příloha 2) a tím je vytvořena finální síť (Obr. A.29). 

 

Obr. A.29 Finální síť pro 3D úlohu obtékání koule 

Pro určení okrajových podmínek numerických simulací je provedeno experimentální 

měření sondou žárové anemometrie (Obr. A.19). Z výsledků měření jsou určeny hodnoty 

rychlosti uSX = 18,65 m∙s-1 (Obr. A.20) a intenzity turbulence ITSX = 8 % (Obr. A.21). Určení 

Reynoldsova čísla charakterizujícího režim proudění pro obtékání koule vzduchem 

o kinematické viskozitě   [29] a průměru koule dK = 0,036 m: 











711 43

1036,15

036,065,18
6

KSX
K

du
Re subkritický režim proudění (A.3) 

hodnota Reynoldsova čísla ReK je v oblasti subkritického proudění (6 000 < Re < 100 000), 

kdy dochází k vývinu přechodové mezní vrstvy a víry jsou vyvíjeny jako turbulentní prostorové 

struktury [23], [24]. Proudění stlačitelné/nestlačitelné tekutiny určuje Machovo číslo Ma: 







 054,0
20607,057,331

65,18

607,00 C

SXSX

Ta

u

a

u
Ma nestlačitelná tekutina (A.4) 

kde a je rychlost zvuku ve vzduchu (rovnice (4.3)) při teplotě TC. Hodnoty rychlosti uSX 

a intenzity turbulence ITSX dále slouží pro výpočet veličin charakterizujících turbulentní 

vstup - inlet koule - sphere stěna - wall výstup - outlet 
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proudění na vstupu do měřicí sekce aerodynamického tunelu. Turbulentní kinetická energie 

k je dána následující rovnicí [70]: 

  2-2

2
2

sm 3391,3
100

8
65,18

2

3

2

3









 TSXSX Iuk  (A.5) 

Výpočty hodnoty turbulentního délkového měřítka lT [70] a hydraulického průměru 

aerodynamického tunelu dH byly provedeny v rovnicích (7.5) a (7.6). Tyto parametry jsou 

stejné pro úlohu obtékání válce i koule. Pro stanovení rychlosti disipace   platí vztah [70]: 

3-2
2

3

2

3

μ sm 2995,52
0105,0

3391,3
09,0C 

Tl

k
  (A.6) 

kde Cμ je konstanta turbulentního modelu (0,09), turbulentní kinetická energie k je dána rovnicí 

(A.5) a hodnota turbulentního délkového měřítka lT je dána rovnicí (7.6). Pro specifickou 

rychlost turbulentní disipace   platí následující vztah [70]: 

1-s 0305,174
0105,0

3391,3


Tl

k
  (A.7) 

kde turbulentní kinetická energie k je dána rovnicí (A.5), hodnota turbulentního délkového 

měřítka lT je dána rovnicí (7.6). Modifikovanou turbulentní viskozitu ~  lze vypočítat dle 

následujícího vztahu [70]: 

1-2 sm 01919,00105,0
100

8
65,18

2

3

2

3~  TTSXSX lIu  (A.8) 

kde hodnota rychlosti ve směru proudění uSX a hodnota intenzity turbulence ITSX je získána 

experimentálním měřením, hodnota turbulentního délkového měřítka lT je dána rovnicí (7.6). 
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Pro výpočet aeroakustické úlohy obtékání koule metodou URANS a LES metodou jsou 

uvedeny v následující Tab. A.1 hodnoty okrajových a počátečních podmínek. V tabulce jsou 

spojeny okrajové a počáteční podmínky pro wall_tunnel a wall_CAA. 

Tab. A.1 Veličiny charakterizující okrajové a počáteční podmínky, hodnoty veličin 

Veličina - soubor 

parametr 

internalField inlet outlet wall_tunnel 

wall_CAA 

sphere 

uX – 0/U 

inletValue 

value 

uniform 

 

(18.65 0 0) 

fixedValue 

 

(18.65 0 0) 

inletOutlet 

(18.65 0 0) 

(18.65 0 0) 

fixedValue 

 

(0 0 0) 

fixedValue 

 

(0 0 0) 

p – 0/p 

inletValue 

value 

uniform 

 

0 

zeroGradient fixedValue 

 

0 

zeroGradient zeroGradient 

k – 0/k 

inletValue 

value 

uniform 

 

3.3391 

POZN A. inletOutlet 

3.3391 

3.3391 

kqRWallF. 

 

3.3391 

kqRWallF. 

 

3.3391 

  – 0/epsilon 

inletValue 

value 

uniform 

 

52.2995 

POZN B. inletOutlet 

52.2995 

52.2995 

epsilonWallF. 

 

52.2995 

epsilonWallF. 

 

52.2995 

  – 0/omega 

inletValue 

value 

uniform 

 

174.0305 

POZN C. inletOutlet 

174.0305 

174.0305 

omegaWallF. 

 

174.0305 

omegaWallF.  

 

174.0305 

T  – 0/nut 

inletValue 

value 

uniform 

 

0 

calculated 

 

0 

inletOutlet 

0 

0 

nutkWallF. 

 

0 

nutkWallF. 

 

0 

~  – 0/nuTilda 

inletValue 

value 

uniform 

 

0.01919 

fixedValue 

 

0.01919 

inletOutlet 

0.01919 

0.01919 

fixedValue 

 

0 

fixedValue 

 

0 

Na okrajových plochách wall_tunnel a sphere pro turbulentní veličiny (k,  ,  , 
T  - 

turbulentní viskozita) jsou použity stěnové funkce předpisem *WallFunction. V tabulce je 

uveden zkrácený popis WallF. Pro vnitřní oblast internalField numerické simulace je 

předepsána jednotná hodnota příslušné veličiny – uniform. Konstantní hodnota fixedValue 

předepisuje konstantní hodnotu vektoru (rychlost – předepsány 3 hodnoty) a skaláru (tlak, 

turbulentní veličiny – předepsána 1 hodnota). Pro turbulentní viskozitu 
T  je předepsána 

okrajová podmínka calculated na vstupu do modelované oblasti. Tato okrajová podmínka 

počítá danou veličinu z ostatních turbulentních veličin. Okrajová podmínka zeroGradient 

extrapoluje hodnotu veličiny z nejbližší okrajové buňky, kdy gradient příslušné veličiny ve 

směru kolmém k okrajové podmínce je roven 0. Okrajová podmínka inletOutlet umožňuje řešit 

okrajovou podmínku stejně jako zeroGradient, v případě, že se vyskytne zpětné proudění, se 

přepne tato okrajová podmínka na pevnou hodnotu – fixedValue.  
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Mimo dosud uvedené typy okrajových podmínek v Tab. A.1 jsou na vstupu do modelované 

oblasti metodou konečných objemů pro turbulentní veličiny (k,  ,  ) specifikovány tyto okrajové 

podmínky: 

 

 POZN A. – pro turbulentní kinetickou energii k na vstupu (inlet) je předepsána okrajová 

podmínka turbulentIntensityKineticEnergyInlet. Zde je předepsána intenzita turbulence 

získaná experimentálním měřením pomocí zadaného parametru intensity a hodnotou 

0.08, což odpovídá ITSX = 8 %. Dále je na vstupu (inlet) předepsána hodnota turbulentní 

kinetické energie k, vypočtená pomocí rovnice (A.5). 

 POZN B. – pro rychlost disipace   na vstupu (inlet) je nastavena okrajová podmínka 

turbulentMixingLengthDissipationRateInlet. Zde je předepsána hodnota směšovací délky 

lT - rovnice (7.6) pomocí zadaného parametru mixingLength a hodnotou parametru 0.0105. 

Pro vstup (inlet) je nastavena hodnota rychlosti disipace   vypočtená rovnicí (A.6). 

 POZN C. – pro specifickou rychlost turbulentní disipace   na vstupu (inlet) je nastavena 

okrajová podmínka turbulentMixingLengthFrequencyInlet. Zde je opět předepsána 

hodnota směšovací délky lT vypočtená dle rovnice (7.6) pomocí zadaného parametru 

mixingLength a hodnotou parametru 0.0105. Pro určení hodnoty na vstupu (inlet) je využita 

vypočtená hodnota pro specifickou rychlost turbulentní disipace   z rovnice (A.7). 

 

Pro prezentaci výsledků úlohy obtékání koule jsou zde vybrány modely k-  SST model – 

kOmegaSST, k-  SST SAS model – kOmegaSSTSAS. Vychází se z výsledků řešení úlohy 

obtékání válce a z výsledků modelování aerodynamické úlohy, které byly prezentovány 

v publikacích [74], [78], [80]. Ostatní parametry jsou zde uvedeny pro možnosti modelování 

této úlohy pro další turbulentní modely (skupina k- , Spalart Allmaras, LES). Pro definici 

jednotlivých okrajových podmínek lze vycházet z 3D úlohy obtékání válce. Jednotlivé soubory, 

popisující typ okrajové podmínky a její nastavení, jsou uvedeny v přílohách. Pro rychlost uX je 

soubor 0/U - Příloha 50; pro kinematický tlak p je soubor 0/p - Příloha 51; pro turbulentní 

kinetickou energii k je soubor 0/k - Příloha 52, pro specifickou rychlost turbulentní disipace   

soubor 0/omega - Příloha 53, pro turbulentní viskozitu T  soubor 0/nut - Příloha 54. 

 

Okrajová podmínka wall_CAA je tvořena stěnou měřicí sekce, kde jsou měřeny vibrace 

generované prouděním okolo koule, která je umístěna v měřicí sekci tunelu (Obr. A.29). Tato 

okrajová podmínka je vytvořena z důvodu budoucí práce - modelování vibrací generovaných 

obtékáním válce metodou FSI pomocí programů OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent. 
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Ve všech souborech popisujících okrajové podmínky a hodnoty počátečních podmínek je 

důležité dodržet správný fyzikální rozměr dané veličiny, což je dáno řádkem dimensions, kde 

v hranaté závorce jsou uvedeny exponenty pro příslušné rozměry dle jednotné soustavy SI 

(Systéme International) [kg m s K mol A cd]. Pro rychlost uX je tedy řádek dimensions nastaven 

[0 1 -1 0 0 0 0] - m·s-1 viz. Příloha 50. Často je v programovém jazyce C/C++ využita odvolávka 

na předdefinovanou hodnotu pomocí znaku $, příklad - $internalField. 

 

Pro program Ansys Fluent jsou okrajové podmínky nastaveny v záložce Boundary 

Conditions. Hodnoty pro podmínky jsou nastaveny stejně, jako je tomu u programu 

OpenFOAM. Okrajová podmínka inlet je v programu nastavena jako velocity-inlet, okrajová 

podmínka outlet je nastavena jako typ outflow. Ostatní okrajové podmínky pro stěnu koule 

(sphere) a tunelu jsou nastaveny typem wall. Ostatní okrajové podmínky, uvedené v Tab. A.1, 

jsou relevantní i pro simulaci 3D úlohy obtékání koule programem Ansys Fluent. 

 

Nastavení fyzikálních vlastností pro úlohu 3D obtékání koule je stejné jako pro obtékání 

válce popsané v kapitole 7.2.3. Soubor pro specifikaci fyzikálních vlastností vzduchu 

constant/transportProperties je uveden v příslušné příloze (Příloha 11). Výběr příslušného 

turbulentního modelu pro tuto úlohu probíhá stejně, jako byl popsán v kapitole 7.2.4 pro 

obtékání válce (Příloha 12). Z hlediska řešení numerické úlohy v programovém prostředí 

OpenFOAM se v adresáři system nacházejí tyto soubory: soubor controlDict, fvSolution, 

fvSchemes. Nastavení těchto souborů, uvedené v kapitole 7.2.5 platné pro 2D a 3D úlohu 

válce, je použito i pro modelování 3D úlohy obtékání koule. 

 

V kapitole 7.2.6 byla popsána teorie a nastavení příslušného souboru system/forceCoeffs, 

pro tento případ úlohy je celý soubor uveden v příloze (Příloha 55). Jsou zde pouze dvě 

odlišnosti, první je definice velikosti rychlosti uX na vstupu do měřicí sekce pomocí magUInf 

dle experimentálního měření. Druhou změnou je referenční plocha pro obtékanou kouli SXK, 

která je dána dle vztahu: 

2
22

m 0010178,0
4

036,0

4






 K

XK

d
S  (A.9) 

Pro přesnější výpočet vztlakové síly a koeficientu je vhodné specifikovat tíhové zrychlení 

g - soubor constant/g, Příloha 16. To je stejné jako pro případ 2D úlohy obtékání válce. 

V souboru je nastaven fyzikální rozměr pomocí parametru dimensions v měrné soustavě SI. 

Dále je zde určena hodnota a směr působení tíhového zrychlení parametrem value (0 -9.81 

0), tíhové zrychlení o hodnotě g = 9,81 m∙s-2 tedy působí v záporném směru osy Y numerické 

oblasti dle Obr. A.29. 
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Pro program Ansys Fluent jsou nastaveny referenční parametry dané úlohy v položce 

Reference Values. Parametrem Area je specifikována referenční plocha SXK, - rovnice (A.9). 

Hustota   je určena členem Density a je vypočtená rovnicí (7.10), dále je nastavena 

dynamická viskozita N  = 18,49∙10-6 Pa∙s - Viscosity. Délka obtékané koule ve směru vektoru 

rychlosti uSX je nastavena na hodnotu dK = 0,036 m - Length. Referenční rychlost je zadána 

hodnotou uSX = 18,65 m∙s-1 - Velocity. 

 

Pro monitorování aerodynamických koeficientů je možnost v položce Monitors – 

Residuals, Statistics and Force Monitors specifikovat odporový koeficient CX (Create – Drag) 

a koeficient vztlakový CY (Create – Lift). Zde je určen směr působení odporové síly (1 0 0) 

a vztlakové síly (0 1 0) pro 3D úlohu obtékání koule. 

 

Výsledkem této části numerické simulace pomocí programů OpenFOAM a Ansys Fluent 

jsou tedy časové závislosti aerodynamických koeficientů odporu CX a vztlaku CY. Možnosti 

zpracování takto získaných dat a jejich vyhodnocení budou popsány v příslušné kapitole. 

 

Pro nastavení výpočtu akustické části úlohy obtékání koule je postup shodný s metodikou 

uvedenou v kapitole 7.2.8. Pro vyhodnocení akustické části numerické simulace je možno 

využít upravený soubor system/CurleAnalogy (Příloha 38). V tomto souboru je oproti 2D úloze 

nastavena hodnota dRef 0, což je dané nastavení pro všechny simulace v 3D rozměrové 

oblasti. Dále je zde potřeba určit zdroj akustických vln – patchNames sphere. Plné znění 

souboru lze nalézt v příloze (Příloha 56). 

 

Další změnou je předefinování pozic přijímačů aerodynamicky generovaných akustických 

vln. Číselné hodnoty odpovídají úloze 2D, jsou ovšem posunuty do Z-ových souřadnic se 

záporným znaménkem (Obr. A.30). V průběhu numerického výpočtu se vytvoří adresář 

acousticData s časovým záznamem dat CurleAnalogy-time.dat. Zde jsou zaznamenány 

fluktuační složky tlaku p´ pro jednotlivé přijímače. Po nasbírání určitého počtu dat jsou 

vytvořeny soubory acousticData/fft. Jedná se o FFT analýzu jednotlivých přijímačů, kde jsou 

uvedeny závislosti akustického tlaku p´ nebo hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f. 

 

Metodika výpočtu pro úlohu obtékání koule je stejná, jako byla uvedena v kapitole 7.2.9. 

K průměrování a výpočet akustického pole lze přistoupit, až se řešená oblast chová jako 

statisticky stabilní, tedy že výskyt hodnoty dané veličiny je periodický. Určení hranice této 

oblasti je nejlépe provést na grafickém vyjádření zvolené veličiny charakterizující úlohu. Tato 

problematika byla podrobně popsána pro řešenou úlohu obtékání válce v kapitole 7.2.9. 
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Obr. A.30 Nákres umístění přijímačů pro řešení akustické části úlohy, koule 

Postup vyhodnocení aeroakustické úlohy pro obtékání válce, který byl uveden v kapitole 

7.2.10, je v podstatě totožný pro úlohu obtékání koule. Důležitými charakteristikami pro 

vyhodnocení aerodynamické části úlohy jsou středované rychlostní profily u a profily intenzity 

turbulence IT za obtékanou koulí. Příslušné profily jsou vyhodnoceny ve vzdálenostech 2×D 

a 3×D, kdy D je průměr koule, tj. D = dK = 0,036 m. Jednodrátková sonda měří v rovině kolmé 

na osu sondy, tzn. v rovině XZ dle Obr. A.29. Samotná měřicí rovina XZ je také znázorněna 

nákresem na Obr. A.19, Obr. A.30. V této rovině je snímána složka rychlosti uX [64]. Samotný 

profil je rovnoběžný s osou Z (Obr. A.29). Parametry měření aerodynamické části jsou 

uvedeny v příkladu zápisu z měření pro jednodrátkovou sondu typ 55P14 (Příloha 40). 
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Rychlostní profily u pro vzdálenost 2×D (Obr. A.31) a vzdálenost 3×D (Obr. A.32) jsou 

sestaveny jako bezrozměrné profily, kdy příslušná rychlost za obtékaným tělesem uX je dělena 

hodnotou na začátku měřicí sekce aerodynamického tunelu uSX (18,65 m∙s-1). Vzdálenost od 

osy obtékané koule ve směru osy z (Obr. A.29) je dělena průměrem koule D = dK = 0,036 m. 

Pro profily intenzity turbulence IT ve vzdálenostech 2×D (Obr. A.33) a 3×D (Obr. A.34) jsou 

bezrozměrné profily získány tak, že příslušná intenzita turbulence ITX je dělena hodnotou 

intenzity turbulence na začátku měřicí sekce aerodynamického tunelu ITSX (8 %). Vzdálenost 

od osy obtékané koule je opět, jako je tomu u rychlostních profilů, bezrozměrná veličina. 

Těmito úkony jsou získány profily charakterizující režim proudění, které nejsou ovlivněny 

parametry vstupujícími do numerické simulace a experimentálního měření. 

 

Z porovnání modelů k-  SST a k-  SST SAS výpočetního nástroje OpenFOAM pro 

profily rychlosti uX, pro bližší profil ve vzdálenosti 2×D, vychází výsledky získané oběma 

použitými modely téměř stejně. Větší odlišnosti se dosahuje při vyhodnocování profilů rychlosti 

uX ve větší vzdálenosti (3×D). Pro profily intenzity turbulence ITX získané testovanými 

turbulentními modely platí obdobné výsledky jako pro profily rychlosti uX. Model k-  SST lépe 

popisuje aerodynamické pole generované prouděním okolo obtékané koule. 

 

Obr. A.31 Rychlostní profil uX pro úlohu obtékání koule, 2×D 



Přílohy 

 

 

216 

 

Obr. A.32 Rychlostní profil uX pro úlohu obtékání koule, 3×D 

 

Obr. A.33 Profil intenzity turbulence ITX pro úlohu obtékání koule, 2×D 
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Obr. A.34 Profil intenzity turbulence ITX pro úlohu obtékání koule, 3×D 

V následující tabulce (Tab. A.2) jsou uvedeny hodnoty frekvence f a hladiny akustického 

tlaku SPL při první špičce (peak), které jsou získány matematickým modelováním úlohy 

obtékání koule programem OpenFOAM 3.0.x (zkráceně označen OF) a experimentálním 

měřením. Výsledky z programu Ansys Fluent zde nejsou prezentovány z důvodu provedeného 

rozsáhlého testování turbulentních modelů a akustické analogie v programu OpenFOAM. Po 

dokončení prací v programu OpenFOAM se daná úloha bude řešit následně v programu Ansys 

Fluent. Tyto hodnoty jsou získány odečtem z grafické závislosti hladiny akustického tlaku SPL 

na frekvenci f na Obr. A.35. 

 

V Tab. A.2 je určen rozdíl frekvencí f získaných experimentálním měřením (index EXP) 

a matematickou simulací CFD kódem (index MM) pomocí chyby f , definované dle rovnice: 

100



EXP

EXPMM
f

f

ff
 (A.10) 

Chyba SPL , která charakterizuje rozdíl mezi hodnotami SPL naměřenými při obtékání 

koule v tunelu (index EXP) a numerickými výsledky (index MM), je určena následující rovnicí: 

100



EXP

EXPMM
SPL

SPL

SPLSPL
 (A.11) 
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Celková chyba   je vypočtena jako aritmetický průměr z dílčích chyb posunu frekvence 

f  a rozdílu v hladině akustického tlaku SPL , které jsou získány porovnáním výsledků mezi 

experimentálním měřením a matematickým modelováním metodou konečných objemů.  

 

Obr. A.35 Validace výsledků hladiny akustického tlaku SPL pro kouli 

Dále je v této tabulce vyhodnoceno Strouhalovo číslo St (rovnice (7.16)), kde za hodnotu 

frekvence f je dosazena hodnota frekvence při první špičce (peak). Frekvence fVS 

z experimentu byla získána pomocí Strouhalova čísla St (rovnice (A.2)), následně byla k této 

frekvenci určena hladina akustického tlaku SPL (Obr. A.35). Ta je uvedena v tabulce pro 

verifikaci výsledků (Tab. A.2). Z porovnání výsledků (Obr. A.35, Tab. A.2) matematické 

simulace v programu OpenFOAM vychází nejlépe model k-  SST SAS, pak k-  SST model. 

Tab. A.2 Porovnání výsledků pro úlohu obtékání koule 

Parametr [jednotka] Experiment k-  SST OF k-  SST SAS OF 

f, fVS [Hz] 100 98 100 

SPL [dB] 96 57 61 

St [1] 0,193 0,201 0,197 

f  [%] - 2 0 

SPL  [%] - 40,625 36,458 

  [%] - 21,313 18,229 
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Z grafických výsledků hladiny akustického tlaku SPL vs. frekvence f lze vidět, že frekvence 

odtrhávání vírů fVS získaná experimentálně a matematickým modelováním je zcela totožná. 

Velkým problémem při úloze obtékání koule je, že hlučnost tunelu a axiálního ventilátoru je 

daleko vyšší než hladina akustického tlaku SPL při obtékání samotné koule. Proto je metodika 

řešení úlohy obtékání koule v programech OpenFOAM a Ansys Fluent uvedena zde v příloze 

disertační práce pro možnost v pokračování řešení aeroakustických jevů při obtékání koule 

v budoucnu. Správnost tvorby matematického modelu byla ověřena na úloze obtékání válce, 

která je v hlavní textové části disertační práce. Pro testování úlohy obtékání koule byl vybrán 

program OpenFOAM. Jako použité turbulentní modely byly vybrány k-  SST SAS a k-  SST 

model. Z porovnání aerodynamického pole (Obr. A.31, Obr. A.32) vychází lépe model k-  

SST. Chyba SPL  pro prezentované výsledky je vysoká - 36 % a 41 %, důvodem ovšem je, že 

hladina akustického tlaku SPL prezentována ve výsledcích není hladina pouze obtékané 

koule, ale především samotného tunelu s ventilátorem. Na druhou stranu chyba f , která 

charakterizuje odchylku ve frekvenci odtrhávání vírů fVS, je výrazně malá, maximum je 2 %. 

Tedy frekvenci odtrháváných vírových struktur testované modely velice přesně zachycují. Opět 

je možné vysledovat, že přesný popis aerodynamického proudového pole (rychlostní profil 2×D 

(Obr. A.31) a 3×D (Obr. A.32)) zaručí přesnější výpočet frekvence odtrhávání vírů fVS.  

 

Pro budoucí výzkumné práce je nutné významně optimalizovat vibroakustické chování 

aerodynamického tunelu (utlumení vibrací, snížení hlučnosti ventilátoru) pro experimentální 

měření hladiny akustického tlaku SPL a vibrací. Vytvořenou metodiku matematického šetření 

aeroakustického hluku na základě prezentovaných výsledků lze považovat za významný krok 

právě v této oblasti. Ověření v podobě úlohy obtékání koule je zcela nezbytné u takto nově 

vytvořené metodiky šetření aeroakustických úloh pro možnosti aplikace na reálných úlohách. 
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Příloha 48 Soubor constant/polymesh/blockMeshDict pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      blockMeshDict; 
} 
 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
convertToMeters 0.001;       // convert to the mm; 
 
vertices 
( 
    (-75 68.8 0)        //point 0 
    (-75 90 0)        //point 1 
    (-75 90 -38.8)        //point 2 
    (-75 68.8 -60)        //point 3 
    (-75 0 -60)        //point 4 
    (-75 0 0)        //point 5 
    (675 68.8 0)        //point 6 
    (675 90 0)        //point 7 
    (675 90 -38.8)        //point 8 
    (675 68.8 -60)        //point 9 
    (675 0 -60)        //point 10 
    (675 0 0)        //point 11 
); 
 
blocks 
( 
hex (4 10 9 3 5 11 6 0)  (300 13 20) simpleGrading (1 1 1)  //main block tunnel 
hex (3 9 8 2 0 6 7 1)  (300 4 20) simpleGrading (1 1 1)  //upper block 
); 
 
edges 
( 
); 
 
boundary 
( 
    inlet 
    { 
        type patch; 
        faces 
        ( 
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            (0 1 2 3) 
            (5 0 3 4) 
        ); 
    } 
    outlet 
    { 
        type patch; 
        faces 
        ( 
            (11 10 9 6) 
            (6 9 8 7) 
        ); 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type wall; 
        faces 
        ( 
            (5 11 6 0) 
            (0 6 7 1) 
            (1 7 8 2) 
            (2 8 9 3) 
        ); 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type wall; 
        faces 
             ( 
             (3 9 10 4) 
            ); 
    } 
    symmetry_1 
    { 
        type symmetryPlane; 
        faces 
             ( 
             (4 10 11 5) 
            ); 
    } 
symmetry_2 
    { 
        type symmetryPlane; 
        faces 
             ( 
             (5 11 6 0) 
             (0 6 7 1) 
            ); 
    } 
 
); 
 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 49 Soubor system/snappyHexMeshDict pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    object      snappyHexMeshDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
// Which of the steps to run 
castellatedMesh    true; 
snap               true; 
addLayers          true; 
 
 
geometry 
{ 
 
    Sphere.stl       //STL filename 
    { 
        type     triSurfaceMesh; 
        regions 
        { 
         Sphere      //named region in the STL file 
         { 
      name    sphere; 
         } 
     }     
    } 
     
    box 
    { 
 type    searchableBox; 
 min    (-0.03 -0.045 -0.04); 
 max    (0.675 0.045 0.04); //y direction from 0.09 to 0.045 
    } 
}; 
 
castellatedMeshControls 
{ 
    maxLocalCells   100000; 
    maxGlobalCells   1000000; 
    minRefinementCells   1; 
    maxLoadUnbalance   0.2; 
    nCellsBetweenLevels  1; 
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    features 
    ( 
    ); 
     
    refinementSurfaces 
    { 
     Sphere.stl 
     { 
         level    (1 1); 
         regions 
         { 
          sphere 
  { 
  level    (1 1); 
  } 
     } 
 } 
    } 
 
    resolveFeatureAngle   60; 
    refinementRegions 
    { 
    box 
 { 
 mode inside; 
 levels    ((1.0 1)); 
 } 
    } 
     
    locationInMesh   (0.03 0 0);  //outside sphere, inside aerotunnel 
     
    allowFreeStandingZoneFaces  false; 
} 
 
 
snapControls 
{ 
    nSmoothPatch   3; 
    tolerance    2.0; 
    nSolveIter    150; 
    nRelaxIter    8; 
} 
 
addLayersControls 
{ 
     
    relativeSizes    true; 
 
    layers 
    { 
        sphere 
        { 
            nSurfaceLayers   3; 
        } 
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    } 
 
    expansionRatio   1.2; //1.3 
    firstLayerThickness   0.95; //0.75 
    minThickness    0.0075; //0.005 
    nGrow     1; 
     
    //Advancedsettings 
 
    featureAngle    60; 
    nRelaxIter    3; 
    nSmoothSurfaceNormals  1; 
    nSmoothNormals   3; 
    nSmoothThickness   2; 
    maxFaceThicknessRatio  0.5; 
    maxThicknessToMedialRatio  0.3; 
    minMedianAxisAngle  90; 
    MedianAxisAngle   90; 
    nBufferCellsNoExtrude  0; 
    nLayerIter    50; 
    nRelaxedIter    20; 
} 
 
meshQualityControls 
{ 
    maxNonOrtho    65; 
    maxBoundarySkewness  20; 
    maxInternalSkewness  4; 
    maxConcave    80; 
    minVol     1e-15; 
    minTetQuality    1e-9; 
    minArea    -1; 
    minTwist    0.05; 
    minDeterminant   0.001; 
    minFaceWeight   0.05; 
    minVolRatio    1e-2; 
    minTriangleTwist   -1; 
 
    nSmoothScale   4; 
    errorReduction   0.75; 
 
    relaxed 
    { 
        maxNonOrtho   75; 
    } 
} 
 
debug 0; 
mergeTolerance    1e-6; 
 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 50 Soubor 0/U pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volVectorField; 
    location    "0"; 
    object      U; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform (18.65 0 0); 
 
boundaryField 
{ 
 
    inlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    sphere 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  uniform (0 0 0); 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 51 Soubor 0/p pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      p; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
 
    outlet 
    { 
        type  fixedValue; 
        value  $internalField; 
    } 
 
    sphere 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
     
    wall_tunnel 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
     
    wall_CAA 
    { 
        type  zeroGradient; 
    } 
 
} 
 
// ************************************************************************* // 
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Příloha 52 Soubor 0/k pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    object      k; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 3.3391; 
 
boundaryField 
{ 
     
    inlet 
    { 
        type  turbulentIntensityKineticEnergyInlet; 
        intensity 0.08; 
        value      $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type    inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
   wall_CAA 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    sphere 
    { 
        type  kqRWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 53 Soubor 0/omega pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      omega; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform 174.0305; 
 
boundaryField 
{ 
    inlet 
    { 
        type   turbulentMixingLengthFrequencyInlet; 
        mixingLength 0.010533; 
        value   $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    sphere 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
     
    wall_CAA 
    { 
        type  omegaWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 54 Soubor 0/nut pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      nut; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions       [0 2 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField    uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
 
    inlet 
    { 
        type  calculated; 
        value  $internalField; 
    } 
    outlet 
    { 
        type  inletOutlet; 
        inletValue $internalField; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_tunnel 
    { 
        type  nutkWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    wall_CAA 
    { 
        type  nutkWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
    sphere 
    { 
        type  nutkWallFunction; 
        value  $internalField; 
    } 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 55 Soubor system/forceCoeffs pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 
forcesCoeffsSphere 
{ 
    type          forceCoeffs; 
    functionObjectLibs  ( "libforces.so" ); 
    outputControl   timeStep; 
    outputInterval   1; 
 
    patches       ("sphere"); 
    pName         p; 
    UName         U; 
    rhoName       rhoInf;  // Indicates incompressible 
    log           true; 
     
    liftDir       (0 1 0); 
    dragDir       (1 0 0); 
    CofR          (0 0 0);  // Axle midpoint on ground 
    pitchAxis     (0 0 1); 
     
    magUInf       18.65;  // Reference velocity 
    rhoInf   1.203908613; // Redundant for incompressible 
    lRef          0.036;  // Wheelbase length 
    Aref          0.001017876; // Estimated 
} 
forcesSphere 
{ 
    type          forces; 
    functionObjectLibs  ( "libforces.so" ); 
    outputControl   timeStep; 
    outputInterval   1; 
 
    patches       ("sphere"); 
    pName         p; 
    UName         U; 
    rhoName       rhoInf;  // Indicates incompressible 
    log           true; 
     
    CofR          (0 0 0);  // Axle midpoint on ground 
     
    magUInf       18.65;  // Reference velocity 
    rhoInf   1.203908613; // Redundant for incompressible 
    lRef          0.036;  // Wheelbase length 
    Aref          0.001017876; // Estimated 
} 
// ************************************************************************* //  
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Příloha 56 Soubor system/CurleAnalogy pro úlohu obtékání koule 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
| =========                 |                                                 | 
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           | 
|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.x                                 | 
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      | 
|    \\/     M anipulation  |                                                 | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       dictionary; 
    location    "system"; 
    object      controlDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
    CurleAnalogy 
    { 
 functionObjectLibs  ("libAcoustics.so"); 
  
 type   Curle; 
  
 log   true; 
  
 probeFrequency 1; 
  
 patchNames  (sphere); 
  
 timeStart  0.2; 
  
 timeEnd  1; 
  
 c0   343.71; 
  
 dRef   0; 
  
 pName  p; 
  
 rhoName  rhoRef; 
  
 rhoRef   1.2039086127319; 
  
 observers 
 { 
     microphone-Experimental_Inside 
     { 
  position (0.1 0 0); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
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     microphone-Experimental_Outside 
     { 
  position (0.1 0 -0.270); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-Experimental_100_mm 
     { 
  position (0 0 -0.1); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R1 
     { 
  position (0 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 
     microphone-R2 
     { 
  position (0.1 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
  
     microphone-R3 
     { 
  position (0.2 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R4 
     { 
  position (0.3 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R5 
     { 
  position (0.4 0 -0.3); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R6 
     { 
  position (0 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
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     } 
 
     microphone-R7 
     { 
  position (0.1 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
  
     microphone-R8 
     { 
  position (0.2 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R9 
     { 
  position (0.3 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
      
     microphone-R10 
     { 
  position (0.4 0 -0.6); 
  pRef  2.0e-5; 
  fftFreq  1024; 
     } 
 } 
    } 
 
 
// ************************************************************************* // 
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Obr. A.36 Odporový koeficient pro válec [55] 

 

Obr. A.37 Strouhalovo číslo pro válec [55] 
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Obr. A.38 Odporový koeficient pro hladkou kouli [23], [25] 

 

Obr. A.39 Strouhalovo číslo pro hladkou kouli [23], [25] 


