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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. 
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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 suplements. 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 předkládaném autoreferátu 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 

CD, CX, Cd odporový koeficient [1] 

CL, CY, Cl vztlakový koeficient [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] 

IT intenzita turbulence [%] 

P pravděpodobnost, hladina pravděpodobnosti [%], [1] 

P̅ij středovaný tenzor tlakového napětí [Pa] 

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

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

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

St Strouhalovo číslo [1] 

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] 

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

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

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

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

fi složka vektoru vnější objemové síly [N] 

fVS frekvence odtrhávání vírů [Hz] 

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 počet měření, normálový vektor [1], [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] 
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p'
RMS

 efektivní hodnota tlaku [Pa] 

r poloměr, směrový vektor [m] 

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

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

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

ij  Kroneckerovo delta [1] 

 f   Diracova delta funkce [1] 

  rychlost disipace [m2·s-3] 
  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] 

ij  středovaný napěťový tenzor [Pa] 

  úhlová frekvence, specifická rychlost turbulentní 

disipace 

[s-1] 

  poměr, absolutní chyba, rozdíl, rozsah [1] 

Z  rozměr v ose Z [m] 

   

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 



8 

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 

CAA Computational Aeroacoustics 
CFD Computational Fluid Dynamics 
CFX Computational Fluid 
CPU Central Processing Unit - Centrální procesorová jednotka 
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 
FFT Fast Fourier Transform - Rychlá Fourierova transformace 
FM frekvenční měnič 
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 
LEE Linearized Euler’s Equation 
LES Large Eddy Simulation - Metoda simulace velkých vírů 
LSB Least Significant Bit - Nejméně významný bit 
MP měřicí prostor 
OP ovládací panel 
PD přední difuzor 
RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes equations - Metoda Reynoldsových, 

časově středovaných, Navierových-Stokesových rovnic 
RNG Renormalization Group 
RSM Reynolds Stress Model 
SAS Scale Adaptive Simulation 
SEA Statistical Energy Analysis 
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 
WMLES Wall Modeled Large Eddy Simulation 
2D dvourozměrný prostor 
3D trojrozměrný prostor 
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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. 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 využívající metodiku konečných objemů – variabilní, volně šiřitelný, 

program OpenFOAM a komerční software Ansys Fluent. V části zabývající se experimentální 

prací jsou na aerodynamickém tunelu aplikovány dvě metody měření. První je zaměřena na 

měření v oblasti aerodynamického proudového pole. Zde je použita měřicí metodika žárové 

anemometrie, pro měření je možno 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 spočívá v 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 vybraných akustických modelů. 

 

 

2. Přehled současného stavu řešení akustických jevů  

 

V disertační práci je provedena kompletní rešerše. Zde je proveden pouze výtah, který je 

zaměřen na problematiku aeroakustiky automobilů. Vnější aeroakustika vozů zahrnuje 

numerické modelování samostatně těchto prvků: A-sloupků, bočního zrcátka a bočního skla. 

Modelováním hluku generovaného samotným A-sloupkem se zabývají mnozí autoři [7], [15]. 
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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 (Detached eddy simulation) a LES 

modelů (Large eddy simulation). Jsou provedena měření, která jsou podrobena porovnání 

s výsledky numerických simulací. Z celkových 4 testovaných profilů je díky těmto simulacím 

vybrán nejvhodnější, který vykazuje nejnižší hladinu akustického hluku. Autor N. M. Murad [15] 

využívá komerční kód AVL Swift-CAA pro numerické řešení šíření zvukových vln. 

 

Zaměření na boční zpětné zrcátko automobilu je uvedeno v mnoha případech [2], [3], [4], 

[20]. Spojením A-sloupku a zpětného bočního zrcátka se zaobírají různí autoři [16], [18]. Pro 

modelování proudění [16] je využita metoda konečných diferencí FDM (Finite difference 

method) přesnosti 3. řádu. Akustická část byla řešena pomocí Powellovy analogie. 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 

[18] 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. 

 

 

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. 



11 

V 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. Z důvodu získání kvalitních 

experimentálních výsledků v dostatečně široké oblasti hodnot byl významně inovován 

aerodynamický tunel, což bylo vloženo jako nový cíl (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. Experimentální úlohy budou sloužit pro verifikaci simulací. 

 

 

4. Teorie šíření akustických vln 

 

Hladina akustického tlaku SPL (Sound pressure level) je definována [19]: 










 


REF

10
p

log20 RMSp
SPL  (4.1) 

kde p
REF

 = 2∙10
-5

 Pa je referenční akustický tlak pro šíření zvuku v plynech. Pro šíření 

akustických vln je důležitým parametrem rychlost zvuku a [19]: 

;R KTa   CTaa   607,00  (4.2) 

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

(R = 8,314 J·mol-1·K-1), TK označuje termodynamickou teplotu ve stupních Kelvina, a0 

označuje rychlost zvuku při teplotě 0 °C (a0 = 331,57 m·s-1) a TC označuje teplotu v ºC [1]. 

 

 

4.1 Zdroje aeroakustického hluku 

 

Hluk může být produkován těmito mechanismy [19]: 

 

 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 a stává se 

dominantní v oblastech rychlostí 80 ÷ 100 km·hod-1 a více [19]. 
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4.2 Vnímání akustických vln lidským uchem 

 

Lidské ucho se skládá ze tří hlavních částí: zevního ucha, středního a vnitřního ucha [11]. 

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. 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 [11]. 

 

 

5. Numerické modelování aeroakustických jevů 

 

Základní dělení úlohy aeroakustiky je dle vazby mezi polem popisujícím proudění tekutiny 

a akustickým polem. Zde jsou uvažovány dvě základní vazby [6]:  

 

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

ovlivňuje šíření akustického pole, např. při kavitaci, při nestabilitě smykové vrstvy aj.;  

 slabá vazba: nejčastější vazba, zde je vyřešení proudění důležité pro definici zdrojů 

akustického hluku, ovšem akustické vlny se šíří nezávisle na proudění tekutiny. 

 

 

5.1 Matematické modelování aerodynamického pole 

 

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 [22]: 

ij
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u
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uu 
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2
 (5.1) 

kde ij  je tzv. Kroneckerovo delta a k je kinetická turbulentní energie dána vztahem [22]: 

jjuuk 
2

1
 (5.2) 

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

modelování této turbulentní viskozity existují modely nularovnicové, jednorovnicové atd. dle 
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počtu doplňujících parciálních diferenciálních rovnic. Pohybová rovnice pro turbulentní 

proudění stlačitelné tekutiny s využitím Boussinesquovy hypotézy má tvar: 
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 (5.3) 

Schéma rozdělení přístupu k matematickému modelování proudění, který je řešen 

metodou konečných objemů (Finite Volume Method - FVM), je znázorněno na Obr. 5.1. 

Matematický popis všech turbulentních modelů nalezneme v literatuře [22] a ve zprávě [30]. 

 
Obr. 5.1 Rozdělení metod modelování pomocí CFD kódu 

 

 

5.1.1 Metoda konečných objemů 

 

Metoda konečných objemů spočívá v dělení zkoumané oblasti na diskrétní objemy 

využitím obecné sítě. V těchto objemech je provedeno následně bilancování neznámých 

veličin popisující proudění a jejich diskretizace do soustavy algebraických rovnic [12]. Tyto 

rovnice jsou numericky řešeny pomocí programů Ansys CFX, Ansys Fluent, OpenFOAM aj. 
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5.1.2 Ansys CFX 

 

Součástí tohoto nástroje jsou fyzikální a chemické modely pro řešení laminárního 

a turbulentního režimu proudění tekutin, sdílení tepla (konvekcí, vedením, sáláním) aj. [25]. 

 

 

5.1.3 Ansys Fluent 

 

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, heterogenní chemické reakce [26]. 

 

 

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++. Poskytuje uživateli možnost upravit základní 

kód daného řešiče nebo naprogramovat úplně nový zdrojový kód. 

 

 

5.2 Matematické modelování akustického pole 

 

Pro výpočetní verzi programu OpenFOAM 3.0.x je možno implementovat Curleho 

akustickou analogii [27]. Výpočetní software Ansys Fluent nabízí 3 odlišné přístupy pro 

modelování aeroakustických vln – aeroakustiky, jsou to: přímá metoda, metoda založena na 

akustické analogii a metoda širokopásmových zdrojů hluku [22]. 

 

 

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 vyžaduje časově 

řešení transportních rovnic. Navíc je nutno použít řídicích rovnic, které zahrnují viskózní 

a turbulentní účinky na proudění např. nestacionární Navierovy-Stokesovy rovnice (DNS), 

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) rovnice a DES, LES modely [19], [22]. 
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5.2.2 Lighthillova akustická analogie 

 

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

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

a akustikou. Lighthillovu rovnici aeroakustiky lze zapsat v tomto tvaru [1], [11], [13]: 
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 (5.4) 

Člen za operátorem dvojí divergence na pravé straně v rovnici (5.4) je nazýván Lighthillův 

středovaný turbulentní napěťový tenzor. 

 

 

5.2.3 Ffowcs-Williams a Hawkings analogie 

 

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

(5.4) [20], [22]. FW-H formulace je schopna numericky predikovat zvuk generovaný 

rovnocennými akustickými zdroji. Její výsledný tvar pro akustický tlak Ap  lze zapsat [1], [22]: 
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(5.5) 

kde: 

u̅n – středovaná složka rychlosti ve směru normály k povrchu řešené oblasti 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, kde člen ijP  ( ij ) označuje středovaný tenzor tlakového 

napětí definovaný pro vazké tekutiny [1], [22].  

 

 

5.2.4 Curleho analogie 

 

Curle upravil integrál, založený na Lighthillově akustické analogii, do tvaru [1], [6], [22]: 
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kde   značí dobu šíření a S je povrch přes který se integruje. 
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5.2.5 Modely širokopásmových zdrojů hluku 

 

Program Ansys Fluent nabízí několik tzv. zdrojových modelů hluku [22]: 

 

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

být simulováno šíření a hladina akustického tlaku u přijímače. 

 

 

6. Experimentální část aeroakustické úlohy 

 

V rámci projektu s názvem Experimentální modelování aerodynamických jevů [28] byla 

realizována kompletní modernizace stávajícího tunelu, který se nachází na místnosti E311. 

Modernizace se týkala výměny ventilátoru, traverzovacího zařízení a měřicí sekce. 

 

Obr. 6.1 Experimentální zařízení aerodynamického tunelu 

Na Obr. 6.1 je fotografie zařízení s popisem nejdůležitějších částí. Experimentální zařízení 

se skládá z ventilátoru a tlumiče (VT), difuzoru (DUK), dvouosého traverzéru (TR), měřicího 

prostoru (MP), předního difuzoru se síty pro ustálení proudění (PD; z původního tunelu) 

a z frekvenčního měniče (FM), ovládání traverzéru (OP) a z generátoru mlhy (EPGM).  

VT       DUK              TR    MP   FM    EPGM      OP   PD 
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6.1 Měření aerodynamického pole 

 

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

i dvoudrátkové (typ 55P63) od firmy Dantec Dynamics GmbH. Měření aerodynamického pole 

je provedeno jednodrátkovou sondou - jedná se o sondu s jedním drátkem, kde je měřena 

jedna složka rychlosti v rovině, která je kolmá k ose sondy; dále je možno využít sondu 

dvoudrátkovou, kde jsou měřeny dvě složky rychlosti v rovině rovnoběžné s osou sondy. 

 

 

6.2 Měření akustického pole 

 

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

s adaptérem - kónickým kuželem typu UA0386 od firmy Brüel & Kjaer. 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. Pro 

měření vibrací je využit přenosný vibrometr OMETRON VH-1000-D od firmy Ometron Ltd. 

Měřicí princip spočívá ve frekvenčním posunu vysokofrekvenčního nosného signálu [24]. 

 

 

6.3 Nejistoty experimentálního měření 

 

Obecný popis teorie nejistoty experimentálního měření je provedeno v kapitole 6.3 

disertační práce. V disertační práci je proveden kompletní rozbor a výpočet jednotlivých 

nejistot pro aerodynamické měření a pro měření akustické. 

 

 

6.3.1 Nejistota měření aerodynamického pole 

 

Podrobný výpočet je v kapitole 6.3.1 disertační práce, celková (rozšířená) nejistota měření 

aerodynamického pole v tunelu UCAE se vypočte z dílčích nejistot měření následovně: 


22222

CAETCAEPCAEADCAELCAEKZUCAE uuuuukU  

% 4,2024,0006,0002,0005,0005,0008,02 22222   
(6.1) 

Nejistota aerodynamického měření je UCAE = 2,4 % s pravděpodobnosti P = 0,95. Obvykle 

se nejistota měření u tohoto typu experimentálního měření pohybuje okolo 3 % [23]. 
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6.3.2 Nejistota měření akustického pole 

 

Podrobný výpočet je v kapitole 6.3.2 disertační práce, celková nejistota měření 

akustického tlaku v tunelu UCAK se vypočte z dílčích nejistot měření následovně: 


22222

CAKTCAKPCAKADCAKMMCAKKZUCAK uuuuukU  

  dB 57,0001059,22,02,02 222722    
(6.2) 

Nejistota pro měření hladiny akustického tlaku je UCAK = ± 0,57 dB pro P = 0,95. Celková 

(rozšířená) nejistota měření vibrací UCV je dána pomocí parametru LSB [5]: 
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(6.3) 

Nejistota měření vibrací je UCV = ± 2,58∙10-7 dB s hladinou pravděpodobnosti P = 0,95. 

 

 

7. Aeroakustická úloha – proudění okolo válce 

 

Úloha obtékání válce je řešena ve 2D i 3D rozměrném prostoru. Řešení aeroakustické 

úlohy obtékání koule je uvedeno v příloze disertační práce. Pro numerické modelování jsou 

vybrány výpočetní programy OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent. Výsledkem simulace je 

vyhodnocení veličin popisující proudové pole – rychlostní profily, profily intenzity turbulence 

a veličin určující akustickou část – závislost hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f. 

 

 

7.1 Experimentální výsledky aeroakustického měření 

 

Výsledkem měření metodikou žárové anemometrie je získaný rychlostní profil složky 

rychlosti uSX na vstupu do měřicí sekce graficky znázorněný na Obr. 7.1. Grafické vyjádření 

výsledků měření intenzity turbulence ITSX lze vidět v disertační práci, pro výpočet intenzity 

turbulence je využit vztah uvedený v odborné literatuře [23]. Na Obr. 7.2 jsou vyneseny 

grafické výsledky experimentálního měření bezrozměrných rychlostních profilů za obtékaným 

válcem ve vzdálenostech 3×D, 4×D. Tyto experimentálně získané bezrozměrné profily budou 

využity pro verifikaci výsledků aerodynamické části úlohy vypočtených z numerických simulací. 
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Obr. 7.1 Rychlostní profil na začátku měřicí sekce tunelu s vloženým válcem 

 

Obr. 7.2 Bezrozměrné rychlostní profily za obtékaným válcem 
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Na grafu (Obr. 7.3) jsou vykresleny výsledky experimentálního měření hladiny akustického 

tlaku SPL pro tunel bez vloženého tělesa – červená křivka a pro výsledky 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 frekvenci fEXP1 = 192 Hz a hladině akustického tlaku SPLEXP1 = 102 dB. 

 

Obr. 7.3 Výsledky měření SPL pro obtékaný válec 

V této kapitole jsou prezentovány experimentálně získaná data při měření aeroakustické 

úlohy. V části zaměřené na aerodynamické pole jsou změřeny profily rychlosti uSX (Obr. 7.1) 

a intenzity turbulence ITSX (disertační práce) na začátku měřicí sekce. Dále je provedeno 

vyhodnocení bezrozměrných rychlostních profilů uX (Obr. 7.2) a bezrozměrných profilů 

intenzity turbulence ITX (disertační práce) ve vzdálenostech 3×D, 4×D. Tyto grafy budou 

porovnány s výsledky získanými 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. 7.3) 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, které budou řešeny metodou FVM. 

 

 

fEXP1 = 192 Hz, SPLEXP1 = 102 dB 

fEXP2 = 380 Hz, SPLEXP2 = 99 dB 
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7.2 Matematické modelování aeroakustické úlohy 

 

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. V této kapitole je uvedena stručně metodika tvorby výpočetní sítě (2D i 3D 

úlohy), matematického modelu - nastavení příslušného turbulentního modelu, výpočet 

okrajových podmínek, vyhodnocení výsledků numerické simulace. Na závěr jsou porovnány 

výsledky experimentálního měření (kapitola 7.1) s výsledky numerického modelování 

programy OpenFOAM a Ansys Fluent a jejich příslušnými akustickými analogiemi. 

 

 

7.2.1 Výpočetní síť 

 

Výpočetní síť pro 2D úlohu je vytvořena v programu OpenFOAM pomocí příkazu 

blockMesh, který vyvolá soubor constant/polymesh/blockMeshDict. Počet buněk sítě pro 2D 

úlohu je v rozmezí 11 000 ÷ 13 000 dle potřeb mezní vrstvy u obtékaného válce. V programu 

Ansys Workbench pro 2D úlohu je vytvořena stejná geometrie i síť pomocí nástrojů Design 

Modeler a Ansys Meshing v bloku Analysis systems - Fluid Flow (Fluent). Rozměry oblasti 

a dělení v podoblastech sítě je stejné jako u sítě vytvořené v programu OpenFOAM. 

 

Výpočetní síť pro 3D úlohu se tvoří v těchto po sobě jdoucích krocích. Nejprve je potřeba 

vytvořit polovinu vnitřní oblasti pomocí příkazu blockMesh. Pro vytvoření sítě s vloženým 

válcem je využit příkaz snappyHexMesh -overwrite. Pro definici tělesa (válce) je v souboru 

system/snappyHexMeshDict určena část geometry. Zde je vybrán válec - Cylinder.stl. (adresář 

pro vložení *.stl souboru constant/triSurface). Rozměry válce: průměr dV = 0,02 m a délka 

válce l = 0,18 m. Tímto postupem je tedy vytvořena symetrická síť pro 3D úlohu obtékání válce 

procházející osou válce. Tato síť je použita i pro modelování programem Ansys Fluent - počet 

buněk je v rozmezí 650 000 ÷ 703 000 dle potřeb mezní vrstvy. V případě 3D úlohy je pro 

program Ansys Fluent použit modul Toolbox - Component Systems - Fluent.  

 

 

7.2.2 Okrajové podmínky matematického modelu 

 

V disertační práci je uveden výpočet okrajových podmínek. 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. 
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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 
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 

V Tab. 7.1 jsou na vstupu pro turbulentní veličiny (k,  ,  ) určeny tyto okrajové podmínky: 

POZN A. – zde je předepsána intenzita turbulence ITX a turbulentní kinetická energie k; POZN 

B. – zde je nastavena směšovací délka lT a rychlost disipace  ; POZN C. – zde je určena 

směšovací délka lT a specifická rychlost turbulentní disipace  . Soubory pro okrajové 

podmínky pro 2D a 3D úlohu (OpenFOAM) jsou uvedeny v přílohách disertační práce. Pro 

program Ansys Fluent jsou stejné okrajové podmínky nastaveny v části Boundary Conditions. 

 

 

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 [17]: 

3-

P

mkg 2039,1
15,293

325 101

1,287

1

r

1


K

A

T

p
  (7.1) 

kde rP je měrná plynová konstanta pro vzduch [J·kg-1·K-1], pA je atmosférický tlak [Pa]. 

Kinematická viskozita   je vypočtena dle rovnice [8]: 
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kde N  je dynamická viskozita vzduchu N = 18,49∙10-6 Pa∙s při teplotě TN = 293,15 K [8]. Pro 

program OpenFOAM jsou v souboru constant/transportProperties určeny fyzikální vlastnosti 

vzduchu. Pro program Ansys Fluent jsou fyzikální vlastnosti vzduchu dány v Materials - Air. 

 

 

7.2.4 Výběr testovaného turbulentního modelu 

 

Příslušný testovaný turbulentní model pro URANS simulace programem OpenFOAM je 

možno vybrat souborem constant/turbulenceProperties. Pro program Ansys Fluent je možno 

vybrat testovaný turbulentní model v záložce Models - Viscous Model. 

 

 

7.2.5 Volba příslušného řešiče a numerických schémat 

 

V programovém prostředí OpenFOAM se pro nastavení řešiče a numerických schémat 

nacházejí v adresáři system soubory: controlDict, fvSchemes, fvSolution. Pro program Ansys 

Fluent je nestacionární úloha nastavena v General - Time - Transient. Numerické nastavení je 

provedeno v Solution Methods. Zde je nastaven řešič SIMPLE - Pressure-Velocity Coupling. 

Prostorové diskretizace pro turbulentní veličiny jsou nastaveny na přesnost druhého řádu. 

 

 

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 [9], [14]. Specifikace výpočtu odporových sil, 

koeficientů programem OpenFOAM je provedeno v souboru system/forceCoeffs. Pro program 

Ansys Fluent jsou nastaveny referenční parametry v položce Reference Values a monitorování 

koeficientů je definováno v položce Monitors - Residuals, Statistics and Force Monitors. 

Výsledkem jsou časové závislosti aerodynamických koeficientů odporu CX a vztlaku CY. 

 

 

7.2.7 Vyhodnocení aerodynamického proudového pole 

 

Z testování turbulentních modelů pro úlohu obtékání válce, byly vybrány tyto modely: 

Spalart Allmaras, k-  RNG a k-  SST model pro 2D úlohu; pro 3D úlohu byly vybrány tyto 
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modely: k-  SST, k-  SST SAS a LES WALE. Výsledky testování jsou zobrazeny na Obr. 7.4 

- odporový koeficient Cd, pro Strouhalovo číslo St jsou výsledky uvedeny v disertační práci. 

 

Obr. 7.4 Výsledky testování turbulentních modelů - odporový koeficient Cd 

Na Obr. 7.5 je na ukázku vyobrazena v programu ParaView hodnota okamžité rychlosti - 

U Magnitude pro 3D úlohu obtékání válce - turbulentní model k-  SST. 

 

Obr. 7.5 Rozložení okamžité rychlosti okolo válce - 3D úloha, OpenFOAM 
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7.2.8 Nastavení výpočtu akustické části úlohy 

 

Pro získání dat je v programu OpenFOAM použit soubor system/CurleAnalogy. Celý 

obsah tohoto souboru pro 2D a 3D úlohu je uveden v příloze disertační práce. Pro program 

Ansys Fluent se nastavení analogie provede v Setup - Models - Acoustics zatržením možnosti 

FW-H analogie. Numerickými výsledky jsou závislosti hladiny akustického tlaku SPL na 

frekvenci f. Výstupy budou porovnány s měřením (Obr. 7.3) v samostatné kapitole. 

 

 

7.2.9 Metodika výpočtu aeroakustické úlohy 

 

Samotný výpočet v programu OpenFOAM 3.0.x je spuštěn v shellu příkazem pisoFoam > 

*.log 2>&1 &. Příkaz pisoFoam spustí řešení samotné úlohy. Z důvodu řádově většího počtu 

buněk u 3D úlohy se jeví možnost paralelizace výpočtu jako velice vítaný nástroj pro významné 

urychlení výpočtu. Příklad pro spuštění paralelního výpočtu v programu OpenFOAM pro 

8 výpočetních jader je mpirun -np 8 pisoFoam -parallel > komega.log &. 

 

Pro program Ansys Fluent je nutné před samotným spuštěním výpočtu provést inicializaci 

v položce Solution Initialization. V položce Run Calculation je nastaven počet časových kroků 

- Number of Time Steps a velikost časového kroku - Time Step Size. V programu Ansys Fluent 

se možnost paralelizace výpočtu zadává v okně Fluent Launcher zatržením Processing 

Options - Parallel (Local Machine) a nastavením počtu jader. 

 

 

7.2.10 Postup vyhodnocení komplexní aeroakustické úlohy 

 

Pro vyhodnocení výsledků získaných numerickou simulací aeroakustické úlohy 

programem OpenFOAM jsou vytvořeny skripty s příponou *.gp. Tyto soubory automaticky 

vykreslí výsledky programem Gnuplot a grafy uloží do souboru *.pdf. Pro vyhodnocení 

aerodynamické části úlohy jsou vybrány časově průměrované rychlostní profily u a profily 

intenzity turbulence IT. Profily, získané matematickým modelováním programem OpenFOAM, 

jsou vyhodnoceny ve vzdálenostech 3×D a 4×D v programu ParaView (paraFoam -builtin).  

 

V programu Ansys Fluent je potřeba navzorkovaný akustický signál (akustický tlak), 

získaný FW-H analogií, zpracovat užitím FFT (Fast Fourier Transform) analýzy pomocí příkazu 

Run Calculations - Acoustic Signals - Write Acoustic Signals. Zpracované výsledky lze graficky 
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vyobrazit pomocí příkazu Plots - FFT - Process Receiver, pro podrobnější informace je popsán 

návod v literárních pramenech [22]. 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 potřeba definovat linie (přímky), kde se budou dané profily 

vyhodnocovat. Přímky pro jednotlivé profily lze vytvořit pomocí nástroje Surface - Line/Rake.  

 

 

7.3 Validace numerických a experimentálních výsledků 

 

Z porovnání časově průměrovaných profilů rychlosti u (3×D Obr. 7.6) a intenzity turbulence 

IT (disertační práce) získaných numerickými simulacemi 2D úlohy s experimentálním měřením 

vychází nejlépe k-  SST (Ansys Fluent i OpenFOAM), následně k-  RNG a Spalart Allmaras 

model. Frekvence f při první špičce (Obr. 7.3) charakterizuje frekvenci odtrhávání vírů fVS od 

obtékaného tělesa - a lze určit z této hodnoty Strouhalovo číslo St [5], [34]: 

SX

VS

u

lf
St


  (7.3) 

kde l představuje průměr válce dV = 0,02 m, člen uSX je rychlost na vstupu, uSX = 17,8 m∙s-1. 

 

Obr. 7.6 Rychlostní profily uX pro vzdálenost 3×D, 2D úloha 
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Obr. 7.7 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. 7.7. V Tab. 7.2 je vyhodnoceno Strouhalovo číslo St dle rovnice (7.3). 

Rozdíl frekvencí f získaných experimentálním měřením (index EXP) a matematickou simulací 

CFD kódem (index MM) je vyjádřena chybou f , která je definována dle rovnice: 

100



EXP

EXPMM
f

f

ff
 (7.4) 

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
 (7.5) 

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. 
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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 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. 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). Z porovnání rychlostních profilů uX (Obr. 7.8, pro 4×D 

je graf uveden v disertační práci) a profilů intenzity turbulence ITX (grafy jsou zpracovány 

v disertační práci) vychází nejlépe model k-  SST model, k-  SST SAS a model LES WALE. 

 

Obr. 7.8 Rychlostní profily uX pro vzdálenost 3×D, 3D úloha 
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Obr. 7.9 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 

(označen OF) a Ansys Fluent 16.2 (označen AF) a experimentálním měřením. V Tab. 7.3 je 

vyhodnoceno Strouhalovo číslo St (rovnice (7.3)). Z porovnání výsledků (Tab. 7.3) pro 3D 

simulaci obtékání válce vychází nejlépe model k-  SST SAS, LES WALE a k-  SST model. 

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 

Grafický výsledek měření hladiny akustického tlaku SPL pro aerodynamický tunel 

s vloženým válcem je na Obr. 7.3. Výsledky hladiny akustického tlaku SPL z 3D numerické 

úlohy (Obr. 7.9, Tab. 7.3) jsou svojí hodnotou blíže k experimentálnímu měření, než je tomu 

u výsledků z 2D úlohy (Obr. 7.7, Tab. 7.2). Lze tedy doporučit, pro přesnější modelování 

akustických vln generovaných prouděním okolo překážky, modelování „plné“ geometrie 

obtékaného tělesa. 
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7.4 Porovnání OpenFOAM 3.0.x a Ansys Fluent 16.2 

 

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) úlohy (Tab. 7.4).  

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 

 

 

8. Optimalizace tvaru obtékaného tělesa 

 

Aerodynamický hluk je generovaný tlakovými fluktuacemi na povrchu obtékaného tělesa, 

které způsobují odtrhávání turbulentní mezní vrstvy na tělese a tím generují turbulentní vírové 

struktury. To se projeví hlukem s výraznou špičkou při jedné frekvenci, většinou v řádech 

stovek Hz [10]. Optimalizace tvaru součásti spočívá v úpravě oblasti, kde médium začíná 

obtékat těleso a v místě kde se odtrhává vírová struktura od obtékaného tělesa. 

S jednoduchou tvarovou optimalizací pracuje Adjungovaný řešič programu Ansys Fluent. 

 

 

8.1  Adjungovaný řešič 

 

Diskrétní adjungovaný řešič je založen na diskretizovaném tvaru rovnic použitých v řešiči 

proudění [22]. Citlivost diskretizovaných rovnic tvoří základ pro výpočet citlivostní analýzy. Zde 

je adjungovaný řešič mnohem těsněji vázán na konkrétní implementaci původního řešiče. 

Z výše uvedených důvodů je diskrétní adjungovaný přístup přijat pro Ansys Fluent [22]. 

Adjungovaný řešič je metoda, která má určité omezení a je realizována na tomto základě [22]: 

 

 Proudění je definováno pro nestlačitelné laminární nebo turbulentní jednofázové proudění. 
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 Proudění je nutno řešit pro takové okrajové podmínky, aby úloha konvergovala. 

 Pro turbulentní proudění je použit předpoklad zmrazené turbulence. 

 Okrajové podmínky jsou pouze následujícího typu: 

- stěna, vstupní rychlost, výstupní tlak, 

- symetrie, rotační a translační periodické podmínky. 

 

Z řešeného 2D příkladu obtékání válce je ukázáno, jak citlivý je odpor na změny ve tvaru 

povrchu válce [22]. Odpor je ovlivněn výrazněji v případě, že válec je deformován v příčném 

směru proudění než 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 

[22]. Vzhledem k časové náročnosti výpočtů prezentovaných v předchozích kapitolách bude 

použití adjungovaného řešiče pro minimalizaci hluku předmětem řešení v dalších pracech. 

 

 

9. Shrnutí práce v oblasti modelování aeroakustických jevů 

 

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. Okrajové podmínky jsou získány měřením na vstupu do měřicí sekce 

aerodynamického tunelu pomocí žárového anemometru.  

 

Pro porovnání aerodynamické části pro 2D úlohu jsou sestaveny grafické závislosti profilů 

rychlosti u a intenzity turbulence IT. V tabulce (Tab. 7.2) jsou uvedeny hodnoty frekvence f 

a hladiny akustického tlaku SPL, které jsou získány matematickým modelováním 2D úlohy 

a experimentálním měřením. V tabulce (Tab. 7.3) jsou uvedeny hodnoty frekvence f a SPL 

které jsou získány modelováním 3D úlohy.  

 

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 jsou dosaženy modelováním „plné“ 3D geometrie. 
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10. Závěr a cíle disertační práce 

 

Disertační práce se zabývá možnostmi modelování akustických jevů. Hlavní část práce je 

zaměřena na matematické modelování aeroakustické úlohy pomocí programu OpenFOAM 

3.0.x - Curleho akustická analogie a programu Ansys Fluent 16.2 - Ffowcs-Williams 

a Hawkings analogie. Mezi dílčí cíle této disertační práce 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. 

 

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 úlohy a následně byla 

vyhodnocena veličina popisující akustické pole - hladina akustického tlaku SPL.  

 

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.  

 

4) Modelování obtékání součásti. 

 

Vzhledem ke složitosti matematických modelů 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, 
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intenzity turbulence za obtékaným tělesem. V souladu s experimentem byly definovány 

okrajové a počáteční podmínky. Po časově závislém výpočtu řady variant turbulentních 

modelů bylo provedeno vyhodnocení dané úlohy a numericky získané profily byly srovnány 

s měřením. Modely byly vyhodnoceny z hlediska kvality výsledků a času potřebného k výpočtu. 

 

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 – závislosti hladiny akustického tlaku SPL na frekvenci f.  

 

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 pro dosažení snížené hlučnosti bez 

nákladné optimalizace již vyrobené součásti. Dále je v této kapitole obecně popsána možnost 

tvarové optimalizace pomocí Adjungového řešiče programem Ansys Fluent.  

 

Z výše uvedeného seznamu lze konstatovat, že dílčí cíle disertační práce byly splněny. 

 

 

10.1 Přínos pro vědní obor 

 

Bude snahou prezentované výstupy řešení především v programu OpenFOAM aplikovat 

do vybraných průmyslových odvětví (automobilový, rotační stroje). Bylo provedeno několik 

měření žárovou anemometrií, měření mikrofonem a měření pomocí 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, letadel. U automobilů se může 

jednat o vnější a vnitřní hluk. V praktických úlohách řešení proudění v rotačních strojích lze 

dosažené výsledky také významně aplikovat při řešení optimálního tvaru lopatky. 
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10.3 Doporučení pro další výzkum 

 

V oblasti aerodynamického experimentálního měření pomocí žárové anemometrie je 

nutné standardizovat měřicí postupy pro měření jednodrátkovou a dvoudrátkovou sondou. 

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, automatizaci 

výsledků a především testovat získané poznatky na reálných aplikacích v průmyslu. 

 

 

11. Conclusion and aims of dissertation thesis 

 

The dissertation thesis deals with the possibilities of numerical modelling of acoustic 

phenomena. The main part of this thesis is focused on the numerical modelling of aeroacoustic 

task using OpenFOAM 3.0.x (Curle analogy) and program Ansys Fluent 16.2 - FW-H analogy. 

The component goals of this thesis 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. 

 

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 acoustic field of solved problem was 

performed, and subsequently quantity describing the acoustic field was evaluated - sound 

pressure level SPL. 
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3) The 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 measuring section. The 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 with inserted body. As 

a supplementary measurement, scanning by a laser Doppler vibrometer was performed. 

 

4) Modelling 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. In accordance with 

the experiment, the boundary and initial conditions were defined. After a time-consuming 

calculation of a number of turbulent model alternatives the evaluation of the task was 

performed and the numerically obtained profiles were compared with measurements. The 

models were evaluated in terms of quality of the results and the time required for calculation. 

 

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. 

 

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. 

 

From the above list, it can be stated that the particular goals were fulfilled. 
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11.1 Contribution of scientific discipline 

 

The presented outputs of the solutions, primarily in the program OpenFOAM, will certainly 

apply to the specified industries (automotive, rotating machine). Several measurements using 

hot-wire anemometry, the microphone and 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 and internal noise. In solving practical tasks of flow in rotating machines 

the achieved results can be also significantly applied to solving the optimal shape of the blades. 

 

 

11.3 Recommendations for further research 

 

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. 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 

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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