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Abstrakt: 

Diplomová práce je zaměřena na nalezení vhodné úpravy výstupní trysky 
jednoproudového motoru, na základě analýzy teplotního a rychlostního pole 
provedené pomocí CFD programu Fluent V6. 

Klíčová slova: 

CFD, proudový motor, teplotní a proudové pole, výstupní tryska 

Abstrakt – Anglicky: 

The diploma thesis describes search for propriate change of small jet engine exhaust, 
based on temperature and velocity flowfield analysis in CFD code Fluent V6. 

Klíčová slova - Anglicky 

CFD, jet engine, temperature and velocity flowfield, exhaust nozzle�

Bibliografická citace: 

HRADIL, J. Analýza teplotního a rychlostního pole za výstupní tryskou 
jednoproudového motoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 
inženýrství, 2008. 44 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Robert Popela, Ph.D.    



�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ:

Místopřísežně prohlašuji, že jsem byl, seznámen s předpisy pro vypracování 
diplomové práce a že jsem celou diplomovou práci, včetně příloh, vypracoval 
samostatně s použitím uvedené literatury. 

V Brně dne       23.05.2008                                           
Podpis 

…………………………. 
Jméno a Příjmení 



PODĚKOVÁNÍ: 

Na tomto místě bych rád poděkoval všem lidem, kteří přispěli k vypracování této 
diplomové práce. Především vedoucímu diplomové práce Ing. Robertu Popelovi, Ph.D. 
za zájem, odborné rady a připomínky a také za čas, který věnoval mému úsilí. 
Poděkování patří i všem mým blízkým za velkou podporu  

                                                            �

�

�



FSI VUT v Brně                                                                                         Letecký ústav
ANALÝZA TEPLOTNÍHO A RYCHLOSTNÍHO POLE ZA VÝSTUPNÍ TRYSKOU 

JEDNOPROUDOVÉHO MOTORU

V Brně   23.5.2008                                                                                          Jiří Hradil 

- 1 - 

Obsah�
1.) Úvod: .................................................................................................................................. 3�

2.) Nástroje: ............................................................................................................................. 4�

2.1) Softwarové prostředky: .................................................................................................. 4�

CATIA V3 P5R17 .............................................................................................................. 4�

ANSYS ICEM CFD 11.0 ................................................................................................... 4�

Fluent V6 .......................................................................................................................... 4�

2.2) Hardwarové prostředky: ................................................................................................ 4�

2.3) Postup řešení diplomové práce ..................................................................................... 5�

2.3.1) Vývojový diagram: .................................................................................................. 5�

3.) Kalibrační úloha: ................................................................................................................. 6�

3.1) Popis ............................................................................................................................. 6�

3.2) Geometrie DLR F4: ....................................................................................................... 7�

3.3) Výpočetní síť DLR F4: ................................................................................................... 7�

3.4) Simulace DLR F4:: ........................................................................................................ 8�

3.5) Závěr: .......................................................................................................................... 12�

4.) TJ 100 A ........................................................................................................................... 13�

4.1.) Stručná charakteristika výstupní soustavy.................................................................. 13�

4.2) Popis motoru TJ 100 A ................................................................................................ 13�

4.2) Geometrický model ..................................................................................................... 14�

4.3) Síť TJ 100 A ................................................................................................................ 15�

4.4) Simulace TJ 100 A ...................................................................................................... 15�

4.5) Závěr: .......................................................................................................................... 21�

5.) Návrh variant vnějšího tvaru motoru ................................................................................. 21�

5.1) Popis úlohy: ................................................................................................................. 21�

5.2) Geometrie variant motorů ............................................................................................ 21�

5.3) Postup tvorby sítě a zadání simulace variant .............................................................. 22�

5.4)Srovnání geometrie klíčových modelů motoru TJ 100 A .............................................. 22�

5.5) Varianta Flipper ........................................................................................................... 23�

5.5.1) Výstupní tryska ..................................................................................................... 24�

5.6) Analýzy teplotního pole za navrženou variantou: ........................................................ 24�

5.7) Závěr: .......................................................................................................................... 24�

6.) Komplet L-13 Blaník s TJ 100 A ....................................................................................... 25�

6.1) L-13 Blaník ..................................................................................................................... 25�



FSI VUT v Brně                                                                                         Letecký ústav
ANALÝZA TEPLOTNÍHO A RYCHLOSTNÍHO POLE ZA VÝSTUPNÍ TRYSKOU 

JEDNOPROUDOVÉHO MOTORU

V Brně   23.5.2008                                                                                          Jiří Hradil 

- 2 - 

6.1.1) Geometrický model ............................................................................................... 26�

6.2) Umístění motoru na Letoun ......................................................................................... 26�

6.2.1) Příklady konstrukčních řešení použitých na kluzácích .......................................... 27�

6.3) Geometrický model ..................................................................................................... 27�

6.4) Síť L-13 Blaník + TJ 100 A .......................................................................................... 27�

6.5) CFD simulace .............................................................................................................. 29�

6.5.1) Symetrická simulace L-13 Blaník s TJ 100 A ....................................................... 29�

6.5.2) Analýzy teplotního a rychlostního pole L-13 Blaník s TJ 100 A ............................ 29�

6.5.3) Analýzy teplotního a rychlostního pole L-13 Blaník s motorem Flipper ................ 31�

6.5.4) Srovnání výsledků simulace TJ 100 A s Flipperem na L-13 Blaník ...................... 32�

6.6) Závěr: .......................................................................................................................... 40�

7.) Závěr: ............................................................................................................................... 41�

Seznam použité Literatury ..................................................................................................... 42�

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... 43�

Seznam použitých symbolů ................................................................................................... 43�

Seznam příloh ........................................................................................................................ 44�



FSI VUT v Brně                                                                                         Letecký ústav
ANALÝZA TEPLOTNÍHO A RYCHLOSTNÍHO POLE ZA VÝSTUPNÍ TRYSKOU 

JEDNOPROUDOVÉHO MOTORU

V Brně   23.5.2008                                                                                          Jiří Hradil 

- 3 - 

1.) Úvod:
Cílem této diplomové práce je analýza teplotního a rychlostního pole za proudovým 

motorem. Na jejím základě budou navržení úpravy výstupní soustavy za účelem snížení 
teploty na svislé ocasní ploše. To vyžaduje zvládnutí problematiky CFD prostředků. 

Tento důležitý nástroj moderního designu je klíčem ke snižování nákladů na vývoj 
nových konstrukčních prvků i celých letounů. Díky výraznému pokroku ve výkonu hardwaru 
se CFD stává dostupnější, a tím pádem i čím dál tím oblíbenější metodou vývoje a výzkumu.  

Nespornou výhodou spojení parametricky zadavatelných softwarů je flexibilita 
modifikací konstrukce vedoucí k nalezení optimálního řešení. Tento virtuální proces je 
finančně výrazně levnější, odpadá nutnost stavby řady prototypů a jejich zkoušení 
v aerodynamických tunelech a při dnešním výkonu počítačů je i výrazně rychlejší než 
klasické postupy. 



�
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2.) Nástroje:

2.1) Softwarové prostředky: 

CATIA V3 P5R17  
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších CAD softwarů v průmyslu. Používá ho například i 

firma Boeing. Kromě zobrazené geometrie zachovává i kompletní postup tvorby. Změnou 
parametrů je tedy možné zpětně měnit výsledný model, což je podstatné při procesu 
optimalizace.  

ANSYS ICEM CFD 11.0 
Universální preprocesor. Dokáže parametricky vytvářet sítě složené z více druhů

elementů na jakoukoliv 2D a 3D geometrii.  

Fluent V6 
CFD software založený na metodě konečných objemů umožňuje analýzy proudění 

tekutin, převodu tepla a chemických reakcí (spalování). Tento procesor je založen na řešení 
nelineárních diferenciálních Navier-Stokesových pohybových rovnic, rovnice kontinuity a 
rovnic popisujících model turbulence.  

  

2.2) Hardwarové prostředky: 
Cluster  – Acheron0 – Acheron10  - 32bitové dvouprocesorové výpočetní jednotky Intel 

Xeon -  2,66GHz, 16GB sdílené paměti RAM 

PC – 64bitové dvoujádrové Core 2 Duo - 3,8GHz, 4GB RAM  
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2.3) Postup řešení diplomové práce 
 Postup je zobrazen ve vývojovém diagramu. Proces ladění výpočtu je procesem iteračním, 
neboť všechny použité nástroje mají nezanedbatelný vliv na případné komplikace při použití 
následujícího programu a finálně na kvalitu výsledků. 

2.3.1) Vývojový diagram: 

Blok činností v programu  

          Fluent V6 

Tvorba  geometrického 
modelu v programu 
CATIA 

Tvorba  výpočetní 
sítě v programu 
ICEM

Nastavení parametrů
výpočtu  

Zadání výpočtu na 
Cluster (PC) 

Kontrola konvergence 

ANO

Kontrola sítě

Vyhovuje Nevyhovuje 

Modifikace sítě

Modifikace 
geometrie  

NE

Modifikace 
parametrů  

Vyhodnocení 
výsledků

Výsledky odpovídají 
požadavkům 

Výsledky neodpovídají 
požadavkům 

Finální produkt 
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Parametry výpočtu stejné pro všechny úlohy: 

� Řešič:    Density based - explicit 
� Model turbulence: Spalart-Allmaras 
� Materiál:   Ideal-gas 
� Okarjové podmínky: Pressure-far-field (dále jen pff) 

     Wall 

3.) Kalibrační úloha:

3.1) Popis 
Vzhledem k faktu, že je simulace proudění tekutin založena na metodě konečných 

objemů, je ověření výsledků nezbytné. Jejich smysluplnost velice závisí na znalostech a 
zkušenostech zadavatele výpočtu. Je proto nutné postup řešení úlohy verifikovat. 

Řešení kalibrační úlohy proběhlo ve spolupráci s kolegy Ondřejem Lajzou a Michalem 
Šrůtkem. Důležitou částí naší činnosti bylo stanovení metodiky řešení CFD analýzy. 

Pro ověření správnosti postupu bylo použito srovnání získaných výsledků
s dokumentem AGARD advisory report no 303. Účelem AGARDu bylo setkání vedoucích 
osobností zemí NATO zabývajících se výzkumem a technologiemi spojenými s letectvím. 
Jedním z cílů bylo porovnání tří hlavních evropských aerodynamických tunelů. Testy se 
prováděly na modelu DLR F4, což je náhrada moderního transsonického dopravního letounu.  

Parametry modelu: 

Rozpětí  1,1713m 

Délka trupu   1,1920m 

XAC   0,5049m  

Plocha křídel  0,1454m2 

CSAT   0,1412m 

Obr. č. 1 model letounu DLR-F4
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3.2) Geometrie DLR F4: 
f Úpravy geometrie vedly k modelu složenému 

pouze ze spojité vnější plochy potřebné pro práci 
v programu ICEM. Pro import geometrie bylo 
nutné model uložit ve formátu igs. Další úprava se 
týkala tvorby ploch definujících okrajové 
podmínky. 

Obr. č. 3 Okrajové podmínky 

3.3) Výpočetní síť DLR F4: 

Obr. č. 4 Výpočetní síť DLR F4 

OP: Symetry OP: wall 

Obr. č. 2 Zadaná geometrie DLR F4

OP: pff, poloměr polokoule 
= 10x polorozpětí 
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Síť je tvořena elementy tvaru čtyřstěnu. Maximální velikost na povrchu křídla a části trupu u 
křídla je 100, zbytek povrchu má hodnotu maximální velikosti buňky 300. 

Pro zpřesnění výpočtu reálnějším zahrnutím mezní vrstvy bylo potřebné zhustit síť těsně nad 
povrchem prismatickými elementy. Pro srovnání vlivu na parametry letounu byly vytvořeny tři 
varianty sítí:    

1. Celá síť tvořena čtyřstěny    Název: bez prisem 

2. Na povrchu křídla prismy zbytek čtyřstěny    prismy křídlo   

3. Na povrchu celého letounu       prismy celé 

Výstupní soubor má formát msh 

3.4) Simulace DLR F4:: 
Okrajové podmínky volného proudu vzduchu 

Pressure-far-field: p 101325Pa 

   M 0,75 

   T 288.15K 

   Turbulent intensity  0,1% 

   Turbulent lenght scale  0,01m 

Výpočty proběhly při úhlu náběhu α = 0°

Obr. č. 5 Detail prismatických elementů na NH přechodu křídlo-trup
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Tunelová měření proběhla v NLR-HST, ONERA-S2MA a v DRA-8ft x 8ft DRA Bedford. 
Výsledky měření jsou prakticky totožné, jediný rozdíl je v momentové čáře. Momentová čára 
je převzata z tunelu ONERA S2MA. Data do grafů byla získána pomocí programu TechDig. 

model cl cd cm Počet buněk 

bez prisem 0,4286 0,0347 -0,2284 850481 

prismy křídlo 0,5431 0,0439 -0,1747 1205761 

prismy celé 0,5449 0,0434 -0,1733 1388521 

ONERA S2MA 0,4520 0,0284 -0,1058   

Tabulka č. 1 Naměřené hodnoty: 

Graf č. 1 Momentová čára 

                               . 

Graf č. 2 Vztlaková čára 
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Graf č. 3 Polára 

Jak je patrné z tabulky č. 2, výsledky simulace jsou řádově správné. Součinitel vztlaku se 
nejvíce přiblížil tunelovým měřením, což je obecně známý fakt. Součinitel odporu se shoduje 
méně, nectnost CFD. Zde se především projevuje vybraný model turbulence a kvalita sítě
náležející oblasti mezní vrstvy.  

Obr. č. 6 Příklad průběhu konvergence výpočtu 
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Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty: 
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Obr. č. 7 Zobrazení rozložení tlakového pole 

Obr. č. 8 Umístění tlakových senzorů
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Graf č. 4 Srovnání rozložení tlaku po profilu v řezu 6 

Typy souborů generovaných programem Fluent V6: 

cas – soubor obsahující nastavení výpočtu a vyhodnocení    
 dat – soubor obsahující vypočtená data 

3.5) Závěr: 
Z grafu vyplývá, že při použití prizmatických buněk na povrchu je možné dosáhnout poměrně
dobré shody s tunelovým měřením. Konkrétně při srovnání rozložení cp v řezu č. 6 (viz Obr. 
č. 8). Téměř identické rozložení je na spodní straně profilu. Horní strana je odlišná především 
v oblasti těsně za NH. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben nedostatečnou hustotou 
elementů právě v části NH a v následující zóně záporného tlakového gradientu.  

Pro zpřesnění výsledků by bylo vhodné modifikovat síť (obzvlášť u NH) a podle obecně
platného pravidla zvýšit počet elementů výpočetní sítě. 

Kalibrační úloha nám poskytla potřebné informace: 

� Je možné použít námi vybraný postup, který s dostatečnou přesností 
popisuje proudění vzduchu. 

� Klíčovým prvkem pro získání co nejpřesnějších výsledků je kvalitní 
výpočetní síť. 

� Poučila nás o časové náročnosti jednotlivých etap výpočtu a o možnostech 
jejich urychlení. 
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4.) TJ 100 A

Úkolem kapitoly o motoru TJ 100 A je analyzovat teplotní a rychlostní pole za tímto motorem. 

4.1.) Stručná charakteristika výstupní soustavy 

Výstupní soustava (tryska) je součást proudového motoru mající za úkol především odvádět 
výstupní plyny z motoru, měnit tlakovou a tepelnou energii plynů na kinetickou. Usměrňovat 
proud do potřebného směru a regulovat práci turbíny. 

4.2) Popis motoru TJ 100 A 

Motor je vyráběn firmou PBS Velká Bíteš, a.s. 

„ TJ 100 A je vylepšenou modifikací motoru TJ 100 C. I tato jednotka je charakterizována 
kompaktním designem, vynikajícím poměrem tah/hmotnost a nízkou spotřebou v dané 
výkonové kategorii. Od svého předchůdce přebírá klasickou konstrukci s radiálním 
kompresorem a prstencovou spalovací komorou, axiální turbínu a pevnou výstupní trysku. 
Integrovaný startér-generátor umožňuje spolehlivé startování na baterie 24V, dodávku 
energie do palubní sítě a dochlazování motoru po zastavení. Digitální řídící skříňka zajišťuje 
ovládání motoru a jeho diagnostiku.“          
- První brněnská strojírna Velká Bíteš : Divize letecké [cit. 2008-05-20]. Proudové 
motory.   Dostupný z WWW: < http://www.pbsvb.cz/dlt_motory.php> 

Technická data �� Parametry naměřené výrobcem   

��     

Tah max. 110 daN (247 lbf)   Jednotka sání výfuk 

Délka 625 mm (24.6 in) Hmotnostní tok kg/s 1,805 1,8397 

Vnější průměr 272 mm (10.7 in) Tlak Pa 73882 108367,1

Celková hmotnost 20,6 kg (45.4 lb) Teplota K 288,15 986,15 

Elektrický výkon 750 W; 28 V Hustota kg/m3   0,44581 

Palivo JET A-1, JP5, JP8 Průtokový součinitel -   0,96 

Spotřeba paliva min. 1,09 kg/daN/h (1,09 lb/lbf/h) Průměr m 0,112 0,098 

Olej 3 cST / 5 cST 
�

�� ��

Provozní podmínky 

Let 

Výška 0 - 8000 m (0 - 26000 ft) 

Rychlost < Mach 0,8 

Start 

Výška 0 - 4000 m (0 - 13000 ft) 

Rychlost < Mach 0,4 

Teploty -30 ~ +50 °C (-22 ~ +122 °F)
Obr. č. 9 Motor TJ 100 C 
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Původní motor TJ 100 A na obrázku č.10 bylo nutné pro účely testování letových výkonů na 
letounu L-13 Blaník upravit. Výrobce se rozhodl změnit trysku motoru z jednoduché na 
rozdvojenou (viz Obr. č. 11). Takto upravená výstupní soustava rozděluje proud zplodin, 
který by jinak směřoval přímo na SOP, na dva proudy mající se SOP vyhnout. 

4.2) Geometrický model 

Obr. č. 10 Model původní kapotáže motoru TJ 100 Obr. č. 11 Rozdvojená výstupní soustava 

Kombinací těchto modelů s cílem co nejpřesněji napodobit realitu z Obr. č.12  vznikl model 
na Obr. č.13.

Obr. č. 12 Motor TJ 100 A    Obr. č. 13 Model motoru TJ 100 A 
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4.3) Síť TJ 100 A 

Obr. č. 14 Výpočetní Síť motoru TJ 100 A s popisem okrajových podmínek 

Na požadované zjemnění sítě za výstupní částí byla použita funkce density. 

Výsledná výpočetní doména obsahuje 402 529 buněk. 

4.4) Simulace TJ 100 A 

Okrajové podmínky:  

Sání   - Outlet vent

Výstupní tryska - Mass flow inlet 

Okrajové podmínky volného proudu vzduchu: 

   M = 0,045 pro minimální rychlost letu 

   M = 0,204 pro maximální rychlost letu 

Výpočty proběhly při úhlech vybočení β = 0°, 3°, 5°, 7°

Simulace Motoru TJ 100 A i všech jeho navržených modifikací se uskutečnily na domácím 
PC, což bylo vzhledem k počtu elementů (400 000 až 500 000) a výkonu moderního 
dvoujádrového procesoru dostačující. 

OP: Outlet vent OP: Mass flow inlet OP: Wall 
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Obr. č. 15 Příklad průběhu konvergence výpočtu při zadávání parametrů fungujícího motoru 

Nalezení optimálního postupu při zadávání parametrů okrajových podmínek bylo velmi 
důležité. Po tomto výpočtu následuje celá řada dalších úloh se stejnými výkonnovými 
parametry. Model pracujícího motoru, zejména vliv hmotnostního toku výstupních plynů, měl 
značně negativní důsledky na stabilitu výpočtu. Jako nejvýhodnější se ukázal tento postup 
výpočtu: 

1. celý motor až do skonvergování s OP wall 
2. kapotáž s OP wall, sání s OP outlet vent a se zadáním konečných hodnot, výfuk 

s OP mass flow inlet a s postupným zvyšováním hmotnostního toku, teploty a 
intenzity turbulence až do plných hodnot. 
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Srovnání vlivu rychlosti letu na tok výfukových plynů: 

β = 0°,M = 0,204 (253km/h)   β = 7°,M = 0,204 (253km/h) 

Obr. č. 16 Zobrazení proudnic 

β = 0°,M = 0,045 (55km/h)    β = 7°, M = 0,045 (55km/h)   

Obr. č. 17 Zobrazení proudnic 

Z tohoto srovnání jednoznačně vyplývá, že nejnepříznivější důsledky na směřování proudu 
výtokových plynů bude mít případ při rychlosti letu M = 0,204 (253km/h). Při nižších 
rychlostech nemá nabíhající proud vzduchu tolik energie, aby dokázal nasměrovat výstupní 
plyny na SOP.   
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Jako další důkaz důležitosti výběru případu maximální rychlosti letu je níže uveden graf 

rozložení statické teploty při β = 0°, ve vzdálenosti 4,531m od počátku souřadného systému 
motoru ve směru osy motoru. Ten je u všech variant motorů volen ve středu plochy sání. 
Vzdálenost 4,531m odpovídá průsečíku osy motoru s NH SOP letounu L-13 Blaník, jak je
ukázáno na Obr. č. 55 

Obr. č. 18 Umístění úsečky pro vyhodnocení teplot 

Graf č. 5 Rozložení teplot 

Graf č. 6 Rozložení teplot 
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Rozložení teploty při ββββ = 0 deg ve vzdálenosti 4,531m
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Rozložení teploty při ββββ = 7 deg ve vzdálenosti 4,531m
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I v tomto případě se potvrdilo, že je vhodné uvažovat o režimu Vmax. Opět z důvodu 
předpokladu zvýšení teploty v oblasti SOP při vybočených letech. Ve všech následujících 
výpočtech proto bude použita pouze maximální rychlost letu. 

Definování rozložení řezů za motorem: 

Obr. č. 19 Umístění řezů

Následující obrázek ilustruje dostatečnou jemnost výpočetní sítě v oblasti výtokových plynů

Obr. č. 20 Rychlostní pole na pozadí výpočetní sítě
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Obr. č. 21 Teplotní pole za motorem TJ 100 A 

Obr. č. 22 Rychlostní pole za motorem TJ 100 A 

Vzhledem ke značné podobnosti zobrazení teplotního a rychlostního pole budou dále 
předkládány pouze analýzy teploty. Rychlostní analýzy budou obsaženy v příloze. 
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4.5) Závěr: 
 Výsledkem této kapitoly je zobrazení teplotního (Obr. 21) a rychlostního (Obr. 22) pole, dále 
pak výběr rychlosti letu (proudu vzduchu) kritické na vybočené lety a získání postupu pro 
zadávání výpočtů s vlivem pracujícího motoru a ověření kvality výpočetní sítě. 

  

5.) Návrh variant vnějšího tvaru motoru

5.1) Popis úlohy:  
Cíle:  - snížit teplotu v ose motoru 

 - rozšířit oblast nízkých teplot 

Změny tvaru průřezu výstupních trysek z kruhu na elipsu předpokládaly pozitivní efekt 
zmenšení minimálního průřezu na ochlazení výstupních plynů. 

Změny polohy průřezu výstupních trysek směrem od osy motoru předpokládaly přínos 
v rozšíření oblasti nízkých teplot. 

Další možností, jak příznivě ovlivnit proudění za motorem, by bylo zvětšení úhlu vybočení 
průřezu výstupních trysek směrem od osy motoru. Tato možnost byla zavrhnuta vzhledem 
k snížení dopředného tahu motoru. Naopak byla prozkoumána varianta zmenšení odklonu 

trysek z 10° na 9°. 

5.2) Geometrie variant motorů
Názvy variant:   

Flipper, Placka 9 

Ovál 

Elipsa 

Poslední návrh 

Ledvina 

Obr. č. 23 Pohled na zadní stranu modelů navržených variant
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5.3) Postup tvorby sítě a zadání simulace variant 
 Je shodný s případem TJ 100 A, a proto se jím nebudeme dále zabývat. 

Graf č. 7 Rozložení teplot po úsečce protínající NH 

Z tohoto srovnání byla jako nejvhodnější vybrána varianta Flipper s úhlem směrování 
výstupních plynů 10 stupňů. A to vzhledem k jednoduchému designu a výrazně nižším 
teplotám v zóně NH SOP (276,3K) splňuje taktéž podmínku na rozšíření oblasti nízkých 
teplot. 

5.4)Srovnání geometrie klíčových modelů motoru TJ 100 A 

Okrová – Motor TJ 100 A pro L -13 
Vínová  – Původní kapotáž TJ 100 A 
Modrá   – Varianta Flipper 
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Rozložení statické teploty při 0deg ve vzdálenosti 4,531m
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Obr. č. 24 Celkový pohled na klíčové varianty
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Obr. č. 25 Horní pohled na klíčové varianty 

5.5) Varianta Flipper 
Navržená varianta zachovává úhel odklonu ploch výstupní trysky 10°. 

Obr. č. 27 Model varianty Flipper 

Obr. č. 26 Zadní pohled na klíčové varianty

Modifikovaná část plynule navazuje 
na část převzatou z modelu motoru 
TJ 100 A. Koncová plocha kolmá 
na osu motoru uzavírá dutinu 
motoru. Je vytvořena pro potřeby 
uzavření výpočetní domény, na 
reálném motoru se předpokládá její 
absence. Vzniklý otvor bude sloužit 
k odvětrávání ohřátého vzduchu 
z oblasti obslužných systémů
motoru.  
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5.5.1) Výstupní tryska 

Obr. č. 28 Model modifikované výstupní trysky

5.6) Analýzy teplotního pole za navrženou variantou: 

Obr. č. 29 Teplotní pole za motorem 

5.7) Závěr: 
Analýza teplotního pole navržené varianty jasně dokazuje zlepšení požadovaných vlastností 
ve všech bodech. 

Modifikovaná výstupní tryska je navržena 
tak, aby pro její zástavbu nebylo nutné 
provádět úpravy na žádné části vlastního 
motoru. Při návrhu bylo snahou 
minimalizovat negativní důsledky oddálení 
výstupních ploch co nejmenším povrchem 
trysky a přibližným zachováním 
průřezových charakteristik.    
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6.) Komplet L-13 Blaník s TJ 100 A

6.1) L-13 Blaník

L-13 Blaník je jedním z nejúsp�šn�jších 
�eských letoun�. Tento dvoumístný 
celokovový tandemový v�tro� je ur�en 
p�edevším pro pilotní výcvik.  

Obr. �. 31 Muška L-13 Blaník 

Letové vlastnosti: 

Klouzavost    28 

Nejmenší klesavost   0,82m/s 

Nep�ekro�itelná rychlost  253km/h 

Maximální rychlost v poryvu 145km/h 

Maximální rychlost v aerovleku 140km/h 

Minimální rychlost   55km/h 

Hmotnosti a zatížení: 

Prázdná hmotnost  307kg 

Maximální vzletová hmotnost 500kg 

Maximální plošné zatížení 26,0kg/ m
2 

Obr. �. 30 L-13 Blaník v tradi�ních 
barvách
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6.1.1) Geometrický model 
Model byl vytvořen podle výrobních výkresů letounu L-13 SE Vivat, který má shodná křídla, 
zadní část trupu a ocasní plochy. Přední část trupu byla vytvořena podle výkresu, jež byl 
součástí dokumentace letounu L-13 SE Vivat 

Obr. č. 32 Model L-13 Blaník 

6.2) Umístění motoru na Letoun 
Letoun L-13 s proudovým motorem vznikl z důvodů testování vlastností motoru TJ 100 A. 
Díky dostupnosti L-13 Blaník je tato varianta finančně výhodná. Umožňuje levné měření 
letových parametrů motorů a to zejména za extrémních teplot v extrémních výškách. 

Obr. č. 33 Fotografie L-13 Blaník s motorem TJ 100 A 
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6.4) Sí� L-13 Blaník + TJ 100 A  

Povrchová sí� se skládá z velkého množství r�zn� velkých element�. Volba t�chto velikostí je 
spolu s vhodnou geometrií klí�ová v procesu generování bezchybné výpo�etní sít�. Jedním 
z pravidel pro výb�r velikostí povrchových element� je rádius zak�ivení. �ím menší rádius, 
tím menší se volí elementy.  

Povrchová sí� se skládá z velkého množství r�zn� velkých element�. Volba t�chto velikostí je 
spolu s vhodnou geometrií klí�ová v procesu generování bezchybné výpo�etní sít�. Jedním 
z pravidel pro výb�r velikostí povrchových element� je rádius zak�ivení. �ím menší rádius, 
tím menší se volí elementy.  

Modifikace sít� vynucené divergencí výpo�tu CFD, nereálností výsledk� �i jen pot�ebou 
zvýšení rozlišení v d�ležitých místech op�t vedou k snižování velikosti element�. 

Obr. �. 37 Výpo�etní sí� L-13 s TJ 100 A
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Pro zajišt�ní pot�ebné kvality výpo�etní sít� v oblasti ovlivn�né výstupními plyny byla použita 
funkce density definovaná p�ímkami. Její vliv je jasn� patrný na Obr. �. 37

Samoz�ejmostí je implementace prismatických bun�k lépe postihujících mezní vrstvu. 

Pot�eba analýzy vybo�ených let� znemož�uje použití okrajové podmínky symetrie.  

Všechny tyto kroky vedou k zvyšování po�tu element� výpo�etní sít�, což má za následek 
prodlužování doby výpo�tu úlohy. 

6.5) CFD simulace 
Postup �ešení CFD analýzy je totožný s postupem �ešení TJ 100 A. 

6.5.1) Symetrická simulace L-13 Blaník s TJ 100 A 
Tento krok byl zvolen s ohledem na komplikovanost a �asovou náro�nost tvorby bezchybné 
výpo�etní domény. Použitím symetrické úlohy (jen polovina celé sí��) bylo dosaženo 
významné úspory �asu jak p�i tvorb� sít�, tak p�i samotném výpo�tu. Také se potvrdila 
správnost postupu zadávání okrajových podmínek pracujícího motoru z kapitoly 4.4). 

Výpo�etní doména obsahuje 1 573 005 element�. 

Obr. �. 38 Teplotní pole v rovin� symetrie 

Záv�r: Výsledné rozložení teplot odpovídá p�edstav�. Použitý postup se osv�d�il. 
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6.5.2) Analýzy teplotního a rychlostního pole L-13 Blaník s TJ 100 A 

Výpo�etní doména obsahuje 3 146 027 element�. Vysoký po�et bun�k znamenal 
prodloužení doby výpo�tu. P�i použití 4 výpo�etních uzl� školního Clusteru, trval výpo�et 
1000 iterací p�ibližn� 8 hodin. Pro kompletní analýzu v�etn� p�ípad� vybo�ených let� bylo 
pot�eba spo�ítat 21 000 iterací. Nutno podotknout, že konvergen�ní proces neprobíhal 
jednoduše.  

Dalším d�sledkem vysokého po�tu element� jsou problémy p�i vyhodnocování takto 
rozsáhlého výpo�tu. 32bitový opera�ní systém Windows XP je schopen p�i�adit maximáln�
2GB pam�ti RAM. P�i na�tení soubor� cas a dat se obsazení pam�ti pohybuje p�ibližn�
kolem hodnoty 1,9GB. P�i používání nástroj� pro vyhodnocení úlohy v programu Fluent V6 
se tak �asto stane, že celý program zkolabuje a vypne se. 
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Výb�r kritických úhl� vybo�ení byl proveden na základ� posouzení následujících obrázk�
rozložení teploty na SOP.  

Obr. �. 38    β = 0°     Obr. �. 39    β = 3°

Obr. �. 40    β = 5°     Obr. �. 41    β = 7°

Pro TJ 100 A je kritický úhel vybo�ení β= 5°. 
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6.5.3) Analýzy teplotního a rychlostního pole L-13 Blaník s motorem Flipper 

Tento poslední výpo�et prob�hl p�i použití všech získaných zkušeností bez problém�.  

Velikost výpo�etní domény narostla na 3 553 212 bun�k. Na výpo�et byly použito 6  
výpo�etních jednotek Acheron. 

Výb�r kritických úhl� vybo�ení byl proveden podle stejného pravidla jako u TJ 100 A. 

Obr. �. 42   β = 0°     Obr. �. 43   β = 3°

Obr. �. 44   β = 5°     Obr. �. 45   β = 7°

I pro variantu s modifikovaným motorem Flipper je kritický úhel vybo�ení β= 5°. 
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6.5.4) Srovnání výsledk� simulace TJ 100 A s Flipperem na L-13 Blaník 

Už z kapitol 6.5.3) a 6.5.4) vyplývá p�ínos navržené modifikace motoru. 

����������	
�������������

Srovnání obou variant pomocí zobrazení rozložení teploty v rovin� procházející osou motoru. 

Porovnány budou v p�ípadech β= 0°, 5°. 

  
   
  

Obr. �. 46                                                    
Rozložení teploty        
Varianta TJ 100 A                     
p�i β = 0°

  

Obr. �. 47      
Rozložení teploty        
Varianta Flipper                     
p�i β = 0°
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Obr. �. 48  
Rozložení teploty        
Varianta TJ 100 A                                 
p�i β = 5°  

Obr. �. 49            
Rozložení teploty        
Varianta Flipper               
p�i β = 5°

Z uvedených obrázk� není patrné, která varianta dosahuje lepších parametr�. 

�erné oblasti p�ímo za tryskou jsou oblasti s vyšší teplotou, než jakou obsahuje spektrum. 
�erná oblast ve tvaru profilu pat�í SOP. 
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Pro ujasn�ní názoru na vhodn�jší variantu budou uvedeny výstupy z programu  Fluent V6, 
používající funkci Iso-Surface, tedy plochy ohrani�ující zóny stejné hodnoty daného 
parametru. 

Obr. �. 50                                                    
Iso-Surface 325K        
Varianta TJ 100 A                     
p�i β = 0°

Obr. �. 51                       
Iso-Surface 325K     
Varianta Flipper                      
p�i β = 0°    
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Obr. �. 52             
Iso-Surface 325K        
Varianta TJ 100 A                     
p�i β = 5°

  

Obr. �. 53             
Iso-Surface 325K     
Varianta Flipper                      
p�i β = 5°     
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P�i použití Iso-Surface se ukázala jako výhodn�jší varianta Flipper, zárove� byla od�vodn�na 
nepr�kaznost zobrazení teplot na rovin� procházející osou motoru. Je zap�í�in�na srázovým 
úhlem. Oblast maximálních teplot se proto nachází pod touto rovinou. 

Obr. �. 54 Vliv srázového úhlu na výtokové plyny 

���������������������������

Srovnání obou variant pomocí zobrazení rozložení rychlosti v rovin� procházející osou 
motoru je obsahem p�ílohy �. 1  

U rychlostní analýzy není použita funkce Iso-Surface, nebo� nepodává použitelnou informaci. 
To je zp�sobeno zm�nami rychlosti nad letounem.  
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Tato analýza má poskytnout p�edstavu o rozložení cp na SOP, v místech p�sobení 
výtokových plyn� ovlivn�ných srázovým úhlem 

Obr. �. 55 Model ozna�ující polohu �ez�

Jednotlivé roviny �ez� jsou od se navzájem vzdáleny 100mm.  

Zna�ení: z3 je nejnižší rovina  z = 335,5mm 

  Z8 je nejvyšší rovina z = 835,5mm (rovina obsahuje osu motoru) 



FSI VUT v Brn�                                                                                         Letecký ústav
ANALÝZA TEPLOTNÍHO A RYCHLOSTNÍHO POLE ZA VÝSTUPNÍ TRYSKOU 

JEDNOPROUDOVÉHO MOTORU

V Brn�   23.5.2008                                                                                          Ji�í Hradil 

- 39 - 

Graf �. 8 Rozložení cp  motor TJ 100 A 

Rozložení sou�initele tlaku v jednotlivých jasn� ukazuje nár�st hodnot cp sm�rem k povrchu 
trupu. Tento jev vysv�tluje zpomalování proudu vzduchu vlivem trupu. Jediným 
pozorovatelným vlivem  proudu rychlých výfukových plyn� je nepatrné snížení cp v oblasti NH 
dokázané �ezem 7. 

Graf �. 9 Rozložení cp  motor Flipper 

Navržená varianta vykazuje stejný trend p�sobení trupu. Jen v �ezu z6 došlo k zm�n�
rozložení na NH, pravd�podobn� v d�sledku zpomalení proudu vzduchu. 
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6.6) Záv�r: 

Výsledky simulací kompletu L-13 Blaník s variantami motor� TJ 100 A a Flipper popisují 
teplotní a rychlostní pole za t�mito motory v interakci s letounem. Navržená varianta 
prokázala zlepšení teplot dosahovaných na SOP.  

Maximální teploty byly odm��eny z výstup� teplotních analýz na SOP (6.5.2, 6.5.3 

TJ 100 A Flipper rozdíl teplot 

β [�] T [K] T [°C] T [K] T [°C]  [°C] [%] 

� 311 38 295 22 16 42,11 


 326 53 316 43 10 18,87 

� 335 62 331 58 4 6,45 

� 331 58 325 52 6 10,34 

Tabulka �. 3 Maximální teploty 

Z tabulky �. 3 vyplývá, že p�ínos navržené varianty Flipper je výrazný p�edevším p�i p�ímém 
letu. P�i kritickém úhlu vybo�ení β = 5° jsou rozdíly mezi variantami nejmenší.  
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7.) Záv�r:

V diplomové práci byl vytvo�en CFD model vn�jšího obtékání pracujícího proudového 
motoru. S jeho použitím byla provedena analýza teplotního a rychlostního pole. 

Pomocí kalibra�ní úlohy byl verifikován postup jednotlivých etap výpo�tu, použité modely a 
parametry. Spolupráce s kolegy diplomanty p�i �ešení této úlohy vedla k relativn� hlubšímu 
porozum�ní problematiky aerodynamických simulací a ukázala se jako velmi podn�tná.  

P�i tvorb� CFD modelu pracujícího proudového motoru byla itera�ním postupem nalezena 
ideální posloupnost zadávání parametr� sání a výfuku. Dalším bodem bylo definování 
okrajových podmínek d�ležitých pro zjišt�ní nejnep�ízniv�jšího vlivu na rozložení teploty a 
rychlosti za tryskou motoru. Výsledky simulace poskytly podklady pro návrhy modifikací. 
Úvahy vedly k vytvo�ení šesti variant výstupní soustavy motoru TJ 100 A. Na základ�
srovnání vlastností t�chto variant byla vybrána ta s názvem Flipper. Vyniká zejména 
dosažením nejnižších teplot v oblasti náb�žné hrany svislých ocasních ploch p�i zachování 
jednoduchosti vn�jšího tvaru. Vybraná varianta byla dále srovnána s p�vodním modelem, a 
to z hlediska interakce fungujícího motoru s letounem L-13 Blaník. Simulace prokázaly 
pozitivní vliv úprav výstupní soustavy na snížení teplot exponované svislé ocasní plochy 
v celém rozsahu p�ípad� vybo�ených let�.  

P�i �ešení analýzy teplotního a rychlostního pole za pracujícím jednoproudovým motorem 
bylo, krom� dosažení samotných výsledk�, zásadní i zvládnutí problematiky CFD simulace.  
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P�íloha 1 

Rychlostní analýza 

P�ípady s nulovým úhlem vybo�ení 

�

Obrázek �. 1 
Rozložení rychlosti        
Varianta TJ 100 A                     

p�i β = 0°
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Obrázek �.2 
Rozložení rychlosti        

Varianta Flipper    �����
p�i β = 0°
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P�ípady s úhlem vybo�ení 5°
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Obrázek �. 3 
Rozložení rychlosti        
Varianta TJ 100 A                     

p�i β = 5°
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Obrázek �. 4 
Rozložení rychlosti        

Varianta Flipper                      
p�i β = 5°
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P�íloha 2 

Teplotní analýza – Iso-Surface – dopln�ní 

P�ípady s nulovým úhlem vybo�ení 

�

�

Obrázek �. 5   
Tmax   
Iso-Surface   311K     
Varianta TJ 100 A                     

p�i β = 0°
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Obrázek �. 6  
Tmax   
Iso-Surface   297K    

Varianta Flipper                         
p�i β = 0°
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P�ípady s úhlem vybo�ení 5°

�

�

Obrázek �. 7   
Tmax   
Iso-Surface   328K     
Varianta TJ 100 A                     

p�i β = 5°
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Obrázek �. 8  
Tmax   
Iso-Surface   323K    

Varianta Flipper                         
p�i β = 5°


