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Abstrakt
V této práci je popsán nový přístup k výpočtovému modelování dynamických vlastností
elastických těles nacházejících se v nestlačitelné viskózní neproudící tekutině. Výpočet je
založen na určení konstantních přídavných účinků (přídavná hmotnost a přídavné tlu-
mení), které jsou vloženy do modelu tělesa a nahrazují působení tekutiny. Je při tom
využito běžných komerčních výpočtových programů. Jeho podstatou je stanovení dvou
tlakových polí v tekutině. Jedno pro případ pohybu tělesa jednotkovým zrychlením a
druhé pro pohyb jednotkovou rychlostí. Ze silového působení těchto polí na těleso jsou
následně určeny přídavné účinky. V praxi se ovšem ukázalo, že pro určování přídavného
tlumení se bude nutné odchýlit od předpokladů lineárního proudění a použít model ne-
lineární (Navier-Stokesova rovnice ve formě ALE). Pak je vypočtené přídavné tlumení
platné pouze pro případ kmitání s předem zvolenou amplitudou.

Summary
New approach for computational modeling of the dynamic behavior of elastic body im-
mersed in incompressible viscous stagnant fluid is described in this work. It is based on
determination of added effects (added mass and added damping). This effects are inserted
into computational model and it replace influence of the fluid. Commonly used commer-
cial computational software may be used. Approach is based on assumption appropriate
for the linear flow. Two pressure field are determined. One for movement of the unite
acceleration of the fluid boundary and the second for unite velocity. Nonlinear model
(Navier-Stokes equation in ALE form) had to be used for determination of the added
damping, hence results are valid only for pre-selected amplitude of vibration.
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Použité označení
λ [rad s−1] koeficient tlumení
μ Poissonův poměr
ν [m2 s−1] kinematická viskozita
ρ [kg m−3] hustota
Ω [rad s−1] úhlová frekvence
Ω1 [rad s−1] úhlová frekvence odpovídající první vlastní frekvenci

ae [m s−2] volené zrychlení
a [m s−2] vektor zrychlení
ax [m s−2] složka vektoru a
ay [m s−2] složka vektoru a
az [m s−2] složka vektoru a
an [m s−2] zrychlení ve směru normály
A2 matice přídavných účinků v transformovaných souřadnicích
B [Ns m−1] matice tlumení
Badd [Ns m−1] přídavné tlumení
Bgl [Ns m−1] globální matice přidavného tlumení
bxx [Ns m−1] složka matice Az

bxy [Ns m−1] složka matice Az

bxz [Ns m−1] složka matice Az

c [m s−1] vektor rychlosti
cn [m s−1] rychlost ve směru normály
cs [m s−1] rychlost zvuku
cx [m s−1] složka vektoru rychlosti
cy [m s−1] složka vektoru rychlosti
cz [m s−1] složka vektoru rychlosti
d hodnota definovaná vztahem (A.3)
D [Pa] matice
e základ přirozených logaritmů
E [Pa] Modul pružnosti v tahu
f [N ] vnější síly
fb [N ] tlumící síla
fbx [N ] složka vektoru fb
fby [N ] složka vektoru fb
fbz [N ] složka vektoru fb
fm [N ] síla urychlující tekutinu
fmx [N ] složka vektoru fm
fmy [N ] složka vektoru fm
fmz [N ] složka vektoru fm
fz [N ] vektor síly v transformovaných souřadnicích
g [Pa] vektor obsahující hodnotu tlaku v jednotlivých bodech sítě
H [m] výška nádoby
H matice
i bázový vektor
j bázový vektor



POUŽITÉ OZNAČENÍ

k bázový vektor
K [N m−1] matice tuhosti
ko [Pa] modul objemové pružnosti
k1 koeficient polynomu
k2 koeficient polynomu
k3 koeficient polynomu
k4 koeficient polynomu
km tuhost výpočtové sítě
kons1 volený parametr algoritmu
kons2 volený parametr algoritmu
L [m] celková délka prutu
L matice
M [kg] matice hmotnosti
Madd [kg] přídavná hmotnost
Mgl [kg] globální matice přidavné hmotnosti
mxx [kg] složka matice Az

mxy [kg] složka matice Az

mxz [kg] složka matice Az

n normálový vektor
nn počet uzlů sítě tekutiny na rozhranní γ
p [Pa] tlak
p0 [Pa] tlak tekutiny příslušný zrychlení
ṗ první derivace tlaku podle času
p̈ druhá derivace tlaku podle času
q [Pa] tlak tekutiny příslušný rychlosti
Q matice
R [N] vektor obsahující hodnoty zobecněné síly
R1 [m] poloměr prutu
R2 [m] poloměr nádoby
S [m2] plocha
t [s] čas
t [s] vektor obsahující čas odpovídající maximům amplitud
T21 transformační matice
ts [m] tloušťka stěny prutu
u [m] lokální maximum odezvy
u [m] vektor posunutí
u̇ [m s−1] rychlost
ü [m s−2] zrychlení
ue [m] amplituda kmitání
up [m] počáteční amplituda signálu
ux [m] složka vektoru u
uy [m] složka vektoru u
uz [m] složka vektoru u
um [m] posunutí vztažné soustavy
ve [m s−1] volená skalární rychlost
v [m s−1] vektor rychlost pohybu hranice
vx [m s−1] složka vektoru v

iv



POUŽITÉ OZNAČENÍ

vy [m s−1] složka vektoru v
vz [m s−1] složka vektoru v
ŵ vektor obsahující složky vlastního vektoru příslušné danému bodu
x [m] souřadnice v kartézké soustavě
x [m] vektor polohy
y [m] souřadnice v kartézké soustavě
z [m] souřadnice v kartézké soustavě

Jiná označení

γ hranice oblasti tekutiny přiléhající k tělesu
Γ hranice oblasti tekutiny nepřiléhající k tělesu

a skalá
a vektor
A matice

· skalární součin vektorů
× vektorový součin
∇ gradient
∇· divergence
∇2 Laplaceův operátor
∂

∂n
derivace libovolné veličiny ve směru n

v



1 ÚVOD
Pohyb tělesa (nebo soustavy těles) lze výpočtově popsat pohybovou rovnicí. Ta vy-

jadřuje rovnováhu setrvačných, elastických a vnějších sil. Působením těchto sil může do-
cházet k pohybu. Tento výpočtový model pak určuje sérii frekvencí, pro které amplitudy
tohoto pohybu rostou nade všechny meze. Tyto frekvence se nazývají vlastní frekvence. V
praxi ovšem ke zvětšení amplitud do nekonečna nedochází, protože působí ještě jeden jev
a tím je tlumení. Jedná se o disipaci energie a to přímo v materiálu nebo vnějšími příči-
nami. I to lze zahrnout do pohybové rovnice kterou pak popisujeme tlumené kmitání.
Zohledněním tlumení v modelu se frekvence, při kterých dochází k lokálnímu extrému
velikosti amplitudy, mírně sníží a amplitudy nabývají konečných hodnot. Takovýmto mo-
delem se obvykle popisuje dynamické chování reálných těles.
Způsobů zahrnutí tlumení do výpočtového modelu je celá řada. Je výhodné ho vy-

jadřovat například ve formě proporcionálního útlumu a to z důvodu výhodnosti při ma-
tematickém řešení. V tomto případě se zavádí dva koeficienty α a β kterými je určena
úměra mezi velikostí tlumení a maticí hmotnosti respektive tuhosti v pohybové rovnici.
Toto vyjádření je široce využíváno v případech, kdy je tlumení v modelu určeno na zá-
kladě experimentu. Toho se v praxi využívá velice často, protože výpočtově modelovat
konkrétní členy způsobující disipaci energie v reálných soustavách bývá velice obtížné až
nerealizovatelné.
Řešení lineární pohybové rovnice lze provést v časové, nebo frekvenční oblasti. Ob-

vykle se řeší dva případy a to volné kmitání a vynucené kmitání. V prvním případě jsou
vnější síly považovány za nulové a v druhém se harmonicky mění s frekvencí stejnou
jako je frekvence kmitání buzeného tělesa. Řešení v obou případech je pak provedeno
za předpokladu, že veličiny popisující stav tělesa se harmonicky mění danou frekvencí.
Výsledkem jsou vlastní čísla (odpovídají vlastním frekvencím) a vlastní tvary kmitání,
nebo velikost amplitudy příslušné dané frekvenci buzení. V případě tlumené (nekonzerva-
tivní) soustavy je takovéto řešení možné provést převodem do stavového prostoru (snížení
řádu diferenciální rovnice). Vlastní čísla pak mají nenulovou reálnou část, která odpovídá
tlumení.
Řešení v časové oblasti se provádí v jednotlivých časových krocích. Podle typu dis-

kretizace času je možné jej rozdělit na řešení explicitní a implicitní. Je takto možné řešit
přechodové kmitání, kdy má pravá strana rovnice (vnější síly) libovolný tvar a kmitání
není harmonické. V tomto případě je téměř vždy nutné numerické řešení. Výsledkem jsou
veličiny popisující pohyb tělesa v průběhu času.
Schopnost výpočtově určit dynamické vlastnosti má v technické praxi velký význam.

Pokud totiž reálný stroj bude delší dobu kmitat v oblasti svých vlastních frekvencí může
dojít k jeho poškození nebo dokonce totální destrukci. Tomu předcházíme tak, že frek-
vence vnějšího buzení (například otáčkové frekvence) stanovujeme mimo tyto nebezpečné
oblasti. I tak se jim ovšem nelze zcela vyhnout. Výpočtové modelování má proto značný
význam pro zefektivnění konstruování nových strojů nebo pro úpravu strojů stávajících.
Na dynamické vlastnosti mají kromě vlastností tělesa vliv i jeho vazby k okolí a pro-

středí, ve kterém se nachází. Jejich působení se do výpočtových modelů může zohledňovat
buďto na pravou nebo levou stranu pohybové rovnice. Na pravou stranu se působení zo-
hlední ve formě vnějších sil. Použití tzv. přídavných účinků (zohlednění na levou stranu
pohybové rovnice) je výhodnější. Tento přístup vyžaduje, aby vnější působení šlo vyjádřit
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ÚVOD

úměrně poloze, rychlosti a zrychlení tělesa. Pak je možné použít standardní metody řešení
ve frekvenční oblasti, což výrazně zrychluje výpočet a usnadňuje vyhodnocení výsledků.
Zohlednění vlivu okolí na dynamické vlastnosti ve formě přídavných účinků je dáno

spíše historickým vývojem, kdy neexistovaly metody ani prostředky pro komplexní mo-
delování chování složitějších soustav (přímá numerická integrace pohybových rovnic s
modelem okolí), což už dnes částečně neplatí. Mnoho vazeb k okolí i prostředí, ve kterém
se těleso nachází totiž ve formě přídavných účinků vyjádřit nelze, nebo lze pouze za cenu
značného zjednodušení reálného chování, což se také často využívá. Ostatně jakýkoli mo-
del reálné soustavy je vždy zjednodušený výběr jejích podstatných vlastností a jde pouze
o to do jaké míry je tento model schopen poskytovat výsledky odpovídající reálnému
chování, popřípadě jak moc je pro nás případná odchylka významná.
Použití přídavných účinků má stále značné výhody, kterými jsou jednoduchost (vý-

počtová nenáročnost), spolehlivost dosažení věrohodných výsledků, a také značná úspora
času. Uplatní se také v případech, kdy není použití přímé integrace v časové oblasti
vhodné.
Jedním z technicky důležitých případů je ten, kdy je pohybující se elastické těleso1 čás-

tečně (nebo úplně) obklopeno tekutinou. Pokud se těleso v tekutině pohybuje způsobuje
současně i pohyb tekutiny. Tento její pohyb vyvolává tlakové změny v tekutině a zpětné
působení tekutiny na těleso. Tekutina pak zapříčiní změnu jeho dynamických vlastností.
Je-li tekutina neviskózní a rychlost jejího proudění je malá vyvolá její působení tak-

zvaný efekt přídavné hmotnosti. Pokud tekutina proudí nebo je viskózní je zohlednění
jejího vlivu poněkud komplikovanější. V případě proudící tekutiny je možné považovat
její proudění za nevířivé a zohlednit její působení ve formě přídavné hmotnosti a přídavné
tuhosti. Přídavné tlumení lze získat popisem viskózní tekutiny pomocí Navier-Stokesovy
rovnice, se zanedbáním konvektivního členu.
Tyto zjednodušení mají ovšem značná omezení. A jsou použitelná pouze za určitých

předpokladů.
V poslední době dochází k odklonu od těchto linearizovaných modelů a k přechodu k

numerickému řešení působení tekutiny na těleso v časové oblasti. Tekutina je zde popsána
nelineární Navier-Stokesovou (N-S) rovnicí. Ta je postupně v časových krocích řešena
souběžně s deformací tělesa. Silové působení tekutiny je tedy zahrnuto na pravou stranu
pohybové rovnice.
Vznikly dva základní přístupy k řešení. První je takový, u kterého je deformace tělesa

a proudění v tekutině řešena v jedné soustavě rovnic 2. Je vhodný pro úlohy se „silnou�
interakcí, kde se domény výrazně navzájem ovlivňují. Nevýhodou je nutnost řešit rozsáhlé
soustavy rovnic.
Druhý přístup, kde řešení proudění v tekutině a deformace tělesa probíhá odděleně a je

prováděna vzájemná výměna zatížení prostřednictvím okrajových podmínek 3. Algoritmus
může probíhat tak, že pro každý časový krok proběhne pouze jedno řešení tzv. „week
coupled� (explicitní řešení) nebo pro každý časový krok proběhne několik iterací mezi
řešením jednotlivých domén tzv. „strong coupled� (implicitní řešení). Výhodou je možnost
použití již existujících programů pro řešení proudění tekutiny a řešení deformace těles mezi
nimiž je nutné vytvořit pouze přenos zatížení. Umožňují řešit výrazně rozsáhlejší úlohy.
Také je zde možné použít rozdílný časový krok jednotlivých částí řešení.

1deformovatelné těleso s lineární závislostí mezi vnějším zatížením a deformací
2v anglické terminologii se jedná o tzv. „monolithic approach�
3v anglické terminologi se jedná o tzv. „partitioned approach�
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Tyto přístupy již umožňují řešení úloh, kdy úlohy deformace tělesa i proudění v teku-
tině jsou nelineární (což se zvláště uplatní například v biomechanice).
V oblasti FSI (Fluid Structure Interaction)4 také získává dominantní postavení ALE

(Arbitrary Lagrangian Eulerian)5 pro popis proudění v tekutině s pohyblivou hranicí.
Lagrangeův popis se z historického pohledu užívá v případě mechaniky těles a Eulerův
pro mechaniku tekutin. ALE spojuje vlastnosti obou těchto pohledů a proto se jí využívá
ve zvláštních případech jak v mechanice těles, tak tekutin. Při řešení FSI se ovšem dá
setkat i s mnoha přístupy k řešení, kde se pro obě domény používá stejný pohled nebo
dokonce i stejné veličiny.
Je také možné (pokud jsou deformace malé) k řešení použít klasický Eulerův přístup

s pevnou hranicí tekutiny a na rozhraní použít různých speciálních okrajových podmí-
nek (Tanspiration, Immersed boundary method, . . . ) Tyto přístupy přinášejí usnadnění
a zrychlení výpočtu ovšem s nevýhodou nižší přesnosti v oblasti hranice.
Použití metod řešení v časových krocích je velice perspektivní, neboť umožňují řešit

téměř jakýkoli problém. Stále ovšem mají i omezení a těmi jsou jednak značná časová
náročnost výpočtu dále špatná konvergence a numerická stabilita. Nezanedbatelná je také
poněkud komplikovanější interpretovatelnost výsledků. Proto je jejich použití v praxi
zatím omezené a výpočet přídavných účinků si stále uchovává svůj význam.

4Interakce tělesa a tekutiny
5viz kapitola 4.2.4
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2 CÍLE PRÁCE
Cílem práce je vytvořit postup, kterým bude při výpočtovém modelování možné ekvi-

valentně nahradit vliv nestlačitelné viskózní tekutiny na dynamické vlastnosti elastického
tělesa pomocí tzv. přídavné hmotnosti, přídavného tlumení a přídavné tuhosti. Tato ná-
hrada umožní efektivně určovat dynamické vlastnosti těles obklopených tekutinou. Toto
s využitím rozvoje do vlastních tvarů a nezávislém řešení deformace tělesa a proudění
v tekutině. Tento postup implementovat do stávajících výpočtových programů.
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3 REŠERŠNÍ STUDIE
Nejstarší přístupy k výpočtovému modelování jsou metody analytické. Šířením zvuku,

které s touto problematikou souvisí se zabývali již klasičtí autoři přelomu 19. a 20 století
jako Reyleigh a Lamb.
S prací přímo zaměřených na výpočet dynamických vlastnosti těles v tekutinách se lze

zmínit například o řešení které provedl Volkov [58]. Zabývá se řešením vlastní frekvence
kmitání krátké válcové skořepiny s tekutinou vně nebo uvnitř v případech s i bez axiálního
proudění. Proudění považuje za potenciální a tlak na hranici vyřešen pomocí linearizované
Eulerovy rovnice. Chování skořepiny popsáno pomocí teorie V.Z. Vlasova.
Jako další lze uvést například [20]. Autor zde řešil přídavnou hmotnost tuhých těles

základních geometrických tvarů a jejich vzájemných kombinací v neproudící tekutině.
Jedná se pouze o rovinné úlohy. Řešení je založeno na analytickém vyjádření rychlosti
v každém místě tekutiny jako funkce rychlosti její hranice (používá potenciální nevířivé
proudění). Integrací přes celou oblast tekutiny získá její celkovou kinetickou energii te-
kutiny. Jejím dosazením do Lagrangeovy rovnice II. druhu je vyřešena síla působící na
hranici jako funkce zrychlení hranice a tudíž přídavná hmotnost. Výsledky porovnává
s výsledky experimentu. Zabývá se také tlumením, které zohledňuje pomocí empirického
koeficientu.
Celá řada autorů se také věnuje vázanému kmitání dvou excentrických válcových skoře-

pin, jako například Au-Jang [6]. Jeho řešení spočívá v nalezení přidavné hmotnosti vnitřní
skořepiny a vazebný koeficient mezi nimi. Dále je možné zmínit řešení obdobného pro-
blému Jeongem [27] a Horáčkem [23]. Amabili [3] řeší kmitání nelineární skořepiny pomocí
Galerkinovy metody.
Velice rozsáhlé dílo v oblasti analytického řešení interakce válcových skořepin a tekutin

vytvořil Päıdoussis. V pracích, které se věnují viskózním tekutinám jejich působení dělí
na „steady viscous effect� a „unsteady viscous effect�. První z nich popisuje tlakový spád
způsobený axiálním prouděním viskózní tekutiny podél stěny skořepiny. Blíže se tomuto
jevu věnuje v práci [42]. K modelování použil empirický koeficient odvozený ze vztahu pro
tlakovou ztrátu v potrubí. „Unsteady viscous effect� způsobený pohybem stěny samotné
skořepiny studuje v práci [41]. Používá pro modelování tohoto jevu linearizované N-S
rovnice (rychlosti v konvektivním členu aproximován rychlostmi ustáleného proudění)
a tzv. „displacement thickness�.
Vývoj počítačů a nástup v praxi použitelných numerických metod byl i v tomto oboru

přelomový. Metoda konečných prvků (MKP) přinesla možnost řešení vlastních frekvencí
těles obecného tvaru. Zienkiewicz [61] odvodil postup, u kterého je tlakové pole v ne-
proudící neviskózní stlačitelné tekutině popsáno vlnovou rovnicí (akustické prostředí). Na
rozhraní tělesa a tekutiny zavádí okrajovou podmínku, podle které změna tlaku odpo-
vídá zrychlení tělesa. Vzniklá rovnice má po diskretizaci formálně stejný tvar jako rovnice
popisující deformace tělesa a je proto možné zapsat je do jedné soustavy. Řešením pro-
blému vlastních hodnot této soustavy je možné získat vlastní frekvence a vlastní tvary.
Obdobný přístup používá Schroeder [51]. Tento přístup je také implementován v mnoha
komerčních výpočtových programech (ANSYS,NASTRAN,. . .). Mírné omezení metody je
ve vzniku nesymetrických a špatně podmíněných matic. Jejich tvar v symetrické formě
navrhl například Everstine [19]. Laplaceovu rovnici pro popis tlaku v nestlačitelné teku-
tině použil Altinisik [2]. Řešení akustických problémů a problémů inerakce pomocí MKP
se také zabývá Bathe [9]. Naformulovat problém tak, že jak pohyb tělesa tak tekutiny
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REŠERŠNÍ STUDIE

je popsán pomocí posunutí se neukázalo vhodné pro řešení vlastních frekvencí v přípa-
dech, kdy stlačitelnost není významná. Tato formulace také produkuje falešné nenulové
frekvence kmitání. Na tuto práci navazuje jeho formulace založená na posunutí tlaku a po-
tenciálu rychlosti [40]. Takto již je možné zohlednit proudění tekutiny. Dále pak formulace
založená na posunutí tlaku a vektoru víru rychlosti [9]. Wang a Bathe [59] odvozují for-
mulaci posunutí-tlak. Pro případy velkých deformací použili Nitikitpaiboon and Bathe
[38] ALE. Takto naformulovaný problém je již nelineární a lze provádět řešení pouze v
časové oblasti.
Výhodou metod založených na potenciálním proudění je možnost řešení problémů ob-

sahujících proudící neviskózní tekutinu. I tyto jsou implementovány v mnoha komerčních
programech (ADINA, LINFLOW) Sigrist [54] se věnuje dynamice tlakové nádoby jader-
ného reaktoru. Používá dvourozměrný osově symetrický model. Studuje vliv přídavné
hmotnosti a přídavné tuhosti pomocí lineárního matematického modelu. Závěrem jeho
práce je konstatování, že vliv přídavné tuhosti takto popsané tekutiny na dynamické
vlastnosti je v tomto případě zanedbatelný.
Výpočtovému určení přídavného tlumení reálné (viskózní) tekutiny se věnuje méně au-

torů. Již zmíněný Fritz [20] používají empirické koeficienty. Teoretický rozbor fenoménů
přídavné hmotnosti a tlumení u tuhého tělesa provedl Conca [16]. Dokázal, že matice
přídavné hmotnosti je shodná pro ideální i reálnou tekutinu. K řešení přídavného tlumení
významně neproudících tekutin se obvykle vychází z N-S rovnice se zanedbáním kon-
vektivního členu. Tu jako výchozí využívají i Pochylý a Malenovský [48]. Jejich metoda
provádí rozvoj řešení do vlastních tvarů kmitání. Je založena vyjádření rychlosti a tlaků
ve formě konvolutorního integrálu a řešením pomocí Laplaceovy transformace získávají
přídavné účinky od tekutiny. To vše za předpokladu, že elastické těleso i tekutina kmitá
harmonicky vlastním tvarem shodným s vlastním tvarem kmitání izolovaného tělesa.
V posledním období je nejvíce pozornosti věnováno řešení interakčních problémů v ča-

sové oblasti. Obvykle se používá nelineárních Navier-Stokesových rovnic ve formě ALE
a řešení metodou konečných objemů pro popis tekutiny a metoda konečných prvků pro
řešení deformace tělesa. Také se často dá setkat čistě jen s použitím metoda konečných
prvků pro oba případy.
Sigrist [54], stejně tak Ren [49] studovali obdobné problémy jako Fritz [20], ale na

rozdíl od něj s využitím numerického řešení v časové oblasti pomocí komerčních výpočto-
vých programů. Harmonickým pohybem hranice samotné tekutiny (použití ALE) získávají
přídavnou hmotnost. Chování tělesa v tomto případě musí být lineární. První dále vý-
sledky porovnává s řešením vázané úlohy v časové oblasti využívajícím tzv. „partitioned
approach�, při kterém už chování tělesa lineární být nemusí.
Postupně se vytvořily dva přístupy k řešení tzv. „monolithic approach� a „partitio-

ned approach�. Při prvním z nich se řešení deformace tělesa i proudění v tekutině během
jednoho časového kroku děje v jedné soustavě rovnic. Je spíše vhodný pro méně rozsáhlé
úlohy se „silnou interakcí� (tekutina chování tělesa ovlivňuje velice významně). Nevý-
hodou je nutnost vytvoření speciálního řešiče pro tyto úlohy. Řešením proudění tekutiny
metodou konečných prvků se zaměřením na FSI se zabývá Bathe [10]. V [62] jsou popsány
možnosti programu ADINA pro řešení interakčních úloh s možností využít oba již zmíněné
přístupy. Další možností je převod úlohy řešení deformace tělesa do takového tvaru, aby
je bylo možno řešit v programech určených čistě pro řešení proudění [21].
Při tzv. „partitioned approach� je posunutí tělesa a proudění v tekutině řešeno samo-

statně během jednoho časového kroku, přičemž dochází k výměně zatížení prostřednictvím
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okrajových podmínek. Podle počtu tzv. „stagger iteration� tj. iterací mezi řešením tělesa
a tekutiny během jednoho časového kroku se rozlišuje řešení na tzv. „week coupling�
(pouze jedna - explicitní řešení) a „strong coupling� (více iterací - implicitní řešení).
Výhodou je možnost použít již existující software a pouze ho doplnit o přenos zatížení.
Při tomto řešení je také možné využít veškeré možnosti, které tento obvykle komerční
a dlouhou dobu vyvíjené programy nabízí. Je tím myšleno například zahrnutí kontaktů,
turbulentního proudění, vícefázové proudění a tak dále. Pro řešení tento postup používají
například Novotný [39], Matthies [36], Antunes [4] a Hübner [25].
Využití ALE sebou může přinášet i některé nevýhody a omezení. R. van Loon [33]

například uvádí vznik deformovaných elementů při pohybu sítě a tím pádem nutnost
během výpočtu vytvářet síť zcela novou. To jednak zvyšuje výpočtový čas a také může
vnést do výpočtu chyby při interpolaci dat mezi starou a novou sítí. Existují postupy jak
se využití ALE vyhnout a to například použitím „Transpiration boundary conditions�
[37] nebo „Fictious domain method� [22], „Immersed boundary method� [44], „NoN-
Boundary-fitting method� [33] a dalších. Hlavní nevýhodou jejich použití je, že mají
sníženou přesnost v oblasti rozhraní tělesa a tekutiny [33]. „Transpiration method� vychází
z práce M.J.Lighthilla [32]. Podstatou je rozložení ekvivalentních zdrojů na rozhraní,
které přibližují výsledné proudění ideální tekutiny skutečnému proudění tekutiny reálné.
Okrajová podmínka je vytvořena použitím Taylorova rozvoje rychlosti na rozhraní. Při
řešení jsou použity pouze první dva členy a u druhého je rychlost aproximována rychlostí
ustáleného proudění.
Na použití takovéhoto zjednodušení se dá nahlížet z mnoha pohledů. „Transpiration�

je vhodná pro malé deformace, na což je ALE nevhodná [37]. Naopak R. van Loon [33]
uvádí, že ALE je vhodná pro případy, kdy nemusím provádět „remeshing� (tvorbu nové
sítě) tj. pro menší deformace a „Fictious domain method� naopak pro deformace velké.
Další možností je „fixed mesh� ALE [7]. Její podstatou je, že výpočet probíhá stále

na jedné pevné síti přičemž pohyb hranice během časových kroků je zohledněn použitím
pouze prvků nacházejících se uvnitř aktuální oblasti tekutiny. Rychlost pohybu výpočtové
sítě použitá v rovnicích je nahrazena „virtuální rychlostí�.
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4 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH
METOD

4.1 Analytická řešení

V tomto případě se vychází z analytických teorií pro řešení deformace prutových nebo
skořepinových těles (v nejjednodušším případě je těleso tuhé). Chování tekutiny je obvykle
popsáno pomocí potenciálního (nevířivého) proudění, někdy je také využito empirických
nebo poloempirických vztahů. Silové působení od tekutiny je poté analyticky vyjadřeno
jako funkce veličin popisující pohyb tělesa. Toto vyjádření se dosadí do rovnic popisují-
cích pohyb (deformaci) tělesa. V případě tuhých těles je možné v některých případech
i přímo číselně určit přídavné účinky, které se přidají do modelu. Celá řada těchto řešení
je popsána v [43].
Hlavní nevýhodou je možnost řešit pouze malé množství jednoduchých případů a proto

jsou pro praxi omezeně využitelné.

4.2 Numerická řešení

Jak už bylo řečeno dříve využití numerických metod se velmi rozšířilo se zvýšením dostup-
nosti a výkonu počítačů. Oproti analytickým metodám je jejich hlavní výhodou výrazné
rozšíření okruhu úloh, které je možné řešit (libovolný tvar řešené oblasti, nemusí se obtížně
hledat analytické řešení, výrazně širší možnosti řešit nelineární problémy). Pro případy
řešení FSI se užívá velké množství výchozích rovnic a numerických metod, zde budou
shrnuty ty nejpoužívanější.
Matematický popis chování lineárně elastického tělesa a jeho diskretizace jsou již dobře

zvládnuty, proto není účelné se jim zde blíže věnovat. Lineárně elastické chování tělesa (v
technické praxi jich je zatím drtivá většina) obvykle vede na lineární diferenciální rovnici
druhého řádu a pro jakýkoli typ diskretizace se dá maticově zapsat do tvaru rovnice (4.10).
Zaměřme se proto hlavně na chování tekutiny a způsob výpočtového popisu samotné

interakce. Používané metody lze rozdělit podle způsobu popisu chování tekutiny a pou-
žitelnosti pro konkrétní případy do tří skupin. V první řadě je to přístup, při kterém je
tekutina považována za neproudící. Dále potom případ, kdy je možné tekutinu považovat
za lineárně proudící. V posledním případě je výpočet proveden v časové oblasti.

4.2.1 Neproudící tekutiny

Neproudící tekutinou se zde rozumí takovému stavu, kdy se částice tekutiny pohybují
pouze v případě, že se pohybuje i těleso a tento jeho pohyb je malý. Pokud vycházíme
z N-S rovnice a rovnice kontinuity pro stlačitelnou tekutinu obdržíme po úpravách (viz
[61]) vlnovou rovnici (popřípadě Laplaceovu rovnici pro případ tekutiny nestlačitelné)
popisující tlak v tekutině. Výchozí předpoklady totiž umožní zanedbat jak konvektivní
členy, tak vliv viskozity. Tekutina je tak považována za tzv. akustické prostředí. Je zde
uveden celý postup řešení který vypracoval Zienkiewicz [61], protože na něm lze ukázat
několik zásadních vlastností využitých v další práci.
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ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH METOD

Vychází se tedy z N-S rovnice pro stlačitelnou tekutinu, která má pro směr x následující
tvar.

−∂cx

∂t
=

1

ρ

∂p

∂x
+

[
cx

∂cx

∂x
+ cy

∂cx

∂y
+ cz

∂cx
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]
− ν∇2cx − ν

3

∂

∂x

[
∂cx

∂x
+

∂cy

∂y
+

∂cx

∂z

]
(4.1)

a obdobný pro ostatní směry y,z. Derivací rovnice kontinuity (4.2) podle času a dosa-
zením z rovnice (4.1) (u které zanedbáme konvektivní členy) získáme rovnici (4.3).
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+
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3
ρν∇2

[
∂cx

∂x
+

∂cy

∂y
+

∂cz

∂z

]
= 0 (4.3)

Definujeme rychlost zvuku jako rovnici (4.4)

cs =

√
ko

ρ
(4.4)

a dosadíme do rovnice (4.3). Tím získáme rovnici (4.5).

∇2p +
4

3

ρν

ko

∇2ṗ +
1

c2
s

p̈ = 0 (4.5)

Pokud zanedbáme viskozitu tekutiny, dostaneme rovnici (4.6).

∇2p +
1

c2
s

p̈ = 0 (4.6)

Okrajová podmínka na rozhraní tělesa a tekutiny vychází z rovnice (4.1). Zanedbáním
viskózních a konvektivních členů obdržíme rovnici (4.7).

γ :
∂p

∂x
= −ρ

∂cx

∂t
(4.7)

Obdobně i pro další směry. Pokud použijeme normálový vektor n bude mít výsledná
okrajová podmínka tvar

γ :
∂p

∂n
= −ρ

∂cn

∂t
= −ρan (4.8)

Rovnici (4.6) lze dále zjednodušit za předpokladu, že tekutina je nestlačitelná do tvaru
(4.9).

∇2p = 0 (4.9)

Takto byla odvozena rovnice popisující tlak v tekutině. Předpokládáme, že těleso je
lineárně elastické a po diskretizaci dostaneme pro jeho chování vztah (4.10). Tečky nad
znaky v něm znamenají derivace podle času.

[K]u + [M]ü = r (4.10)

Zobecněnou sílu r můžeme psát jako (4.11),

r =
∫

γ
npdS (4.11)
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nebo maticově jako

r = [L]g (4.12)

Zde g představuje hodnoty tlaku příslušné jednotlivým uzlům výpočtové sítě. Rovnice
(4.6) bude mít po diskretizaci a dosazení okrajových podmínek tvar

[H]g + [Q]g̈ = −ρ[L]Tü (4.13)

Rovnice (4.6) a (4.10) mají formálně stejný tvar a proto je možné je zapsat do jedné
soustavy rovnic (4.14).

[
K −L
0 H

] {
u
g

}
+

[
M 0

ρLT Q

] {
ü
g̈

}
=

{
0
0

}
(4.14)

Poté za předpokladu, že systém kmitá harmonicky můžeme napsat rovnici (4.15),
[

K −L
0 H

] {
u
g

}
− Ω2

[
M 0

ρLT Q

] {
u
g

}
=

{
0
0

}
(4.15)

a následně vyřešit problém vlastních hodnot této soustavy (případ volného kmitání).

V případě nestlačitelné tekutiny se rovnice (4.13) zjednoduší do tvaru

[H]g = −ρ[L]Tü (4.16)

Pak je možné vyjádřit vektor tlaku jako

g = −[H]−1ρ[L]Tü (4.17)

Po dosazení do vztahu (4.12) a následném dosazení výsledku do (4.10) dostaneme

[K]u + [M]ü = −[L][H]−1ρ[L]Tü (4.18)

Další úpravou pak zahrneme účinky nestlačitelné tekutiny jako přídavnou hmotnost

[K]u + [M + [L][H]−1ρ[L]T]ü = 0 (4.19)

Rozdíl mezi stlačitelnou a nestlačitelnou tekutinou je pouze v tom, že u stlačitelné
přibudou k výsledným vl. frekvencím i frekvence kmitání samotné tekutiny, ale v obou
případech je ovlivněna pouze matice hmotnosti tělesa.
Za předpokladu neproudící tekutiny je také možné zohlednit tlumení od viskózní te-

kutiny. Vychází se z rovnice

∂c

∂t
− ν∇2c = −1

ρ
∇p (4.20)

a rovnice kontinuity

∇ · c = 0 (4.21)

s okrajovými podmínkami

10
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Γ : c = 0 (4.22)

γ : c =
∂u

∂t
(4.23)

Z odvození které provedl Conca [16] plyne, že při takto naformulovaném problému je
výsledné tlakové pole tvořeno superpozicí dvou tlakových polí. Nejprve se zavede předpo-
klad, že všechny veličiny se mění harmonicky

c = c(x)eΩt; p = p(x)eΩt; u = u(x)eΩt (4.24)

Po dosazení do (4.20) a (4.21) dostaneme

ωρc − ρν∇2c + ∇p = 0 (4.25)

∇ · c = 0 (4.26)

a okrajové podmínky

Γ : c = 0 (4.27)

γ : c = Ωu (4.28)

Divergencí rovnice (4.25) a dosazením (4.26) do výsledku obdržíme

∇2p = 0 (4.29)

s okrajovými podmínkami, které při využití normálového vektoru mají tvar

Γ :
∂p

∂n
= ν∇2c · n (4.30)

γ :
∂p

∂n
= −ρ

∂2u

∂t2
· n + ν∇2c · n (4.31)

Pak je možné úlohu (4.29) s okrajovými podmínkami rozdělit na dvě úlohy a výsledný
tlak získat superpozicí dvou výsledných tlakových polí

p = p0 + q (4.32)

přičemž ta jsou řešením následujících dvou úloh

∇2p0 = 0 (4.33)

Γ :
∂p0

∂n
= 0 (4.34)

γ :
∂p0

∂n
= −ρ∇2u · n (4.35)

a

11
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∇2q = 0 (4.36)

γ :
∂q

∂n
= ν∇2u · n (4.37)

Z rovnic (4.33) až (4.35) plyne matice přídavné hmotnosti, která je shodná s maticí
pro případ ideální tekutiny.
Z rovnic (4.36) až (4.37) pak plyne přídavné tlumení. Jeho řešení je ovšem kompli-

kované. Takto by bylo možné obdobně jako pro případ řešení pouze přídavné hmotnosti
u elastického tělesa vyjádřit tlumící sílu jako funkci pohybu hranice (rychlosti). Pak je
možné takto vyjádřené tlumení dosadit do rovnice popisující pohyb tělesa. Obdržíme sou-
stavu rovnic popisující tlumené kmitání, ze které je možné známými postupy pro výpočet
vl. čísel nekonzervativních soustav vypočítat vlastní frekvence a vl. tvary kmitání.
Tyto řešení jsou provedena za předpokladu malých rychlostí, ovšem výsledky experi-

mentů (viz příloha B) ukazují, že skutečné tlumení je výrazně vyšší než předpovídá tento
model a to i v případech relativně malých rychlostí (pod 1ms−1).

4.2.2 Lineárně proudící tekutiny

Takových přístupů může být celá řada, ale obvykle je postup obdobný jako v předchozím
případě. I zde se předpokládá rychlost proudění malá, ovšem proudění tekutiny již nemusí
být způsobeno pouze pohybem tělesa. Těleso je lineárně elastické a diskretizace obvykle
pomocí MKP. Proudění v tekutině popsáno nějakým typem linearizovaného proudění.
V případě potenciálního proudění se tekutina považuje za neviskózní a předpokládáme, že
proudění tekutiny je nevířivé. V tomto případě pak rychlost je gradientem skalární funkce.
Řešení rychlostního pole v tekutině spočívá právě ve vyřešení této funkce. Po diskretizaci
jak tělesa, tak tekutiny obdržíme obdobnou soustavu rovnic jako je (4.14), přičemž ve
vektoru neznámých jsou kromě tlaku a posunutí další veličiny v závislosti na způsobu
formulace problému (např. potenciál rychlosti). Tekutina v tomto případě ovlivňuje jak
matici hmotnosti, tak matici tuhosti tělesa. I pro tento tvar je možné vyřešit problém
vlastních hodnot.
Hlavní výhodou je, že takto lze řešit i problémy obsahující proudící tekutinu. Naopak

nevýhody plynou z podstaty linearizace proudění. Tento model je nevhodný pro určování
tlumení, protože neuvažuje viskozitu ani vířivost, které jsou pro určování sil působících
na těleso (v případě stacionárního proudění) zásadní [28].

4.2.3 Simulace v časové oblasti

Simulace problémů FSI v časových krocích je velice perspektivní, protože není nutné
zavádět žádná zjednodušení týkající se proudění tekutiny. Při tomto postupu jsou při
popisu tekutiny použity N-S rovnice a rovnice kontinuity (popřípadě nic nebrání tomu
použít i další umožňující komplikované komplexní analýzy).
Jak už bylo řečeno dříve, řešení probíhá v časových krocích. Podle samotného průběhu

řešení vázané úlohy během jednoho časového kroku se dělí na případy, kdy je deformace
tělesa i proudění tekutiny řešeno v jedné soustavě rovnic (full implicit monolithic ap-
proach) a na případ, kdy řešení deformace tělesa a proudění tekutiny pobíhají odděleně,
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přičemž probíhají jakési vnitřní iterace (stagger iteration, coupling iteration ), během kte-
rých si navzájem tyto úlohy vyměňují zatížení. V extrémním případě může proběhnout
pouze jedna iterace během časového kroku, pak se mluví o plně explicitním slabě váza-
ném řešení (full explicit week coupled partitioned approach). V případech, že proběhne
více těchto iterací mluví se o tzv. silně vázané (strong coupled) nebo implicitní (implicit)
úloze. Při řešení problémů FSI se jeví jako nezbytné použití ALE a to zvláště v případech,
kdy je důležité vzít v úvahu i viskozitu tekutiny a následné jevy vzniklé na rozhraní tělesa
a tekutiny.
Nevýhodou všech těchto simulací je z principu řešení plynoucí nemožnost řešit přímo

problém vlastních hodnot, ale je nutné rezonanční frekvence vyhodnocovat z odezvy v ča-
sové oblasti. Tato odezva je při tomto nelineárním řešení výrazně závislá na způsobu
buzení. Tyto simulace jsou také enormně náročné na výpočtový čas (i když tato nevý-
hoda s nárůstem výkonu počítačů postupně ustupuje do pozadí). Na přesnost výpočtu
má také značný vliv obvykle špatná konvergence nebo stabilita těchto úloh.
Vlastnosti různých numerických schémat se mohou od sebe významně lišit, zde je

zhodnocen pouze způsob odděleného (implicit partitioned coupling) řešení implemento-
vaného v programu ANSYS 11, který je značně rozšířen. Informace o praktickém řešení
konkrétních FSI úloh tímto programem lze nalézt například v [25] a [45].
Pokud takto řešíme dynamické vlastnosti (kmitání nezanedbatelně malou frekvencí)

je nutné použít velice krátký časový krok výpočtu, což může způsobovat v části výpočtu
tekutiny značné problémy viz. str. 32. Toto může být značnou komplikací při zájmu o tlu-
mení, protože Newmarkův algoritmus použit v části řešení deformace tělesa (implicitní
schéma) je přirozeně tlumen přednastavenou hodnotou. Částečně se to dá řešit použi-
tím odlišné délky časového kroku pro jednotlivé části řešení. Také celý FSI algoritmus je
pro zvýšení stability tlumen tzv. relaxačním koeficientem snižujícím zatížení předávané
mezi částmi řešení. Aby se jeho vliv významně neprojevoval v přesnosti výpočtu je nutné
nastavit vyšší maximální počet vnitřních iterací („stagger iteration�), což přináší další
zvýšení výpočtového času. Výsledky jsou pak silně závislé na celkovém nastavení všech
těchto parametrů včetně konvergenčních kritérii.
V případě, že je objektem zájmu tlumení je nutné pro postižení jevů na povrchu

obtékaného tělesa vytvořit velice jemnou síť, což má za následek další enormní nárůst
výpočtového času. Obdržené výsledky se teoreticky více přibližují reálnému chování než
v případě výpočtu přídavných účinků. Dosažení věrohodných výsledků zvláště v případě
úloh s frekvencemi pohybu většími než jednotky hertzu je ovšem obtížné [45].

4.2.4 ALE

Běžně se používají dva způsoby matematického popisu pohybu kontinua z hlediska kine-
matiky a to popis Eulerův a Lagrangeův.
V případě Lagrangeova popisu sledujeme zvolenou částici po celou dobu jejího pohybu.

V tomto případě jsou uzly výpočtové sítě (vztažná soustava) pevně spojeny s částicemi
materiálu. Popis umožňuje sledování volných ploch a rozhraní mezi materiály. Na druhou
stranu není schopen popsat velká přetvoření bez časté změny sítě. Tento postup je běžně
používán v případě mechaniky elastického tělesa (mechanika těles).
Eulerův popis je naopak založen na sledování veličiny ve zvoleném bodě. V tomto

případě je výpočtová síť (vztažná soustava) pevná a částice kontinua se pohybuje vzhle-
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dem k ní. Přístup snadno popisuje velká přetvoření, ale je nutné přesně definovat hranice.
Eulerův popis se běžně používá v případě řešení proudění v tekutině (mechanika tekutin).
ALE kombinuje vlastnosti obou těchto přístupů. Uzly sítě (vztažné soustavy) se mohou

libovolně pohybovat vůči částici, což umožňuje zohlednit pohyb hranice řešené oblasti
během výpočtu.
Navier-Stokesova rovnice ve formě ALE pro nestlačitelnou viskozní tekutinu má tvar

∂c

∂t
+ (c + u̇m) · ∇c − ν∇2c = −1

ρ
∇p (4.38)

Rovnice kontinuity potom

∇ · c = 0 (4.39)

K těmto rovnicím je nutné ještě naformulovat pravidlo pro pohyb sítě. To určuje
polohu a rychlost uzlů výpočtové sítě v každém časovém kroku. Toto pravidlo může být
libovolně určeno, a v programu CFX 11 má následující tvar

∇(km∇ · um) = 0 (4.40)

Přičemž posunutí um na hranici oblasti se zadává jako okrajová podmínka [1]. V
případě FSI rychlost pohybu sítě na rozhraní odpovídá rychlosti pohybu tuhého tělesa
a také rychlosti tekutiny na rozhraní. V tomto místě je pohyb tekutiny popsán čistě
z pohledu Lagrangeova popisu. V místě vzdáleném od rozhraní je potom rychlost pohybu
sítě předepsána jako nulová (čistě Eulerův popis). Blíže je možné se s ALE seznámit
například v [17], [4] a [55].
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5 MATEMATICKÝ MODEL

5.1 Úvod

Snaha používat k určování přídavných účinků běžné komerční CFD (Computer Fluid
Dynamics)1 software bez komplikovanějších úprav je motivována několika důvody. Jednak
ne vždy musí být k dispozici specializovaný software pro jejich řešení. Jeho pořízení může
být nákladné a navíc může být jednoúčelový, což je neefektivní. Komerční CFD software je
dnes již naopak relativně dostupný a navíc má obvykle významně širší možnosti vytváření
modelů. Velké softwarové systémy pro technické výpočty metodou konečných prvků jako
například ANSYS nebo ADINA obvykle nabízejí i několik nástrojů pro řešení interakčních
úloh, ty ovšem nemusí být pro některé případy efektivně použitelné a nějaké uživatelské
zásahy do těchto programů jsou velice obtížné. Poměrně snadné naopak je použít pro
výpočet základní moduly těchto programů a řídit je z nějaké vnější nadřazené struktury.
Výchozí pro tuto práci byl postup vyvinutý Pochylým [48]. Postupem vývoje došlo

k několika modifikacím. Struktura výpočtu zůstává stejná, ale došlo k úpravě ve výchozích
rovnicích a odlišnému způsobu jejich řešení.
V případě, že těleso je vyrobené z oceli (v technické praxi zatím nejrozšířenější případ),

lze jeho chování velice dobře popsat pomocí modelu lineárně elastického materiálu a teku-
tinou voda dobře odpovídající Newtonovu modelu kapalin. Pohyb nestlačitelné Newtonské
kapaliny je pak popsán Navier-Stokesovou rovnicí. Ta obsahuje dva parametry charakteri-
zující tekutinu a tím je hustota a viskozita. Pro určování přídavných účinků je nutné tuto
rovnici linearizovat zanedbáním nelineárních konvektivních členů. Tím se řešení omezí
pouze na neproudící tekutiny. Za těchto okolností (jak ukazuje [16]) je možné vzájemně
oddělit řešení tzv. přídavné homtnosti od přídavného tlumení. Vl. frekvence je možné
velice efektivně určit pouze použitím modelu ideální (neviskózní) kapaliny. Kdy tekutina
způsobuje pouze tzv. přídavnou hmotnost. Vliv tlumení (i jeho případnou nelinearitu) od
relativně málo viskózní kapaliny na velikost vlastní frekvence lze bezpečně zanedbat.
Naopak určování tlumení pomocí takovéhoto modelu se ukazuje jako neodpovídající

(respektive použitelné pouze pro rychlosti blízké nule, přičemž v praxi budou tyto rych-
losti výrazně větší). Pro získání reálné hodnoty tlumení bude nutné použití kompletní N-S
rovnice a navíc s využitím ALE (a to i v případě, že výchylky budou relativně malé). Bez
jeho použití je problematické stanovení okrajových podmínek na rozhraní, kde dochází
ke styku tělesa popsaného Lagrangeovským popisem a tekutiny, u které je použit popis
Eulerův. Při využití nějakého typu zjednodušených okrajových podmínek nemusí být vý-
sledné rychlostní a tlakové pole tekutiny realistické. V takovém případě i výsledné síly na
těleso působící nemusí být realistické. Potom už ovšem nelze určit tlumení ve formě pří-
davných účinků (problém je z podstaty ALE nelineární), čímž se připravujeme o nesporné
výhody tohoto způsobu.
Cestou jak použít nelineární model, a zároveň přídavné účinky může být zavedení ja-

kési efektivní rychlosti, kterou budeme předpokládat, že se těleso v tekutině pohybuje (ve
skutečnosti se jeho rychlost harmonicky mění). Pro tuto rychlost poté určíme konstantní
přídavné účinky postupem podobným jako v případě lineárního proudění (viz. kapitola
4.2.1) ovšem s využitím nelineárního modelu. Provedeme tak jakousi linearizaci ve zvole-
ném pracovním bodě. Není použito klasického postupu pomocí Taylorova rozvoje. To by

1program na řešení proudění v tekutině
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bylo poměrně komplikované a přínos vzhledem k dále popsaným komplikacím při výpočtu
by byl diskutabilní. V našem případě je obecný tvar tlumení nahrazen modelem vazkého
tlumení.
V případě harmonického kmitání elastického tělesa v tekutině nelze pomocí komerč-

ních programů na řešení tekutiny přímo číselně určit hodnoty přídavných účinků, které
bychom po přidání do modelu tělesa mohly následně použít pro výpočet jeho dynamic-
kých vlastností. Vyjádření přídavné hmotnosti ve formě matice (viz rovnice (4.19)) by
vyžadovalo speciální software, nebo komplikovaný zásah do softwaru stávajícího.
Přímo číselně lze přídavné účinky určit pouze ve speciálním případě tuhého osově

symetrického tělesa v symetrické nádobě. Je to dáno tím, že neznáme vlastní tvar kmitů
soustavy těleso tekutina. Pokud bychom tento vl. tvar znali, je pohyb tělesa plně zadán
(předpokládáme, že se těleso pohybuje harmonicky) a lze tím pádem bez obtíží číselně
určit přídavné účinky.
Iterační postup pro jeho nalezení vypracoval Kasahara [30]. Výpočet začíná předpo-

kladem, že těleso v tekutině má stejný vl. tvar kmitání jako samostatné těleso. Dále je
vypočtena přídavná hmotnost (akustický model tekutiny). Po jejím přidání do modelu
je vypočten nový vlastní tvar. Takto proběhne několik iterací. Tento postup bude ovšem
pravděpodobně použitelný pouze pro jednoduché vlastní tvary a u složitějších (s větším
počtem uzlů) bude jeho konvergence problematická.
V této práci bude použit nejjednodušší předpoklad umožňující oddělení elastického

tělesa od tekutiny a to, že toto těleso kmitá harmonicky vlastním tvarem shodným s vl.
tvarem samostatného tělesa [48](řešení je tudíž provedeno rozvojem do vl. tvarů kmitání).
Tento předpoklad bude pro vl. tvary příslušné nejnižším vl. frekvencím vyhovující.

5.2 Přídavná hmotnost

V případě interakce látek typu ocel-neproudící voda (velký modul pružnosti a hustota
proti nízké viskozitě) a za předpokadu malých výchylek z rovnovážného stavu je možné
zanedbat vliv „tlumení� tekutiny na velikost vlastní frekvence. Potom lze vlastní frekvenci
soustavy těleso neproudící tekutina vypočítat relativně snadno pouze s použitím tzv.
přídavné hmotnosti.
Nestlačitelná neviskózní tekutina je popsána Eulerovou rovnicí, u které postupně za-

nedbáme členy, ve kterých vystupuje rychlost tekutiny kterou považujeme za malou (kon-
vektivní člen). Vzniklá rovnice má tvar (5.1). K ní připojíme rovnici kontinuity (5.2).
Vznikla lineární soustava rovnic. Konvenční postup řešení (vedoucí na Laplaceovu rov-
nici) byl popsán v kapitole 4.2.1.

∂c

∂t
= −1

ρ
∇p (5.1)

∇ · c = 0 (5.2)

16



MATEMATICKÝ MODEL

Okrajové podmínky:

γ :
1

ρ
∇p = ü

Γ : p = 0

Takto naformulovaný problém ((5.1) a (5.2)) je možné řešit i dalším způsobem. K
řešení je použit komerční program, který řeší kompletní N-S rovnici. Výpočet pak probíhá
jako nestacionární. Výchozími rovnicemi tedy jsou (5.3) a (5.4).

∂c

∂t
+ c · ∇c − ν∇2c = −1

ρ
∇p (5.3)

∇ · c = 0 (5.4)

Okrajové podmínky:
γ : c = aetŵ
Γ1 : c = 0
Γ2 : p = 0

Okrajová podmínka na rozhraní je taková, že rychlost v tekutině odpovídá rychlosti
pohybu hranice tělesa. Tato rychlost je takovou funkcí času, aby výsledné zrychlení bylo
konstantní. V praxi je rychlost v programu během časových kroků měněna tak, aby vý-
sledné zrychlení mělo požadovanou hodnotu.
Všechny rychlosti jsou zadávány blízké nule. Zde je možné použít na rozhraní tělesa

a tekutiny jak okrajovou podmínku typu zdroj/propad a zadávat rychlost tekutiny, tak
i ALE (rovnice (5.5) (5.6) a (5.7)), kde je zadávána poloha (do programu je zadávána po-
loha, v rovnicích vystupuje rychlost) pohybující se hranice proměnná v časových krocích.
Výsledky mají v obou případech stejnou velikost.

∂c

∂t
+ (c + u̇m) · ∇c − ν∇2c = −1

ρ
∇p (5.5)

∇ · c = 0 (5.6)

∇(km∇ · um) = 0 (5.7)

Okrajové podmínky:

γ : um =
aet

2

2
ŵ ; c = 0

Γ1 : um = 0 ; c = 0
Γ2 : um = 0 ; p = 0

fm = −
∫

γ
pndS (5.8)

a = aeŵ (5.9)
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Madd =

⎡
⎢⎢⎣

fmx

ax
0 0

0 fmy

ay
0

0 0 fmz

az

⎤
⎥⎥⎦ (5.10)

Na zbytku hranice je poté zadána nulová rychlost tekutiny, referenční tlak zvolen 0.
Tímto postupem je zajištěno, že při výpočtu budou významné pouze členy vystupující
v rovnici (5.1). Je nutné také zadat počáteční podmínky, které jsou ve všech případech
nulové, a proto nejsou uváděny.
Výsledná síla (vzniklá integrací tlaku přes rozhraní) je během časových kroků téměř

konstantní (dochází k zanedbatelnému nárůstu z důvodu postupného zvyšování rychlosti
v tekutině) a je možné z ní určit přídavnou hmotnost. Přídavná hmotnost je pro každý
uzel výpočtové sítě určena jako číselná hodnota. Takto jednoduchý tvar je dán počátečním
předpokladem o pohybu tělesa.
Metodu lze mírně vylepšit použitím vlastního tvaru z modelu popsaného v [51]. V ta-

kovém případě ovšem tento výpočet vlastních frekvencí ztrácí smysl a uplatní se pouze
výpočet tlumení.

5.3 Tlumení

Výpočet tlumení je poněkud náročnější. Výpočet z linearizované N-S rovnice [16], [48]
se jeví použitelný pouze pro extrémně malé rychlosti pohybu a amplitudy kmitání. Tyto
amplitudy budou v praxi ovšem výrazně větší. V takovém případě (kdy je rychlost tekutiny
reálná) již bude problém nelineární a jako nezbytné se také jeví použití ALE.
Nahrazení účinků tekutiny ve formě přídavného tlumení není vyhovující a je možné

ho použít pouze jako zjednodušení za některých omezujících předpokladů.
Tímto předpokladem bude volba efektivní amplitudy kmitání (rychlosti pohybu tělesa),

pro kterou je přídavné tlumení vypočteno. Dalším předpokladem je pak to, že při výpočtu
lokální zrychlení neovlivňuje tvar rychlostního a tlakového pole.

(c + u̇m) · ∇c − ν∇2c = −1

ρ
∇p (5.11)

∇ · c = 0 (5.12)

∇(km∇ · um) = 0 (5.13)

Dopouštíme se tak významného zjednodušení, protože reálné tlumení se pravděpo-
dobně mění i v průběhu jedné periody kmitu (v závislosti na rychlosti). Samotné kmitání
tělesa ve viskózní tekutině pak není harmonické.
Výpočet je opět proveden jako nestacionární s využitím komerčního programu. Je

nutné použití ALE, protože výsledné rychlostní a tlakové pole při použití stacionárního
výpočtu a okrajových podmínek typu zdroj/propad nejsou realistická. Vychází se proto
z pohybové rovnice (5.11) a rovnice kontinuity (5.12). Použitý program CFX opět řeší
plné rovnice (5.14), (5.15) a (5.16). Při výpočtu je měněna poloha hranice během časových
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kroků tak, aby její výsledná rychlost zůstala konstantní. To způsobí, že nestacionární člen
v rovnicích nebude významný.
Z výsledného tlakového a rychlostního pole je určena síla působící na těleso (rovnice

(5.17)) a následně vypočteno odpovídající přídavné tlumení (rovnice (5.20)).

∂c

∂t
+ (c + u̇m) · ∇c − ν∇2c = −1

ρ
∇p (5.14)

∇ · c = 0 (5.15)

∇(km∇ · um) = 0 (5.16)

Okrajové podmínky:
γ : um = vetŵ ; c = 0
Γ1 : um = 0 ; c = 0
Γ2 : um = 0 ; p = 0

fb = −
∫

γ
Dn dS (5.17)

D =

⎡
⎢⎢⎣

p ρν ∂cx

∂y
ρν ∂cx

∂z

ρν ∂cy

∂x
p ρν ∂cy

∂z

ρν ∂cz

∂x
ρν ∂cz

∂y
p

⎤
⎥⎥⎦ (5.18)

v = veŵ (5.19)

Badd =

⎡
⎢⎢⎣

fbx

vx
0 0

0
fby

vy
0

0 0 fbz

vz

⎤
⎥⎥⎦ (5.20)

5.4 Výsledný model

Vypočtené přídavné účinky jsou pak zohledněny v pohybové rovnici tělesa 5.21 (diskre-
tizována pomocí MKP) přidáním dalších konečných prvků do odpovídajících uzlů na
rozhraní tělesa a tekutiny. Toto je výrazně méně náročné než tvorba speciálního koneč-
ného prvku (pro řešení ve smyslu MKP) a přesnost výpočtu se tím významně nesníží (za
předpokladu, že je síť dostatečně jemná).
Takto obdržíme výpočtový model lineárního systému popisujícího dynamické vlast-

nosti tělesa pohybujícího se v tekutině za v předchozím textu uvedených předpokladů.

[M]ü + [B]u̇ + [K]u = f (5.21)
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5.5 Postup určení přídavných účinků

Výpočet je tedy založen na předpokladu, že tekutina se chová lineárně. Potom je pro
zvolený typ buzení vyhodnocena odezva z níž jsou následně určeny přídavné účinky.
Základním typem buzení použitým v této práci je pohyb konstantním zrychlením

a konstantní rychlostí. Tento typ buzení s vyhodnocovanými body pro zjednodušený model
(viz kapitola 6.1) je graficky znázorněn na obrázcích 5.1 a 5.2. Celý výpočet je koncipován
tak, že těleso (hranice tekutiny v kontaktu z tělesem) je při tomto buzení vychylováno ze
své rovnovážné polohy a v nějakém zvoleném bodě je vyhodnocena odezva. Bod je volen
tak, aby již odezněly jevy způsobené numerickým přechodem z nulových počátečních
podmínek a na druhé straně stále platily podmínky lineárnosti problému (rychlost blízká
nule, změna polohy nevýznamná).
To se ovšem v případech, kdy je rychlost tělesa vyšší ukazuje jako problematické.

K „ustálení� výsledků numerického řešení může totiž docházet až v místech, kde už je
změna tvaru tekutiny významná. Zkracování časového kroku v tomto případě přinese
ještě větší zvýraznění tohoto problému. Proto byl použit jiný typ buzení a to takový, že
těleso je nejprve vychýleno jedním směrem o určitou vzdálenost a poté v další simulaci
se posouvá konstantní rychlostí opačným směrem. K vyhodnocení tlumení pak dochází
v místě průchodu rovnovážnou polohou. Jednak se tím eliminuje možný vliv významné
změny geometrie a také je tak přesně určeno vyhodnocované místo, což byl problém
předchozího postupu.
Tekutina se ve skutečnosti chová nelineárně. Chceme-li se tedy přiblížit více skuteč-

nému chování mohlo by se jevit jako výhodnější vyhodnocování přídavných účinků z ex-
trémních hodnot při harmonickém buzení hranice (obrázek 5.3). Problematičnost ovšem
spočívá v malém fázovém posuvu mezi buzením a odezvou (asi 1/2 časového kroku simu-
lace) při numerickém výpočtu. To způsobuje vzájemné ovlivňování sil příslušných rychlosti
a zrychlení (síly příslušné zrychlení jsou řádově větší) a obtíže při vyhodnocování. Z těchto
důvodů se jako perspektivnější zdál použitý pohyb konstantní rychlostí a zrychlením.
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Obr. 5.1: Buzení konstantním zrychlením Obr. 5.2: Buzení konstantní rychlostí

Obr. 5.3: Harmonické buzení
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6 MODELOVÁ ÚLOHA
V této části jsou popsány dvě úlohy řešené modelem popsaným v předchozí kapitole.

Je detailně popsán postup výpočtu pomocí programů ANSYS Classic 11 a CFX 11. Kde
jsou vhodná data k dispozici jsou obdržené výsledky porovnány i s výsledky experimentu.
Úkolem je určení první a druhé nejnižší vlastní frekvence a příslušného koeficientu tlu-

mení (viz. příloha A) jednostranně vetknutého prutu mezikruhového průřezu vyrobeného
z oceli. Prut je centricky umístěn do válcové nádoby obsahující tekutinu (v tomto případě
vodu) viz. obrázek 6.1. Použité materiálové charakteristiky shrnuje tabulka 6.1. Základní
rozměry pak tabulka 6.2. V úloze je proměnná výška vody H od 0 do 1000mm s krokem
100mm. Také se mění průměr nádoby s tekutinou viz. tabulka 6.3. Tím vzniká celkem
padesát možných kombinací. Stěny vnější nádoby jsou považovány za tuhé. Vliv pohybu
hladiny (free surface moving) je zanedbán. Také vzdálenost konce prutu od dolní stěny
nádoby a její vliv na výsledky je zanedbán.

Obr. 6.1: Schéma úlohy
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Ocel Voda
E 2,1 · 1011Pa
μ 0,3
ρ 7800 kg/m3 1000 kg/m3

ν 0, 8899 · 10−6 m2 s−1

Tab. 6.1: Materiálové charakteristiky

Označení Rozměr [mm]
L 1100
R1 33,7
ts 2

Tab. 6.2: Rozměry úlohy

Nádoba R2 [mm]
1 20
2 25
3 35
4 50
5 105

Tab. 6.3: Rozměry nádob

6.1 Jednostranně vetknutý prut - zjednodušený mo-
del

Účelem popsaného modelu je řešení dynamických vlastností elastického tělesa viz. obr.
6.1. To se navrženým postupem ukázalo problematické, a proto byl nejprve vytvořen pro
ověření zjednodušený model. Zjednodušení spočívá v tom, že tekutina ve válcové nádobě
obklopující těleso bude nahrazena soustavou shodných rovinných řezů, přičemž pro jeden
z nich řešíme přídavné účinky (využívá se tvaru tělesa). Jednak se tím úloha výrazně
zjednoduší (nutnost řešit pouze rovinný model tekutiny) a také je možné takto považovat
hranici tělesa považovat za tuhou (úloha se změní na interakci tekutiny s tuhým tělesem).
Pro tento speciální případ (tuhé osově symetrické těleso v symetrické nádobě) lze přídavné
účinky jednoduše určit ve formě čísel a přidat do modelu. V takovémto případě budou tyto
účinky shodné pro libovolný směr pohybu. Takto se vyhneme nutnosti zavádět jakékoli
předpoklady o pohybu tělesa.
Vypočtené přídavné účinky pak budou rovnoměrně rozloženy do příslušných rovin

modelu elastického tělesa, který zůstává prostorový.
Rovinný řez tekutinou byl řešen v programu ANSYS CFX 11, který je založen na

metodě konečných objemů. Program neumožňuje řešit přímo rovinné úlohy a je nutné je
řešit jako úlohy prostorové s jedním prvkem po tloušťce. Tvar výpočtové sítě je znázorněn
na obr. 6.3. Okrajové podmínky zadané pro tuto oblast zobrazuje obr. 6.2. Na spodní
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Obr. 6.2: Rozmístění okrajových podmínek pro oblast tekutiny

i horní rovině byla zadána symetrická okrajová podmínka. V tomto případě je rychlost ve
směru normály plochy nulová a změny všech veličin ve směru normály jsou také nulové.

Γ1 : cn = 0 (6.1)

Γ1 :
∂

∂n
= 0 (6.2)

Na vnějším obvodu jsou všechny rychlosti na hranici zadány jako nulové.

Γ2 : c = 0 (6.3)

Na rozhraní tělesa a tekutiny (Interface) byla postupně v časových krocích zadávána
jedna nenulová kartézká složka rychlosti (o.p. typu „zdroj�).

γ : cx = aet (6.4)

γ : cy = 0 (6.5)

γ : cz = 0 (6.6)

Výpočet probíhá v co nejkratším časovém úseku (0–0.01s) s krokem 0.001s. Tyto
parametry byly zachovány pro všechny řešené průměry. Časový průběh síly působící na
rozhraní je znázorněn na obr. 6.5. Je zde patrný počáteční zákmit vzniklý přechodem z nu-
lových okrajových podmínek a postupné ustálení. Tlakové pole v tomto kvazi-ustáleném
stavu je patrné z obr. 6.4. Výsledná síla vzniká pouze integrací tohoto tlakového pole,
protože rychlost tekutiny je zanedbatelná.
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Obr. 6.3: Výpočtová síť na oblasti tekutiny
Obr. 6.4: Výsledné tlakové pole v případě kon-
stantního zrychlení

Přídavná hmotnost poté vzniká podělením této síly zrychlením. Při všech výpočtech
byla použita hodnota ae = 1ms−2. V případě zanedbatelné výsledné rychlosti tekutiny
také obdržíme pro libovolné zrychlení stejnou přídavnou hmotnost (jedná se o lineární
problém).

Obr. 6.5: Závislost síly na čase v průběhu simulace (konstantní zrychlení)

Stejná výpočtová síť byla použita i pro výpočet tlumení. V tomto případě již je pou-
žito ALE, a proto byly okrajové podmínky mírně změněny. Na obvodu byla k okrajové
podmínce nulové rychlosti tekutiny přidána i pevná poloha hranice v průběhu výpočtu.
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Nádoba k1 k2 k3 k4

1 0.0001 0.0242 0.1070 0.0019
2 0.0000 0.0037 0.0216 0.0028
3 0.0000 0.0012 0.0080 0.0009
4 0.0000 0.0003 0.0059 0.0010
5 0.0000 0.0003 0.0032 0.0009

Tab. 6.4: Koeficienty polynomů aproximujících závislost síly na rychlosti

Na rozhraní tělesa a tekutiny poté byla zadány okrajové podmínky nulové rychlosti
tekutiny a poloha hranice výpočtové sítě. Ta je v časových krocích měněna podle vztahu
(6.10).

γ : c = 0 (6.7)

γ : ux = vet (6.8)

γ : uy = 0 (6.9)

γ : uz = 0 (6.10)

Byly použity dva způsoby buzení a dva způsoby vyhodnocení viz. kapitola 5.5.
Z kvazi-ustáleného výsledku (viz Obr. 6.10) byla opět vyhodnocena síla působící na

těleso. Ta již vyniká součtem síly vzniklé integrací tlaku přes rozhraní a třecích sil viskózní
tekutiny o povrch tělesa. Tvar tlakového pole je znázorněn na obrázku 6.9. Byla vypočtena
série sil pro jednotlivé rychlosti pohybu. Takto vzniklé hodnoty byly proloženy polynomem
3. stupně pomocí metody nejmenších čtverců. Vypočtené koeficienty jsou pak použity pro
další výpočet. Tvar polynomu popisuje rovnice (6.11).

fbx = k1 + k2ve + k3v
2
e + k4v

3
e (6.11)

Výsledné koeficienty polynomu pro jednotlivé nádoby pak udává tabulka 6.4.
Graf 6.13 ukazuje závislost skutečné síly působící na těleso (umístěné v nádobě 4 zcela

zaplněné vodou) na rychlosti a přimkovou závislost, kterou obdržíme v případě, že ho
nahradíme viskózním tlumením vypočteným pro efektivní rychlost 0.2ms−1.
Další výpočet probíhá tak, že je nejprve vytvořen model prutu v programu ANSYS.

Prut je modelován pomocí konečných prvků Solid45. Jedná se o prostorový 8 uzlový pr-
vek s lineární bází. Vetknutí horní části je modelováno zamezením veškerých posuvů uzlů
v této rovině. Potom je do modelu vložena přídavná hmotnost ve formě konečného prvku
Mass21. Byla vypočtena přídavná hmotnost příslušná jedné rovině modelu (pro všechny
roviny modelu stejná vyjma první a poslední kde je poloviční). Tato je rovnoměrně roz-
ložena do všech uzlů dané roviny modelu prutu (každému uzlu přísluší jeden jednouzlový
prvek Mass21), které se nachází na rozhraní tělesa a tekutiny. Poté byly výpočtově určeny
vlastní tvary kmitu a vlastní čísla (algoritmus Block Lanczos). Porovnání vypočtených
vlastních frekvencí a tvarů (pro vybrané výšky vody) ukazuje obrázek 6.6.
Příslušná velikost tlumení pro jednotlivé roviny je spočtena s využitím koeficientů po-

lynomu, kde efektivní rychlost prutu je určena vynásobením zvolené hodnoty amplitudy
úhlovou frekvencí kmitání příslušnou danému tvaru kmitu a složkou vlastního vektoru
příslušnou dané rovině (normován jednotkovou normou). Získaná hodnota síly je podělena
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. 6.6: Výsledný vlastní tvar pro model v případě (a) první vlastní frekvence a výšky vody 1m; (b)
druhé vlastní frekvence a výšky vody 1m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.5m; (d) druhé vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; a poslední, (f) druhá vlastní
frekvence a výšky vody 0.1m.
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Obr. 6.7: Výsledná 1. vlastní frekvence v závislosti na výšce vody

Obr. 6.8: Výsledná 2. vlastní frekvence v závislosti na výšce vody

efektivní rychlostí. Takto získané přídavné tlumení je do modelu vloženo pomocí prvku
Combin14. Je opět rovnoměrně rozloženo do všech uzlů na rozhraní v dané rovině. Prvek
Combin14 je dvouuzlový, přičemž jeden uzel leží v příslušném uzlu modelu, druhý v do-
statečné vzdálenosti od modelu (aby nedocházelo k významným geometrickým změnám
při deformaci prutu) a jsou zamezeny veškeré jeho posuvy.
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Obr. 6.9: Tlakové pole v případě, pohybu konstantní rychlostí (Nádoba 4, rychlost 0.01ms−1)

Obr. 6.10: Závislost síly na čase v případě pohybu konstantní rychlostí (Nádoba 4, rychlost 0.01ms−1)

Na takto vzniklém modelu je dále určen koeficient tlumení. Simulace probíhá v časové
oblasti. Toto bylo provedeno s ohledem na použitý software. Ten nenabízí možnost výpočtu
vlastních čísel tlumených soustav a vyhodnocování tlumení z reálné části tohoto čísla.
Harmonickou analýzu pak umožňuje použít pouze v případě proporcionálního útlumu.
Proto by bylo nutné „exportovat� celé matice soustavy a řešit je jiným programem, což
by bylo náročné a přínos by byl malý.
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Obr. 6.11: Závislost síly na rychlosti (Nádoba
4)

Obr. 6.12: Model tělesa obsahující prvky
Mass21 a Combina14

Obr. 6.13: Porovnání reálné síly se silou vyvozenou modelem

Konec prutu je v prvním kroku vychýlen o hodnotu amplitudy odpovídající parame-
trům použitým pro výpočet tlumení (i když to není podmínkou, protože se jedná o lineární
výpočet). V tomto kroku se jedná o statický výpočet, při kterém nebyl vliv setrvačných
sil zahrnut. V dalším kroku je uvolněn. Výsledná odezva v dalších krocích (zde je již efekt
setrvačných sil zahrnut) je pak znázorněna na obrázku 6.14. Obrázek také znázorňuje
obálku (červená křivka) vzniklou výběrem lokálních maxim a křivku vzniklou prolože-
ním těchto hodnot exponenciálou (označena zeleně) Z ní je určen koeficient tlumení viz
příloha A. V tomto případě jsou voleny časové kroky velice krátké, protože v případě
zadání delšího kroku má výpočet tendenci utlumovat se sám i bez zadaného tlumení. To
vyplývá z principu Newmarkovy metody, kde se jako parametr zadává tzv. „amplitude
decay factor� pro lepší stabilitu řešení.
Grafy 6.7 6.8 a 6.15 ukazují výslednou vl. frekvenci a koeficient tlumení pro různé

průměry nádoby a výšky vody. Koeficient tlumení příslušný druhému tvaru kmitání nebyl
řešen, protože nebyly k dispozici vhodné výsledky experimentu pro porovnání, a také jeho
vybuzení při simulaci v časové oblasti by bylo obtížné.
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Obr. 6.14: Výsledná odezva výpočtového modelu

Obr. 6.15: Závislost vypočteného koeficientu tlumení na výšce vody

6.1.1 Volba amplitudy kmitání

Amplituda kmitání, pro kterou byl výpočet proveden byla zvolena 0.002m. To je při-
bližně hodnota, pro kterou je možné provést vyhodnocení tlumení pro všechny odezvy
naměřené v první sérii měření tlumení (viz Příloha B.3). Tato amplituda byla za před-
pokladu harmonického netlumeného kmitání přepočtena na rychlost (viz rovnice 6.12),
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která byla použita jako počátek úseku, na kterém byl vyhodnocován koeficient tlumení.
Tato rychlost byla také použita jako výchozí pro další výpočty tlumení.

ve = ueΩ1 (6.12)

Speciálně pro Nádobu 3 byla ještě provedena série výpočtů s amplitudou 0.035m. Tyto
výsledky byly porovnány s výsledky druhé série měření tlumení (viz Příloha B.4), při které
bylo použito větší buzení. Výsledky tohoto výpočtu obsahuje graf 8.14.

6.1.2 Volba časového kroku

Problém, který se nepodařilo uspokojivě vyřešit je volba časového kroku simulace proudění
v tekutině. Pokud bude krátký, dojde k „rozkmitání� výsledků které jsou následně ne-
použitelné (obr. 6.16), pokud bude dlouhý budou výsledky nedostatečně přesné. Problémy
tohoto typu narůstají se zvyšující se rychlostí pohybu hranice.
Každou úlohu proto bylo nutno „ladit�, aby dávala uspokojivé výsledky. Proces pro-

bíhal tak, že byl výpočet několikrát opakován s postupně se zkracujícím krokem a na
základě průběhu závislosti síly na čase byl použit nejkratší možný krok při kterém ještě
nedochází k „rozkmitání� výsledků. Malé změny časového kroku v okolí takto zvolené
hodnoty nemají již na výsledky vliv.
Byl také provedeno několik výpočtů s adaptivním krokem, kdy si program délku kroku

určuje sám na základě zvolených parametrů. Nedošlo ovšem k výraznému zvýšení věro-
hodnosti výsledků ale pouze k řádovému nárůstu délky výpočtového času.
Na obrázku 6.16 je znázorněná celková síla na hranici tekutiny v závislosti na čase,

pro stejnou úlohu s různou délkou použitého časového kroku. Není na nich znázorněn
začátek simulace, na kterém dochází k výrazným výkyvům z důvodu přechodu z nulových
okrajových podmínek při numerickém řešení.
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(a)

(b)

(c)

Obr. 6.16: Vypočtená závislost síly na čase v případě: (a) krátkého časového kroku; (b) přibližně opti-
málního časového kroku; (e) dlouhého časového kroku.
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6.2 Jednostranně vetknutý prut - plný model

Tento model již umožňuje řešit přídavné účinky pro tělesa libovolného tvaru. Prvním kro-
kem je výpočet příslušného vl. tvaru samostatného tělesa (obr. 6.17 a 6.18). Ten probíhá
v programu ANSYS. Je použit stejný model tělesa jako v předchozích příkladech. Tento
vl. tvar je exportován ve formě textového souboru obsahujícího posunutí uzlů sítě na
rozhraní tělesa a tekutiny. Procedura v programu MATLAB tento soubor přeformátuje
do formátu, které je možné načítat programem ANSYS CFX (soubor s příponou .csv
obsahující formátovaný text).

Obr. 6.17: Výchozí první tvar kmitů Obr. 6.18: Výchozí druhý tvar kmitů

Výpočet přídavných účinků probíhá v tomto programu. Výpočtovou síť na oblast
tekutiny znázorňuje obr. 6.19. Obrázek 6.20 znázorňuje zadané okrajové podmínky. Na
horním i spodním okraji je předepsána „symetrie� (rovnice (6.13) a (6.14)). Na obvodu
potom nulová rychlost (6.15) , stejně jako na rozhraní. Zde je také zadáván posun hranice
zatím co na obvodu je hranice pevná.

Γ1 : cn = 0 (6.13)

Γ1 :
∂

∂n
= 0 (6.14)

Γ2 : c = 0 (6.15)

Pro výpočet přídavné hmotnosti jsou zadány okrajové podmínky pomocí funkce pro-
gramu, která je umožňuje zadávat ve formě profilu interpolovaného ze sítě hodnot (vek-
torů) zadaných pro dané body prostoru. Tato funkce z původních hodnot vektorů posunutí
příslušných bodům výpočtové sítě použité pro výpočet vlastních tvarů vytvoří vektory
příslušné bodům výpočtové sítě tekutiny.
Polohu daného místa hranice v daném čase popisuje funkce

γ : u =
aet

2

2
ŵ (6.16)

Tlakové pole vzniklé tímto pohybem pro první a druhý tvar ukazují obrázky 6.21
a 6.22. Výsledné síly (získané integrací tohoto tlakového pole) pro jednotlivé uzly hra-
nice jsou exportovány do souboru (formátovaný text s příponou *.csv). Výpočet přídavné
hmotnosti probíhá v programu MATLAB. Přídavná hmotnost je do modelu vložena po-
mocí prvku Matrix27 (obr. 6.23).
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Obr. 6.19: Výpočtová síť pro oblast tekutiny

Obr. 6.20: Okrajové podmínky na oblasti tekutiny

To je dvouuzlový prvek, který nemá definovanou geometrii a umožňuje vkládat do
modelu tuhost, tlumení a hmotnost ve formě matic příslušných každému uzlu. Uzly mají
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Obr. 6.21: Výsledné tlakové pole (první tvar)

obecně šest stupňů volnosti. Pro tento prvek se tedy obecně doplňuje matice parametrů
o rozměru 12x12. V popisovaném případě je vždy použit pouze jeden z uzlů, zatímco
druhému jsou odebrány všechny stupně volnosti, proto je doplňována pouze část matice
tohoto prvku o rozměru 6x6. I u tohoto uzlu ovšem nejsou uvažovány rotace, a proto je
v praxi nutné doplnit pouze 9 prvků matice 3x3.
Na doplnění matic prvku Matrix27 vytvořeny speciální algoritmy v programuMATLAB.

Ty mají zabránit hlavně problémům s dělením malými čísly, které by mohly nastat v pří-
padě, že složky vektoru síly jsou jednoduše poděleny složkami vektoru zrychlení a je do-
plněna pouze diagonála matice. Vektory totiž mohou navzájem svírat značný úhel nebo
být na sebe i kolmé. Schema algoritmu ukazuje obr. 6.24.
Algoritmus nejprve vytvoří nulovou matici pokud je skutečná absolutní velikost zrych-

lení (složka vl. tvaru) daného bodu menší než přednastavená hodnota. Poté podle úhlu
mezi vektorem zrychlení (definován rovnicí 6.17) a síly daného místa rozhodne zda bude
doplňovat pouze diagonální složku matice (prostým podělením příslušné složek síly slož-
kou zrychlení). V případě, že je tento úhel větší jsou doplněny i mimodiagonální složky
s využitím transformace tenzoru do souřadnicové soustavy s jedním jednotkovým vekto-
rem rovnoběžným s vektorem zrychlení a druhým ležícím v rovině vymezené vektory fm
a a. Do této souřadnicové soustavy je transformován vektor fm a jsou v ní vypočteny
přídavné účinky. Takto vzniklá matice přídavných účinků je zpět transformována do glo-
bální souřadnicové soustavy. Doplnit složky matice je možné mnoha způsoby, navržený
způsob by měl zajistit dostatečnou přesnost výpočtu pro libovolný směr vektorů fm a a.
Výstupem algoritmu jsou pak obecně nesymetrické matice.

a = aeŵ (6.17)
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Obr. 6.22: Výsledné tlakové pole (druhý tvar)

Obr. 6.23: Model tělesa s přidanými prvky Matrix27
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Je vytvořen textový soubor ve formátu který může načítat program ANSYS Classic,
který obsahuje všechny složky matic prvku MATRIX 27 pro určité body na rozhraní.
Ten je načten programen ANSYS. Vzhledem k tomu, že výpočtové sítě použité pro

řešení proudění v tekutině a pro řešení deformace tělesa nejsou na rozhraní shodné je
nutná interpolace mezi těmito sítěmi. Jako nejspolehlivější se ukázalo prosté přiřazení
hodnot z uzlů jedné sítě do nejbližšího uzlu druhé sítě.
K řešení vlastních čísel takto sestaveného modelu je použit „unsymmetric eigensolver�

(viz [1]). Výsledkem jsou vlastní frekvence kmitání viz obrázky 6.25 a 6.26.
Následuje řešení hodnot tlumení. V programu CFX je použit stejný model jako v před-

chozím případě. Poloha hranice na rozhraní je zadávána tak, aby jeho výsledná rychlost
byla konstantní. Rychlost je zvolena podle vypočtené vlastní frekvence, vlastního tvaru
izolovaného tělesa a zvolené amplitudy podle vztahu (6.19).

γ : u = ueΩ1tŵ (6.18)

γ : v = ueΩ1ŵ (6.19)

Okrajové podmínky opět zadány ve formě profilu. Výsledkem je silové zatížení roz-
hraní. Vektory síly působící na jednotlivé uzly jsou z programu exportovány ve formě
textového souboru obsahujícího formátovaná data (*.csv). Tento soubor je načten pro-
cedurou vytvořenou v programu MATLAB a je vypočteno přídavné tlumení. Postup
výpočtu popisuje algoritmus zobrazení na obr. 6.28. Je obdobný jako pro výpočet pří-
davné hmotnosti. Výsledkem jsou opět prvky matic prvků Matrix27. Jejich přenos do
programu ANSYS a vytvoření prvků představujících přídavné tlumení probíhá obdobně
jako v případě přídavné hmotnosti. Je použit stejný model jako při předchozím výpočtu
vlastní frekvence prutu s přídavnou hmotností. Takto nově vzniklý model obsahuje jak
vypočtenou přídavnou hmotnost, tak tlumení.
Výpočet koeficientu tlumení odezvy tohoto modelu probíhá opět v časové oblasti.

Buzení i vyhodnocení výsledné odezvy probíhá obdobně jako u předchozího modelu
tj. vychýlením konce prutu o zvolenou amplitudu a následným uvolněním a proložením
obálky výsledné odezvy metodou nejmenších čtverců (viz obr. 6.29).
Výsledky výpočtů shrnuje graf 6.30.
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Obr. 6.24: Algoritmus výpočtu přídavné hmotnosti jednotlivých prvků Matrix27
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Obr. 6.25: Závislost vypočtené první vl. frekvence na výšce vody

Obr. 6.26: Závislost vypočtené druhé vl. frekvence na výšce vody
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Obr. 6.27: Výsledné tlakové pole (pohyb konstantní rychlostí)
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Obr. 6.28: Algoritmus výpočtu parametru prvku Matrix27 použitého pro zanesení tlumení do modelu
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Obr. 6.29: Vypočtená odezva konce prutu (Nádoba 4, výška vody 1m)

Obr. 6.30: Vypočtený koeficient tlumení v závislosti na výšce vody

43



7 TECHNICKÁ APLIKACE
Postup popsaný v kapitole 6.2 byl aplikován i na těleso komplikovanějšího tvaru, kte-

rým je rotor vírové turbíny. Ten se skládá z ocelového hřídele, vetknuté na obou koncích
v ložiscích, a mosazného nákružku se dvěmi lopatkami, který je na něj nalisován. Výpoč-
tový model rotoru byl převzat z [26]. Model je sestaven v programu ANSYS a skládá se
z osmi-uzlových konečných prvků s lineární bází Solid45. Hřídel i olopatkovaný disk tvoří
jednu výpočtovou síť, ovšem s oblastmi s rozdílnými mechanickými vlastnostmi, které
shrnuje tabulka 7.1. Síť se skládá z 57 018 elementů a byla vytvořena dle možností co
nejrovnoměrnější. Uchycení v ložiscích je považováno za ideálně tuhé a je modelováno
jako vetknutí uprostřed ložiskových čepů. Na dolním čepu jsou zamezeny všechny posuvy
a na horním pouze posuvy v radiálním směru. Pro řešení vlastních frekvencí a tvarů byl
použit algoritmus Block Lanczos.

Ocel Mosaz Voda
E 2, 1 · 1011Pa 1 · 1011Pa

μ 0,3 0, 34
ρ 7800 kg/m3 8800 kg/m3 1000 kg/m3

ν 0, 8899 · 10−6 m2 s−1

Tab. 7.1: Materiálové charakteristiky

Byly řešeny pouze první vlastní frekvence rotoru v klidu, protože tyto hodnoty lze po-
rovnat s provedeným experimentem. Vypočtený první tvar kmitu samotného tělesa (obr.
7.2) je použit jako vstupní parametr pro výpočet přídavných účinků od okolní tekutiny.
Rotor je umístěn do válcové nádoby na obou koncích navázané na potrubí. Pracovním

médiem je voda, která byla modelována jako nestlačitelná newtonská kapalina. Úloha byla
řešena pro stav, kdy se rotor neotáčí a tekutina se nachází v klidu (v případě, že se rotor
nepohybuje). Model tekutiny je vytvořen v programu CFX. Zadané okrajové podmínky na
jednotlivých částech modelu tekutiny znázorňuje obrázek 7.3 (označení odpovídá označení
použitému v kapitole 6.2). Výpočtovou síť s výrazným zjemněním v okolí rotoru (interface)
je znázorněna na obr. 7.4. Výsledné tlakové pole, z nějž je vyhodnocena přídavná hmotnost
je znázorněno na obr. 7.5. Její výpočet probíhá podle algoritmu znázorněného na obrázku
6.24 v programu MATLAB.
Výsledný model v programu ANSYS s přídavnou hmotností zohledněnou pomocí prvků

Matrix27 je na obrázku 7.6 Použití prvků Matrix27 v nesymetrické formě si stejně jako
v předchozím případě vyžaduje řešení vlastních čísel pomocí algoritmů na řešení vlastních
čísel nesymetrických matic (v ANSYSu to je „unsymmetric eigensolver� viz [1])
Výsledky výpočtu první vlastní frekvence a jejich porovnání s výsledky experimentu

(viz [34]) nabízí tabulky 7.2 a 7.3. Rotor se dvěma lopatkami je nesymetrický. První
vlastní frekvenci proto odpovídají dvě frekvence, jedna nižší příslušná rovině procházející
lopatkami (s vyšším momentem setrvačnosti). Druhá, mírně vyšší frekvence odpovídá
kmitání v rovině kolmé. Pro každou tuto frekvenci byl proveden samostatný výpočet
přídavných účinků.
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Obr. 7.1: Schéma vazeb rotoru turbíny

Bez vody S vodou
Hz Hz

Experiment 79,4 74,1
Výpočet 80,5 75,4

Tab. 7.2: První vlastní frekvence rotoru vírové turbíny ve směru lopatek

Bez vody S vodou
Hz Hz

Experiment 80,0 75,5
Výpočet 81,0 75,8

Tab. 7.3: První vlastní frekvence rotoru vírové turbíny kolmo na směr lopatek
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Obr. 7.2: První tvar kmitů rotoru rubíny

Obr. 7.3: Okrajové podmínky na oblasti tekutiny
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Obr. 7.4: Výpočtová síť na oblasti tekutiny

Obr. 7.5: Vypočtené tlakové pole na povrchu rotoru v kontaktu s tekutinou
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Obr. 7.6: Model rotoru s prvky Matrix27 obsahujícími přídavnou hmotnost
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8 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
VÝPOČTOVÝCH MODELŮ

Z výsledků výpočtového modelování (viz grafy 6.7, 6.8, 6.25 a 6.26) je patrné, že
vlastní frekvence klesá s rostoucí výškou vody a tvar výsledných závislostí odpovídá
příslušnému vlastnímu tvaru kmitání. Také dochází k poklesu vlastní frekvence se snižu-
jícím se průměrem nádoby.
Porovnání výsledků obou modelů pro jednotlivé průměry nádob ukazují grafy 8.1 až

8.10. Jsou zde také zobrazeny výsledky experimentu (viz příloha B) a výsledky výpočtu
standardní metodou nabízenou programem ANSYS (viz příloha C)
U všech výpočtových modelů byla snížena poddajnost prutu v místě vetknutí tak, aby

se sjednotila vypočtená vlastní frekvence při nulové výšce vody s frekvencí naměřenou
při experimentu. Další úpravy už prováděny nebyly (sjednocení druhé vlastní frekvence)
s ohledem na to, aby nedošlo k výrazným zásahům do modelu a tím ovlivnění dalších
výsledků. Výsledky výpočtu první i druhé vlastní frekvence mají dobrou shodu navzájem
i s výsledky experimentu.
Předpoklad, že těleso v tekutině kmitá vl. tvarem shodným s vl. tvarem samotného

tělesa je, pro kombinaci ocel-voda a první dva vl. tvary, použitelný. I když toto může být
jednou z příčin mírného rozdílu mezi výsledky zjednodušeného a plného modelu. Výsledky
zjednodušeného modelu a výpočtu pomocí ANSYSu a prvku Fluid30 jsou téměř shodné,
až na případy nejnižších dvou výšek vody, kde je pravděpodobně způsob vložení přídavné
hmotnosti do jednotlivých rovin příliš hrubý.
Porovnání výsledků výpočtu vlastních frekvencí rotoru vírové turbíny s výsledky ex-

perimentu vykazují také dobrou shodu (viz tabulky 7.2 a 7.3).
Lze konstatovat, že pro velikost vlastní frekvence tělesa v neproudící tekutině je sku-

tečně rozhodující velikost přídavné hmotnosti, zatímco vliv tlumení je nevýznamný (pří-
davná tuhost se v tomto případě neuplatní).
Porovnání výsledků výpočtu tlumení nabízí grafy 8.11 až 8.16. Ukazují závislost ko-

eficientu tlumení na výšce vody pro první tvar kmitu. Jak výsledky experimentu tak
výpočtů byly vyhodnoceny pro konstantní amplitudu kmitání o hodnotě 0.002m. Koe-
ficient tlumení příslušný druhému tvaru nebyl vypočten, protože nejsou k dispozici vý-
sledky experimentu pro porovnání. Ten nebyl měřen z důvodu jeho obtížného vybuzení
při použití stávajícího experimentálního zařízení. Ve výsledcích experimentů (celkem bylo
provedeno přes 20 měření) se významně liší hodnota tlumení v případě nulové výšky vody
(v intervalu -0,12 – -0,2 v případě menšího buzení t.j. 0,002m). Toto může být způso-
beno šroubovanou konstrukcí experimentálního zařízení (během výměny nádob je nutné
zařízení částečně rozebrat). Nestejné podmínky smontování poté mohou způsobovat tyto
rozdíly a významný může být i způsob buzení (v případě několikanásobného kontrolního
měření byla hodnota také rozdílná v intervalu -0,49 – -0,71 rad/s při větším buzení t.j.
0,035m). Z tohoto důvodu také tlumení samotného prutu nebylo zahrnuto do výpočtového
modelu a prezentovaných výsledků.
Tvar křivek výsledků v případě zjednodušeného modelu je dána podstatou výpočtu,

při kterém se pro celou křivku vychází pouze z jedné série výpočtů v programu CFX
(ten je hlavní příčinou rozptylu výsledků plného modelu, kde každá výška vody znamená
samostatný výpočet) a proložení výsledků polynomem.
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Obr. 8.1: Porovnání vypočtené první vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 1)

Obr. 8.2: Porovnání vypočtené první vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 2)

Koeficient tlumení (absolutní hodnota) zjevně roste se snižujícím se průměrem nádoby.
Příčiny jsou shodné jako v případě vlastní frekvence (nárůst rychlosti tekutiny pohybující
se v menším prostoru).
Z výsledků je patrné, že koeficient tlumení (jeho absolutní hodnota) roste s výškou

vody. Ovšem u zjednodušeného modelu dochází naopak v případě, že nádoba je téměř na-
plněna k velice mírnému poklesu. U plného modelu je tento pokles ještě výraznější. Ten je
pravděpodobně způsoben nelinearitou úlohy. S poklesem vlastní frekvence při konstantní
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Obr. 8.3: Porovnání vypočtené první vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 3)

Obr. 8.4: Porovnání vypočtené první vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 4)

amplitudě kmitů klesá i rychlost pohybu prutu. Protože experimentálně změřené závislosti
byly nejednoznačné, bylo provedeno měření pro nádobu č. 3, které se několikrát opako-
valo. Toto měření bylo buzeno i výrazně větší amplitudou. Bohužel z technických důvodů
bylo nutné přesunout snímače do jiné polohy, a proto výsledky nejsou plně porovnatelné
s předchozími měřeními. Ze zpracovaných výsledků ovšem plyne výrazný narůst tlumení
pro výšky 0,5–0,8m. Při tomto měření ovšem došlo k výraznému vybuzení druhého tvaru
kmitu, který za tímto nárůstem pravděpodobně stojí. Po odfiltrování vysokých a nízkých
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Obr. 8.5: Porovnání vypočtené první vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 5)

Obr. 8.6: Porovnání vypočtené druhé vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 1)

harmonických složek se tento nárůst výrazně zmenšil, ale získaná křivka je ještě obtížněji
porovnatelná s předchozími měřeními a výpočty. Je proto pravděpodobné, že v případě
experimentu nárůst způsobuje právě kmitání prutu kromě prvního i druhým tvarem, čímž
dochází k disipaci většího množství energie.
Snahou bylo také ověřit předpoklad o závislosti koeficientu tlumení na amplitudě kmi-

tání (respektive na rychlosti pohybu). Představu lze získat porovnáním grafů 8.13 a 8.14,
které ukazují závislost koeficientu tlumení na výšce vody pro nádobu č. 3. První v pří-
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Obr. 8.7: Porovnání vypočtené druhé vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 2)

Obr. 8.8: Porovnání vypočtené druhé vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 3)

padě amplitudy kmitání 0,002m a druhý v případě amplitudy 0,035m. Porovnatelnost
experimentu a výpočtu v tomto případě je ovšem poněkud problematická viz str. 107.
Je zde patrné, že při řádovém nárůstu amplitudy se koeficient tlumení pouze přibližně
ztrojnásobil.
Celkově se naměřené a vypočtené hodnoty tlumení navzájem liší výrazně více, než

v případě výpočtu vlastních frekvencí. Výsledky zde prezentovaných modelů nebyly srov-
návány s výsledky experimentu pomocí statistických metod, což by obecně v takovémto
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Obr. 8.9: Porovnání vypočtené druhé vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 4)

Obr. 8.10: Porovnání vypočtené druhé vl. frekvence s výsledky experimentu (Nádoba 5)

případě bylo vhodné. Částečně z důvodu nedostatku naměřených dat, ale hlavně z důvodu,
že experiment a výpočet neprobíhaly za přesně stejných okolností (nezahrnutí tlumení sa-
motného prutu do modelu, vybuzení více vlastních tvarů při experimentu,. . . ). Rozdíly
lze považovat za významné, a z toho důvodu by výsledky takovéhoto srovnání nebyly do-
statečně vypovídající. Naopak srovnání všech výpočtových modelů navzájem by mělo být
vypovídající, protože k výpočtu byl ve všech případech použit shodný program s naprosto
shodným modelem prutu.
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Přesto lze vyvodit z výsledků několik závěrů o tlumení. Velikost tlumení nelineárně
závisí na rychlosti proudění respektive na amplitudě kmitání i v případě relativně nízkých
rychlostí (amplitud). I když tento závěr se nepodařilo zcela jednoznačně experimentálně
potvrdit. Navržená metoda poskytuje poměrně rozumný odhad výsledného tlumení a to
i pro poměrně velké deformace (přes polovinu vymezení vůle). Obrázek 6.10 ukazuje, že
ani pro takto velké deformace není změna síly působící na prut nijak dramatická.

Obr. 8.11: Vypočtený koeficient tlumení v porovnání s výsledky z experimentu (Nádoba 1)

Obr. 8.12: Vypočtený koeficient tlumení v porovnání s výsledky z experimentu (Nádoba 2)
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Obr. 8.13: Vypočtený koeficient tlumení v porovnání s výsledky z experimentu (Nádoba 3)

Obr. 8.14: Vypočtený koeficient tlumení v porovnání s výsledky z experimentu (Nádoba 3) při vyšší
intenzitě buzení
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Obr. 8.15: Vypočtený koeficient tlumení v porovnání s výsledky z experimentu (Nádoba 4)

Obr. 8.16: Vypočtený koeficient tlumení v porovnání s výsledky z experimentu (Nádoba 5)
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9 ZÁVĚR
Již delší dobu jsou známy efektivní metody pro numerický výpočet vlastních frekvencí

a vlastních tvarů elastických těles v kontaktu s ideální neproudící tekutinou a to jak
stlačitelnou, tak nestlačitelnou. Je to dáno tím, že v tomto případě lze tlak v tekutině
popsat lineární Laplaceovou respektive Vlnovou rovnicí. Dnes nejpoužívanější je použití
MKP jak pro diskretizaci oblasti tělesa, tak tekutiny. Následně lze celý problém zapsat
do jedné soustavy a řešit problém vlastních hodnot.
Jedná-li se o tekutinu reálnou, lze pro popis jejího chování také použít linearizovaný

model. Kromě ovlivnění matice hmotnosti v tomto případě dochází i k ovlivnění matice
tlumení. Následující řešení je výrazně komplikovanější než v předchozím případě. Nevýho-
dou takovýchto řešení je, že jsou odvozena pro rychlosti proudění (respektive amplitudy
kmitání) blízké nule. V praxi ovšem je nutné tyto rychlosti považovat za reálné. Výsledné
tlumení pak je nelineární funkce rychlosti a komplikace v tomto případě také přináší volba
okrajových podmínek na rozhraní tělesa a tekutiny. Obdobné je to i v případě proudící
tekutiny.
Přístup prezentovaný v této práci si klade za cíl určení přídavných účinků neprou-

dící reálné tekutiny tak, aby byl spolehlivý, relativně snadno realizovatelný a výsledek
byl uplatnitelný v praxi. Vliv tekutiny na chování elastického tělesa je tedy zohledněn
ve formě tzv. přídavných účinků. Nejsou ovšem řešeny komplexní matice jako v případě
metody popsané v 4.2.1, nýbrž je provedeno úplné oddělení tekutiny od tělesa. Toho je
dosaženo za předpokladu, že těleso v tekutině kmitá harmonicky vlastním tvarem shod-
ným s vlastním tvarem samotného tělesa. Takto je možné číselně určit přídavné účinky od
tekutiny. Výsledkem pak není matice přídavných účinků v pravém slova smyslu, ale pouze
přídavné účinky odpovídající kmitání shodného s na počátku předpokládaným. Vyjádření
komplexních matic přídavných účinků by vyžadovalo vytvoření speciálního softwaru a to
se vzhledem k omezením, který tento přístup má (viz dále) nejevilo jako efektivní.
Řešení je rozděleno do konečného počtu vlastních tvarů kmitání, přičemž probíhá

pouze pro jeden zvolený. Jejich výpočet je proveden za předpokladu platícího pro lineárně
se chovající (zanedbán vliv konvektivního členu) reálnou tekutinu a to, že takto lze řešit
matici přídavné hmotnosti odděleně na základě vlastností ideální tekutiny. Stejně tak
tlumení lze řešit samostatně.
Počáteční určení vlastního tvaru samostatného tělesa je provedeno v programu ANSYS.

Ve stejném programu s využitím stejného modelu budou také na závěr určovány vlastnosti
již s přídavnými účinky. K jejich stanovení je použit program ANSYS CFX. Určování pří-
davné hmotnosti probíhá nestacionární simulací, při které je postupně zvyšována rychlost
hranice (rychlost v jednotlivých bodech rozhraní úměrná vlastnímu tvaru) tak, aby bylo
dosaženo konstantního jednotkového zrychlení. A to za podmínky, že tyto rychlosti se co
nejvíce přibližují nule. Integrací vzniklého tlakového pole jsou určeny síly odpovídající
přídavné hmotnosti.
Při výpočtu přídavného tlumení došlo k odchýlení od předpokladů linearizovaného

proudění (z důvodu přiblížení se realitě). Při výpočtu je využito ALE a hranice tekutiny je
postupně v časových krocích posouvána tak, aby bylo dosaženo konstantní rychlosti (opět
odpovídající vlastnímu tvaru). Časový krok i délka simulace byly voleny pokud možno co
nejkratší. Rychlost je volena tak, aby odpovídala jakési efektivní rychlosti kmitání danou
vlastní frekvencí (získanou v předchozím kroku modální analýzou tělesa) a předpokláda-
nou amplitudou kmitání tělesa.
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Příslušné přídavné účinky jsou do výchozího výpočtového modelu vloženy formou
přidání dalších konečných prvků.
Použitelnost výsledného modelu je značně omezena. Je to nutností zavést předpoklad

o typu a tvaru kmitání. Vliv tekutiny způsobí pravděpodobně jistou změnu vlastního tvaru
(zvlášť výraznou u tvarů příslušných vyšším frekvencím). Také použití postupů platných
pouze pro lineární model je značně zjednodušující. Pokud těleso kmitá v reálné tekutině
nebude jeho pohyb harmonický.
V případech, kdy je těleso relativně málo poddajné a tekutina má relativně malou

viskozitu (kombinace ocel-voda) a jednoduché vlastní tvary se jeví tento postup jako
použitelný. Jeho nepřesnosti jsou vykoupeny hlavními výhodami. Těmi jsou hlavně rela-
tivně malá náročnost na výpočtový čas a také relativně slušná spolehlivost při dosažení
věrohodných výsledků (zvláště tlumení).
Porovnání dosažených výsledků s výsledky experimentu není bohužel příliš vypovída-

jící, protože samotný experiment byl původně navržen pro ověřování výsledků výpočto-
vého modelu s jinými počátečními předpoklady, a proto jeho koncepce neumožňuje získat
vhodnější data.
Řešení problémů interakce těles a tekutin se dnes přesouvá do časové oblasti s využitím

ALE, kde je možné řešit i případy, kdy se tekutina (případně i těleso) chová nelineárně.
Tento přístup slibuje významně lepší výsledky pro případ reálné tekutiny. Ta je zde po-
psána N-S rovnicí, řešení probíhá v časových krocích a výsledkem je odezva (deformace)
systému na buzení v časové oblasti.
Zásadním problémem, který zatím omezuje jejich použitelnost vyjma značných nároků

na výkon počítačů a výpočtový čas je hlavně špatná stabilita a konvergence výpočtů.
Výpočtový čas nutný k výpočtu takovýchto úloh je o několik řádů vyšší, než v případě
dříve popsaných přístupů. Proto tyto postupy zatím mají omezené využití pro velice
jednoduché úlohy nebo ve specifických případech jako například v biomechanice.

9.1 Vlastní přínos

V této práci je popsána nová metodika pro výpočet dynamických vlastností těles obecného
tvaru obklopených neproudící viskózní tekutinou využívající běžný komerční software pro
výpočty proudění tekutin bez vážnějších úprav.
Obdržené výsledky byly porovnány s experimentem na úloze jednostranně vetknutého

prutu a také na reálném rotoru vírové turbíny.

9.2 Budoucí práce

Účelné by bylo mírně upravit způsob provádění srovnávacího experimentu. Bylo by nutné
výrazně zvýšit tuhost celé konstrukce v místě vetknutí (lepší porovnatelnost s výpočtovým
modelem) a také eliminovat na minimum šroubové spoje pro výrazné snížení tlumení
samotné konstrukce.
Buzení by mělo být prováděno elektromagnetickým budičem, aby byla přesně známa

jeho intenzita. Celé měření by pak mělo probíhat jako zjišťování velikosti amlitudy při
ustáleném kmitání danou frekvencí. Tím by byla vytvořena plnohodnotná amlitudo-
frekvenční charakteristika umožňující další zpracování. Takto by bylo zajištěno, že prut
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provádí stále stejný typ pohybu, a porovnání jednotlivých měření by probíhalo za shod-
ných jasně definovaných podmínek. Dále by bylo vhodné rozmístit snímače tak, aby bylo
možno získat alespoň hrubou představu o skutečném vlastním tvaru v ideálním případě
při použití snímačů polohy. Po získání takovýchto reprezentativnějších experimentálních
dat by bylo možné kompetentněji se vyjádřit k výsledkům zde prezentovaného modelu.
Pro případy, kde nelze úspěšně použít lineární modely tekutiny (významně proudící

tekutiny, nelze zanedbat viskozitu tekutiny) se nejeví další rozvoj metod založených na
určování přídavných účinků jako perspektivní. Jednoznačně progresivnější cesta (z po-
hledu reálnosti obdržených výsledků nikoli z pohledu jejich další využitelnosti) je prová-
dění řešení v časové oblasti. Pří tomto řešení je nutno použít N-S rovnici a ALE. A právě
tato část je největším zdrojem problémů při výpočtech zde prezentovaných typů interakč-
ních úloh.
Pro odstranění potíží s řešením takovýchto úloh je možný buďto vývoj robustnějších al-

goritmů, a nebo je možné se vydat cestou zjednodušení (například Fixed mesh ALE,FDM,. . . ).
Zvláště první z jmenovaných metod by mohla být dobře uplatnitelná v případech, kterým
se věnuje tato práce a těmi je kmitání s relativně malými pohyby hranice. Výpočet by
pak probíhal na zcela pevné síti s využitím změny virtuálních rychlostí.
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[41] Päıdoussis, M.P., Mateescu, A.D. Dynamics of cylindrical shells containing fluid flows
with a developing boundary layer, AIAA Juornal, Vol. 25, 1987, s. 857–863

63



LITERATURA
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A Koeficient tlumení
Jako míra tlumení pro tuto práci byl zvolen koeficient (součinitel) tlumení. Z důvodu

nutnosti porovnávat výsledky výpočtových modelů a experimentů nebyl použit logarit-
mický dekrement útlumu. Ten se vyhodnocuje porovnáním několika sousedních velikostí
amplitud kmitání. Při jeho použití v případě experimentu ovšem docházelo k tomu, že vý-
sledky byly značně rozdílné i v případech že vyhodnocované úseky byly velmi blízko sebe.
Proto byl pro vyhodnocení volen právě koeficient tlumení. Byl vyhodnocován na delším
pro všechny vyhodnocení stejně dlouhém úseku. Tím se významně omezil vliv lokálních
změn na výsledek.
V případě volných tlumených kmitů získáme výběrem kladných lokálních maxim ode-

zvy konce prutu tzv. „obálku�. V případě lin. kmitání a viskózního tlumení tato křivka
splňuje rovnici (A.1).

ui = upe
−λti (A.1)

Při jiném než viskózním tlumení ale obálka tuto rovnici splňovat nemusí. Aby bylo možné
zahrnout do srovnání i výsledky nelineárních modelů může být využita metoda nejmenších
čtverců.

Obr. A.1: Určení koeficientu tlumení

Rovnici (A.1) upravíme do tvaru (A.2).

tiλ = −ln
ui

up

(A.2)

Členy na pravé straně nahradíme výrazem di.

di = −ln
ui

up

(A.3)

Dostaneme přeurčenou soustavu rovnic (A.4).

tiλ = di (A.4)

K jejímu vyřešení je možno využít například funkce MATLABu.
Pří vyhodnocování výsledků experimentů a výsledných odezev výpočtů v časové ob-

lasti je vyhodnocován úsek o délce 1000 časových kroků začínající hodnotou amplitud,
pro kterou byl výpočet a vyhodnocení provedeno. Zvláště v případě experimentu může
mít délka vyhodnocovaného úseku jistý vliv na výslednou hodnotu.
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B Experiment
Účelem provedeného experimentu byla verifikace nově vytvořených modelů. Cílem bylo

určit vlastní frekvenci a tlumení jednostranně vetknutého prutu ponořeného v nádobě s
tekutinou.

B.1 Popis zařízení:

Obr. B.1: Experimentální zařízení

Zkoumaný objekt tvoří bezešvá trubka z nerezové oceli o rozměru 33.5x2, dlouhá
1.2m. V ní jsou na dolním zaslepeném konci umístěny snímače zrychlení. Horní konec je
upevněn v přípravku přišroubovanému ke stropu místnosti. Vodiče od snímačů (Bruel &
Kjær 7374) jsou vedeny vnitřní dutinou trubky a u stropu vyvedeny. Centricky s prutem se
nachází válcová nádoba z PMMA (acrylic glass). Ta je pevně sevřena v rámu z ocelových
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profilů stojícím na zemi. Signál snímačů je veden přes předzesilovače a zaznamenáván
měřící ústřednou Pulse od firmy Bruel & Kjær. Jsou vždy použity dva snímače zrychlení,
jeden ve směru buzení a druhý kolmý na tento směr. Nádoba je naplněna vodou, která
je postupně během měření upouštěna. Základní rozměry shrnuje schéma na obrázku 6.1
a tabulka 6.2. Během měření bylo použito několik nádob s rozdílným průměrem (viz
tabulka 6.3). Celkem proběhlo měření padesáti různých variant průměru nádoby a výšky
vody. Byly použity tři způsoby buzení a vyhodnocování měření o nichž je pojednáno
níže. Nejprve byl prut harmonicky buzen elektromagnetickým budičem. Poté bylo použito
buzení počátečním vychýlením. Ve třetím případě bylo opět použito buzení počátečním
vychýlením ale s jinak umístěnými snímači. V tomto případě se každé měření desetkrát
opakovalo.

B.2 Buzení Elektromagnetickým budičem

Elektromagnetický budič (Bruel & Kjær 4824) byl upevněn kolmo k ose trubky těsně
nad hladinou v případě, že nádoba byla maximálně zaplněna (viz schéma na obrázku
B.2). Buzení probíhalo harmonicky s postupným nárůstem budící frekvence a to ve dvou
pásmech předpokládané 1. a 2. vlastní frekvence. Přejezd byl realizován pro první vl.
frekvenci s krokem 0.1328Hz/s a pro druhou s krokem 1.1719Hz/s.
Vlastní frekvence byla stanovena v místě maximální amplitudy naměřené odezvy (viz

obrázky B.3 - B.22). Výsledné závislosti vlastní frekvence na výšce vody pro jednotlivé
průměry nádob ukazují obrzky B.23 a B.24. Vyhodnocování tlumení z šířky takto získané
rezonanční křivky při tomto způsobu buzení se ukázalo jako nevhodné, a proto byl navržen
a použit další způsob buzení.

Obr. B.2: Konfigurace zařízení při buzení elektromagnetickým budičem
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.3: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 1); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) první vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.4: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 1); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0.6m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 1m.

73



EXPERIMENT

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.5: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 1); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) druhá vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.6: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 1); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.6m; (b)
druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.7: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 2); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) první vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.8: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 2); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0.6m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.9: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 2); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) druhá vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.10: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 2); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.11: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 3); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) první vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.

80



EXPERIMENT

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.12: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 3); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) první vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.13: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 3); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) druhá vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.14: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 3); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.15: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 4); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) první vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.16: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 4); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) první vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.17: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 4); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) druhá vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.18: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 4); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.19: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 5); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
první vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (d) první vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) první vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.20: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 5); (a) první vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) první vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) první vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) první
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) první vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.21: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 5); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0m; (b)
druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.1m; (d) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.2m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.3m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.4m; (f) druhá vlastní
frekvence a výšky vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.22: Odezva na harmonické buzení (Nádoba 5); (a) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.6m;
(b) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.7m; (c) druhá vlastní frekvence a výšky vody 0.8m; (d) druhá
vlastní frekvence a výšky vody 0.9m; (e) druhá vlastní frekvence a výšky vody 1m.
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Obr. B.23: Naměřená velikost první vlastní frekvence v závislosti na výšce vody

Obr. B.24: Naměřená velikost druhé vlastní frekvence v závislosti na výšce vody
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B.3 Buzení počátečním vychýlením

Druhý použitý typ buzení je buzení počáteční výchylkou. Konec trubky byl mechanicky
vychýlen a následně uvolněn. Vychýlení nebylo normalizováno a vliv jeho velikosti byl
zohledňován až při samotném vyhodnocení. Naměřená odezva je znázorněna na obrázcích
B.26 - B.35. Byl vyhodnocován koeficient tlumení (viz kapitola A) a to tak, že na vyhod-
nocovaném úseku byla obálka naměřeného signálu (na obrázku B.36 červená křivka) pro-
ložena exponenciálou (na obrázku B.36 zelená křivka) pomocí metody nejmenších čtverců.
Normalizace velikosti buzení byla pro jednotlivá měření provedena při vyhodnocení

tak, že u postupně odeznívajícího děje začíná vyhodnocovaný úsek vždy stejnou hodno-
tou zvolené veličiny. Vyhodnocení závislosti koeficientu tlumení na výšce vody lze provést
pro případ konstantní počáteční amplitudy kmitání nebo pro případ konstantní počá-
teční rychlosti. Při vyhodnocování výpočtů byl zvolen první způsob, který se jevil jako
lépe vypovídající. V případě experimentu ovšem je toto poněkud problematické, protože
je k dispozici pouze záznam rychlosti prutu v čase. Amplituda proto byla vypočtena ze
znalosti již dříve naměřené vl. frekvence (za předpokladu harmonického kmitání) a vy-
hodnocení také proběhlo pro konstantní amplitudu. V praxi jsou ovšem rozdíly výsledků
těchto dvou způsobů vyhodnocení minimální.
Vyhodnocování probíhalo pomocí programu MATLAB. Nejprve byla vytvořena obálka

naměřené odezvy (na obrázku B.36 červená křivka). Ta byla vytvořena procedurou na hle-
dání kladných lokálních extrémů. Poté byl stanoven vyhodnocovaný úsek. Hodnoty obálky
(okamžitá rychlost) byla za předpokladu harmonického kmitání příslušnou (dříve změře-
nou) frekvencí přepočtena na velikost amplitudy kmitání. Z ní byl vybrán bod nejblíže
zvolené hodnotě (0.002m), pro kterou probíhalo vyhodnocení. Tento bod je počátkem vy-
hodnocovaného úseku. Vyhodnocovaný úsek byl vždy dlouhý 1000 časových kroků měření
a vyhodnocovala se původní obálka naměřené rychlosti. Výsledný koeficient tlumení v zá-
vislosti na výšce vody a průměru nádoby je znázorněn na obr. B.37.

Obr. B.25: Detail části zařízení sloužící k buzení
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.26: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 1); (a) výška vody 0m; (b) výška
vody 0.1m; (c) výška vody 0.2m; (d) výška vody 0.3m; (e) výška vody 0.4m; (f) výška vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.27: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 1); (a) výška vody 0.6m; (b)
výška vody 0.7m; (c) výška vody 0.8m; (d) výška vody 0.9m; (e) výška vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.28: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 2); (a) výška vody 0m; (b) výška
vody 0.1m; (c) výška vody 0.2m; (d) výška vody 0.3m; (e) výška vody 0.4m; (f) výška vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.29: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 2); (a) výška vody 0.6m; (b)
výška vody 0.7m; (c) výška vody 0.8m; (d) výška vody 0.9m; (e) výška vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.30: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3); (a) výška vody 0m; (b) výška
vody 0.1m; (c) výška vody 0.2m; (d) výška vody 0.3m; (e) výška vody 0.4m; (f) výška vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.31: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3); (a) výška vody 0.6m; (b)
výška vody 0.7m; (c) výška vody 0.8m; (d) výška vody 0.9m; (e) výška vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.32: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 4); (a) výška vody 0m; (b) výška
vody 0.1m; (c) výška vody 0.2m; (d) výška vody 0.3m; (e) výška vody 0.4m; (f) výška vody 0.5m.
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(c) (d)

(e)

Obr. B.33: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 4); (a) výška vody 0.6m; (b)
výška vody 0.7m; (c) výška vody 0.8m; (d) výška vody 0.9m; (e) výška vody 1m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.34: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 5); (a) výška vody 0m; (b) výška
vody 0.1m; (c) výška vody 0.2m; (d) výška vody 0.3m; (e) výška vody 0.4m; (f) výška vody 0.5m.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Obr. B.35: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 5); (a) výška vody 0.6m; (b)
výška vody 0.7m; (c) výška vody 0.8m; (d) výška vody 0.9m; (e) výška vody 1m.
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Obr. B.36: Vyhodnocovaný úsek (Nádoba 4, výšky vody 1m)

Obr. B.37: Naměřená hodnota koeficientu tlumení v závislosti na výšce vody pro různé průměry nádob
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f) (g)

Obr. B.38: Koeficient tlumení v závislosti na rychlosti (Nádoba 4, výška vody 0.9m, 1000 kroků) (a)
počátky vybraných úseků; (b) 0, 2m/s; (c) 0, 4m/s; (d) 0, 6m/s; (e) 0, 8m/s; (f) 1m/s; (g) výsledná
závislost.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obr. B.39: Koeficient tlumení v závislosti na délce vyhodnocovaného úseku (Nádoba 4, výška vody 0.9m)
(a) úsek 1000 časových kroků; (b) úsek 1500 časových kroků; (c) úsek 2000 časových kroků; (d) úsek 2500
časových kroků; (e) úsek 3000 časových kroků; (f) výsledná závislost.
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Obr. B.40: Plošné znázornění rychlostí naměře-
ných kolmo na sebe umístěnými snímači v
průběhu času (Nádoba 4, výšky vody 0m)

Obr. B.41: Plošné znázornění rychlostí naměře-
ných kolmo na sebe umístěnými snímači v
průběhu času (Nádoba 4, výšky vody 1m

Dále také bylo snahou určit závislost velikosti tlumení na velikosti rychlosti respektive
amplitudy kmitání, a tak potvrdit předpoklady výpočtového modelu. Obálka odezvy byla
rozdělena do několika stejně dlouhých úseků na nichž probíhalo vyhodnocení koeficientu
tlumení. Ty byly podle hodnoty amplitudy rychlosti na počátku úseku seřazeny do zá-
vislosti koeficientu tlumení na rychlosti pohybu. Výsledná závislost (obrázek B.38) ovšem
nebyla jednoznačná a nelze ji z tohoto vyhodnocení nijak zobecnit. Na rozpětí rychlostí,
které lze z naměřených dat vyhodnotit se koeficient tlumení mění pouze relativně málo,
a výsledná křivka je tudíž hlavně ovlivněna způsobem vyhodnocení (délka a rozložení
úseků).
Bylo proto provedeno i vyhodnocení, při němž je počátek vyhodnocovaného úseku

pevný a mění se jeho délka (obrázek B.39). V tomto případě již s rostoucí délkou úseku
koeficient tlumení prokazatelně klesá.
Tyto obtíže mohou být například způsobeny změnou tvaru dráhy osy trubky, která po

vybuzení byla téměř lineární (jak předpokládá výpočtový model) a s klesající amplitudou
se postupně mění viz obrázek B.41. Tomu napovídá i to, že z dat u konce měřeného úseku
(malá amplituda) mají výsledky výrazně větší variabilitu.

B.4 Statistické vyhodnocení

Závislosti získané vyhodnocením předchozího měření byly nejednoznačné (pro různé průměry
nádob se tvary křivek navzájem liší), proto bylo přistoupeno ještě k dalšímu měření. Pro
nádobu číslo 3 byl provedeno stejné měření jako v předchozím případě, které se 10x
opakovalo. Naměřená data znázorňují obrázky B.42 až B.51 Byl použit i stejný způsob
vyhodnocení, ovšem snímače tentokrát byly umístěny z technických důvodů těsně nad
hladinou vody zcela naplněné nádoby. Z toho důvodu nelze porovnávat absolutní na-
měřená data s výsledky předchozích měření. Na základě vypočtených vlastních tvarů lze
pouze odhadnout, že amplituda na konci prutu (původní umístění snímačů) je při tomto
měření řádově větší (asi 17,5x) než naměřená. Buzení je pak také přibližně o řád větší.
Za tohoto předpokladu s ohledem na skutečně naměřenou hodnotu by se konec prutu
na počátku měření výrazně přibližoval k vnější stěně nádoby. Proto skutečná hodnota
poměru amplitud mezi starým a novým místem měření bude pravděpodobně poněkud
menší.
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Výsledné naměřené hodnoty, aritmetický průměr a rozptyl ukazuje graf B.54. Tvar
křivky pravděpodobně významně ovlivnil druhý tvar kmitu, který byl také vybuzen.
I z těchto dat bylo provedeno vyhodnocení útlumu v závislosti na amplitudě (obrázek
B.55), protože při této sérii měření byla amplituda buzení výrazně větší. Byla použita
větší délka vyhodnocovaného úseku (5000 kroků). Výsledky již ukazují pokles koeficientu
tlumení s rostoucí amplitudou, ale to je spíše způsobeno prodloužením vyhodnocovaného
úseku.
Aby se vyloučil vliv špatně vytvořené obálky v důsledku vybuzení jiných tvarů kmi-

tání, která může být příčinou velkého rozptylu mezi naměřenými hodnotami byla použita
filtrace. Obrázek B.56 ukazuje frekvenční spektrum odezvy získané pomocí FFT (Fast
Fourier Transformation), obrázek B.57 pak oblast první vlastní frekvence. Z ní byl na
základě šířky rezonanční křivky určen Q faktor. Jeho výpočet probíhal podělením vlastní
frekvence (na obrázku červený bod) rozdílem mezi frekvencemi odpovídajícími 1/

√
2 ná-

sobku maximální amplitudy (zelené body). Výslednou závislost ukazuje obrázek B.58.
Toto spektrum bylo také použito k nastavení mezních frekvencí filtru. Byl použit filtr

Butterworth v konfiguraci jako pásmová propust, mezní frekvence označují černé body
na obrázku B.57. Naměřená data po filtraci ukazuje obrázek B.59. Na nich byla opět
vyhodnocen koeficient tlumení (viz obrázek B.60). Výslednou závislost koeficientu tlumení
na výšce vody je na obrázku B.61. Na této závislosti je patrné, že rozptyl dat se výrazně
snížil, také zde chybí výrazný nárůst tlumení pro výšky 0,5m-0,8m, který pravděpodobně
způsobilo vybuzení druhého tvaru kmitání.
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(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.42: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 1m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.43: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,9m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.44: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,8m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(j)

Obr. B.45: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,7m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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Obr. B.46: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,6m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(g) (h) (i)
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Obr. B.47: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,5m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.48: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,4m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.49: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,3m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.50: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,2m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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Obr. B.51: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0,1m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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EXPERIMENT

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j)

Obr. B.52: Odezva konce prutu na buzení počáteční výchylkou (Nádoba 3, výška vody 0m) (a) Měření
1; (b) Měření 2; (c) Měření 3; (d) Měření 4; (e) Měření 5; (f) Měření 6; (g) Měření 7; (h) Měření 8; (i)
Měření 9; (j) Měření 10.
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EXPERIMENT

Obr. B.53: Vyhodnocovaný úsek (Nádoba 3, 1m vody, Měření 1)

Obr. B.54: Naměřená závislost koeficientu tlumení na výšce vody (vyznačen aritmetický průměr a rozptyl)
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EXPERIMENT

(a)

(b) (c)

(d) (e)

(f)

Obr. B.55: Koeficient tlumení v závislosti na rychlosti (Nádoba 3, výška vody 1m, Měření 1, 5000 kroků)
(a) počátky vybraných úseků; (b) 0, 2m/s; (c) 0, 15m/s; (d) 0, 1m/s; (e) 0, 05m/s; (f) výsledná závislost.

121



EXPERIMENT

Obr. B.56: Spektrum získané FFT analýzou odezvy (Nádoba 3, 1m vody, Měření 1)

Obr. B.57: Oblast spektra 10–20 Hz
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EXPERIMENT

Obr. B.58: Q-faktor vyhodnocený ze šířky rezonanční křivky

Obr. B.59: Naměřená odezva a stejná odezva po filtraci (Nádoba 3, 1m vody, Měření 1)
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EXPERIMENT

Obr. B.60: Vyhodnocení koeficientu tlumení z filtrované odezvy (Nádoba 3, 1m vody, Měření 1)

Obr. B.61: Koeficient tlumení v závislosti na výšce vody vyhodnocen z filtrovaných dat
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C Výpočet pomocí prvků Fluid30
popisujících tekutinu

Podstata metody je shrnuta v kapitole 4.2.1. Samotný výpočet byl proveden v pro-
gramu ANSYS a je blíže popsán v [46] . Model tělesa shodný s modelem použitým při
výpočtu jak zjednodušeného tak plného modelu. Tekutina byla modelována pomocí prvku
FLUID30. Vlastní frekvence byly nalezeny výpočtem vlastních čísel (program ještě pro
tento případ nabízí možnost výpočtu odezvy na harmonické buzení).

Obr. C.1: Síť konečných prvků (Nádoba 4, 1m vody)

Obr. C.2: Tlakové pole (Nádoba 4, 1m vody)
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Obr. C.3: Výsledná 1. vlastní frekvence v závislosti na výšce vody

Obr. C.4: Výsledná 2. vlastní frekvence v závislosti na výšce vody
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