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Abstract: This article deals with the circumflow of the probe tips in external ballistic and with the 

comparison of results obtained using Ansys Fluent system with the results obtained from experi-

ment of the given projectile according to the cited literature. Conclusions obtained will serve as a 

basis for further research in given research area. 
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1 ÚVOD 

Vzhledem k tomu, že na Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT Brno probíhá výzkum v oblasti 

proudění plynů při čerpání komor vakuového systému, jejíž součástí je obtékání hrotů statické son-

dy Pitotovy trubice nadzvukovou rychlostí, rozšířil se výzkum i na oblast vnější balistiky. 

V článku je popsán můj podíl na daném výzkumu při stanovení odporové síly vzduchu působící na 

letící střelu pomocí systému ANSYS Fluent. 

2 VNĚJŠÍ BALISTIKA 

Výpočet balistické křivky vychází z celkové síly působící na střelu. Ta se skládá ze dvou složek: 

𝐹 = 𝐹𝑔 + 𝐹𝑜𝑑      (1) 

; kde: Fg je vektor gravitační síly a Fod je vektor odporu vzduchu (Drag Force). 

Pro velikost těchto sil platí: 

𝐹𝑔 = 𝑚 ⋅ 𝑔       (2) 

𝐹𝑜𝑑 =
1

2
⋅ 𝐶 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣2     (3) 

; kde: m je hmotnost střely, C je součinitel odporu prostředí (Drag Coefficient), S je plocha průřezu 

střely, ρ je hustota vzduchu a v je rychlost střely. 

Odporová síla vzduchu má na střelu mnohem větší vliv než gravitační síla. Vlivem přechodu do 

nadzvukového režimu není odporová síla přímo úměrná rychlosti, ale přechodem do nadzvukové 

rychlosti se tato úměra skokově zvyšuje.  

V první kroku bylo provedeno srovnání odporové síly pro ráži 7,62 x 39 (Obrázek 1) publikovanou 

v [1] s výsledky matematicko-fyzikální analýzy v systému Ansys Fluent. 
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Obrázek 1:   Odporová síla vzduchu Fod pro 7,62 x 39 

 

  Odporová síla [N] 

Rychlost střely [m/s-1] Teoretická hodnota Ansys hodnota 

280 0,4 0,38 

300 0,5 0,53 

350 1,5 1,2 

400 2,3 2,1 

800 6,85 6,1 

 Vyhodnocení výsledků závislosti rychlosti na odporové síle 

 

Pro analýzy byl namodelován tvar střely z podkladu získaný v Practical Thoughts About Transonic 

Bullet Stability and Accuracy [2] a následné analýzy byly provedeny v systému Ansys Fluent. Pro 

řešení bylo zvoleno nastavení řešiče Density Based s implicitní formulací řešení rovnic, který je 

vhodný k řešení předpokládaných vysokých gradientů tlaků spojených s nadzvukovým prouděním.  

Také bylo použito schéma výpočtu AUSM (Advection Upstream Splitting Method), který je vý-

hodnější pro řešení nadzvukového toku. Pro diskretizaci jsme použili schéma s diskretizací druhého 

řádu. 

Výpočty byly provedeny pro rychlost střely: 280, 300, 350, 400, 800 m.s-1. Hodnoty byly úmyslně 

voleny převážně v okolí rozhraní nadzvukového proudění. Hodnoty vyšly velmi podobné, jen mír-

ně nižší, což může znamenat idealizovaný stav (obrázek 1). 
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Obrázek 2: Ukázka rozložením rázových vln u letící střely metodou optického lomu [3] 

3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Mým podílem na výzkumu bylo provedení srovnání rozložení rázových vln zobrazených metodou 

optického lomu (obrázek 2) publikovaných [2] a rozložení získané pomocí Ansys Fluent (obrázek 

3). Čtyři základní tvary rázových vln jsou označeny na obou obrázcích 2 a 3 a jsou pro zvolenou 

rychlost 780 m.s-1 totožné. Na obrázku 3 jsou ve spodní části obrázku zobrazeny pomocí gradientu 

tlaku, v horní části v zobrazení tlaku je patrný ostrý přechod hodnoty tlaku vznikající právě na hra-

ně rázové vlny. 

 

Obrázek 3: Ukázka rozložením rázových vln u letící střely pomocí Ansys Fluent. 

Byl zkoumán průchod stavových veličin rázovou vlnou. Při srovnání s teorií jednorozměrového 

proudění došlo ke shodě [4,5,6]. Zde je v grafech uvedena změna veličiny tlaku. V prvním případě 

jde o oblast mírně nad osou střely, ve druhém jde o dráhu podél střely (obrázek 4).  
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Obrázek 4: Zkoumané dráhy. 

Obrázek 5 popisuje stav proudění na čele střely, kde vzhledem k rychlosti střely 2,4 Mach dochází 

k silné kompresy vlivem vzniku rázové vlny. Dochází skokově k nárůstu tlaku až na 480 000 Pa. 

Obrázek 6 popisuje proudění těsně kolem střely na celém úseku rozrušeného proudu. Opět je patr-

ný nárůst tlak na čele rázové vlny a další skokové změny způsobené rázovými vlnami 2 až 4. 

 

Obrázek 5:  Statický talk v dráze mírně and osou střely. 

 

Obrázek 6:  Statický tlak v dráze podél střely. 

Výpočty sloužily jako odladění výpočtu střely zmapované pomocí metody optického lomu a expe-

rimentálně zjištěné odporové síly. Následně se budu podílet na dalších výpočtech optimalizující 

tvar střely pro úpravu čelní rázové vlny, která má vliv na velikost tlaku, která vznikán na čele a vý-

znamně ovlivňuje odporovou sílu. 
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