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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tvarovou optimalizací Venturiho dýzy za pomocí 

optimalizační metody odezvových ploch. V první části je tato metoda popsána a je 

vysvětlen její princip. Dále je zde vysvětlena její aplikace v souladu s CFD a základní 

operační algoritmus. Ve druhé části je pak uveden testovací příklad letadlového křídla a 

zjednodušeného příkladu Venturiho dýzy, na kterém bylo toto spojení testováno. Ve třetí 

části je pak provedena samotná dvouparametrová tvarová optimalizace dýzy, a to pro dvě 

geometrie. 

Klíčová slova 

Tvarová optimalizace, víceparametrová optimalizace, metoda odezvových ploch, 

Venturiho dýza, CFD. 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on shape optimization of Venturi´s nozzle with optimization 

method called response surface method. The first part of this work is concerned with the 

description of this method as well as explaining the basic principle. Furthermore, there is 

an explanation of the application of this method in synchronicity with CFD and its 

operating algorithm. The second part of this thesis is then focused on simple example 

with plane wing and simplified optimization of Venturi´s nozzle in which this method 

was tested. In the third part there is described full multiparameter shape optimalization of 

the nozzle for two geometries. 

Key words 

Shape optimization, multiparameter optimization, Response surface method, RSM, 

Venturi´s nozzle, CFD 
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1 ÚVOD 
V posledních letech pokročila výpočetní technika na dostatečně vysokou úroveň. Díky 

tomu, může téměř každý, ať už firma anebo jedinec, vlastnit dostatečně výkonný počítač, 

který umožní výpočtové modelování proudění (dále jen CFD, z angl. Computational 

Fluid Dynamics) na dostatečné úrovni. V praxi Jednotlivé návrhy hydraulických strojů 

odlišují mnohdy pouze desetiny procent v kýžených parametrech, jako jsou ztráty, 

účinnost, výkon atd. Zde se nabízí možnost tvarové optimalizace v kombinaci s CFD, 

díky které se dají vylepšit nové i stávající návrhy hydraulických strojů. 

Optimalizačních metod a chytrých algoritmů je velké množství, a ne všechny je vhodné 

aplikovat v hydromechanice, a to převážně z důvodů jejich výpočetní náročnosti anebo 

nedostatečné důkladnosti v odhalování globálních extrémů účelové funkce. Například 

gradientní metoda je sice výpočetně nenáročná, bohužel její algoritmus není schopen 

určit, jestli se výsledek nachází v globálním nebo pouze lokálním extrému. Proto není 

vhodná. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizační metodu pomocí odezvových ploch 

(dále jen MOP, v angl. RSM – Response Surface Method). Výhodou této metody je, že 

její nároky na výpočet jsou velmi nízké, a tak se dá aplikovat téměř v jakémkoliv odvětví. 

Tato metoda je založena na prosté derivaci plochy, jejíž tvar odráží závislost nezávislých 

parametrů (např. tvar geometrie) na účelové funkci (např. tlakové ztráty). 

V první části diplomové práce bude důkladněji popsán postup a princip této metody, její 

algoritmus a budou uvedeny vybrané příklady z jejího užití v praxi. Ve druhé části je pak 

uvedena jednoduchá aplikace MOP na příkladu naklápění letadlového křídla a 

minimalizace ztrát Venturiho dýzy (dále jen VD) se zjednodušenou geometrií. Ve třetí 

části je pak provedena úplná dvouparametrová tvarová MOP optimalizace VD, jejímž 

cílem je dosažení maximální míry kavitace při co nejnižších tlakových ztrátách. A to pro 

dva způsoby modelování reálného tvaru VD pomocí spline křivky. 

Důvodem dvouparametrové optimalizace je ušetření nákladů na provoz VD. Pokud se 

optimalizace provádí pouze na maximalizaci kavitace, celkové ztráty jsou příliš velké a 

s nimi roste cena za provoz zařízení. VD se provozuje za účelem studia kavitace a 

možnosti uplatnění při čištění vody od sinic, kdy implodující bubliny dostatečně agresivní 

kavitace dokážou prorazit jejich buněčnou stěnu, poškodit důležité organely, a tím je 

neutralizovat. Tento způsob jejich likvidace se zaměřuje především na jejich aerotopy. 

Tyto organely jsou naplněny ve vodě rozpustnými plyny a díky nim se sinice udržují  

v ideální výšce pod hladinou. Při prasknutí těchto útvarů, sinice klesnou ke dnu a jejich 

odstranění je pak mnohem snazší. Předpokládá se tedy, že zařízení bude pracovat 

kontinuálně bez přerušení s výjimkou oprav nebo jiných odstávek provozu. Z tohoto 

důvodu je tedy nezbytné zajistit maximální míru kavitace při co nejnižších ztrátách, aby 

se cena za provoz zařízení udržela na co nejnižší možné hladině a zároveň bylo poškození 

organel sinic co nejvyšší.  
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2 Teoretický úvod a rešerše 

2.1 Metoda odezvových ploch [1], [2], [3] 

Metoda odezvových ploch je obecně soubor matematických a statistických technik, které 

se používají pro modelování a analýzu problémů, ve kterých je účelová funkce (neboli 

hledaná veličina, označovaná jako odezva z angl. response), ovlivněna několika 

vstupními parametry. Tyto parametry, spolu s jejich odezvou, tvoří souřadnice bodu 

v souřadném systému, kde jednotlivé osy představují hodnoty účelové funkce a vstupních 

parametrů. Příklad je uveden na obrázku 1.a. Zde je vyobrazena odezvová plocha 

nezávislých parametrů x1 a x2 pro účelovou funkci y. Na obrázku 1.b. je vidět pohled na 

osu x1 a x2. Vyznačené přímky jsou pak vrstevnice s konstantním y. Toto zobrazení se 

nazývá vrstevnicové nebo také obrysové. 

 

Obrázek 1 – Příklad lineární odezvové plochy a její odezvový graf, upraveno dle [1] 

Pro vytvoření odezvové plochy na obrázku 1.a jsou potřeba 3 počáteční body. To vyplývá 

z rovnice 2.1.1, která tuto plochu definuje. Místo konstant 50, 8 a 3 je možno dosadit 

libovolné reálné hodnoty a tím upravovat její průběh. 

2.1.1 

𝑦 = 50 + 8 · 𝑥1 + 3 · 𝑥2 

Už z definice lineární funkce vyplývá, že takový popis není v technické praxi dostačující. 

Množství tvarů, které tento předpis poskytuje není ani zdaleka dostatečný. V praxi bývá 

odezvová funkce mnohem náročnější na flexibilitu interpolační plochy. Je tedy nutné 

zavést vyšší řády modelu. Na obrázku 2.a. je vidět lineární odezvová plocha s vazbou 

mezi proměnnými. Tento model je opět spíše pro názornost, neboť jeho využití je téměř 

nulové. Jeho flexibilita je pouze o málo větší než u modelu čistě lineárního. Na obrázku 

1.b. je vidět vrstevnicový graf této plochy. 
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Obrázek 2 - Příklad lineární odezvové plochy s vazbou mezi proměnnými a její odezvový graf, upraveno dle [1] 

K popisu slouží rovnice 2.1.2, vazba mezi proměnnými je realizována pomocí součinu x1 

a x2. K vytvoření jsou zapotřebí 4 body. Díky nim jsou dopočítány konstanty potřebné 

k analytické formulaci.   

2.1.2 

𝑦 = 50 + 5 · 𝑥1 + 3 · 𝑥2 + 4 · 𝑥1 · 𝑥2 

Vyšším řádem je plocha druhého stupně neboli kvadratická. Tato plocha je již 

aplikovatelná pro množství případů z technické praxe. Na obrázku 3.a. je vyobrazen jeden 

z možných tvarů kvadratické plochy a obrázek 3.b. pak zobrazuje jeho vrstevnice. 

 

Obrázek 3 - Příklad odezvové plochy druhého stupně a její odezvový graf, upraveno dle [1] 

Analytický popis této plochy poskytuje rovnice 2.1.3, k vytvoření tohoto modelu je 

zapotřebí minimálně 6 bodů, které doplní konstanty kvadratické plochy. S rostoucím 

řádem odezvové plochy tedy roste i potřebný počet bodů k jejímu popisu. 

2.1.3 

𝑦 = 50 + 8 · 𝑥1 + 3 · 𝑥2 + 7 · 𝑥1
2 + 3 · 𝑥2

2 + 4 · 𝑥1 · 𝑥2 
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Model odezvové plochy druhého stupně, je oproti předešlým dvěma, mnohem 

flexibilnější a může nabývat poměrně široké škály tvarů. Obrázek 4 ukazuje jak některé 

tvary, které lze pomocí tohoto modelu vytvořit, tak jejich obrysový tvar a rovnici. 

 

Obrázek 4 - Příklady modelů druhého stupně a jejich obrysové tvary a rovnice, upraveno dle [1] 

V neposlední řadě je tu pak možnost použít Bézierovy plochy, popřípadě Spline nebo 

NURBS plochy. Tato možnost je ze všech uvedených nejflexibilnější, neboť pomocí 

těchto modelů lze vytvořit jakákoliv plocha, bez ohledu na rozmanitost počátečních bodů. 

Příklad NURBS plochy je na obrázku 5. Spline nebo NURBS plochy se od Bézierových 

liší tím, že u Bézierových ploch leží řídící body mimo samotnou plochu, zatímco u spline 

nebo NURBS jsou její součástí. 

 

Obrázek 5 – NURBS plocha zobrazená v prostoru (vlevo) a v parametrické rovině (vpravo), upraveno dle [4] 
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Jakmile je odezvová plocha analyticky popsána, přistupuje se k dalšímu kroku, ve kterém 

dochází k derivaci analytického předpisu a nalezení globálního extrému. Proces začíná 

derivací odezvové plochy. Poté se derivace položí rovna nule a vyjádří se nové nezávislé 

proměnné. Jakmile jsou získány nové vstupní parametry, postupuje se dále k samotné 

simulaci anebo pokusu sledovaného děje. Tím se získá nová odezva pro tyto konkrétní 

proměnné. Následuje vyřazení nejhoršího výsledku z předchozí odezvové plochy a nové 

proložení. Tím se plocha neustále mění a upravuje, dokud výsledky nebudou zatíženy již 

jen přijatelnou chybou. Neboli dokud se odezvová plocha bude s každým kolem měnit 

pouze ve stanovených mezích. 

2.2 Spojení MOP a CFD 
Při spojení MOP a CFD se kombinuje matematická formulace a derivace odezvové 

plochy, ta poskytuje nové nezávislé parametry, s výsledky ze simulace CFD, to poskytuje 

jejich odezvu. Jedná se o cyklus, který ukazuje obrázek 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celý proces začíná návrhem experimentu (DoE z angl. Design of Experiment). Jedná se 

o první skupinu bodů, které se použijí při interpolaci odezvovou plochou. Tyto body jsou 

známé z předešlých měření a testů na samotném díle anebo jsou dopočteny pomocí CFD. 

Jedná se tedy o dva vektory. Jeden představuje hodnoty nezávislých parametrů a druhý 

jejich příslušné odezvy. Je nutné vhodně zvolit počet bodů a jejich rozložení 

v prohledávané oblasti, aby byl prostor dobře popsán. Jakmile je návrh experimentu 

dokončen, následuje proložení bodů z návrhu experimentu zvolenou odezvovou plochou. 

Po proložení je dalším krokem derivace této plochy a nalezení globálního extrému. Díky 

tomu se mohou dopočítat nové nezávislé proměnné. Ty se nahrají do simulačního 

programu pro získání jejich odezvy. Výsledkem každého kola cyklu optimalizace, jsou 

tedy nové hodnoty nezávislých proměnných a jejich odezva. Tyto nové výsledky se pak 

porovnají s dosavadní skupinou a v ní nahradí ten nejhorší. Pokud by se jednalo o 

minimalizaci ztrát a nezávislé proměnné představovali parametry geometrie, tak po 

porovnání nejnovějšího výsledku se všemi ostatními, nahradí algoritmus optimalizace tu 

Obrázek 6 – Schéma spojení MOP a CFD 

ŘÍDÍCÍ PROGRAM (např.: Python) 

skript) 

Nezávislé 

proměnné 

(geometrie) 

Odezva  

SIMULAČNÍ PROGRAM (např.: Ansys 

Fluent) 
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geometrii a její odezvu, která vyšla jako energeticky nejnáročnější. Tím se celý cyklus 

dostává na začátek a následuje nová interpolace. Jelikož se vždy nahrazuje nejhorší 

výsledek tím aktuálním, celkový počet bodů se v průběhu nemění. Proto je nezbytné 

zvolit dostatečný počet bodů v návrhu experimentu a jejich správné rozmístění, aby byla 

odezvová plocha dobře popsána. 

Větší detail tohoto procesu je na obrázku 7. Zde je ukázáno, jaké jsou jednotlivé kroky a 

příklad programu, který je může provádět. Začíná se v řídícím skriptu, který provede 

návrh experimentu, proložení odezvovou plochou a získá nové nezávislé parametry. Ty 

se nahrají do programu tvořící geometrii, následuje diskretizace domény a samotná 

simulace proudění. Výsledkem je nová hodnota tlakových ztrát, která se porovnává 

s dosavadními výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Aplikace MOP v praxi – rešerše 

2.3.1 Optimalizace sací trouby Francisovy turbíny [6] 
V tomto případě bylo použito MOP v kombinaci s CFD k optimalizaci tvaru sací trouby 

Francisovy turbíny. Typ odezvové plochy byl zvolen kvadratický, kvůli nedostatku 

počátečních dat. MOP bylo zvoleno, protože poskytuje stabilitu, silný popis prostoru 

nezávislých proměnných a jejich odezvy a také možnosti paralelního výpočtu. 

Nevýhodou je však, že výpočetní náročnost rychle roste přímo úměrně počtu nezávislých 

proměnných. Cílem této optimalizace bylo maximalizovat koeficient obnovy tlaku a 

minimalizovat ztráty. Na obrázku 8 je zobrazena geometrie i s parametry, které byly 

zvoleny jako nezávislé proměnné. Θl, Θr a Θu jsou úhly levé, pravé a horní stěny (z angl. 

Interpolace, derivace, nové parametry geometrie Nová 

odezva 

(tlaková 

ztráta), 

porovnání 

s výsledky 

a náhrada 

nejhoršího 

bodu 

ŘÍDÍCÍ PROGRAM (např.: Python)  

ŘÍDÍCÍ PROGRAM (Python)  

TVORBA GEOMETRIE (např.: Design modeler)  

Návrh experimentu 

TVORBA SÍTĚ (např.: Ansys meshing)  

SPUŠTĚNÍ SIMULACE PROUDĚNÍ (např.: Ansys Fluent)  

Obrázek 7 – Detailnější schéma spojení MOP a CFD 
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l = left, r = right, u = upper). Tyto proměnné byly zvoleny na základě předpokladu, že 

koncový kužel sací trouby je oproti zbytku vytvořen z betonu, bude tedy jednodušší a 

méně nákladné jej přestavět, a že se optimalizace koncového difuzoru nejvíce projeví na 

koeficientu obnovy tlaku a ztrátách. 

 

 

Obrázek 8 – Geometrie optimalizované sací trouby Francisovy turbíny, převzato z [6] 

Výslednými počítanými veličinami je koeficient obnovy tlaku a koeficient energetické 

ztráty Cp a Cl (z angl. p = pressure, l = loss), z těchto dvou koeficientů se dopočítává D, 

která optimalizuje současně Cp i Cl tak, že vztahuje oba koeficienty jeden ke druhému. 

Nejprve pro každý vytvoří jeho vlastní kvadratickou odezvovou plochu a výslednou 

hodnotou D, je pak jejich geometrický průměr. Výsledná funkce, která se maximalizovala 

byla: 

2.3.1.1 

𝐷 =  √𝑑𝐶𝑝
· 𝑑𝐶𝑙

 

Kde 

2.3.1.2 

𝑑𝐶𝑝
=  

𝐶𝑝 − 𝐿

𝑇 − 𝐿
 

2.3.1.3 

𝑑𝐶𝑙
=  

𝐶𝑙 − 𝐻

𝑇 − 𝐻
 

V rovnicích 2.3.1.2 a 1.3.1.3 je L rovno nejmenší přijatelné hodnotě Cp, H největší 

přijatelné hodnotě Cl a T je cílová hodnota pro Cp a Cl. Výsledky jsou zaznačeny v tabulce 
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1. Tam kde nejsou uvedeny žádné hodnoty nebyla dodržena podmínka konvergence při 

výpočtu, která byla nastavena na 0.001 pro rychlosti, k, epsilon a rovnici kontinuity. Body 

s číslem 1-18 jsou návrhové body v rámci návrhu experimentu a body 19-21 jsou pak 

výsledkem samotné MOP optimalizace, ověřené z CFD. Bod s číslem 5 je původní 

geometrie.  

Číslo Θl [⁰] Θr [⁰] Θu [⁰] Cp Cl D 

1 -45 45 25.2 0.832 0.144 0.844 

2 -45 45 32.8 0.886 0.142 0.872 

3 -45 45 39.2 0.906 0.143 0.881 

4 0 0 25.2 0.895 0.116 0.890 

5 0 0 32.8 0.911 0.117 0.897 

6 0 0 39.2 0.912 0.119 0.897 

7 0 45 25.2 0.907 0.142 0.882 

8 0 45 32.8 0.901 0.143 0.879 

9 0 45 39.2 0.895 0.144 0.875 

10 45 -45 25.2 0.852 0.119 0.867 

11 45 -45 32.8 0.902 0.119 0.891 

12 45 -45 39.2 0.918 0.120 0.899 

13 45 0 25.2 - - - 

14 45 0 32.8 0.902 0.141 0.881 

15 45 0 39.2 0.897 0.142 0.877 

16 45 45 25.2 - - - 

17 45 45 32.8 0.895 0.161 0.866 

18 45 45 39.2 0.893 0.160 0.866 

19 7.9 -7.9 39.2 0.912 0.117 0.897 

20 19.6 -19.6 25.2 0.892 0.113 0.890 

21 12 -12 39.2 0.912 0.117 0.898 
Tabulka 1 - Výsledky RSM optimalizace sací trouby Francisovy turbíny, upraveno dle [6] 

Výsledky z optimalizace ukazují, že optimální sací trouba není rovná nýbrž zakřivená, to 

je způsobeno vířením proudu v sací troubě. Celkové zlepšení je pak o 0.1 %, to naznačuje, 

že koeficient obnovy tlaku je poměrně necitlivý k malým změnám v geometrii nebo 

použité výpočetní modely a diskretizační schémata nebyly dostatečně přesné, aby 

zachytily potřebné detaily. 

2.3.2 Optimalizace sací trouby Kaplanovy turbíny [5] 

Druhý příklad aplikace MOP v praxi je optimalizace sací trouby Kaplanovy turbíny 

v Itálii na řece Adda. Turbína je instalována ve vodní elektrárně o výkonu 576 kW. Tato 

elektrárna je zobrazena na obrázku 9. Samotná geometrie sací trouby je zobrazena na 

obrázku 10. 
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Obrázek 9 -. Vodní elektrárna na řece Adda v Itálii, převzato z [5] 

 

Obrázek 10 – Geometrie sací trouby Kaplanovy turbíny na řece Adda v Itálii, upraveno dle [5] 

 

Sací trouba slouží k zpětnému získávání kinetické energie od polohy 2 do polohy 3, tyto 

polohy jsou vidět na obrázku 10 (horní). K této optimalizaci byly definovány dva 

parametry popisující účinnost sací trouby. Za prvé je to koeficient obnovy tlaku a za druhé 

pak koeficient odporové síly. Oproti předešlému příkladu se zde optimalizovala celá sací 

trouba včetně kolena. Vzhledem k tomuto faktu by bylo nutné velké množství 

nezávislých proměnných k důkladné parametrizaci geometrie. Proto se zvolil postup, kdy 

se geometrie rozdělila na několik průřezů okolo střední čáry. Střední čára byla pak 

rozdělena na několik částí. Jedna znázorňovala část rozšiřující se dýzy, druhá se 

vztahovala k rovnému průřezu na konci, poslední byla součástí kolene a byla tvořena 

Bézierovou křivkou o 3 kontrolních bodech. První rovná část byla definována pomocí 2 

parametrů, pro část Bézierovy křivky se použily 4 a poslední rovná část byla definována 

pomocí jednoho parametru. Celkově tedy 7 proměnných při parametrizaci střední čáry 
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difuzoru. Rozdělení plochy kolem střední čáry bylo uskutečněno za použití polynomu 

čtvrté třídy, která byla funkcí dané střední čáry. Na grafu 2 je vidět rozložení plochy 

počáteční geometrie a její proložení polynomem. 

 

Graf 1 – Rozložení plochy kolem střední čáry u originální geometrie sací trouby Kaplanovy turbíny na řece Adda 

v Itálii, upraveno dle [5] 

Celkově byla sací trouba parametrizována pomocí 9 rozhodovacích parametrů. Samotná 

optimalizace se pak řídila schématem na obrázcích 11 a 12.  

 

Obrázek 11 – Obecná smyčka optimalizace, upraveno dle [5] 
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Obrázek 112 - Smyčka aktualizace odezvové plochy, upraveno dle [5] 

Výsledky optimalizace jsou ukázány na grafech 2 a 3. Na grafu 2 je ukázka plochy kolem 

střední čáry, k porovnání je zde originál, výsledek s nejnižším CD, výsledek s nejvyšším 

CP a nejlepší kompromis mezi těmito dvěma. V grafu 3 je pak přiblížení na první část 

grafu 2, kde x jde od 0 do 0.3, pro lepší přehlednost. 

 

Graf 2 – Rozložení plochy kolem střední čáry, upraveno dle [5] 
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Graf 2 – Detail na oblast, kde x je mezi 0 a 0.3, upraveno dle [5] 

Na obrázcích 14, 15 a 16 je pak srovnání vymodelované geometrie. Šedá barva 

představuje originál, červená výsledek s minimálním CD, žlutá výsledek s maximálním 

CP a zelená pak představuje nejlepší kompromis mezi oběma koeficienty. 

 

Obrázek 1412 –Geometrie pro min CD, upraveno dle [5] 

 

Obrázek 1513 – Geometrie pro max CP, upraveno dle [5] 

 

Obrázek 16 – Geometrie nejlepšího kompromisu mezi min CD a max CP, upraveno dle [5] 



Energetický ústav Bc. František Pleva 

FSI VUT v Brně Metoda odezvových ploch ve spojení s CFD pro tvarovou optimalizaci 

 

26 

Následně byly tito kandidáti zasazeny do modelu celé turbíny a byl analyzován jejich vliv 

na důležité vlastnosti provozu, jako například průtočnost, spád, výkon a účinnost. 

V tabulce 2 jsou zobrazeny tyto výsledky. Účinnost originálu se bere jako 100 % a 

výsledky jednotlivých kandidátů jsou pak vztaženy k této hodnotě. 

CFD Q [m3/s] H [m] η [%] η odchylka [%] P/Poriginál P odchylka [%] 

Originál 9.251 5.88 100 - 100 - 

Min CD 9.286 5.88 100.57 +0.57 100.957 +0.96 

Max CP 9.281 5.88 100.53 +0.53 100.856 +1.79 

Kompromis 9.323 5.88 101.00 +1.00 101.790 +0.86 
Tabulka 2 – Výsledky z CFD pro začlenění jednotlivých kandidátů do celé soustavy turbíny, upraveno dle [5] 

Podle výsledků lze říct, že se pomocí RSM optimalizace ve spojení s CFD dobralo 

výsledkům, které svými parametry předčí originál, a to za pomocí pouze malých 

geometrických úprav. Všechny výsledky ukazují na to, že výsledná sací trouba by měla 

být hlubší a delší, proto je nutné zhodnotit ještě náklady na stavební práce, při 

vyhodnocování optimálního návrhu, mezi třemi výslednými tvary pro min. CD, max. CP 

a kompromis mezi oběma. 
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3 Vlastní aplikace MOP v optimalizaci 

3.1 Spojení CFD a MOP pro minimalizaci odporu letadlového křídla 

Pro implementaci MOP v kombinaci s CFD je nejprve nutné ověřit si funkčnost této 

metody a pochopit její princip. To bylo uskutečněno na jednoduchém příkladu, jehož 

výsledek lze dokázat pomocí analytické rovnice nebo v ideálním případě pouze 

zkušeností z praxe. Pro tento účel slouží příklad s letadlovým křídlem, jehož úhel sklonu 

řídí MOP tak, aby se minimalizoval jeho odpor proti větru. Při zvolení symetrického 

profilu, jako tomu bylo v tomto případu, je odporová síla proti větru působící na stěnu 

lopatky minimální, při nulovém úhlu náklonu. Tato skutečnost byla využita při validaci 

výsledků. Výsledný úhel náklonu by se měl po skončení MOP optimalizace rovnat nule. 

3.1.1 Geometrie 

Na obrázku 17 je vidět vykreslená geometrie tohoto křídla pomocí elipsy. Jednotlivé kóty 

na obrázku jsou uvedeny v tabulce 3. Právě úhel A13 je nezávislou proměnnou a výsledná 

odezva počítaná z CFD je odporová síla proti větru na stěně tohoto křídla (FD z angl. Drag 

Force). 

 

Obrázek 17 – Geometrie symetrického křídla 

Kóta Hodnota 

A13 120 ⁰ 

L15 150 [mm] 

L6 400 [mm] 

L5 800 [mm] 
Tabulka 3 – Hodnoty jednotlivých kót 
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Celé křídlo bylo zasazeno v doméně 6000x3000 mm, která se následně síťovala a 

vstupovala do CFD výpočtu. Obrázek celé geometrie použité na výpočet je na obrázku 

18. 

 

Obrázek 18 – Geometrie vstupující do výpočtu 

3.1.2 Síťování 

Mezní vrstva byla vytvořena pomocí postupně se rozšiřujících buněk kde tloušťka první 

vrstvy byla 1 mm s maximálním počtem deseti vrstev. Obecná velikost buněk byla 

nastavena na 50 mm. Výsledná síť je vidět na obrázku 19, obrázek 20 ukazuje detail na 

mezní vrstvu.  

 

Obrázek 1914 – Výsledné zasíťování geometrie 

 

Obrázek 20 – Detail na mezní vrstvu ve špici křídla 
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3.1.3 Nastavení Fluentu 

Model turbulence byl použit k-epsilon Realizable s Non-equilibrium stěnovými 

funkcemi. Rychlost na vstupu byla 50 m/s kolmá na vstupní stěnu. Tlak na výstupu byl 

zvolen jako 1 atmosféra. Následně bylo nastaveno, aby Fluent zaznamenával FD a 

vypisoval ji do souboru k dalšímu zpracování. K výpočtu byla použita hybridní 

inicializace a diskretizační schémata byla nejprve nastavena na nižší stupně s Coupled 

párováním tlaku a rychlosti. Toto nastavení běželo na 500 iterací nebo dokud rezidua 

neklesla pod hodnotu 0.0001. Následně se diskretizační schémata přepnula na druhé 

stupně přesnosti a výpočet se opakoval znova. Nakonec se z Fluentu vypsala hodnota FD, 

která pro úhel náklonu 120° byla 1534.1239 N. 

Tímto byl získán jeden bod v souřadném systému s osami tvořenými hodnotou úhlu 

náklonu a výslednou FD. V případě, kde je pouze jedna nezávislá proměnná a jeho odezva, 

je výsledkem interpolace křivka, která byla zvolena jako parabola pro svou jednoduchost.  

3.1.4 Spojení výsledků z CFD s MOP 

K úplnému popsání paraboly jsou potřeba tři body. Proto byly tyto body náhodně zvoleny 

na 30⁰, 13⁰ a -25⁰. Pro tyto zvolené úhly byly spočítány výsledné FD, a tím byly získány 

tři body A, B, C, v ploše se souřadnicemi x = úhel [°], y = FD [N]. Tyto body byly následně 

proloženy pomocí obecného předpisu paraboly (rovnice 3.1.4.1). 

3.1.4.1 

𝑥2 + 𝛼 · 𝑥 + 𝛽 · 𝑦 +  𝛾 = 0 

Po dosazení Jednotlivých bodů A, B, C do rovnice 3.1.4.1, byly vyčísleny konstanty 

𝛼, 𝛽, 𝛾. Tímto byla analytická formulace odezvové křivky hotova a bylo možné přestoupit 

k její derivaci, položení této derivace rovnu nule a vyjádření nového úhlu náklonu. 

Geometrie se pak přemodeluje s novým úhlem a simulace se spustí znova. Po 

vyhodnocení FD z výpočtové simulace proudění, je získán nový bod D se souřadnicemi x 

= nový úhel (z odezvové plochy), y = nové FD (z CFD), který se porovná oproti 

dosavadním výsledkům a nahradí ten nejhorší, tedy ten, kde je FD největší. Tento proces 

je na obrázku 21. 
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Obrázek 2115 - Schéma algoritmu MOP ve spojení s CFD pro minimalizaci odporu letadlového křídla 

Dosazení do rovnice paraboly a získání potřebných koeficientů bylo zajištěno skriptem 

v Pythonu, který požíval lineární algebru k práci s maticemi. Do obecné rovnice paraboly 

se postupně dosadily všechny tři body a následně se počítala soustava tří rovnic o třech 

neznámých. Úhly zadávané do řídícího Python skriptu jsou úhly doplňkové do 180°. 

Proto se ještě přepočítávají pro geometrii pomocí rovnice 3.1.4.2. 

3.1.4.2 

180 = 𝐴13 +  𝜑 

Kde A13 je úhel náklonu použitý při modelování geometrie a φ je úhel doplňkový 

(zadávaný v Pythonu) do 180°. Tedy při zadaném úhlu náklonu φ = 30° je v geometrii 

zadán úhel A13 = 150°. Graficky jsou úhly A13 a φ vidět na náčrtku na obrázku 22. 

 

Obrázek 22 – Náčrtek úhlů A13 a φ 

ANO 

Určení prvních 3 úhlů pro definici 

paraboly (návrh experimentu) 

Výpočet odporové síly ve 

Fluentu pro návrh experimentu  

Získání analytické formulace 

paraboly jakožto odezvové 

křivky a získání nového úhlu 

náklonu 

Dopočítání FD pro nový úhel 

náklonu. 

Výsledek s dostatečnou 

přesností? 

NE, náhrada 

nejhoršího 

výsledku 

z aktuální 

skupiny bodů 

zapsat 

výsledek 

φ A13 
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Na obrázcích 23 a 24 jsou zobrazeny výsledky jednotlivých kol MOP optimalizace. 

Červené body jsou body vstupující do CFD a ty se prokládají modrou křivkou. Obrázky 

25 a 26 ukazují kontury axiální rychlosti a statického tlaku výsledného úhlu náklonu. Síla 

FD se zmenšila z 1.5 kN na 59.46 N a výsledný úhel náklonu A13 = 180.6°, chyba je tedy 

0.6°. 

 

Obrázek 2316 - vlevo výsledná odezvová křivka pro inicializační body (DoE), vpravo odezvová křivka po prvním kole 

 

 

Obrázek 2417 - vlevo výsledná odezvová křivka po druhém kole MOP optimalizace, vpravo odezvová křivka po třetím 

kole optimalizace 

 

Obrázek 25 – kontury axiální rychlosti pro výsledný úhel náklonu 



Energetický ústav Bc. František Pleva 

FSI VUT v Brně Metoda odezvových ploch ve spojení s CFD pro tvarovou optimalizaci 

 

32 

 

Obrázek 26 – kontury statického tlaku pro výsledný úhel náklonu 

3.1.5 Zhodnocení 

Tato úloha byla důležitá pro osvojení principu metody odezvových ploch ve spojení 

s výpočtovou simulací proudění a pochopení jejich vzájemného fungování. Na tomto 

příkladu je velmi důležitá vlastnost, že výsledky optimalizace lze lehce ověřit. Byl totiž 

zvolen symetrický profil a tím pádem je minimální odporová síla při 0°. Pokud tedy 

porovnáme výsledky z MOP optimalizace s tímto faktem, je vidět na obrázcích 21 a 22, 

že úhel se opravdu přibližuje 0. Podmínka ukončení výpočtu je, aby se úhel z MOP 

neměnil o více jak 1°. Jak je vidět postačily pouze 3 kola a algoritmus se zastavil. I když 

úhel nevyšel úplně přesně, tak tendence přibližování k nulovému úhlu náklonu je jasná 

na první pohled a odchylka 0.6° je dostatečně malá. 

Jedním z velkých nedostatků tohoto příkladu, je však nedostatečná automatizace. Celý 

proces byl řízený uživatelem, a tak při každém kroku z obrázku 23 (Schéma algoritmu 

MOP ve spojení s CFD) musí být uživatel fyzicky přítomen a osobně provádět jednotlivé 

kroky. Tento nedostatek značně prodlužuje dobu výpočtu. V dalším příkladu MOP 

optimalizace je tento problém již vyřešen použitím komplexnějších scriptů a spouštěním 

programu Ansys a jeho složek bez grafického rozhraní. 
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3.2 Zjednodušená MOP optimalizace tvaru Venturiho dýzy 

Zjednodušení geometrie spočívá v nahrazení hladkého průběhu zúžení dvěma úsečkami. 

V místě, kde se tyto úsečky potkávají je pak pohyblivý bod, který umožňuje změnu 

průměru. Tato varianta je jednak jednodušší z pohledu geometrie, tak z pohledu síťování 

a výpočtu díky absenci zaoblených hran. Dalším zjednodušením byla optimalizace pouze 

na minimalizaci ztrát, tento přístup je tedy jednoparametrový. Tento příklad byl použit 

pro ověření funkčnosti řídících a výpočetních scriptů. 

Pro interpolaci byly použity Radiální Bázové Funkce (RBF) oproti kvadratické funkci 

při optimalizaci náklonu křídla. Hlavní výhodou RBF je jejich schopnost interpolovat 

rozptýlená data a vyčíslit jejich hodnotu kdekoliv na jejich povrchu. Navíc oproti 

plochám kvadratickým jsou mnohem flexibilnější a dokážou tak popsat i nesourodá 

data. To je důležitá vlastnost hlavně v případě, že není znám průběh účelové funkce 

v závislosti na nezávislých proměnných. Při porovnání s Bézierovými plochami, je 

použití RBF výhodnější v tom, že popis je uskutečněn přímo přes body ležící na ploše, a 

nikoliv přes body řídící, pomocí kterých by se výsledná plocha musela ještě 

přepočítávat, tím se snižuje výpočetní náročnost. [9] 

RBF funkce je definována rovnicí 3.2.1. [8] 

3.2.1 

𝑓(𝑥) =  ∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑗=1

· 𝜙(||𝑥 −  𝑥𝑗||) 

Kde 𝜙(||𝑥 −  𝑥𝑗||) je radiální funkce 𝜙(r) kde r ≥ 0, 𝜆𝑗 jsou váhové koeficienty, které 

se vypočítají z rovnice 3.2.2. 

3.2.2 

[𝑨] · [𝜆] =  [𝑓] 

Kde A je tvořena rovnicí 3.2.3. 

3.2.3 

𝑎𝑗,𝑘 =  𝜙(||𝑥𝑗 − 𝑥𝑘||) =  𝜙(r) 

Pro porovnání RBF s ostatními funkcemi a lepší názornost jejich chování bylo využito 

analytických formulací základních matematických funkcí, a to funkce lineární, 

kvadratické, lomené, funkce y = x3, exponenciální, logaritmické a funkce sinus. V 

následujícím grafu 4 je porovnání lineární funkce s její interpolací pomocí RBF. Z 

grafu vyplívá, že pouze u krajních bodů se RBF mírně liší od analytického předpisu.  
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Graf 3 – Porovnání analytického předpisu lineární funkce s RBF interpolací 

V grafu 5 je ukázáno porovnání analyticky vykreslené kvadratické funkce s její RBF 

interpolací. RBF interpolace kopíruje přesně analytický popis, kromě krajních oblastí. 

Zde je však odchylka minimální 

 

Graf 4 – Porovnání analytického předpisu kvadratické funkce s RBF interpolací 
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V grafu 6 je porovnání funkce x3. Zde jsou již vidět mírně větší odlišnosti mezi 

analytickým popisem a RBF interpolací, a to opět na krajích zobrazeného definičního 

oboru. Nicméně aproximace této funkce pomocí RBF je stále velmi přesná. 

 

Graf 5 – Porovnání analytického předpisu funkce x3 s RBF interpolací 

V grafu 7 je porovnání exponenciální funkce s její RBF interpolací. Od hodnoty x = 2 

začíná být zřetelný rozdíl mezi přesným analytickým popisem a RBF interpolací. 

Nicméně tato nepřesnost by se dala vyřešit větším počtem interpolačních bodů 
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Graf 6 – Porovnání analytického popisu exponenciální funkce s RBF interpolací 

V grafu 8 je porovnání odmocninné funkce. Zde se začátek grafu (x = <0; 2>) poměrně 

liší od analytického popisu. Avšak problém by šel opět vyřešit přidáním aproximačních 

bodů anebo jejich nahuštěním v problematické oblasti. 

 

Graf 7 – Porovnání analytického popisu odmocninné funkce s RBF interpolací 
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Podobnou nepřesnost má i interpolace funkce logaritmické. To ukazuje graf 9. Zde je 

počáteční nepřesnost daná prudkým zakřivením průběhu ještě větší. Bylo by tedy 

vhodné v tomto místě použít více bodů pro proložení anebo vhodněji zvolit jejich 

rozmístění. 

 

Graf 8 - Porovnání analytického popisu logaritmické funkce s RBF interpolací 

Při porovnání funkce sinus s její RBF interpolací v grafu 10 je vidět, že u této funkce 

velmi záleží na rozmístění bodů. V grafu je vidět, že pokud bod leží přímo v maximu 

funkce, tak je proložení velmi přesné. Pokud se však body určené k proložení nacházejí 

mimo maxima, chyba při interpolaci značně narůstá. 

 

Graf 9 - Porovnání analytického popisu funkce sinus s RBF interpolací 
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Na posledním grafu je porovnání lomené funkce s její RBF interpolací. Zde je vidět, že 

RBF není vhodné k prokládání lomených funkcí, neboť z velké části nepopisují její 

průběh správně. A to hlavně v okolí nuly, kde funkce není spojitá. To ukazuje graf 11. 

 

Graf 10 - Porovnání analytického popisu lomené funkce s RBF interpolací 

Z obrázků vyplívá, že RBF je dobrým nástrojem k aproximaci i složitých funkcí při 

použití dostatečného počtu vhodně rozložených bodů, dokud je prokládaná funkce 

spojitá. 

3.2.1 Geometrie 

Geometrie optimalizované dýzy je zobrazena na obrázku 27. Vzhledem k tvaru je možné 

tento problém řešit jako dvourozměrný a osově souměrný. Tím se zmenší velikost sítě a 

zvýší se tím rychlost výpočtu. Vstupní i výstupní poloměr je 26.5 mm a vodorovná délka 

kontrakce dýzy je 100 mm, respektive 50 mm vlevo a 50 mm vpravo od počátku 

souřadného systému, který byl uprostřed zúžení. Celková délka VD pak byla 800 mm 

(250 mm ke středu a 550 od středu zúžení ke konci). Počáteční souřadnice bodu 

ovládajícího průměr zúžení jsou x = 81.5 mm a y = 6.6 mm. Souřadnice x je kótována od 

začátku kontrakce (x = 50 mm je uprostřed zúžení) a souřadnice y je kótována od osy VD 

(poloměr nejužšího průřezu v kontrakci). Na obrázku 28 je pak vidět přiblížení samotného 

zúžení. 

 

Obrázek 27 – Geometrie zjednodušené VD 



Energetický ústav Bc. František Pleva 

FSI VUT v Brně Metoda odezvových ploch ve spojení s CFD pro tvarovou optimalizaci 

 

39 

 

Obrázek 28 – Přiblížení na zužující se část VD (zelená tečka je pohyblivý bod měnící průměr) 

3.2.2 Síťování 

Nejprve bylo zvoleno pojmenování důležitých částí tvaru jako rychlostní vstup, tlakový 

výstup, horní křivka jako stěna a dolní jako osa. Na stěnu v oblasti zúžení byla předepsána 

velikost buněk 0.3 mm a od středu se zvětšovali s koeficientem 2.5. Na přímou část stěny 

pak byla velikost předepsána na 0.7 mm. Vertikální rozměr elementu byl pak nastaven na 

0.2 mm. Mezní vrstva byla nastavena na velikost 0.1 mm a ke středu dýzy se elementy 

zvětšovali s koeficientem 2. Velikosti buněk byly voleny tak, aby výpočet splňoval y+ pro 

zvolený model turbulence. Na obrázcích 29, 30 a 31 jsou vidět detaily sítě v místě 

kontrakce, v přímé části a detail mezní vrstvy. 

 

Obrázek 29 – Detail sítě v místě kontrakce 

 

Obrázek 3018 – Detail sítě v přímé části 
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Obrázek 31 – detail na síťování mezní vrstvy 

3.2.3 Nastavení a výsledky z Fluentu 

Samotné nastavení Fluentu probíhalo, až na pár výjimek, pomocí řídícího skriptu pro 

Fluent. Výpočet byl nastaven jako osově souměrný, model turbulence byl zvolen k-

epsilon s non-equilibrium stěnovými funkcemi, okrajové podmínky byly nastaveny na 

vstupní rychlost 15 m/s. Tlakový výstup byl zvolen na 1 atmosféru, která je určená 

základním nastavením Fluentu jako 101325 Pa. Diskretizační schémata byla nastavena 

pro rychlostní a tlakové párování jako SIMPLE, v prvním kole výpočtu byla nastavena 

ostatní diskretizační schémata na nižší řády a následně se změnila na QUICK pro 

moment, turbulentní kinetickou energii a disipativní energii, pro tlak bylo zvoleno 

schéma PRESTO. Druhé řády přesnosti nebyly použity, neboť se při opakovaných 

výpočtech pro různé geometrie ukázalo, že tyto schémata nemají žádný vliv na přesnost 

a jejich použití způsobovalo v mnoha případech nestabilitu řešení a tím i vyšší čas 

potřebný na spočítání úlohy. První kolo výpočtu probíhalo po dobu 1300 iterací a druhé 

po dobu 1500 iterací nebo dokud rezidua neklesla pod 10-4. Dalším nastavením je 

sledování hodnoty tlaku na vstupu do dýzy a její zápis do souboru. Tato hodnota je 

použita pro výpočet tlakové ztráty a následně koeficientu tlakové ztráty Cz, který je 

vyhodnocen jako poměr tlakové ztráty v přímé trubce (pp) se stejnými parametry a 

tlakové ztráty v aktuálně spočítané geometrii (pak.). Tlak pp vyšel z výpočtu 27236.966 

Pa. Rovnice 3.2.3.1 ukazuje výpočet koeficientu tlakové ztráty Cz, z této definice 

vyplývá, že se výsledná funkce bude maximalizovat.  

3.2.1 

𝐶𝑧 =  
𝑝𝑝

𝑝𝑎𝑘.
 

Kde pp je tlaková ztráta v přímém potrubí o stejných rozměrech a pak je tlaková ztráta 

v aktuálně počítané geometrii. 

Pro případ divergence byl vytvořen ještě jeden skript, který pracoval s Coupled 

rychlostním a tlakovým párováním. Tento skript změnil diskretizační schémata v prvním 

kole na nejnižší řády pro zvýšenou stabilitu, ve druhém kole se schémata pro moment, 

turbulentní kinetickou energii a disipativní energii změnila na druhé řády, třetí kolo ty 

samé schémata změnilo na QUICK a v posledním kole se tlakové diskretizační schéma 
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nastavilo na PRESTO. První tři kola probíhala po dobu 500 iterací a poslední po dobu 

750 iterací nebo dokud rezidua neklesla pod 10-4
. Výhoda Coupled schématu spočívá 

v jeho pseudo-tranzientní možnosti výpočtu. Toto nastavení využívá relaxační člen, který 

využívá takzvaného pseudo-časového kroku. Tento člen stabilizuje řešení a zvyšuje 

jednak rychlost, tak šanci na konvergenci. Pseudo časový krok byl zvolen na 0.0001 s. 

Tato hodnota byla zvolena na základě testování konvergence řešení pro geometrii 

s nejmenším možným průměrem, pří této hodnotě časového kroku řešení konvergovalo a 

rezidua klesla pod 5·10-3. 

Diskretizační schéma SIMPLE bylo upřednostněno oproti Coupled, protože jeho průběh 

je mnohem rychlejší i přes nutnost zajistit dostatečnou konvergenci pro správnost 

výsledků, a tím i vyšší požadavek na počet iterací. Proto schéma SIMPLE 1300 až 1500 

iterací, zatímco Coupled 500–750. I přes tento rozdíl v počtu iterací se schéma SIMPLE 

ukázalo jak mnohem méně náročné na výpočetní výkon a tím i mnohem rychlejší. 

Na následujících obrázcích jsou kontury axiální rychlosti a statického tlaku pro konkrétní 

příklad geometrie popsané v kapitole 4.1. Na obrázku 30 lze vidět, že za odtokovou 

hranou vzniká úplav, kde se rychlost blíží 0 m/s, a v některých místech se kapalina otáčí 

a začíná proudit na opačnou stranu. Toto lze lépe pozorovat na obrázku 34. 

 

Obrázek 32 – Kontury axiální rychlosti 

 

Obrázek 33 – Kontury statického tlaku 
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Obrázek 34 - Vektory rychlosti u stěny, kde se tok kapaliny otáčí 

3.2.4 Spojení výsledků z CFD s MOP 

Celá optimalizace se řídí programem napsaným v Pythonu, úkony v Ansys workbench se 

řídí jedním skriptem, který se mění s každou změnou geometrie anebo při divergenci a 

řídící skript pro Fluent se nemění, pouze přepíná mezi skriptem pro normální výpočet a 

pro případ divergence. Chronologie jednotlivých skriptů je ukázána na obrázku 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Skript, který řídí procesy v Ansys workbench je na obrázku 36. V prvním řádku vlastního 

kódu se otevře nastavení zvolených parametrů, v tomto případě je to poloha středového 

bodu. Nejprve se zadají souřadnice tohoto bodu. Dále se pak aktualizuje geometrie a síť 

podle nově zadaných parametrů. Další řádky zvolí položku setup a spustí Fluent. Po 

spuštění Fluentu se vyšle příkaz do textové konzole, aby spustil daný skript s konkrétním 

názvem. Je důležité, aby byl tento skript umístěn ve složce příslušného projektu. A na 

konec se celý soubor uloží a přepíše 

Řídící Python program 

Skript řídící Ansys workbench 

Skript řídící výpočet ve Fluentu 

Obrázek 35 – Obecné schéma hierarchie řídících kódů 
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Obrázek 36 – Skript řídící Ansys workbench 

Rozdíl ve skriptu při zjištění divergence je, že se vynechá změna parametrů, protože ty 

jsou stejné, taktéž aktualizace geometrie a sítě není nutná. Rovnou se tedy přejde na 

spuštění Fluentu a vyslání příkazu do textové konzole. Samotný řídící kód v Pythonu je 

pak souborem funkcí, které slouží ke spouštění programu Ansys a nahrání řídícího 

scriptu, další ukládají důležité hodnoty ze souborů uložených Fluentem, přepisují 

parametry pro geometrii, a nakonec provádí samotnou MOP optimalizaci a náhradu bodů. 

Celý program se tedy dá rozdělit do dvou částí, v první se definují důležité funkce pro 

běh celé optimalizace a ve druhé se použijí v cyklu tak, aby výsledkem byla geometrie 

s nejmenší energetickou náročností na provoz. Na obrázku 37 je vidět pseudo-kód tohoto 

procesu. 

 

Obrázek 37 – Pseudo-kód pro Python 

Pro počáteční návrh experimentu byla použita vzorkovací metoda Latinské 

hyperkrychle (LHS z angl. Latin Hypercube Sampling). LHS rozdělí rozpětí 

nezávislých proměnných do určitého počtu nepřekrývajících se intervalů. Tato metoda 

byla zvolena, protože její popis prostoru je dostatečně detailní a rovnoměrný. Navíc je 

její výpočetní náročnost minimální. 
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Samotná derivace odezvové plochy byla nahrazena numerickou metodou. To je 

z důvodu, že v době psaní této diplomové práce, nebyl k dispozici funkční RBF balíček 

pro Python, který by derivace těchto funkcí podporoval. Samotná numerická metoda je 

tedy provedena tak, že se výsledná interpolační plocha prohledá bod po bodu a Python 

vypíše nejvyšší zaznamenanou hodnotu. Tím se vyhledá globální extrém a podle něj se 

dohledají souřadnice tohoto bodu. Jedná se tedy o hledání maxima funkční hodnoty 

účelové funkce a vypsání její polohy. Tato metoda má dvě nevýhody, a to sice, že 

zanáší do výpočtu nepřesnost, jejíž velikost závisí na množství bodů použitých 

k proložení a se zvyšujícím se rozlišením interpolační křivky, roste i výpočetní čas. Pro 

tyto úlohy bylo 15 bodů z výpočtu, proloženo jedním tisícem bodů při interpolaci. 

3.2.5 Výsledky 

Na následujících obrázcích jsou ukázány postupně se měnící odezvové plochy 

v průběhu optimalizace. V tabulce 4 jsou číselné výsledky, kde kurzívou je označen 

návrh experimentu, následuje obrázek ukazující detail výsledné geometrie, kontury 

axiální rychlosti a statického tlaku. Obrázek 41 (kontury statického tlaku) nevykazuje 

očekávaný průběh tlaku v přímém potrubí, ale zhruba v jedné čtvrtině je náhlý pokles 

hodnot. Ten je způsoben parametry výsledné geometrie, výsledný tvar (obrázek 39) 

nevyšel jako přímé potrubí, ale díky zvoleným mezím při výpočtu, se výsledný průměr 

ustálil na 25.8 mm (tabulka 4). Při návrhu experimentu byly zadány meze y ∈ <4;26> 

mm, přitom nejvyšší hodnota z LHS byla 25.8 mm, při průměru potrubí 26.5 mm 

nebylo možné dosáhnout dokonale rovné geometrie. Při volbě mezí, ve kterých se 

nezávislé parametry a jejich odezva pohybují, je nutné dbát na to, aby optimum leželo 

uvnitř takto zvolených mezí. Mírné zúžení VD, způsobené příliš nízkým horním 

ohraničením hodnot souřadnice y, vede k nerovnoměrnému průběhu tlaku po délce 

potrubí. Avšak tato skutečnost nijak neovlivňuje správnost fungování skriptů, neboť 

algoritmus správně vyhodnotil, že nejmenší tlakové ztráty jsou při největším dovoleném 

průměru, a to již při první iteraci. 

 

Obrázek 38 – vlevo 1. a vpravo 2. kolo MOP optimalizace 
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Obrázek 39 – vlevo 3. a vpravo 4. kolo MOP optimalizace 

 

 

 

 

 

výpočet x [mm] y [mm] pak. [Pa] Cz [-] 

1 81.5 6.6 57088122.05 0.6502 

2 63.5 4.2 361718110.39 0.0612 

3 36.5 23.4 74688.63 0.0022 

4 18.5 21.0 83037.07 0.0653 

5 54.5 13.8 1085046.00 0.7038 

6 27.5 18.6 93935.28 0.5766 

7 45.5 9.0 13436023.15 0.0008 

8 90.5 11.4 135340216.12 0.0053 

9 9.5 25.8 72044.31 0.4599 

10 72.5 16.2 540437.41 0.0001 

MOP-1 34.68 25.8 67298.10 0.6399 

MOP-2 34.07 25.8 68510.57 0.6286 

MOP-3 35.57 25.8 68069.21 0.6326 

MOP-4 34.89 25.8 68112.73 0.6322 
Tabulka 4 – Výsledky z MOP optimalizace 

 

 

Obrázek 40 – Výsledná geometrie 



Energetický ústav Bc. František Pleva 

FSI VUT v Brně Metoda odezvových ploch ve spojení s CFD pro tvarovou optimalizaci 

 

46 

 

Obrázek 41 – Kontury axiální rychlosti pro výslednou geometrii 

 

Obrázek 42 – Kontury statického tlaku pro výslednou geometrii 
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3.3 Dvouparametrová MOP optimalizace reálného tvaru Venturiho dýzy 

Při konečné optimalizaci reálného tvaru VD, se do účelové funkce zahrne ještě 

součinitel kavitační plochy a celá optimalizace tak bude řešena jako dvouparametrová. 

Součinitel kavitační plochy je označen jako Cs a jeho hodnotu udává rovnice 3.3.1 

3.3.1 

𝐶𝑠 =  
𝑆

𝐴
 

Kde S je plocha, na které tlak klesne pod hodnotu tlaku nasycených par (3500 Pa) a A je 

třetina plochy potrubí o stejných parametrech. Do úvahy se bere pouze jedna třetina, to 

vychází z předpokladu, že se v první třetině (tedy od vstupu k počátku zúžení) nebude 

vyskytovat žádná kavitace a stejně tak tomu bude i v poslední třetině VD kde všechny 

bublinky budou již zaniklé. Jak je vidět v rovnici 3.3.1, i koeficient Cs bude díky jeho 

předpisu snaha maximalizovat stejně jako koeficient Cz. Tato definice se musí zavést do 

řídícího Python kódu i s příslušným funkcemi pro získávání dat velikosti kavitační 

plochy S a plochy A. Pro správný chod optimalizace je nutné, aby byly oba koeficienty 

navrženy tak, že se buďto maximalizují nebo minimalizují, tím se pak řídí i 

optimalizace výsledné účelové funkce. Tvar konečné účelové funkce je uveden rovnicí 

3.3.2.  

3.3.2 

𝑧 =  𝑤1 · 𝐶𝑧 + 𝑤2 · 𝐶𝑠 

Koeficienty Cz a Cs jsou dány rovnicemi 3.3.1 a 3.3.2. Konstanty w1 a w2 jsou váhy 

jednotlivých koeficientů. Ty byly zvoleny na hodnotu 0.5 pro w1 a 0.5 pro w2. Tyto 

hodnoty jsou zvoleny, protože silná kavitace je stejně důležitá jako potřeba minimálních 

ztrát, pro udržitelnost kontinuálního provozu. 

3.3.1 Geometrie 

V této části však byla k modelování zúžení použita hladká spline křivka, procházející 

třemi nebo čtyřmi body. Dva krajní, které se v prostoru nepohybovaly a jeden nebo dva 

střední, jejichž poloha se řídila MOP optimalizací. Při použití jednoho bodu, MOP 

optimalizace řídila jak jeho souřadnici x, tak y. Ve druhém případě, kdy k modelování 

zúžení byly použity body dva, RSM optimalizace pohybovala pouze souřadnicí y 

každého z bodů. Body ve druhém případě měly neměnnou souřadnici x. Tím byl zajištěn 

stejný počet parametrů v obou případech. Pro dva body byla zvolena pohyblivá 

souřadnice y, protože její změna vyvolává mnohem větší změny na koeficienty Cz a Cs. 

Tyto dva body byly umístěny symetricky okolo středu zúžení, a to do vzdálenosti 30 mm. 

Pří nižší či vyšší vzdálenosti od osy neposkytovala změna souřadnice dostatečnou změnu 

v průběhu splinu a značně omezovala meze pohybu těchto bodů. Ty byly nastaveny na 6 

až 21 mm od osy VD. A pro jeden bod byly meze nastaveny na 45 až 115 mm pro x a 5 

až 20 pro y. Při zvýšení horní anebo snížení dolní meze v obou případech modelování 

křivky zúžení, docházelo k nepřirozenému kroucení splinu anebo dokonce k selhání 

tvorby geometrie. Tomu se dále předcházelo prodloužením kontrakce o 60 mm ze 100 

mm na 160 mm, aby řídící body a spline křivka měly více prostoru. Tímto způsobem byly 
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získány dva modely tvorby geometrie, jeden s jedním řídícím bodem a druhý se dvěma. 

Na následujících obrázcích jsou vidět jednotlivé geometrie zúžení a jejich dekompozice. 

 

Obrázek 43 – Geometrie Venturiho dýzy s jedním řídícím bodem 

 

Obrázek 44 – Přiblížení na dekompozici mezní vrstvy a řídící bod (zelená tečka vlevo uprostřed) 

 

Obrázek 45 – Detail na místo zúžení pro geometrii se dvěma body pohybujícími se v ose y (zelené tečky) 

 

3.3.2 Síťování 

Tato geometrie je již složitější, a proto bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě její 

sítě. Složitost narůstá jednak díky přítomnosti zaoblených hran, které jsou z hlediska 

vytvoření konformní sítě náročnější, tak z hlediska výpočtu ve Fluentu. Pro zachycení 

kavitace je nutné navolit dostatečně jemnou síť, která při výpočtech poskytne dobrou 

přesnost, přiměřenou rychlost, a hlavně stabilitu výpočtu. Při agresivní kavitaci a velké 

kontrakci VD se proud kapaliny významně urychluje a s tím je spojena rychlá změna 

tlaku a velká vířivost proudu, kterou je potřeba dobře podchytit. 

Samotné síťování bylo uskutečněno pomocí předepsání velikostí buněk na jednotlivé 

stěny. Konkrétně na oblast mezní vrstvy byla použita velikost elementů 0.1 mm, ty se 

postupně k jejímu okraji zvětšovali, a to s koeficientem 2. Následně elementy v oblasti 

zúžení byly nastaveny na velikost 0.15 mm. Rovné části měly velikost buněk 0.5 mm, 

vertikální velikost buněk byla nastavena na 0.4 mm na nejdelší stěnu. Na obrázcích 46, 
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47 a 48 je vidět výsledná síť nejprve pro zúžení a poté pro přímou část, a nakonec detail 

mezní vrstvy. Ta byla navržena tak, aby při výpočtu bylo splněno y+ pro použitý model 

turbulence. 

 

Obrázek 46 – Síť v oblasti zúžení difuzoru 

 

Obrázek 47 – Síť v rovné části před difuzorem 

 

Obrázek 48 – Detail na mezní vrstvu v počáteční geometrii 

3.3.3 Nastavení Fluentu 

Nastavení Fluentu a jeho řídící scripty zůstávají téměř beze změny oproti přikladu se 

zjednodušenou geometrií. Jediným rozdílem bude zavedení výpočtu plochy A a 

S z rovnice 3.3.1. Plocha S se vytváří podle hodnot tlaku napříč VD. Tato plocha je 

vytvořena tak, že je uvnitř ní zachycena oblast, kde tlak klesne pod hodnotu tlaku 

nasycených par. Tento způsob je alternativou ke dvoufázovému výpočtu, kdy se zadává 

jednak voda v kapalném tak plynném stádiu a následně se počítá objem páry, který se 

vytvoří. Na rozdíl od dvoufázového je ten jednofázový mnohem jednodušší, a přitom 

disponuje dostatečnou přesností, proto byl zvolen. Plocha A je počítána plošným 

integrálem ve Fluentu přes celou VD. 
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3.3.4 Výsledky 

Po optimalizaci byly získány výsledné geometrie a jejich hodnoty koeficientů pro oba 

modely. Na následujícím obrázku je zobrazen tvar geometrie s jedním řídícím bodem. 

Následují obrázky tlakových a rychlostních polí, graf závislosti koeficientů na souřadnici 

y, tabulka číselných výsledků a obrázky postupně se měnících odezvových ploch pro 

geometrii s jedním řídícím bodem 

 

Obrázek 49 – detail na kontrakci ve výsledné geometrii 

 

Obrázek 50 – kontury statického tlaku pro výslednou geometrii s jedním pohyblivým bodem 

 

Obrázek 51 – kontury statického tlaku pouze na ploše s kavitací pro výslednou geometrii s jedním pohyblivým bodem 
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Obrázek 52 – kontury axiální rychlosti pro výslednou geometrii s jedním pohyblivým bodem 

V grafu 12 je ukázána závislost Cz, Cs a z na poloze pohyblivého bodu v souřadnici y. 

Byl zanedbán posun v ose x pro lepší názornost. Z grafu je vidět, že účelová funkce 

dosahuje nejvyšší hodnoty při největší hodnotě y. to je dáno průběhem koeficientu Cz, 

který narůstá mnohem rychleji, než koeficient Cs klesá. Díky tomu optimalizace 

upřednostňovala minimalizaci ztrát. V červeném oválu vyznačené hodnoty poukazují na 

zanedbání souřadnice x. Při porovnání souřadnice x s okolními body v tabulce 5 

(vyznačeny tučně) a jejich výsledných hodnot Cz, Cs a z, je vidět, že souřadnice x hraje 

nezanedbatelnou roli, nikoli však tak významnou jako změna průřezu. Bod 4 je totiž 

posunut vlevo od osy dýzy oproti bodům ležícím před a za. Toto posunutí způsobuje 

značný skok v hodnotách Cz a Cs. 

 

graf 11 – Závislost koeficientů a účelové funkce na souřadnici y 
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Problém s upřednostňováním minimalizace ztrát z důvodu rychlého růstu koeficientu Cz, 

byl vyřešen zavedením postihu do řídícího kódu v Pythonu. Pokud hodnota Cs klesla pod 

0.45, byla výsledná hodnota účelové funkce vynásobena 0.5. výsledek byl tak nižší a 

eliminoval se vliv rychlého růstu Cz. Rovnice 3.3.4.1 ukazuje tuto upravenou formu 

účelové funkce. 

3.3.4.1 

𝑧 =  (𝑤1 · 𝐶𝑧 + 𝑤2 · 𝐶𝑠) · 0.5 

V tabulce 5 jsou číselné výsledky pro jednotlivé návrhové body z DoE a MOP 

optimalizace pro modelování kontrakce VD pomocí jednoho řídícího bodu. Výsledky s Cs 

menším než 0.45 jsou již podřízeny rovnici 3.3.4.1 (v tabulce vyznačeno kurzívou). 

Z jednotlivých kol MOP vyplívá, že konečný výsledek algoritmus našel již po třech 

kolech. Nicméně v dalším kroku se od výsledku odchýlil, neboť koncentrace bodů v tak 

úzkém prostoru deformuje odezvovou plochu. Pro jistotu byl program ponechán spuštěný 

ještě další 4 iterace, do MOP-7, než byl ukončen. Protože byla splněna podmínka 

ukončení, a navíc výpočet směřoval zpátky k hodnotám u bodu MOP-3. 

Bod x [mm] y [mm] Cz [-] Cs [-] z [-] 

1 98.6 7.5 0.004129 0.644058 0.324094 

2 89.33 19.5 0.533261 0.389906 0.230791 

3 56.66 10.5 0.024903 0.527622 0.276263 

4 47.33 17.5 0.093493 0.455784 0.274638 

5 84.66 9.5 0.022084 0.598454 0.310269 

6 70.66 8.5 0.015275 0.623933 0.319604 

7 66.0 5.5 0.002684 0.467194 0.234939 

8 75.33 13.5 0.120118 0.629189 0.374654 

9 61.33 6.5 0.005015 0.480251 0.242633 

10 94.0 16.5 0.308563 0.234520 0.135770 

11 112.66 18.5 0.386647 0.265813 0.163115 

12 108.0 14.5 0.106933 0.506370 0.306652 

13 52.0 12.5 0.042224 0.507370 0.274297 

14 80.0 15.5 0.210834 0.422017 0.316425 

15 103.33 11.5 0.031407 0.775416 0.403410 

MOP-1 104.1 10.31 0.016435 0.640420 0.328427 

MOP-2 102.27 12.9 0.071751 0.640418 0.356085 

MOP-3 103.25 11.79 0.035969 0.800262 0.418116 

MOP-4 103.87 12.49 0.050866 0.520574 0.285720 

MOP-5 102.35 11.67 0.036135 0.574305 0.305220 

MOP-6 108.0 6.5 0.001190 0.622747 0.311968 

MOP-7 103.14 11.98 0.041290 0.588420 0.314854 
Tabulka 5 – Tabulka číselných výsledků pro geometrii s jedním pohyblivým bodem 

Následující obrázky ukazují postupně se měnící odezvové plochy v průběhu 

optimalizace. Kde je červenými kroužky vyznačen soubor aproximačních bodů a 

červeným křížkem dopočítané minimum. 
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Obrázek 53 – odezvová plocha MOP-1 

 

Obrázek 53 – odezvová plocha MOP-2 

 

Obrázek 54 – odezvová plocha MOP-3 
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Obrázek 55 – odezvová plocha MOP-4 

 

Obrázek 56 – odezvová plocha MOP-5 

 

Obrázek 57 – odezvová plocha MOP-6 
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Obrázek 59 - odezvová plocha MOP-7 

Pro případ dvou středových bodů, pohybujících se v ose y, je výsledná geometrie ukázána 

na obrázku 60. 

 

Obrázek 60 – detail výsledné geometrie pro model se dvěma body 

Výsledné tlakové, rychlostní a kavitační pole jsou na obrázcích 61–63. 

 

Obrázek 61 – kontury statického tlaku výsledné geometrie se dvěma body 
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Obrázek 62 – kontury statického tlaku v oblasti kavitace pro výslednou geometrii se dvěma body 

 

Obrázek 63 – kontury axiální rychlosti pro výslednou geometrii se dvěma body 

V tabulce 6 jsou pak samotné číselné výsledky z DoE a MOP optimalizace. Body 

vyznačené kurzívou jsou opět hodnoty, jejichž výpočet podléhal upravené rovnici 3.3.4.1. 

Bod y1 [mm] y2 [mm] Cz [-] Cs [-] z [-] 

1 19.5 18.5 0.486085 0.376512 0.215649 

2 9.5 13.5 0.013987 0.603605 0.308796 

3 18.5 12.5 0.056631 0.552370 0.304501 

4 17.5 19.5 0.485225 0.368335 0.213391 

5 10.5 8.5 0.002590 0.568585 0.285588 

6 13.5 15.5 0.097715 0.483790 0.290752 

7 14.5 16.5 0.162929 0.415935 0.144716 

8 6.5 7.5 0.000156 0.550685 0.275421 

9 11.5 20.5 0.079976 0.437679 0.129414 

10 12.5 9.5 0.006873 0.624432 0.315653 

11 20.5 10.5 0.024463 0.606568 0.315516 

12 7.5 14.5 0.005630 0.532938 0.269284 

13 8.5 17.5 0.014219 0.569313 0.291766 

14 15.5 6.5 0.001938 0.554619 0.278278 

15 16.5 11.5 0.031186 0.621406 0.326296 

MOP-1 12.55 13.73 0.042971 0.589497 0.316234 

MOP-2 12.25 14.99 0.058701 0.541148 0.299925 

MOP-3 13.94 11.41 0.022108 0.648000 0.335054 

MOP-4 13.96 11.40 0.022105 0.648033 0.335070 
Tabulka 6 - Tabulka číselných výsledků pro geometrii se dvěma pohyblivými body 
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Na obrázcích 64–67 jsou vyobrazeny postupně se měnících odezvových ploch v průběhu 

optimalizace. 

 

Obrázek 64 – odezvová plocha MOP-1 

 

Obrázek 65 – odezvová plocha MOP-2 

 

Obrázek 66 – odezvová plocha MOP-3 
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Obrázek 67 – odezvová plocha MOP-4 

3.3.5 Porovnání 

Obě možnosti, jak s jedním, tak se dvěma řídícími body, dosáhly výsledku optimalizace 

účelové funkce, a to již v průběhu několika iterací. Model s jedním bodem dosáhl 

nejlepšího výsledku ve třetí iteraci, následovaly špatné kola optimalizace, které byly 

způsobeny přílišným zakřivením odezvové plochy, způsobené zahuštěním bodů 

v blízkém okolí. Nicméně v iteracích MOP-4, MOP-5 a MOP-7 má algoritmus tendenci 

vracet se zpátky do předtím spočítaného optima. Iterační kolo MOP-6 je chybným 

výsledkem, neboť došlo k nepřesné aproximaci a zakřivení plochy. Následný výpočet ve 

Fluentu pak správně potvrdil, že se nejedná o optimální bod. Model se dvěma řídícími 

body, měl hladší průběh optimalizace a ke konečnému výsledku se dostal po čtyřech 

iteracích. Rozdíl oproti druhému modelu je tedy v jedné iteraci. 

Na obrázku 68 je porovnání jednotlivých geometrií oproti sobě (šedá s jedním bodem 

dále A, zelená se dvěma body, dále B). Je vidět že geometrie jsou si dosti podobné a 

z toho lze usuzovat, že algoritmus optimalizace a samotné výpočty byly nastaveny 

správně, neboť pro dva rozdílné případy, bylo dosáhnuto velmi podobných geometrií. 

Porovnání nejlepších číselných výsledků z tabulek 5 a 6 ukazuje tabulka 7. I přes velmi 

podobné geometrie bylo dosaženo poměrně dosti odlišných výsledků, přičemž geometrie 

A, předčí B ve všech parametrech. Koeficient Cz je větší o 0.013864. Při zpětném 

přepočítání na tlakovou ztrátu, to je 474929 Pa navíc. Koeficient Cs je oproti tomu menší 

o 0.152229, to je o 15.22 % menší plocha kavitace. Z porovnání obrázků 50 a 61 vychází, 

že geometrie A bude mít intenzivnější kavitaci na menší ploše, neboť tlak v nejužším 

místě zde klesá na hodnotu - 4.98·106 Pa, oproti tomu u geometrie A klesá pouze na       

-3.63·106 Pa. Takto nízké hodnoty jsou možné díky použití jednofázového výpočtu, kde 

Obrázek 68 – porovnání dvou výsledných geometrií oproti sobě 
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se do úvahy nebere vypařování vody vlivem příliš nízkého tlaku. Při dvoufázovém, by se 

tlak zastavil na tlaku nasycených par (3500 Pa), dokud by na druhé straně trysky nebyla 

pouze pára. 

geometrie x (y) [mm] y [mm] Cz [-] Cs [-] z [-] 

A 103.25 11.79 0.035969 0.800262 0.418116 

B 13.96 11.40 0.022105 0.648033 0.335070 
Tabulka 7 – porovnání číselných výsledků geometrie A a B 

Z výsledků tedy plyne, že lepší geometrií je geometrie A, tedy model s jedním řídícím 

bodem. To může být zapříčiněno tím, že i když algoritmus ovládá pouze jeden bod, jeho 

zvýšená pohyblivost poskytuje výhodu v modelování přesnější geometrie. Geometrie B 

má sice intenzivnější kavitaci, nicméně energetické nároky s tím spojené nejsou 

dostatečným důvodem považovat ji za optimálnější. 
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4 Závěr 
V rešeršní části je ukázáno, že MOP je jednoduchá metoda, která nevyžaduje vysoký 

výpočetní výkon, a navíc dokáže bez obtíží nalézt globální extrém účelové funkce. To 

bylo ověřeno ukázkami z praxe při optimalizaci sací trouby Francisovi a Kaplanovy 

turbíny. 

Jako první příklad byla provedena optimalizace náklonu letadlového křídla, na kterém 

byl názorně ukázán princip MOP a jeho funkčnost v kombinaci s CFD. Při použití 

symetrického profilu je totiž předem znám úhel náklonu s minimální odporovou silou. 

Tato úloha vedla hlavně k hlubšímu pochopení spolupráce MOP s CFD. A to především 

díky její jednoduchosti možnosti provést analytické ověření výsledků. Poté se provedla 

optimalizace VD vytvořené dvěma úsečkami. Výpočet vedl na rovnou trubku, což je 

v souladu s předpokladem, že minimální ztráty budou v přímém potrubí. Tento příklad, 

byl důležitý z pohledu ověření správného fungování všech řídících skriptů. 

Ve druhé části byla pak provedena dvouparametrová optimalizace reálného tvaru VD, a 

to pro dvě možnosti modelování zúžení pomocí spline křivky. První bylo pomocí celkově 

tří bodů, dva krajní a jeden uprostřed. S prostředním bodem mohl algoritmus optimalizace 

pohybovat v osách x i y ve vymezených mezích. Druhé bylo pomocí čtyř bodů, dva krajní 

a dva uprostřed. Prostřední body byly symetricky ukotveny v ose x a algoritmus mohl 

hýbat s body pouze v ose y. Při spuštění optimalizace se oba způsoby kontrolování splinu 

zúžení dostali k optimálnímu řešení během téměř stejného času (rozdíl jedné iterace), 

avšak zatímco se druhý model zastavil po čtyřech iteracích, první model, díky špatnému 

zakřivení odezvové plochy pokračoval dál a začal se optimu nejprve vzdalovat a 

následovně opět přibližovat až do sedmého kola, kdy byl výpočet ukončen. Výsledné 

geometrie jednotlivých způsobů kontroly spline křivky, si byly velmi podobné, z toho lze 

usuzovat že celá optimalizace proběhla správně. Nicméně i mírné rozdíly ve výsledné 

geometrii zapříčinily poměrné značné rozdíly ve výsledných hodnotách koeficientů Cz a 

Cs. Koeficient Cz se u druhého způsobu snížil o 0.013864, po přepočtu navyšuje náročnost 

provozu o 474929 Pa, které se při kontinuálním provozu zařízení podepíšou na jeho 

provozních nákladech. Dále se u druhého modelu snížil koeficient Cs o 0.152229, tedy 

výsledná plocha kavitace je o 15.22% menší. Navzdory tomu, druhý způsob modelování 

vykazuje vyšší intenzitu kavitace v nejužším bodě, kde se tlak sníží na -4.98·106 Pa, 

oproti geometrii s jedním řídícím bodem, kde se tlak sníží na -3.63·106 Pa. Toto zvýšení 

intenzity kavitace však s sebou nese za následek zvýšenou energetickou náročnost a 

menší celkovou plochu kavitace. 

Navržený optimalizační algoritmus tedy dokázal z náhodně vygenerovaných 

počátečních bodů v návrhu experimentu vytvořit odezvovou plochu, následně dopočítat 

její extrém a z něj získat nové parametry geometrie. To bylo uzavřeno v cyklu, dokud se 

výpočet neukončil splněním podmínky anebo nebyl ukončen kvůli deformaci odezvové 

plochy. Při použití v praxi by se daly snadno pozměnit počáteční data a zahrnout do 

nich i konkrétní VD, která se reálně používá a sledovat tak zlepšení oproti původnímu 

návrhu.  
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6 Seznam použitých zkratek a symbolů 

6.1 Seznam použitých zkratek 

MOP metoda odezvových ploch 

CFD výpočtové modelování proudění 

RSM response surface method 

VD Venturiho dýza 

DoE design of experiments 

 

6.2 Seznam použitých symbolů 

Θl úhel levé stěny koncového difuzoru Francisovy turbíny [°] 

Θr úhel pravé stěny koncového difuzoru Francisovy turbíny [°] 

Θu úhel horní stěny koncového difuzoru Francisovy turbíny [°] 

Cp koeficient obnovy tlaku    [-] 

Cl koeficient tlakové ztráty    [-] 

CD koeficient odporu    [-] 

FD odporová síla proti větru na stěně křídla   [N] 

A13 úhel náklonu křídla    [°] 

L15 délka poloosy b    [mm] 

L6 délka poloosy a    [mm] 

L5 délka elipsy     [mm] 

Cz ztrátový koeficient    [-] 

pp tlaková ztráta v přímém potrubí   [Pa] 

pak. tlaková ztráta v aktuální geometrii   [Pa] 

Cs koeficient plochy kavitace    [-] 

S  plocha s předpokládanou kavitací   [m2] 

A celková plocha VD    [m2] 

z  účelová funkce dvouparametrové optimalizace  [-] 

w1 váha koeficientu Cz    [-] 

w2 váha koeficientu Cs    [-] 
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7 Seznam příloh 
P1 Výpočetní skript pro optimalizaci letadlového křídla 

P2 Řídící skripty pro Workbench, Fluent a Python pro zjednodušenou 

optimalizaci 

P3 Data a řídící skripty pro Workbench, Fluent a Python pro 

dvouparametrovou optimalizaci VD s geometrií s jedním řídícím bodem 

P4 Řídící skripty pro Workbench, Fluent a Python pro dvouparametrovou 

optimalizaci VD s geometrií se dvěma řídícími body 


