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FLUID-STRUCTURE INTERACTION BETWEEN STRUCTURAL 
COMPONENTS OF HYDRAULIC TURBINE AND FLUID FLOW 

 
HYDRODYNAMICKÁ INTERAKCE KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ VODNÍ TURBINY 

 
 Disertační práce se zabývá dvěma případy interakce tělesa s tekutinou. Jedna se zabývá 
interakcemi tuhého tělesa s tekutinou a druhá interakcí tekutiny s pružným tělesem.  
 

První z nich se zabývá analýzou vzájemné interakce mezi rotorem čerpadla a 
kapalinou uvnitř těsnící spáry. Vliv těsnící spáry na dynamiku celého stoje je popsán pomocí 
dynamických parametrů, které jsou také označovaný jako přídavné účinky. V současnosti 
používané modely těsnících spár používají pro stanovení dynamických parametrů řadu 
zjednodušujících předpokladů. V této práci je prezentováno pět různých analýz dynamických 
parametrů těsnící spáry čerpadla na okysličovadlo. Každá z těchto pěti analýz používá jinou 
míru zjednodušení výpočetního modelu. V případě největšího zjednodušení je modelován 
pouze objem kapaliny uvnitř těsnící spáry. Nejkomplexnější analýza pro stanovení 
dynamických parametrů těsnící spáry používá pro výpočet model celého čerpadla s 
excentrickou polohou rotoru.  

 
Druhá část disertační práce definuje novou metodu pro řešení interakce kapaliny s 

pružným tělesem. Tato metoda využívá řešení inverzního problému kmitání. Přímý problém 
kmitání, který je také označován jako problém vlastních hodnot, používá jako vstupy pro 
řešení matice hmotnosti, tuhosti a tlumení. Je stanovena Jordanovská matice a také modální 
matice pravostranných a levostranných vlastních vektorů. Při řešení inverzního problému 
kmitání jsou stanoveny koeficientové matice na základě Jordanovské matice a modálních 
matic pravostranných a levostranných vlastních vektorů. Existují dva případy inverzního 
problému kmitání. V případě, že jsou známy všechny vstupní vlastní čísla a vlastní vektory, 
pak se jedná o tzv. plný problém. Naopak v případě, že alespoň 1 mód kmitání soustavy není 
znám, tak se jedná o tzv. částečný problém. V této práci je prezentováno 5 algoritmů pro 
řešení inverzního problému v kmitání. Nicméně pro každý typ inverzního problému kmitání je 
prezentován jeden univerzální algoritmus. Algoritmy pro řešení částečných problémů, které 
jsou prezentovány v této práci, jsou vůbec prvními algoritmy pro řešení tohoto typu 
inverzního problému kmitání. Univerzální algoritmus pro řešení částečných problémů je 
označován jako algoritmus pro řešení částečných problémů s volbou doplňkových vlastních 
hodnot. Aplikace těchto dvou univerzálních algoritmů pro řešení inverzního problému kmitání 
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pro případ plných i částečných problémů je ukázána na řešení dvou případů interakce 
pružného tělesa s kapalinou. 
 
 Disertační práce, jak bylo již uvedeno, je členěna do dvou oblastí dynamiky rotujících 
soustav při interakci rotujících částí s tekutinou. Zcela jednoznačně je nutno konstatovat, že 
cíle disertační práce byly splněny.  
 
Metody řešení 
 
 Podstatou modelování interakce je výpočtové stanovení tzv. přídavných účinků, tedy 
matic hmotnosti, tlumení a tuhosti od tekutiny. Tyto vznikají ve spárách, resp. Následně 
v oběžném kole. Metodu analýzy s využitím MKP (ANSYS) považuji za velmi dobrý a 
správný krok.  
 
Formální úroveň práce 
 
 Disertační práce Ing. Havláska je velmi obsáhlá, nicméně je psána věcně a 
srozumitelně. Některé připomínky k formální úrovni práce jsou uvedeny níže v připomínkách.  
 
Připomínky k práci 
 
 Vlastní čísla jsou komplexně sdružená. Není důvod označovat zápornou část dvěma 

zápornými znaménky. Stálo by za úvahu, zda by neměla být zdůrazněna návaznost 
levostranných a pravostranných vektorů na komplexně sdružená vlastní čísla a návaznost 
na komplexní modální vlastnosti. 

 
Otázky k obhajobě 

 
 Vysvětlete návaznost Jordanovské struktury matic na praktickou aplikaci, tedy na 

experiment. 
 
Závěr 
 
 Disertační práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku, jakou je modelování 
dynamických vlastností rotorové soustavy, ve které dochází k interakci rotujícího tělesa 
s tekutinou. 
 
Doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení doporučuji udělit titul doktor se zkratkou 
Ph.D. za jménem. 
 
 
V Brně 1.3.2021 
 
 
 
        Eduard Malenovský 
 


