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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá dynamickými vlastnostmi rotoru kmitajícího v tekuti-

ně. Konkrétně je analyzován vliv tekutiny na vlastní frekvence rotoru vírové turbíny.  

Je zde popsána tvorba geometrického a výpočtového modelu této soustavy a jsou pre-

zentovány výsledky vlastní frekvence a tlumení v závislosti okolního prostředí. Porovnává se 

snížení vlastních frekvencí rotorové soustavy vlivem interakce s vodním prostředím 

v několika úrovních výšky hladiny. Pro danou metodu výpočtu byly zkoušeny a porovnávány 

různé délky integračního kroku. 

Problém je řešen výpočtovým modelováním s využitím programového systému AN-

SYS 11.0, ve kterém byl využit nástroj Multiphysics/FSI.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA :  rotorová soustava, metoda konečných pvků, FLUID142, vzájemné pů-

sobení tělesa s tekutinou  

 

ABSTRACT  

This thesis deals with dynamic behavior of rotor dynamics system vibrating in a 

liquid. Work is factually oriented on influence of the liquid to natural frequences of rotor of 

vortex turbine. 

There is described the creation of geometric and computational model of the system 

and the results of natural frequences and damping in dependence on environment are presen-

ted. There are compared variations in natural frequences of the rotor system, which are caused 

of the interaction of the various level of the water environment. The step of integration are 

tested and compared for choise solving method. 

Problem is solved by computational simulation in commercial software ANSYS 11.0 

There is used software tools Multiphysics/FSI. 

 

KEYWORDS:  rotor system, finite element method, FLUID142, fluid structure interaction 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELI ČIN A SYMBOL Ů 

τij [Pa]  tenzor napětí 

 [Ν.s.m-2] dynamická viskozita 

v [m2.s-1] kinematická viskozita 

λ [Ν.s.m-2] druhá viskozita 

 [kg.m-3 ] hustota tekutiny 

 [kg.m-3 ] hustota struktury 

t [s]  čas 

v [m.s-1]  rychlost 

P [Pa]  tlak 

T [K]  teplota 

Cp [J]  specifické teplo 

To [K]  celková teplota 

K [W.m-1.K-1] tepelná vodivost 

 [-]  Poissonova konstanta 

E [Pa]  modul pružnosti v tahu 
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1. ÚVOD 

Úlohu dynamických vlastností rotoru kmitajícího v tekutině řadíme v mechanice mezi 

úlohy vzájemného ovlivňování tekutiny a pevné látky známou jako „Fluid-Structure interacti-

on“ (FSI). Tento pojem se vztahuje buď na úlohy, kdy tekutina je obsažena uvnitř pevné lát-

ky, a nebo pevná látka je obklopená tekutinou. V prvním případě je to například zjišťování 

dynamických vlastností válcové uskladňovací nádrže pro kapalinu při seizmické odezvě ze-

mě. V druhém případě se jedná o přechodový děj ponořeného či z části ponořeného pevného 

tělesa v tekutině, na které působí vibrace přivozené prouděním kapaliny. Lze napsat, že in-

terakce tělesa s tekutinou nastane, pokud proudění tekutiny vyvolá síly na pevné látce a způ-

sobuje deformaci a potenciální rozbouření počátečního proudění tekutiny. Tento typ vzájem-

ného ovlivňování je například deformace křídla letadla vzduchem během letu [2].  

Obecně se úlohy FSI v technických deterministických interdisciplinárních studiích 

vztahují k tekutině, pevné nebo poddajné struktuře a jejich mechanismu vzájemného fyzikál-

ního propojení. Pro většinu všech problémů zahrnující dynamiku vzájemného působení teku-

tiny s pevnou strukturou je analytické řešení nedosažitelné a východisko se nabízí 

v numerickém nebo experimentálním řešení. 

Použití metody konečných prvků (MKP) v pevnostních analýzách a ve výpočtech dy-

namiky tekutin bylo dosaženo vyšší sofistikovanosti řešení a úspěchů v nedávných letech. 

Ačkoliv, pokud tyto metody použijeme pro FSI úlohy, zejména nelineární úlohy, objevuje se 

další problém. Algoritmy mechaniky kontinua používají dvou různých klasických přístupů, 

Lagrangianův a Eulerianův. Například v mechanice pevných látek jsou materiálové vlastnosti 

obvykle vyjádřeny Lagrangianovými souřadnicemi, zatímco v dynamice tekutin je chování 

tekutin vyjádřeno v každém bodě prostoru podle Eulerianových souřadnic. Pak proměnné 

popisující pohyb pevné látky jsou funkcí materiálových souřadnic přiřazené do každé částice 

pevné látky a času, zatímco proměnné popisující proudění tekutiny jsou funkcí přiřazených 

souřadnic v prostoru a času. Pokud se pohybuje struktura, pak se také pohybují jejich materiá-

lové vlastnosti z původní pozice do nové pozice v prostoru, kdežto Eulerianovy souřadnice 

zůstávají nezměněny. Právě tyto rozdílnosti se projeví v rozhraní vzájemného ovlivňování 

mezi tekutinou a pevnou látkou. Důsledkem toho jsou sítě pevné látky a tekutiny narušeny. 

Pro modely s malými lineárními porušeními je rozdělení sítí zanedbatelné a původní 

statické rovnice pro řešení vzájemného působení tekutiny a pevné látky jsou základním ma-

tematickým modelem pro rozvíjející se analytické řešení.   
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Zejména pro nelineární úlohy je navržena metoda „Arbitrary Lagrangian-Eulerian“ 

(ALE), která kombinuje výhody obou kinematických přístupů tak, aby co nejlépe minimali-

zovala jejich stinné stránky. Z tohoto přístupu vycházejí numerické metody řešící interakci 

tělesa s tekutinou, které lze rozdělit na iterativní postup, jenž řeší dynamiku tekutiny a pevné 

látky odděleně a informace si mezi sebou vyměňují v každém časovém kroku. Naopak postup 

přímý je stanoven jako zcela propojení rovnic proudění tekutiny a pevné látky, které jsou ře-

šený iterační metodou [14].        

 

  



DIPLOMOVÁ PRÁCE  MARTIN KUČERA 

12 
 

 

2. FORMULACE PROBLÉMU A CÍL Ů JEHO ŘEŠENÍ 

Již řadu let se na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT v Brně 

řeší problematika interakce tělesa s tekutinou. Dosavadní metody používané ve světě mohou 

být nazvané jako metody vázané, kdy samotné řešení tekutiny je provázáno s řešením pevné 

struktury pomocí předávání informací o zatíženích mezi sebou. Takto pracuje většina výpo-

četních programů pro řešení interakce tělesa s tekutinou. Na výše zmíněném ústavu je vytvá-

řen nový matematický model nového typu okrajových podmínek, který dovoluje řešit modální 

analýzu a výpočet odezvy v ustáleném stavu. Nový typ okrajových podmínek je založen na 

speciálním konvoluturním integrálu pro rychlost a tlak tekutiny [18]. Tato diplomová práce 

vznikla jako podklad k ověření správnosti výpočtů této metody. 

Podstatou diplomové práce s názvem Dynamické vlastnosti rotoru kmitajícího 

v tekutině je vírová turbína.. Po konzultaci s vedoucím diplomové práce byly lopatky rotoru 

nahrazeny kotoučem s odpovídající hmotností a dynamickými vlastnostmi. Soustava je tedy 

zjednodušena a rozdělena na dvě základní části - hřídel rotoru s kotoučem a tekutinu (okolní 

prostředí). U takto modelované rotorové soustavy jsou výpočetně analyzovány dynamické 

vlastnosti. 

Cílem diplomové práce je sestavit výpočtový model rotorové soustavy v prostředí 

ANSYS, ve kterém byl zvolen po konzultaci s vedoucím diplomové práce nástroj Multiphys-

ics/FSI. Pomocí tohoto nástroje bude provedena analýza dynamických vlastností výpočtového 

modelu bez vlivu tekutiny a s vlivem tekutiny. Prioritou bude určení první vlastní frekvence 

hřídele rotoru s kotoučem a jejich logaritmický dekrement tlumení.   

Pro hřídel rotoru s kotoučem je volen lineární izotopický materiál, ve kterém neuvažu-

jeme vliv materiálového tlumení. Okolní prostředí je modelováno viskózní nestlačitelnou ka-

palinou. Hřídel s kotoučem je řešen v klidové poloze bez rotace.   
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3. ÚVOD DO HYDROMECHANIKY KAPALIN  

Cílem této kapitoly je uvedení problematiky vlastností tekutin použité při modelování 

okolního prostředí. Hřídel je umístěna ve vodním prostředí, tudíž se dále budeme věnovat 

kapalinám, které se od plynů navzájem liší stlačitelností a rozpínavostí. Tekutiny lze rozdělit 

na neviskózní - dokonalou a viskózní - reálnou. Je-li tekutina v rovnováze, působí v každém 

jejím bodě tlak ve všech směrech stejný kolmý na libovolnou elementární plošku tím bodem 

proloženou. To znamená, že tenzor napětí  je roven 

 

Tento vztah platí jak pro tekutinu neviskózní, tak i viskózní. Avšak na rozdíl od doko-

nalé tekutiny, u reálné tekutiny působí ještě navíc odpor vzájemného pohybu částic tekutiny 

vůči sobě. Tenzor napětí který charakterizuje silové působení uvnitř pohybující se viskózní 

tekutiny má tvar 

 

kde  charakterizuje odpor, který klade tekutina při vzájemnému pohybu jejich čás-

tic, a je podle Newtonova zákona roven 

 

kde   je dynamická viskozita a � označuje gradient rychlosti ve směru kolmém na 

rychlost. Tekutiny jsou z hlediska jejich vlastností izotropními látkami. Proto analogicky po-

stupu, jakým je v teorii pružnosti odvozen postup zobecněného Hookova zákona pro izotropní 

pevné těleso, je pro tenzor třecích napětí odvozeno  

 

kde  �

�

�

�
 je tenzor rychlosti deformace,  je tenzor divergence rychlosti, 

a  bývá nazýváno druhou viskozitou. 

Dále je zavedena fyzikální veličina kinematická viskozita , která je určena vztahem 
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Tab. 3.1: Rozdělení kapalin 

V Tab. 3.1 je uvedeno základní rozdělení kapalin. Rovnice v této kapitole jsou převza-

ty z Mechaniky Kontinua [5]. 

Pokud je tekutina v rovnováze, neuplatňuje se síly viskozity, takže následující statická 

rovnice rovnováhy deformace kontinua se vztahuje jak na dokonalou, tak i viskózní tekutiny.  

 

Pohybová rovnice dokonalé tekutiny je odvozena tak, že k základní rovnici statiky 

kontinua (3.6) je na základě ďAlembertova principu připojena síla setrvačnosti, takže výsled-

kem je rovnice (složková)  

 

Pro viskózní tekutinu je odvozena pohybová rovnice v nejobecnějším tvaru 

 

kdy pokud dosadíme to této rovnice ( ) dostaneme pohybovou rovnici pro 

dokonalou tekutinu. 

 Rovnice dynamiky viskózní tekutiny – rovnice kontinuity. Tato rovnice popisuje zá-

kon zachování hmotnosti, který platí bez ohledu na to, zda se jedná o tekutinu dokonalou či 

viskózní. 

 

Rychlost zvuku v kapalině – czv [ms-1] 

Stlačitelná Nestlačitelná 

Tenzor napětí   

Viskózní - reálná     ≠ 0     0     0     0    czv    ≠ 0  0  0  0       ≠ 0     0     0     0    czv = ∞ 

Neviskózní – dokonalá     = 0     0     0     0    czv    ≠ 0  0  0  0       = 0     0     0     0    czv = ∞ 
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Je-li tekutina nestlačitelná, tj.  = konst., vede rovnice (3.9) na podmínku �
�

. Z toho nám vychází Navier-Stokesova rovnice pro nestlačitelnou viskózní tekuti-

nu (kapalinu): 

 

Navier-Stokesova rovnice pro stlačitelnou viskózní tekutinu: 
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4. REŠERŠE DOSTUPNÉ LITERATURY SOUVISEJÍCÍ S ŘEŠENOU 

PROBLEMATIKOU  

Pro dané téma této diplomové práce bylo zapotřebí prostudovat dostupnou literaturu, 

která souvisí s řešením daného problému nebo se řešeným či podobným problémem zabývá. 

Možnosti řešení problematiky interakce tělesa s tekutinou a nalezení jejich vlastních frekvencí 

lze rozdělit podle přístupu řešení pomocí výpočetní simulace: 

� Struktura + tekutina – modální analýza 

� Struktura + tekutina – vynucené ustálené kmitání  

� Struktura + tekutina – přechodové kmitání buzené 

- Silou 

- Vychýlením 

Cílem bylo nalézt práce, které se zabývají aplikací FSI problémů na konkrétní úlohy. 

Druhou kapitolou jsou práce zabývající se novými přístupy řešení interakce tělesa s tekutinou, 

tyto rešerše však nejsou v této diplomové práci zpracovány.     

MODÁLNÍ ANALÝZA  

• Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy tur-

bíny ve vodě [4]  

V této studii se autoři zabývají vlivem vodního prostředí na vlastní frekvence Kapla-

novy turbíny, speciálně pak vliv radiální vůle na mezi lopatou a stěnou komory oběžného ko-

la. Porovnává se snížení vlastních frekvencí vlivem interakce s vodním prostředí stanovené 

výpočtem s experimentem. Vlastní kmitání lopatky oběžného kola bylo řešeno výpočtovým 

modelem v programu ANSYS verze 5.0A. Lopatka z korozivzdorné ocele byla modelována 

prostorovými osmi-uzlovými konečnými prvky SOLID45. U modelování oběžného kola byla 

využita rotační symetrie. Kapalinová oblast byla modelována osmi-uzlovými prvky 

FLUID30. Výsledky vlastní frekvencí a tvarů lopaty oběžného kola získané modální analýzou 

jsou srovnatelné s experimentálním měřením a tímto potvrzují věrohodnost vypočítaných 

vlastních frekvencí lopat.  

• Modal methods in finite element fluid-structure eigenvalue problems [6]       

Metoda modální syntézy použitá pro řešení vlastních čísel u rozsáhlých strukturálních 

úloh je rozšířena pro interakci mezi strukturou a tekutinou, která se hlavně zaměřuje na účinná 

řešení a zahrnuje lokální modifikace. Autor zahrnuje do své práce tři případy – problémy vib-
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rací kapalin, kapalin a struktury, řešeny přímou analogií problémů struktury, další modifikací 

je použití stlačitelnosti a nestlačitelnosti tekutin. I s využitím modální redukce je řešen stále 

vázaný problém. Pro výpočet vlastních čísel je využita metoda iterace podprostoru. K redukci 

je využita statická kondenzace. 

• Modal analysis of circular cylindrical tanks containinig liquids [7] 

V této práci byla provedena studie metodou konečných prvků a zároveň experimentál-

ní modální analýza změny vlastních tvarů odpovídajících vlastních frekvencí válcové nádrže 

obsahující kapalinu v různých výškových hladinách. Byla zjištěna výška hladiny kapaliny, ve 

které jsou dynamické vlastnosti nádrže nejvíce ovlivněny kapalinou. V tomto případě vlastní 

frekvence s jeho odpovídajícími vlastními tvary klesají se zvyšující se výškou hladiny kapali-

ny.  Vlastní tvary se ovlivňují samy navzájem. Některé vlastní tvary existují ve všech úrov-

ních výšek hladin, zatímco některé jsou vyhlazeny v určité výšce hladiny nebo rozsahu výšek 

hladin. Nové vlastní tvary se také vyskytují, pokud původní základní tvary prázdné nádrže 

byly nahrazeny jednou z nižších frekvencí. Některé vlastní tvary jsou zcela rozdílné od před-

cházejících sousedních tvarů, ale některé sdílejí jejich sousední rysy. Analýza metodou ko-

nečných prvků ukazuje, že pro tenké stěny nádoby obsahující tekutinu je ovlivnění dynamic-

kých vlastností interakce nádrž-tekutina výškou hladiny tekutiny složité. Některé z těchto 

vlastností byly potvrzeny experimentálně modální analýzou.             

• Natural frequencies and mode shapes of two coaxial cylindrical shells coupled wi-

th bounded fluid [8] 

Souosé válcové skořepiny obsahující mezi sebou tekutinu jsou široce používány jako 

strukturní součástí v různých aplikacích. Několik předcházejících výzkumů bylo zaměřené 

k analýze volně vibrujících tekutinou plněných souosých válcových skořepin, avšak tyto vý-

zkumy byly limitovány možností aproximací a mohly se pouze zaměřit na vnitřní nebo vnější 

tvary kmitání, kdy mezera mezi skořepinami mohla být velice v poměru s poloměry skořepin. 

Z tohoto důvodu mohly být předcházející teorie použity pouze pro malé podélné a obvodové 

tvary kmitání souosé válcové skořepiny obsahující tekutinu v tenké mezeře. Ve skutečnosti 

existuje mnoho nejednoznačných tvarů kmitání, které jsou sčítáním vnitřních a vnějších tvarů 

kmitání. V této práci je rozvinutá zdokonalená obecná teorie, která počítá vlastní frekvence 

pro všechny vlastní tvary kmitání dvou souosých válcových skořepin spojené tekutinou. Ke 

kontrole správně navržených okrajových podmínek byla použitá modální analýza metodou 

konečných prvků v programu ANSYS. Byla získána výborná shoda mezi analytickým řeše-

ním a analýzou konečnými prvky.        
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• Vlastní frekvence a tvary kmitu nádrží ovlivněné kapalinou [9] 

V této studii se autor zabývá vyšetřováním odezvy vlastních frekvencí a tvarů kmitu 

na dynamické buzení při použití metody rozkladu podle vlastních tvarů kmitu. Pakliže se řeší 

odezva na seizmické buzení, uvedená metoda vede na metodu lineárních spekter odezvy. Při 

výpočtu frekvencí a tvarů kmitu nádrží na kapalinu při využití metody konečných prvků bylo 

nutné ve výpočtu zahrnout účinky kapaliny a vyčíslit frekvence a tvary kmitu odpovídající 

velké kmitající hmotě. Prostředek pro řešení byl vybrán program ANSYS, který dovoluje řešit 

odezvu nádrží včetně kapaliny dvěma odlišnými postupy – podle Lagrange nebo Eulera. 

Aplikace je zkoumána na výpočtu vlastních frekvencí a tvarů kmitu ocelové válcové 

nádrže určené k uchování havarijní zásoby kyseliny borité H3BO3. U detailní výpočtového 

modelu, který zahrnoval model nádrže včetně modelované kapaliny a základu, bylo provede-

no srovnání obou přístupů. U formulace konečných prvků se vycházelo z popisu pomocí slo-

žek posunutí (Lagrange) nebo z popisu tlakového pole (Euler). U modelu kapaliny řešené 

Lagrangeovským přístupem byly použity prvky FLUID79 pro rovinné prvky a FLUID80 pro 

prostorové prvky. Prvky vhodné pro modelování podle Eulera jsou  FLUID29 pro rovinné 

prvky a FLUID80 pro prostorové prvky. Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitu byl pro-

veden pro případ prázdné nádrže s tuhým uložením, s pružně uloženou základovou deskou a 

pro nádrž obsahující kapalinu. Pro tyto uvedené případy bylo vyčísleno 900 frekvencí a tvarů 

kmitu.  

• Výpočet kmitání oběžného kola Francisovy turbíny vynuceného tlakovými pulza-

cemi ve vodním prostředí [10] 

Práce se zabývá speciálními problémy spojené s numerickou analýzou vynuceného 

kmitání Francisovy turbíny buzené tlakovými pulzacemi v kapalině, které vznikají na vtoku 

jako interakce předrozváděcích lopat s lopatami turbíny. Řešení problému pomocí metody 

konečných prvků byl řešen programovým systémem ANSYS. Model oběžného kola byl tvo-

řen prvky typu SOLID45 Kapalinová oblast byla modelována s použitím prvků typu 

FLUID30. V práci je řešen problém budících tlaků v závislosti na čase a hlavně přípravy 

vstupních dat pro analýzu vynucených vibrací, jelikož tlakové pulzace nemohou být do vý-

počtu přímo zadány. V práci jsou dále ukázány výsledky z řešení skutečných úloh. 

VYNUCENÉ USTÁLENÉ KMITÁNÍ  

• Fluid-structure coupled analysis of underwater cylindrical shells [11] 

Podvodní válcové skořepiny jsou širice používány v mnoha technických odvětvích, 

části ponorek či ropných plošin. Pro tyto ponořené struktury je důležitá analýza vibrací, která 
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není pouze ovlivněna hydrodynamickým tlakem, ale taky hydrostatickým tlaku závisející na 

hloubce ponoření dané struktury. V této práce je zhodnocení použití MKP s akustickými prv-

ky na ponořenou strukturu. Je zkoumám vliv dynamického tlaku na vlastní frekvenci struktu-

ry a zvukové vyzařování získané FSI analýzou s uvažováním přidaného hydrostatického tlaku 

do počáteční matice tuhosti tlaku. Tato úlohy je nazvaná akustickou analýzou MKP a je usku-

tečněna v softwaru ANSYS. Získané vlastní frekvence struktury z výše uvedené metody jsou 

porovnány s metodou přidaných hmotností do Besselových funkcí. Výsledky získané z obou 

metod byly identické. Taktéž došlo ke kontrole výsledků zvukového vyzařování obdržené 

z akustické metody MKP, které byly zkontrolovány s výsledky harmonické analýzy. V práci 

je uvedena tabulka, kde je srovnání výpočtů vlastních frekvencí MKP bez vlivu hydrostatic-

kého tlaku a s vlivem hydrostatického tlaku u válcové skořepiny ponořené do různé hloubky 

kapaliny. Z výsledků vyplývá, že hydrostatický tlak hraje důležitou roli při zjišťování pohybu 

těles ponořených do kapaliny a změny charakteristiky zvukového vyzařování v závislosti na 

hloubce ponoření.          

• Non-linear dynamics and stability of circular cylindrical shells containing flowing 

flow. Part III: Truncation effect withoutflow and experiments [13] 

V této práci je vyšetřována odezva na vlastní frekvence válcové skořepiny obsahující 

tekutinu harmonicky buzenou použitím zlepšené metody expanze. Problém je řešen Galerki-

novou metodou, ke které jsou přidány výrazy tvarové expanze v závislosti konkrétního řeše-

ného vlastního tvaru kmitání. Tato numerická metoda využívá software Matematica. Výpočty 

touto metodou jsou experimentálně ověřeny.    

PŘECHODOVÉ KMITÁNÍ 

• Analysis and design sensitivity analysis of tranzient fluid-structure interaction 

problems [12] 

Tato práce se zabývá metodou analýzy a návrhu citlivostní analýzy (DSA) na čase zá-

visející interakci tělesa s tekutinou řešenou metodou konečných prvků. Cílem této metody je 

poskytnou obecný nástroj k návrhu analýzy a syntézy FSI problému, kde se zaměřuje hlavně 

na dynamickou interakci a viskózní proudění nestlačitelné kapaliny. Přístup je velmi obecný a 

dovoluje velké vychýlení nebo dokonce rotaci struktury. 
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 Prvky pro pevnou strukturu Prvky pro tekutinu 

Modální analýza SOLID45 
FLUID29, FLUID30, 

FLUID79, FLUID80 

Vynucené ustálené kmitání SOLID45 FLUID29, FLUID30 

Přechodové kmitání SOLID45 FLUID141, FLUID42 

Tab. 4.1: Přehled použitých prvků v programu ANSYS 

V Tab. 4.1 je přehled použitých prvků v programu ANSYS, které jsou využívány pro 

jednotlivé přístupy řešení interakce tělesa s tekutinou. Pro modelování pevné struktury je 

uveden pouze typický zástupce - prvek SOLID45, důležitý je přehled prvků pro modelování 

tekutiny. Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o prvky použité v úlohách uvedených rešerší 

(tj. kapitola 4).  
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5. ROZBOR ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 

Jak již bylo napsáno, k výpočtové analýze dynamických vlastností rotoru kmitajícího 

v tekutině byl určen výpočetní program ANSYS a vybrána FSI analýza. Abychom u rozsáh-

lejších problémů FSI analýzy dosáhli přesného a účinného řešení, je potřeba docílit úzké inte-

grace nástrojů řešení fluidní a strukturální analýzy. Přímý přístup zahrnuje komplementaci 

nastavení jednotlivých rovnic prostřednictvím „koeficientu spojení“. Navzdory řešení sousta-

vy rovnic dohromady přímý přístup stále vyžaduje iteraci k vyřešení nelinearit, které existují 

ve všech FSI simulacích [15]. 

5.1. ANSYS/MULTIPHYSICS FSI 

Pojem Multiphysics v prostředí ANSYS je schopnost kombinovat účinky dvou nebo 

více rozdílných fyzikálních jevů v jednom unifikovaném prostředí. 

 

Obr. 5.1: Multiphysics coupling  

Na Obr. 5.1 jsou uvedeny možnosti propojení fyzikálních účinků v prostředí AN-

SYS/Multiphysics, viz [19]. Našim zaměřením bude především propojení viskózního prostře-

dí mechaniky tekutin a pevné struktury, které stojí na základech FLOTRAN CFD.  

CFD (Computational Fluid Dynamics) – numerická analýza proudění kapalin, přenosu 

tepla a souvisejících jevů. Uvnitř každého konečného prvku, jsou Navier-Stokesovy rovnice 

přepsány na algebraické rovnice, které popisují uzlovou: 
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• Rychlost 

• Tlak 

• Teplotu 

• Specifickou koncentraci 

Rovnice jsou sestaveny do matic a řešeny tak, abychom dostali celkový přehled o 

proudění kapaliny a to na základě zákonů zachování hmotnosti, hybnosti a energie. Tyto rov-

nice jsou vyjádřeny v rovnicích parciálních derivací, které jsou diskretizovány technikou na 

základech metody konečných prvků [17]. 

Rovnice kontinuity 

Ze zákona zachováni hmotnosti vychází rovnici kontinuity: 

 

Rychlost změny hustoty může být nahrazena rychlostí změny tlaku a rychlostí v níž se 

hustota mění s tlakem: 

 

Vyhodnocení derivace hustoty s ohledem na tlak, dostaneme stavovou rovnici. Pokud 

se bude uvažovat v algoritmu výpočtu stlačitelnost plynu, ideální plyn přepokládá: 

 

Pokud se bude uvažovat v algoritmu výpočtu nestlačitelnost plynu, uživatel může zvo-

lit nastavit následující nastavení: 

 

kde  charakterizuje dokonale nestlačitelnou kapalinu a je přednastavena na hodno-
tu 1015. 

Momentová rovnice 

V Newtonově kapalině je vztah mezi napětím a poměrné deformaci kapaliny: 

 

V konečném výrazu, kdy přepokládáme konstantní hustotu kapaliny a stlačitelnost ka-

paliny je natolik malá, že se může zanedbat, je druhý koeficient viskozity považován za nulo-

vý. Pak výraz (5.5) může být upraven: 
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kde , ,   jsou složky zrychlení a   je skutečná viskozita, která pro laminární 

případy je shodná s dynamickou viskozitou. Výrazy Rx, Ry, Rz  jsou zdroje, které může uživa-

tel přidat, například přídavný odpor, kterým lze modelovat vlastnost, jenž není obsažena 

v geometrii (proudění skrz stěnu pórovitého materiálu). Výrazy Tx, Ty, Tz jsou viskozitními 

ztrátami, které jsou eliminovány u nestlačitelnosti kapaliny, úpravou rovnic (5.6-5.8). 

Energetická rovnice stlačitelnosti 

Celková energetická rovnice pro stlačitelné případy s přenosem tepla má pro zjedno-

dušené případy tvar: 

 

 

Energetická rovnice pro nestlačitelné případy může být odvozena z případu stlačitel-

nosti (5.9), pokud zanedbáme derivaci tlaku podle času . 

Prvky pro CFD 

Prvky pro řešení rovinného a prostorového proudění ve FLOTRANu CFD jsou 

FLUID141 a FLUID142, které jsou na Obr. 5.2 [19]. Pro tyto prvky počítá program ANSYS 

složky rychlosti, tlak a teplotu z výše uvedených třech rovnic. Jak rovinný prvkem, tak i pro-

storový nabývá těchto stupňů volnosti: rychlost kapaliny, tlak, teplotu, turbulentní kinetickou 
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energii, turbulentní disipativní energii. Poslední dva uvedené stupně volnosti jsou použity 

pouze v případě, zda se jedná o turbulentní proudění kapaliny.  

 

Obr. 5.2: Prvky pro analýzu tekutin 

Numerický výpočet FSI 

Numerické spojení mezi rozdílnými „fyzikálními“ moduly u FSI analýzy je provedeno 

pomocí jediné maticové algebraické rovnice: 

 

kde: 

 je matice koeficientů 

 je vektor uzlových neznámých 

 je vektor známých zatížení 

Po rozepsání rovnice (5.10), kdy kapalinu značíme 1 a pevnou látku 2, dostaneme: 

 

Abychom dostali výsledky pro spojenou odezvu, je nezbytné provést nejméně dvě ite-

race, jednu pro kapalinu a druhou pro pevnou strukturu. Z tohoto důvodu jsou rozsáhlejší úlo-

hy výpočetně náročné.  

Algoritmus FSI výpočtu 

FSI algoritmus je plně implicitní. Automaticky kontroluje konvergenci v každém ča-

sovém kroku před dalším postupem a dovoluje nezávisle nastavit délku integračního kroku 

pro kapalinu i pevnou strukturu. Na Obr. 5.3 je zobrazeno schéma algoritmu [19]. 
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Obr. 5.3: Schéma FSI algoritmu  

 
Obr. 5.4: Schéma přenosu zatížení u FSI 

Poslední a neméně důležitou informací o FSI algoritmu jsou přenosy zatížení, kdy 

z pevné struktury do kapaliny se přenášejí vypočtené posunutí a rychlosti. Naopak z kapaliny 

do pevné struktury se přenášejí vypočtené síly. Schéma přenosu je zobrazeno na Obr. 5.4 

[19]. 
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6. ANALÝZA MODELOVÉ ÚLOHY  

Dosud byla popsána úvodní problematika, rešerše dostupné literatury, která souvisí 

s řešením daného problému nebo se řešeným problémem zabývá. Taktéž byl zvolen software, 

které bude použit k řešení problému a popsány jeho základní vlastnosti. Jelikož nemáme 

s aplikací zvoleného postupu zkušenosti, řešit rovnou vliv tekutiny na dynamické vlastnosti 

rotorové soustavy, aniž bychom si ověřili chování systému, by nebylo vhodné. Z tohoto dů-

vodu je zvolen jednoduchý příklad, na kterém budou ukázány změny dynamických vlastností 

tělesa kmitajícího v tekutině. Jednoduchým příkladem je vetknutý nosník v tekutině, na kte-

rém bude tvorba konečných prvků, nastavení parametrů řešení a zhodnocení výsledků jedno-

dušší než na složitější rotorové soustavě.  

6.1. ZADÁNÍ  

Je dán nosník o rozměrech 20x40x1000mm, který je z 80% ponořen do nádoby 

s tekutinou tvaru krychle o rozměru 1m. Úkolem je zjistit jak se změní první vlastní frekvence 

nosníku, který je ponořen do vody. Nosník je na horním konci vetknut. Na Obr. 6.1 je nakres-

lena soustava interakce tělesa s tekutinou. 

 

Obr. 6.1: Geometrie zadání 
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6.2. ROZBOR ZADÁNÍ  

Nejprve je třeba určit vlastní frekvence samotného nosníku, který není ovlivněn teku-

tinou. Pro tento případ budou vlastní frekvence určeny: 

• analytickým řešením 

• modální analýzou MKP v programu ANSYS 

• transientní analýzou MKP v programu ANSYS 

Dalším krokem bude vytvoření modelu interakce nosníku s kapalinou ve výpočtovém 

programu ANSYS. Abychom ověřili správnost modelu okolního prostředí, nejprve jsou přiřa-

zeny mediu vlastnosti vzduchu. To znamená, že pokud bude model okolního prostředí správ-

ný, dynamické vlastnosti z předcházejících výpočtů neměly lišit.  Jak se změní dynamické 

vlastnosti nosníku, které jsou ovlivněny vzájemným působením tekutiny, budou určeny tak, 

že okolnímu mediu bude přiřazena vlastnosti vody.  Pro výše uvedené případy budou vlastní 

frekvence určeny: 

• FSI analýzou MKP v programu ANSYS 

6.3.  ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ VE VZDUCHOPRÁZDUNU  

Analytické řešení pro ohybové kmity a vlnění tenkých přímých nosníků vychází 

z Bernoulliho-Eulerovy teorie, která uvažuje štíhlý nosník proměnného průřezu, jehož hlavní 

osy setrvačnosti průřezu jsou uspořádány do dvou rovin [1].  Dalším předpokladem je, že 

nosník kmitá v jedné z těchto rovin a řezy nosníkem kolmo na jeho neutrální osu zůstávají při 

jeho deformaci rovinné a kolmé na ohybovou křivku (Bernoulliova-Navierova hypotéza). 

Z výše uvedené literatury dostaneme odvozenou frekvenční rovnici: 

 

kde co je rychlost podélných vln v tenké tyči a j kvadratický poloměr průřezu. 

 

 

Pro jednostranně vetknutý nosník je koeficient pro první vlastní frekvenci roven  

. Je třeba uvést, že výsledky vyplývající z této teorie jsou přibližné. Kvadratický 

moment průřezu nosníku obdélníkového průřezu jsou dané vztahem: 
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kde ,  a dále , . Číselné 

hodnoty dosadíme do rovnic (6.2), (6.3), (6.4), (6.5) a pak následně do rovnice (6.1). Vypočí-

tané hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 6.1 

Co  [(Nkgm-5)1/2] 5188,7452 

j x  [m
4] 0,0057735 

j z  [m
4] 0,011547 

 [rads-1] 105,329    (16,762 Hz) 

 [rads-1] 210,637    (33,524 Hz) 

Tab. 6.1: Výsledky analytického výpočtu 

6.4. MODÁLNÍ ANALÝZA  

Výsledky prvních čtyř vlastních hodnot řešeného nosníku jsou uvedeny Tab. 6.1. Ge-

ometrie modelu nosníku řešeného v programu ANSYS je použita stejná jako v níže uvedené 

transientní analýze a FSI analýze. 

6.5. TRANSIENTNÍ ANALÝZA  

Výpočet vlastní frekvence z přechodové analýzy je zde uveden proto, že stejného principu je 

využito i u FSI analýzy. Jedná se odezvu v časové oblasti na silové buzení nebo vychýlení. 

V našem případě se zvoleno buzení malým vychýlením, a to tak, že na opačné straně od 

vetknutí je nosník vychýlen o 1 mm v záporném směru osy x, obrázek je uveden v příloze 1, 

viz Obr. P1. 
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Obr. 6.2: Vychýlení nosníku 

Při takto zadaných okrajových podmínkám byl proveden výpočet pro časový úsek 

0.01 s, který byl rozdělen pouze na jeden krok. Tímto způsobem si výpočtový program nasta-

vil výchozí pozici. Po uvolnění (smazání vychýlení v uzlu) a restartování výpočtu, nosník 

kmitá v časové oblasti ve směru osy x. Důležitá nastavení jsou časová délka integračního kro-

ku a doba přechodového děje. 

Volba délky integračního kroku 

Volba délky integračního kroku je zpravidla volena jako 1/10 periody příslušné nej-

vyšší frekvence, kterou chceme zahrnout do výsledného řešení [16]. To znamená, že pokud 

bychom například chtěli mít ve výsledku přechodové analýzy vetknutého nosníku zahrnuty 

dostatečně správné výsledky jeho druhé vlastní frekvence, pak volba délky integračního kroku 

by byla následující. Uvažujeme, že první vlastní frekvence je větší než druhá vlastní frekven-

ce:  

 

pak pro periody platí 

 

z toho určíme volbu délky integračního kroku z výše uvedeného pravidla 
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Volba doby přechodového děje 

Nastavení doby výpočtu přechodového se odvíjí od toho, kolik period kmitání by mělo 

být zahrnuto ve výsledku. U složitějších modelů s velkými počty prvků se doba přechodového 

děje podstatnou měrou odráží v celkové délce výpočtu. 

Výsledky první vlastní frekvence nosníku řešené transientní analýzou v ANSYSu jsou 

uvedeny Tab. 6.5. 

Určení vlastních frekvencí z přechodové analýzy 

Z námi řešené přechodové analýzy dostaneme průběh vychýlení nosníku v ose x 

v časové oblasti. Získaná data z ANSYSu importujeme do MATLABu, kde určíme periodu 

kmitání. První vlastní frekvence je pak vypočtena: 

 

   Pro určení druhé a vyšší vlastní frekvence by bylo nutné provést ze získaných dat 

FFT analýzu v programu MATLAB. 

6.6. FSI ANALÝZA  

V předchozích podkapitolách byly nastíněny způsoby řešení vlastních frekvencí sa-

motného nosníku bez vlivu okolní tekutiny. V této podkapitole je uvedeno jedno z možných 

řešení určení dynamických vlastností modelu nosníku obklopeného kapalinou v programu 

ANSYS.  

Síť konečných prvků modelu nosníku v prostředí 

 Dle výše uvedeného zadání byl sestaven konečnoprvkový model, který je složen ze 

dvou odlišných prostředí - struktury a kapaliny. Pro tvorbu sítě konečných prvků nosníku byl 

zvolen objemové šestistěnný prvek SOLID45. Síť konečných prvků je tvořena objemovým 

fluidním šestistěnným prvkem FLUID142. Souhrn použitých prvku je uveden v Tab. 6.2. 

umístění prvku typ prvku velikost prvku [mm] počet prvků 

Struktura - nosník SOLID45 10 800 

Prostředí - tekutina FLUID142 50 x 50 x 10 52160 

Celkový počet prvků                                                                                               52960 

Tab. 6.2: Souhrn použitých prvků 
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  Konečnoprvkový model je uveden na Obr. 6.3, kde prvky SOLID45 jsou modré bar-

vy a FLUID142 barvy fialové. 

Pro nosník byl zvolen homogenní izotropní materiál popsaný těmito dvěma charakte-

ristikami: 

• modulem pružnosti v tahu E 

• Poissonovým číslem   

• hustotou   

Nosník - ocel Modul pružnosti v tahu [Pa] Poissonovo číslo  [−] Hustota  [kgm-3] 

2,1x 1011 0,3 7800 

Tab. 6.3: Materiálová charakteristika nosníku 

 

 

Obr. 6.3: Konečnoprvkový model nosníku v okolním prostředí 
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Jak již bylo napsáno, FSI analýza byla provedena pro dvě rozdílné prostředí tekutiny – 

vzduch a vodu. V obou případech se jedná o vazkou nestlačitelnou tekutinu popsanou těmito 

dvěma charakteristikami: 

• hustotou kapaliny ρ 

• viskozitou η 

Materiálové charakteristiky těchto tekutin jsou uvedeny v Tab. 6.4. 

Tekutina Hustota  [kg.m-3] viskozitou η [N.s.m-2] 

Vzduch 1,205 1,81×10-5 

Voda 1000 1,002-3 

Tab. 6.4: Materiálové charakteristiky tekutin 

Okrajové podmínky modelu nosníku 

Nosník je jednostranně vetknutý, to znamená, že ve všech uzlech vetknutí jsou posuvy 

rovny nule „(UX = 0, UY = 0, UY = 0)“ dále pro první krok přechodové analýze je jeden uzel 

posunut o 1mm „(UX = -0.001 m)“. Údaje napsané v uvozovkách a závorce jsou příkazy nebo 

informační údaje v ANSYSu)   

Okrajové podmínky modelu tekutiny 

Tekutina se nachází v krychlové nádobě s volným povrchem. Uzly stěny nádoby jsou 

tedy modelovány nulovými posuvy „(UX = 0, UY = 0, UY = 0)“ a nulovými rychlostmi 

„(VX = 0, VY = 0, VY = 0)“. Na volný povrch působí nulový tlak (PRES = 0) 

Vzájemné okrajové podmínky mezi strukturou a tekutinou 

Podstatné je, že geometrie nosníku a geometrie tekutiny musejí být samostatné obje-

my, jejichž povrchy se v místech vzájemného působení dotýkají. Síť konečných prvků nosní-

ku je v místě dotyku kompatibilní se sítí konečných prvků tekutiny. Za předpokladu splnění 

této základní podmínky, je rozhraní mezi strukturou a tekutinou definováno speciálními okra-

jovými podmínkami v uzlech, které jsou v tomto rozhraní obsaženy. Specifické zatížení po-

vrchu v uzlech je zadáno příkazem “(SF,,FSIN,1)“ a je zapotřebí předepsat jak pro strukturu, 

tak i tekutinu. Znázornění okrajových podmínek modelu je na Obr. 6.4. 
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Obr. 6.4: Implementace okrajových podmínek 

   Volba parametrů řešení 

Z hlediska dosažení potřebných výsledků je nutné jako u transientní analýzy nastavit 

dva parametry: 

• Dobu integračního kroku ∆tintegrace 

• Dobu přechodového děje tend  

∆tintegrace = 0.0001 s 

tend = 0.3 s 

6.7. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDK Ů ÚLOHY NOSNÍKU  

V této podkapitole prezentovány výsledky dynamických vlastností jednoduché úlohy 

nosníku v interakci s tekutinou. Podstatné jsou pro nás výsledky FSI analýzy a zejména z ní 

získané periody kmitání. Závislost výchylky uzlu nosníku na čase, kde okolní prostředí tvoří 

vzduch, je zobrazen v Obr. 6.5. Z tohoto obrázku byla odečtena perioda kmitání a následně 

vypočítána první vlastní frekvence ze vztahu (6.7), která je uvedena v Tab. 6.5. 

Na Obr. 6.6 je zobrazena výchylka uzlu nosníku v čase pro okolní prostředí - VODA. 

Následně byla stanovena perioda kmitání, a následně vypočítána první vlastní frekvence ze 

vzorce (6.7), která je uvedena v Tab. 6.5. 
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Z výsledků vyplývá, že vlivem rozdílného okolního prostředí klesne první vlastní 

frekvence o 2.533Hz, což je přibližně 15%. Graf s průběhem výchylky uzlu nosníku v časové 

oblasti pro transientní analýzu z kap. 6.5 je uveden v příloze 1, viz Obr. P1, jeho průběh je 

téměř totožný s průběhem výchylky v časové oblasti pro FSI analýzu s okolním prostředí - 

vzduch, Obr. 6.5.   

 

Obr. 6.5: Časová závislost výchylky uzlu nosníku 
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Obr. 6.6: Časová závislost výchylky uzlu nosníku 

 V Tab. 6.5 jsou výsledky první vlastní frekvence nosníku v závislosti vlivu okolní te-

kutiny a rozdílných metod řešení.  

Metoda řešení Vliv okolního 

prostředí 

1. vlastní frekvence 

[Hz]  

Log. Dekrement 

tlumení - ϑ 

ANALYTICKY není   16,762 0 

MODALNÍ analýza MKP není 16,800 0 

TRANSIENTNÍ analýza MKP není 16,7786 0 

FSI analýza MKP VZDUCH 16,7785 0,0051 

VODA 14,245 0,132 

Tab. 6.5: Výsledky řešení dynamických vlastností úlohy s nosníkem 
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Další dynamická vlastnost, která bude určena, je tlumení soustavy. To je charakterizo-

váno logaritmickým dekrementem tlumení, jenž se vypočítá vztahem [1]: 

 

kde �

�
 je poměr první amplitudy vychýlení k n-té amplitudě, n je počet amplitud.  

Ačkoliv celkové řešení FSI analýzy v programu ANSYS je definováno jako nelineární 

úloha, samotný výpočet struktury pevné látky s lineárními vlastnostmi materiálu je považován 

za lineární. Z tohoto důvodu můžeme uplatnit pro výpočet tlumení výše uvedený vztah (6.8).   

Logaritmický dekrement tlumení je pro analytickou úlohu, modální analýzu MKP, 

transientní analýzu MKP již z principu rovno nule. U FSI analýzy MKP, kde okolní prostředí 

byl vzduch je tlumení minimální a v Obr. 6.5 nepostřehnutelné. Na Obr. 6.6, okolní prostředí 

tvoří voda, je tlumení nosníku vodou zcela patrné a logaritmický dekrement tlumení je uveden 

v Tab. 6.5.   
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7. ANALÝZA ROTOROVÉ SOUSTAVY  

V této kapitole bude vytvořen hlavní výpočtový model diplomové práce. Jak již bylo 

zmíněno v předešlých kapitolách, jedná se o zjednodušený výpočtový model rotorové sousta-

vy. Výpočtový model je tvořen v několika krocích, které budou podrobněji popsány 

v následujících podkapitolách. 

7.1.  VYTVOŘENÍ SYSTÉMU PODSTATNÝCH VELI ČIN  

Abychom dosáhli úspěšného řešení problému, je nutné na dané rozlišovací úrovni 

správně vytvořit systém veličin. Tento systém musí obsahovat všechny podstatné veličiny, 

které s řešenou úlohou souvisí. Opomenutí některého z nich vede k zavádějícím a chybným 

výsledkům. Řešený problém lze označit za přímou úlohu. To znamená, že známe vstupní ve-

ličiny (geometrie soustavy, materiály prvků soustavy, vazby a zatížení) a hledáme výstupní 

hodnoty závislé na vstupních veličinách (posuvy, rychlosti, napětí, deformace). Podstatné 

veličiny lze dále rozdělit na závislé a nezávislé [3]. 

Nezávislé veličiny 

• veličiny popisující tvar rozměr hřídele 

• veličiny popisující tvar rozměr náhrady lopatky 

• veličiny popisující tvar rozměr prostředí tekutiny 

• materiálové charakteristiky 

• okrajové podmínky 

Závislé posuvy 

• posuvy 

• rychlosti 

• napětí 

• kontaktní tlaky na stykových plochách 

7.2. POUŽITÝ SOFTWARE A HARDWARE  

Pro vytvoření výpočtového modelu byl použit konečnoprvkový systém ANSYS 11.0 

od americké firmy Ansys Inc., který je dostupná na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a 

biomechaniky – VUT v Brně. K dalšímu zpracování výsledku sloužil program MATLAB 

R2008a.    
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Řešení daného problému bylo realizováno na stolním počítači o hardwarové konfigu-

raci: 

• Intel Core 2 Duo  

• CPU 2,66 GHz 

• Pamět RAM 2GB - 667MHz 

• 320 GB HDD 

7.3. MODEL GEOMETRIE  

Model geometrie rotoru vychází z výkresové dokumentace, která byla poskytnuta ve-

doucím diplomové práce v tištěné podobě. Po konzultaci s vedoucím práce bylo oběžné kolo 

s lopatkami rotorové soustavy nahrazeno kotoučem s přibližně odpovídajícími dynamickými 

vlastnostmi. Soustava je zjednodušena a rozdělena na dvě základní části:  

• hřídel rotoru s kotoučem 

• tekutina (okolní prostředí) 

Geometrie hřídele rotoru s kotoučem 

Rozměry hřídele byly převzaty z výkresové dokumentace bez zkosení, které vzhledem 

k celkovým rozměrům hřídele mají zanedbatelný vliv na dynamické vlastnosti hřídele. Tohoto 

zjednodušení bylo využito pro snadnější tvorbu rovnoměrné konečnoprvkové sítě pomocí 

makra. Použitý model geometrie hřídele rotoru s kotoučem (dále jen hřídele) je na Obr. 7.1. 

Obruč je na tomto obrázku zvýrazněna modrou barvou a jeho rozměry jsou zatím udány pa-

rametricky, písmeny H a RK. Analytický výpočet rozměrů kotouče je uveden následující pod-

kapitole.  

Nahrazení lopatky rotoru se provedlo nasazením kotouče na hřídel, který byl podmí-

něn následujícími charakteristickýma vlastnostmi: 

• moment setrvačnosti  

♦ Iz_max= 2,44x10-3 kgm2 

♦ Iz_min= 6,65x10-4 kgm2 

• hmotnost 

♦ m = 1,12 kg 

Tyto hodnoty byly zadány společně s výkresovou dokumentací, moment setrvačnosti i 

hmotnost kotouče byly určeny experimentálně.    
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Obr. 7.1: Model hřídele rotoru 

Analytický výpočet rozměrů kotouče 

Máme zadaný moment setrvačnosti a hmotnost obruče. Cílem je zjistit vnější poloměr 

R2 a šířku H, pokud známe vnitřní poloměr R1 = 0,025 m. Náčrt kotouče je znázorněn 

na Obr. 7.2. 

Vycházíme z rovnice momentu setrvačnosti pro kotouč: 

  

a rovnice 

  

 

Obr. 7.2: Náčrt kotouče 
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Poloměr R2 je vyjádřen z rovnice (7.1) a šířka H z rovnice (7.2). Vypočtené hodnoty 

jsou uvedeny v následující tabulce:  

Poloměr R2  [m] 0,0611 

Šířka H  [m] 0,0147 

Je vypočítán poloměr kotouče 0,0611m pro maximálně možnou hodnotu momentu se-

trvačnosti Iz_max. Jelikož se chceme přiblížit rozměru lopatky v radiálním směru, který je při-

bližně 0,1 m, výpočet poloměru pro minimální hodnotu momentu setrvačnosti Iz_min již nemá 

opodstatnění.      

Geometrie tekutiny 

Model geometrie tekutiny (okolního prostředí) vychází z experimentálního měření, 

kdy dynamické vlastnosti hřídel se měřily ve válcové nádobě s průměrem nádoby RT. Jelikož 

výpočty dynamických vlastností hřídele budou prováděny pro různou hladinu tekutiny, je 

výška hladiny tekutiny T zadána parametricky. Taktéž výška hřídele v nádobě M bude ještě 

upřesněna. V místech A a B je přichycena hřídel v ložiscích, více bude uvedeno v kapitole 

okrajových podmínek.   

 

Obr. 7.3: Náčrt řezu hřídele v nádobě s tekutinou 
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7.4. VYTVOŘENÍ SÍTĚ KONEČNÝCH PRVKŮ  

Řešení problému metodou konečných je založeno na rozložení řešené oblasti koneč-

ným počtem určitých prvků, které ji spojitě a jednoznačně vyplňují, tzv. diskretizace řešené 

oblasti [3]. V prostředí výpočtového programu ANSYS 11.0 lze zvolit různé prvky, které jsou 

charakteristické svým tvarem, účelem použití, ale především polohou a počtem tzv. uzlových 

bodů (dále jen uzly), v nichž hledáme neznámé parametry řešení. Pro tvorbu sítě konečných 

prvků byly pro naše výpočty použity prvky: 

 

� SOLID45 – prvek určen pro trojrozměrné modelování, je tvořen šesti stěnami a 

osmi uzly se třemi stupni volnosti v každém uzlu 

� FLUID142 – jedná o prvek pro trojrozměrné modelování fluidních a termálních 

úloh, fluidní šestistěnný prvek, je tvořen stejně jako SOLID45 šesti stěnami a osmi 

uzly se třemi stupni volnosti v každém uzlu   

� MESH200 – tento prvek je určen pouze pro tvorbu sítě a nepodílí se na výpočtech. 

Lze jej modifikovat na libovolný prvek. Budeme ho využívat v rovinné čtyř-

uzlové modifikaci k vytvoření rovnoměrné mapované sítě pomocí příkazu 

SWEEP 

Konečnoprvkový model hřídele 

Hlavní důraz při tvorbě sítě MKP byl kladen na:  

� rovnoměrnost  

� celkový počet prvků a uzlů 

Těchto dvou požadavků nelze dosáhnout pomocí volné sítě (free mesh), nýbrž použití 

mapované sítě (mapped mesh). Nevýhodou mapované sítě je možnost aplikace na tvarově 

jednodušší modely geometrie. Hřídel byla tvořena sítí konečných prvků tak, že podstavu hří-

dele – válce rozdělíme na námi požadovaný rovnoměrně rozložený počet prvků MESH200, 

které pak vytáhneme po délce válce funkcí SWEEP do prostoru prvkem SOLID45. Rozděle-

ním čar po délce válce na určitý počet dílků můžeme ovlivnit celkový počet prvků. 

Tímto způsoben byl do jisté míry eliminován problém vytvořit dostatečně jemnou síť 

tak, aby dosažené výsledky v námi zvolené rozlišovací úrovni byly zvládnutelné v rámci 

možností námi zvoleného hardwaru. Limitem výpočetní techniky použité pro výpočet (viz 

použitý hardware) je model s přibližně 200 000 uzly. Hustota konečnoprvkové sítě ovlivňuje 

časovou náročnost výpočtu, ale především kvalitu získaných výsledků. Mimo zkušební mode-

ly, kdy byl kladen důraz na rychlost výpočtů, byla vytvořena následující konečnoprvková síť 
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hřídele, která je kompromisem mezi rychlostí výpočtu a kvalitou získaných výsledů, Obr. 7.4. 

Velikost prvku pro samotnou hřídel je v radiálním směru 0,005 m. V podélném směru jsou 

prvky rozděleny po 0,006 m. Ověření dostatečné jemnosti sítě hřídele bylo vždy provedeno 

transientní analýzou, kdy první vlastní frekvence hřídele se určená z transientní analýzy se 

musela shodovat s vlastní frekvencí modální analýzy. 

 

Obr. 7.4: Konečnoprvkový model hřídele 

Podstava obruče, která je tvořena volnou sítí s velikostí prvku 0,0085 m, je tažena po 

její výšce s rozdělením prvků po 0,006 m, viz Obr. 7.5. 
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Obr. 7.5: Detail konečnoprvkové sítě kotouče 

Konečnoprvkový model hřídele s tekutinou 

Při modelování sítě konečných prvků tekutiny je námi stanovena jediná zavazující 

podmínka. Chceme, aby bylo dosaženo kompatibility konečnoprvkové sítě hřídele 

a konečnoprkové sítě (dále jen síť) tekutiny v uzlech. Tato podmínka není podmínkou nutnou 

u FSI analýzy, to znamená že, strukturní síť je nezávislá na síti tekutiny. Dosažení splynutí 

obou sítí je založeno na předpokladu lepšího předávání informací struktury tekutině (posuvy a 

rychlosti) a naopak (síly). Pokud je připuštěna námi zadaná podmínka, je pro nás limitující 

hustota sítě hřídele, která je modelována jako první. Od rozměru prvku hřídele se dále odvíjí 

počet prvků tekutiny, které celkově nesmí přesáhnout možnosti daného počítačového hardwa-

ru. Jsou vytvořeny tři konečnoprvkové modely tekutiny na základě rozdílné geometrie výšky 

hladiny tekutiny T, viz Obr. 7.6. V Tab. 7.1 jsou výšky hladin tekutin jednotlivých modelů a 

procentuální vyjádření obsahu délky hřídele L v tekutině. 
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Výška vody T [m] % délky L 

HLADINA 1 0,1313 10 

HLADINA 2 0,6 45 

HLADINA 3 1,328 100 

                                                                                     Tab. 7.1: Výšky hladin tekutiny 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.6 Výšky hladin tekutiny 

 

 

Obr. 7.7: Konečnoprvková síť hřídele s tekutinou modelu HLADINA 1 
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Na Obr. 7.7 je znázorněna síť MKP modelu HLADINA1, kde modrou barvou jsou 

znárodněny prvky hřídele SOLID45 a barvou fialovou prvky tekutiny FLUID142. Poloměr 

válcové nádoby RT je ve finálním výpočtovém modelu 0,08 m, což znamená mezeru mezi 

obručí a stěnou nádoby přibližně 2 cm. To, zda je síť konečných prvků hřídele dostatečně 

jemná, se projeví na výsledku první vlastní frekvence hřídele. Souhrn použitých prvků je uve-

den v Tab. 7.2.  

MODEL umístění prvku typ prvku počet prvků počet uzlů 

HLADINA 1 

T = 0,1313 m 

(10%) 

Hřídel SOLID45 40 248   43 234 

Tekutina FLUID142 13 824   14 838 

Celkový počet 54 072 58 072 

HLADINA 2 

T = 0,6 m   

(45%) 

Hřídel SOLID45 40 248   43 234 

Tekutina FLUID142 85 141  89 454 

Celkový počet        125 389 132 688 

HLADINA 3 

T = 1,328 m 

(100%) 

Hřídel SOLID45 40 248  43 234 

Tekutina FLUID142        128 792  137 047 

Celkový počet 169 040 180 281 

Tab. 7.2: Souhrn použitých prvků a uzlů 

7.5. MODEL MATERIÁLU  

Řešená soustava lze rozdělit z hlediska charakteristiky materiálu na model materiálu 

hřídele a model materiálu tekutiny. 

Model materiálu hřídele 

Pro všechny prvky hřídele byl použit model materiálu s homogenními a izotropními 

vlastnostmi a s lineárně pružným chováním. Materiálové vlastnosti přiražené prvkům hřídele 

SOLID45 jsou stejné jako u nosníku v předcházející kapitole 6.6 a jsou uvedeny v Tab. 6.3 

Model materiálu tekutiny 

Taktéž model materiálu tekutiny vychází z materiálu okolního prostředí nosníku 

z předcházející kapitoly 6.6, kdy pro tekutinu je použit vazká a nestlačitelná tekutina. Pro 

každý z uvedených modelů tekutiny rozdílnou výškou hladiny se uvažují dvě rozdílné tekuti-
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ny – VZDUCH a VODA.  Materiálové vlastnosti těchto tekutin přiřazené prvkům FLUID42 

jsou uvedeny v Tab. 6.4. 

7.6. MODEL VAZEB A ZATÍŽENÍ  

Vazby a zatížení popisují vztah soustavy s okolím a prvky soustavy navzájem mezi 

sebou. 

Okrajové podmínky modelu hřídele 

Hřídel je podle výkresové dokumentace uložena v ložiscích v místech A a B. Umístění 

ložisek v těchto dvou bodech je centrické. Nahrazení reálných ložisek vazbami v MKP mode-

lu je znázorněno na Obr. 7.8, kdy je zamezeno pohybu hřídele v šesti uzlech následujícím 

způsobem. V bodě A je zamezeno pohybu uzlu na ose hřídele ve směru osy x a y, dále je za-

mezeno rotaci a vychýlením hřídele v y-tém směru. Stejné aplikaci okrajových podmínek jako 

v bodě A bylo použito pro bod B, kde bylo navíc zamezeno pohybu hřídele v ose z. Vychýle-

ní hřídele pro první krok FSI analýzy je uskutečněno posunutím v uzlu C o -0,0001 m.  

Okrajové podmínky modelu tekutiny 

Tekutina se nachází ve válcové nádobě s volným povrchem. Uzly stěny nádoby jsou 

tedy modelovány nulovými posuvy „(UX = 0, UY = 0, UY = 0)“ a nulovými rychlostmi 

„(VX = 0, VY = 0, VY = 0)“. Na volný povrch působí nulový tlak „(PRES = 0)“. 

Vzájemné okrajové podmínky mezi strukturou a tekutinou 

Model geometrie hřídele a model geometrie tekutiny jsou samostatné objemové mode-

ly, jejichž povrchy se v místech vzájemné interakce dotýkají. Rovnoměrná mapovaná síť se 

projeví při tvorbě vazeb rozhraní mezi strukturou a tekutinou. Pokud je model geometrie a z 

něj vycházející konečnoprvkový model stanoven správně, musí počet uzlů struktury, které 

jsou v kontaktu s tekutinou, se rovnat počtu uzlů tekutiny, které jsou v kontaktu se strukturou! 

V těchto uzlech je předepsáno specifické zatížení povrchu v uzlech pomocí příkazu 

“(SF,,FSIN,1)“. Znázornění okrajových podmínek modelu je na Obr. 7.8. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  MARTIN KUČERA 

47 
 

 

Obr. 7.8: Znázornění modelu vazeb a zatížení 

7.7. NASTAVENÍ PARAMETR Ů ŘEŠENÍ 

Dříve než se dojde k samotnému finálnímu nastavení parametrů řešení FSI analýzy, 

budou zmíněné hlavní úskalí, jenž nastaly během přechodu od počátečních zkušebních mode-

lů až ke konečnému výpočtovému modelu. 

Analýza výpočtu konečnoprvkového modelu 

Hlavním úskalím námi řešené interakce tělesa s tekutinou pomocí FSI analýzy ve vý-

počtovém programu ANSYS 11.0 bylo vytvoření odpovídajícího modelu geometrie tekutiny a 

její konečnoprvkové sítě. Nejprve byla snaha vytvořit model, kde poloměr válcové nádoby RT 

byl jen o několik milimetrů větší než vnější poloměr obruče. Tímto modelem byla snaha se 

přiblížit reálné rotorové soustavě, kdy mezi lopatkou oběžného kola a stěnou je jen nepatrná 

vůle. Při takto modelované mezeře 2 mm však v modelu vazké nestlačitelné tekutině vzniká 

tlak v řádu 1011 Pa. Příliš velké posuvy a deformace prvků výpočtového modelu v důsledku 

tlaku zapříčinily vždy špatnou numerickou stabilitu a výpočet nekonvergoval. Pro lepší po-

chopení proudění kapaliny v soustavě, byl vytvořen model tekutiny s poloměrem RK roven 

0,2 m. Při přechodovém ději je buzení tekutiny zapříčiněno kmitáním hřídele.  
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Obr. 7.9: Suma rychlostí kapaliny v příčném řezu 

Na Obr. 7.9 je zobrazena součet odmocnin z kvadrátů rychlostí v příčném řezu prvků 

tekutiny bez hřídele. Z obrázku vyplývá, že tekutina se pohybuje největší rychlostí 0,4 ms-1 

v blízkosti hřídele (vybrán krok, kdy hřídel je v nulové výchylce – největší rychlost) a pohyb 

tekutiny zasahuje maximálně do oblasti jednoho centimetru nad poloměr obruče. Pokud byl 

poloměr válce modelu tekutiny příliš veliký – výpočet byl vždy numericky stabilní, avšak při 

námi požadované hustotě sítě počet použitých prvků byl velký. Po dalších úpravách 

po testování byl vytvořen finální model geometrie tekutiny s poloměrem 0,08 m. U tohoto 

modelu nedochází k výše uvedenému problému. 

Přechodovou analýzu, která je podstatou u FSI analýzy, lze v podstatě rozdělit static-

kou část řešení a dynamickou část řešení. Jak již bylo napsáno v kapitole 6.5, statické řešení 

probíhá vychýlením hřídele pomocí posunutí uzlu C o 0,0001 m v čase 1 s. Podstatné však je, 

že toto posunutí může být v uvedeném čase uskutečněno: 

• Typ A: Skokově se zapnutým transientním efektem (default) –  „TIMINT,1“   

                               „KBC,1“   

• Typ B: Lineárním náběhem bez transientního efektu – „TIMINT,0“  

                 „KBC,0“ 
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Při prvotních výpočtech bylo ponecháno standardní nastavení typu A, kdy byla hřídel 

vychýlena například o 1 mm během 0,01 s. Po restartování a uvolnění hřídele proběhlo dyna-

mické řešení, kdy hřídel kmitala s větší amplitudou (1,2 mm), něž bylo původní vychýlení. 

K tomuto jevu docházelo v důsledku akumulované setrvačné energie, jenž hřídel získala sko-

kovým vychýlením ve velmi krátkém čase. Abychom zamezili nežádoucímu překmitu, bylo 

nutné nastavit pro statické řešení lineární náběh vychýlení typu B, pak pro dynamické řešení 

se vrátit k původnímu nastavení typu A. Je však třeba uvést, že tyto překmity neměly žádný 

vliv na získané výsledky period kmitání, jelikož počáteční vychýlení se nijak v této úrovni 

vychýlení neodráží na periodě kmitání.      

Vlastní nastavení parametrů řešení FSI analýzy 

Po vytvoření finálních výpočtových modelů je nutně nastavit parametry jednotlivých 

řešičů FSI analýzy. Podrobnosti o vnitřní struktuře FSI analýzy jsou popsány v kapitole 5. 

Vlastní řešení v programovém systému ANSYS je výrazně ovlivněno dostupnou výpočetní 

technikou. Především časová náročnost celého výpočtu je značně závislá na počítačích, které 

jsou k dispozici. Avšak mino výběru výpočetní techniky, délku výpočtu ovlivňují tyto para-

metry:  

• Dobu integračního kroku ∆tintegrace 

• Dobu přechodového děje tend  

• Nastavení kroku řešiče FLOTRAN - Set Up/ [FLDATA4], STEP 

Doba integračního kroku ∆tintegrace je zvolen na základě výpočtu z kapitoly 6.5 a rovna 

0,000025 s. Doba integračního kroku je stanovena tak, aby výsledek s rezervou obsahoval 

první vlastní frekvenci hřídele. Dále je požadováno, aby ve výsledném přechodovém ději byly 

obsaženy minimálně dvě amplitudy. Pokud je délka periody přibližně 0,014 s, vyplývá z toho 

doba přechodového děje tend minimální 0,03 s. To znamená, že nejmenší počet integračních 

kroků je zaokrouhleně 1400. Pro model TEKUTINA3 s nejvíce uzly je délka výpočtu jednoho 

integračního kroku při třiceti iteracích kolem 5,5 minut. Z toho lze stanovit celkovou dobu 

výpočtu, která pro nejnáročnější výpočtovou variantu je 5 dní a 8 hodin. Nastavení kroku ře-

šiče FLOTRANu zůstává standardní, pouze se změní počet iterací jednoho kroku, STEP = 30.  
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7.8. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDK Ů ÚLOHY ROTOROVÉ SOUSTAVY  

V následující kapitole bude nejprve prezentován výsledek modální analýzy samotné 

hřídele s obručí k ověření správnosti dalších dosažených výsledků. Dále budou postupně pre-

zentovány výsledky FSI analýzy pro všechny tři varianty výšky hladiny. 

Modální analýza modelu hřídele 

Modální analýza modelu hřídele je řešena za stejných okrajových podmínek, tj. uchy-

cení hřídele v místech A a B, jako jsou okrajové podmínky uchycení modelu hřídele pro FSI 

analýzu, viz kapitola7.6, Obr. 7.8. První vlastní frekvence hřídele je rovna 77,157 Hz a její 

první vlastní tvar je zobrazen na Obr. 7.10. 

 

Obr. 7.10: První vlastní tvar hřídele 

V následujících podkapitolách budou prezentovány grafy s průběhy výchylek uzlů hří-

dele v časové oblasti FSI analýzy s okolním prostředím vody od modelu s nejnižší hladinou 

tekutiny (HLADINA 1) až po plný objem (HLADINA 3). U modelu HLADINA 3, kdy je hřídel 

celým svým objeme umístěná v tekutině, je FSI analýza uskutečněna i pro okolní prostředí 

vzduch.  

FSI analýza modelu „HLADINA 1“   

V modelu „HLADINA 1“ s 10-ti procenty hřídele v tekutině je odezva na vychýlení 

v časové oblasti zobrazena přímo pro bod buzení C, viz Obr. 7.8. Tímto bodem je uzel 5180, 
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který se nachází na ose hřídele přibližně v polovině vzdálenosti mezi uložením hřídele, to 

znamená že, druhý vlastní tvar kmitání se v tomto uzlu neprojeví. Čas výpočtu tohoto modelu 

při uvedené době integračního kroku ∆tintegrace = 0,000025 s a délce přechodového děje 0,03 

s byla přibližně 26 hodin u uvedené výpočetní techniky.       

 

Obr. 7.11: Časová závislost výchylky uzlu 5180 hřídele modelu HLADINA1 - VODA 

FSI analýza modelu „HLADINA 2“   

V modelu „HLADINA 2“ se 45-ti procenty hřídele v tekutině je odezva na vychýlení 

uzlu v časové oblasti zobrazena pro bod buzení. (Na rozdíl od předchozího modelu má uzel 

buzení jiné číslo, 4670,  z důvodu přečíslování prvků u tohoto modelu.) Čas výpočtu tohoto 

modelu při uvedené době integračního kroku ∆tintegrace = 0,000025 s a délce přechodového 

děje 0,04 s byla přibližně 63 hodin u uvedené výpočetní techniky. 
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Obr. 7.12: Časová závislost výchylky uzlu 4670 hřídele modelu HLADINA 2 - VODA 

FSI analýza modelu „HLADINA 3“   

U modelu, ve kterém je hřídel celým s objemem ponořena do tekutiny, bude kromě 

prioritních cílů – určení první vlastní frekvence a utlumení hřídele ve vodě (Obr. 7.14), 

ještě analyzovat dva vedlejší děje: 

• určení první vlastní frekvence a utlumení hřídele pokud je okolní tekutinou 

vzduch (Obr. 7.13) 

• vliv snížení doby integračního kroku na zobrazení druhého vlastního tvaru 

kmitání hřídele v přechodovém ději  

Jelikož je potřeba zachytit v přechodovém ději druhou vlastní frekvenci hřídele, nebu-

de se vykreslovat průběh kmitání bodu buzení jako v minulých případech, nýbrž bude vybrán 

na hřídeli bod v okolí kmiten. Jedná se o uzel 24486, který se nachází na konci osy hřídele. 

Čas výpočtu tohoto modelu při uvedené době integračního kroku ∆tintegrace = 0,000025 s a dél-

ce přechodového děje 0,038 s byla přibližně 94 hodin u uvedené výpočetní techniky.       
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Obr. 7.13: Časová závislost výchylky uzlu 24486 hřídele modelu HLADINA 3 – 

VZDUCH 

 
Obr. 7.14: Časová závislost výchylky uzlu 24486 hřídele modelu HLADINA3 – VODA 
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V následujícím obrázku (Obr. 7.15) je zobrazen průběh výchylky stejného uzlu hřídele 

v okolním prostředí VODA v časové oblasti při době integračního kroku ∆tintegrace = 0,00008 s 

a délce přechodového děje 0,04 s. Lze pozorovat, že pokud je doba integračního kroku při-

bližně tři krát větší, druhý vlastní tvar se v Obr. 7.15 téměř neprojevuje. 

 

Obr. 7.15: Časová závislost výchylky uzlu 24486 hřídele modelu HLADINA3 – VODA, 

∆tintegrace = 0,00008 s 

Jelikož je nutné zjistit vliv snížení doby integračního kroku na zobrazení druhého 

vlastního tvaru kmitání hřídele v přechodovém ději, je řešeno kmitání hřídele při volbě doby 

integračního kroku ∆tintegrace = 0,00015 s, která je zvětšena na dvojnásobnou hodnotu. 

V následujícím obrázku 7.16 je vykreslen průběh kmitání hřídele při výše uvedené volbě inte-

gračního kroku, na kterém je patné, že druhý vlastní tvar je zcela potlačen. 
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Obr. 7.16: Časová závislost výchylky uzlu 24486 hřídele modelu HLADINA3 – VODA, 

∆tintegrace = 0,00015 s 

Nejprve jsou importována získaná data z ANSYSu do MATLABu, ve kterém jsou vy-

kresleny průběhy kmitání hřídele v čase vždy pro uzel, v němž je hřídel buzena, a jsou určeny 

periody kmitání první vlastní frekvence. Z důvodu vyloučení možné chyby při odečítání vý-

sledků, je perioda kmitání určená z uzlu buzení porovnána s periodami získané z jiných uzlů 

hřídele. Tyto periody by se neměly lišit. V závislosti druhu tekutiny a výšce její hladiny jsou 

z period kmitání určeny první vlastní frekvence pro jednotlivé případy. Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v Tab. 7.3.  
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DRUH ANALÝZY MODEL První vlastní frekvence [Hz] 

MODÁLNÍ analýza MKP Samostatná hřídel 77,1570 

FSI analýza MKP – okolní 

prostředí VZDUCH  
HLADINA3 – 100% 77,1426 

FSI analýza MKP – okolní 

prostředí VODA  

HLADINA1 – 10% 76,1035 

HLADINA2 – 45% 75,7055 

HLADINA3 – 100% 73,2064 

Tab. 7.3: První vlastní frekvence hřídele 

   Následovně je určen logaritmický dekrement tlumení v Tab. 7.4. Amplitudy potřeb-

né k výpočtu logaritmického dekrementu tlumení byly určeny z průběhu výchylky hřídele 

vždy s délkou integračního kroku 0.00015 s a délkou přechodového děje 0,08 s. To znamena-

lo, že průběh přechodového děje obsahuje sedm period kmitání, což je hraniční počet, ze kte-

rého lze věrohodně určit výsledek logaritmického dekrementu tlumení.      

DRUH ANALÝZY MODEL 
Logaritmicky dekrement 

tlumení 

MODÁLNÍ analýza MKP Samostatná hřídel 0,0000 

FSI analýza MKP – okolní 

prostředí VZDUCH  
HLADINA3 – 100% 0,0013 

FSI analýza MKP – okolní 

prostředí VODA  

HLADINA1 – 10% 0,00270 

HLADINA2 – 45% 0,0274 

HLADINA3 – 100% 0,0506 

Tab. 7.4: Logaritmický dekrement tlumení hřídele 
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Tlak a proudění kapaliny 

K ověření správnosti chování nestlačitelné viskózní kapaliny kolem hřídele je nejprve 

vykreslen obrázek tlakového pole kapaliny, viz Obr. 7.17a. Na obrázku je zobrazena přibližně 

polovina podélného řezu kapalinou, kde kapalina nabývá nejvyšších hodnot tlaku. Byl zvolen 

krok výpočtu, kdy hřídel se nachází v nulové výchylce a tudíž má největší rychlost. Hřídel se 

pohybuje ze záporné do kladné výchylky v ose x, což dokazuje zobrazení tlaků v příčném 

řezu kapalinou, viz Obr. 7.17b.    

 
Obr. 7.17: a) Tlak v podélném řezu kapalinou b) tlak v příčném řezu kapalinou 
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Dalším kritériem k ověření správnosti chování kapaliny je proudění kapaliny kolem 

hřídele. Pro lepší představu proudění kapaliny kolem hřídele je vypovídající zobrazení vekto-

rů rychlostí proudění kapaliny v příčném směru, viz následující Obr. 7.18. Hřídel se pohybuje 

zleva doprava. 

 

Obr. 7.18: Vektorové zobrazení rychlostí proudění kapaliny v příčném řezu 
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8. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo sestavit geometrický a následně výpočtový model rotoro-

vé soustavy v prostředí ANSYS s použitím nástroje Multiphysics/FSI. Pomocí tohoto nástroje 

byla provedena analýza dynamických vlastností výpočtového modelu bez vlivu tekutiny a 

s vlivem tekutiny. Prioritou bylo určení první vlastní frekvence hřídele rotoru s kotoučem a 

jejich logaritmický dekrement tlumení. 

Nejprve byla popsána úvodní problematika, rešerše dostupné literatury, která souvisí 

s řešením daného problému nebo se řešeným problémem zabývá. Taktéž byl zvolen software, 

které bude použit k řešení problému a popsány jeho základní vlastnosti. Následovně byly ana-

lyzovány dvě modelové úlohy. 

První modelovou úlohou byl vetknutý nosník z 80-ti procent ponořený do tekutiny. 

Nejprve byly určeny vlastní frekvence samotného nosníku, který není ovlivněn tekutinou. Pro 

tento případ byly vlastní frekvence určeny analytickým řešením, modální analýzou MKP a 

transientní analýzou MKP. Dalším krokem bylo vytvoření modelu interakce nosníku 

s tekutinou a řešení změny první vlastní frekvence. V případě, že tekutinou byla voda, první 

vlastní frekvence této modelové úlohy klesla z 16,8 Hz na 14,245 Hz.  

Druhou modelovou úlohou byla rotorová soustava vírové turbíny, kdy oběžné kolo 

s lopatkami rotorové soustavy bylo nahrazeno kotoučem s odpovídající hmotností a dynamic-

kými vlastnostmi. Soustava byla zjednodušena a rozdělena na dvě základní části - hřídel roto-

ru s kotoučem a tekutinu (okolní prostředí). I u této úlohy byla nejprve vypočtena první vlast-

ní frekvence hřídele modální analýzou MKP bez vlivu tekutiny a následovně vytvořeny mo-

dely hřídele se třemi výškami hladiny tekutiny. Pro tyto modely byly FSI analýzou MKP vy-

počteny první vlastní frekvence a logaritmické dekrementy tlumení. Interakce hřídele 

s obklopujícím vodním prostředí způsobuje snížení první vlastní frekvence. 

Aplikace nástroje Multiphysics/FSI programu MKP ANSYS umožňuje analýzu dyna-

mických vlastností rotoru kmitajícího v tekutině. Jedná se o řešení v časové oblasti, tudíž pro-

gram umožňuje získat informace o kterémkoliv uzlu pevné struktury i kapaliny z řešené časo-

vé oblasti. Nevýhodou může být časová náročnost rozsáhlejších u rozsáhlejších úloh. 

Provedená analýza dynamických vlastností na dané rozlišovací úrovni může být zá-

klad pro modely rotorové soustavy vyšší úrovně.   
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PŘÍLOHY  

Příloha 1 

 

Obr. P1: Časová závislost uzlu nosníku – přechodová analýza 

Příloha 2 

DVD: KUCERA_MARTIN_DIPLOMOVA_PRACE_2009, ve kterém jsou obsaženy: 

• diplomová práce v elektronické podobě 

• výpočetní model úlohy  

• výpočetní model úlohy rotorové soustavy 

• použité obrázky 

 

 

 


