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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá simulací vírové struktury, vznikající v sací troubě Francisovy 

turbíny, a to při pod-optimálním průtoku. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejpřesnějších 

výsledků z výpočtů, pomocí studentské licence softwaru Ansys Fluent. Výsledky z výpočtů 

jsou následně porovnány s experimentem provedeným v rámci projektem Francis-99. Jedná se 

zejména o porovnání dynamických vlastností vírového copu – amplituda a frekvence tlakových 

pulzací. Dále pak porovnání časově středních rychlostních profilů. V této práci jsem využil 

modelová data poskytnutá od NTNU – Norskou Univerzitou Vědy a Techniky, pod sérií 

workshopů Francis-99.  
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Abstract 
This master's thesis deals with simulation of vortex structure which is created in the draft tube 

of Francis turbine, at part load flow conditions. The main objective is to get the most accurate 

results from the calculations, using the student license of Ansys Fluent 19.1. The results from 

the calculations are compared with the experiment under the Francis-99 project. Mainlly in 

terms of dynamic properties of vortex rope – aplitude and frequency of pressure pulsations. 

Additionaly the time-averaged velocity profiles are compared. I used the test-case provided by 

NTNU – Norwegian University of Science and Technology under the Francis-99 workshop 

series. 
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Úvod 

V dnešní době bychom asi jen těžko hledali technologické odvětví, ve kterém si inženýři 

nevypomáhají využitím výpočetní technologie. Jinak tomu není také v rámci návrhu a kontroly 

hydraulických strojů, kde hraje výpočtové modelování proudění obrovskou roli.  

U přetlakové vodní turbíny se vzužívá práce sací trouby, která pomáhá využít celý spád, aniž 

by turbína musela být umístěna přímo na hladině spodní vody, případně pod ní. Sací trouba dále 

umožňuje snížení výstupní ztráty z oběžného kola snížením výstupní rychlosti ze savky. Voda 

do savky z oběžného kola vstupuje v optimálním provozním bodě s minimální unášivou 

složkou rychlosti a zbytkové víření v sací troubě je tedy minimální. Pokud je přetlaková vodní 

turbína provozována v jiném, než optimálním provozním bodě, vznikají v sací troubě vírové 

struktury, které celé soustrojí zatěžují rázy a pulzacemi. Jednou z těchto vírových struktur, která 

pulzace v sací troubě vytváří je vírový cop. Tento vírový útvar má podle provozního bodu, ve 

kterém se turbína nachází, různé tvary a dle nich také různé zatěžující účinky. Pokud je průtok 

turbínou vyšší, než je průtok optimální, dochází k tvorbě centrálního vírového copu, který je 

protažen savkou v její ose. Je-li průtok turbínou menší než průtok optimální, vytváří se pod 

nábojem oběžného kola spirální vírový cop. Průtok roven zhruba 10% optimálního, má za 

následek vznik dvou vírových copů, vzájemně posunutých o úhel 180°.   

Tato práce řeší proudění v sací troubě Francisovy turbíny, a to v pod-optimálním provozním 

bodě, tedy pro případ vyniku spirálního vírového copu. Použitý model Francisovy turbíny je 

předmětem výzkumného projektu Francis-99. Hlavním cílem této práce je simulace vírových 

struktur, které v sací troubě vznikají, a docílit co nejlepšího přiblížení se k experimentálně 

zjištěným výsledkům. Provozní bod, který odpovídá částečnému zatížení turbíny byl vybrán 

s ohledem na již provedené experimentální měření v rámci projektu Francis-99. Pro tento 

provozní bod bude proveden výpočet proudění v savce pomocí CFD řešiče Ansys Fluent. 

Jedním z kritérií při výpočtu bylo dodržení hraničního počtu elementů výpočetní sítě. Tato mez 

byla dána studentskou licencí programu Ansys Fluent a byla stanovena na 512 tisíc elementů. 

S tímto omezením byly vytvořeny dvě výpočetní sítě, jedna pomocí Ansys meshing a druhá 

pomocí programu Ansys ICEM. První síť byla tvořena tetrahedrálními prvky kdežto druhá byla 

tvořena čistě z hexahedrálních prvků. Byl tedy zkoumán také vliv elementů, tvořící výpočtovou 

síť. Dalším faktorem ovlivňujícím přesnost výpočtu byl vstupní rychlostní profil na vstupu do 

sací trouby. Tato okrajová podmínka byla zadána dvěma způsoby, z nichž první byl pomocí 

obvodově středovaného rychlostního profilu a druhý pak předpisem nerovnoměrného 

rychlostního profilu. Oba tyto rychlostní profily měly za úkol suplovat absenci oběžného kola 

rozvaděče a spirály, které nebyly součástí výpočtu. Díky tomu mohly být elementy pro tvorbu 

výpočtové sítě využitypouze na dekompozici savky. Tato skutečnost je obzvláště důležitá 

v případě, kdy je třeba dodržet již zmíněný mezní počet elementů. V neposlední řádě byly pro 

ovlivnění přesnosti výpočtů zvoleny dva různé modely turbulence. K prvotní konvergenci 

řešení a první sadě výsledků, byl jako základ využit model turbulence k-ε Realizable. Stejný 

model byl také využit pro konvergenci a řešení úlohy na hexahedrální síti. V tomto případě bylo 

oproti tetra síti dosaženo až třetích řádů přesnosti výpočtů. Po konvergenci řešení na 

hexahedrální síti s k-ε Realizable bylo přepnuto na Model Reynoldsových Napětí (RSM). 

Pro porovnání výpočtů s experimentem byla využita dostupná data z měření tlakových 

pulzací ve dvou místech kužele sací trouby. Dále byla také využita dostupná data z PIV měření 



VUT-EU-ODDI-13303-12-19 

 

11 

 

obsahující horizontální a axiální rychlost ve dvou měřených úsečkách, taktéž v kuželu savky. 

Zmíněné rychlosti byly měřeny pomocí PIV metody skrz průhlednou část kužele savky.  
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1. Francisova turbína 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších typů přetlakové radiální vodní turbíny. Byla vynalezena 

v 19. století anglickým inženýrem Jamesem Bichenonem Francisem. Svou možností uplatnění 

na středně až vysokotlakých vodních dílech a možností pracovat i v čerpadlovém režimu se 

brzy stala jednou z nejrozšířenějších vodních turbín na světě (osazeno cca 60 % elektráren). 

Turbína může zpracovávat vodní spády od 50 do 500 metrů. [2] 

Pokud je tlak před oběžným kolem roven tlaku za ním, jedná se o turbínu rovnotlakou. U 

rovnotlakých turbín je celý užitný spád vody přeměněn na kinetickou energii již v rozváděcím 

kole. Rychlosti, které vycházejí z rozváděcího kola už jen při průchodu oběžným kolem mění 

směr. Příkladem může být Peltonova nebo Bánkiho turbína. [2] 

Jestliže tlak před oběžným kolem nabývá různých hodnot, než je tlak za tímto kolem, jedná 

se o turbínu přetlakovou. U přetlakových turbín je v rozváděcím kole přeměněna jen část 

užitného spádu, zbytek tohoto spádu působí jako tlak kapaliny, který se přeměňuje na rychlost 

až při průchodu oběžným kolem. Voda tedy při průchodu kanály oběžného kola zrychluje. 

Příkladem může být Francisova nebo Kaplanova turbína. [2] 

Francisova turbína je řazena mezi tzv. přetlakové radiální vodní turbíny. Tlak vody na 

vstupu do oběžného kola tedy není roven tlaku na výstupu z něj. Jedná se o lopatkový stroj 

s jedním přetlakovým stupněm, což jsou pohyblivé statorové rozváděcí lopatky a nepohyblivé 

rotorové lopatky. Voda do oběžného kola vstupuje s radiálním nátokem. Po zpracování tlakové 

a kinetické energie v lopatkových kanálech voda vystupuje v axiálním směru z oběžného kola.  

U přetlakových turbín je kvůli možnosti umístění a zmenšení ztrát v turbíně využívána tzv. 

sací trouba (zkráceně savka). Ta je umístěna na výtoku z turbíny a zanořena pod spodní hladinu 

vody. [2] 

 

 

Existuje několik provedení soustrojí s touto turbínou. Klasické uložení Francisovy turbíny 

spirální, které se používá pro velké vodní elektrárny a některé PVE. Dále kašnové uspořádání, 

které nedisponuje žádnou spirální skříní, ale pouze rozváděcím kolem s turbínou, umístěné 

Obr. 1 Francisova turbína [1] 
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většinou na dně nebo stěně kašny. Reiffensteinova nebo Kvjatkovského turbína, která 

neobsahuje rozváděcí lopatkový kruh, ale pouze jednu usměrňovací lopatku na vtoku do spirály, 

kde uprostřed je pouze oběžné kolo turbíny. Reverzní (čerpadlová) varianta Fancisovy turbíny 

je, jak již název napovídá, používána na PVE, kde soustrojí umožňuje jak turbinový, tak i 

čerpadlový provoz. [2] 

Závislost změny tvaru oběžného kola Francisovy turbíny na specifických otáčkách je 

zobrazena na Obr. 2. Hodnota specifických otáček u Francisových turbín začíná okolo 70 

min−1. Se zvětšujícími se specifickými otáčkami se zmenšuje průměr a roste šířka kola.  

 

Vstupní a výstupní rychlostní trojúhelníky při optimálním průtoku jsou zobrazeny na Obr. 

3. Na výstupním rychlostním trojúhelníku je možno vidět, že při optimálním průtoku voda 

opouští turbínu s nulovou unášivou složkou absolutní rychlosti. Voda tedy z turbíny vystupuje 

v čistě axiálním směru. Právě tato složka rychlosti svým působením, při jiném než optimálním 

průtoku, způsobuje zavíření proudu v sací troubě. [18] 

 

 

  

Obr. 3 rychlostní trojúhelníky Francisovy turbíny na vstupu a výstupu [18] 

Obr. 2 Vliv specifických otáček na tvar oběžného kola Francisovy turbíny [18] 
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2. Sací trouba 

U přetlakových vodních turbín je nutné, aby výstupní část turbíny byla zanořena pod 

hladinou spodní vody odpadního koryta nebo nádrže. Díky tomu je zpracován celý užitný vodní 

spád, a nikoliv jen jeho část. Takto umístěná turbína je ale většinou špatně přístupná a hrozí i 

její zaplavení v případě zvýšení spodní hladiny například při povodních.  

2.1 Funkce 

Pokud požadujeme, aby oběžné kolo turbíny bylo umístěno nad hladinou spodní vody, 

využívá se sací trouby (zkráceně savky). Ta je napojena na výstup z turbíny a zanořena druhým 

koncem pod spodní hladinou. Kromě toho, že savka pomáhá využít celý užitný spád turbíny 

umístěné nad spodní hladinou, má ještě jednu důležitou funkci. Snížení výstupní ztráty 

z oběžného kola je její druhá a většinou důležitější funkce. Kilogram vody, který opouští oběžné 

kolo rychlostí 𝑐2 má energii rovnu 
𝑐2

2

2𝑔
∙ 1 = 𝛼𝐻, což je výtupní ztráta z oběžného kola. Pro 

snížení výstupní ztráty je tedy nutno snížit rychlost, kterou voda opouští rotor. K tomuto účelu 

je využito kuželovitého tvaru sací trouby. Podle rovnice kontinuity je známo, že rozšiřuje-li se 

průřez potrubí ve směru proudění, na jehož začátku teče voda rychlostí 𝑐3, bude rychlost na 

širším konci potrubí 𝑐4 menší než 𝑐3. Aby bylo možno výstupní ztrátu takto snížit, je třeba, aby 

byl vstupní průřez savky pokud možno totožný s výstupním průřezem z turbíny. Tím je 

zajištěno téměř stejných rychlostí 𝑐2 ≅ 𝑐3 , rozdíl je pouze ve výstupním průřezu z oběžného 

kola, který je snížen o lopatky kola. Zpomalení rychlosti 𝑐3 je pak závislé na vrcholovém úhlu 

kužele sací trouby. Čím je tento úhel větší, tím větší je také zpomalení této rychlosti. Tento úhel 

nesmí být nicméně příliš velký, aby nedocházelo k odtrhávání proudu v savce, mezní hodnoty 

jsou  8° až 13° [2] dle aplikace. Příliš malý úhel způsobuje prodloužení trouby, limitace je tedy 

ze strany rozložení stavby a mezní hodnoty tlaku nasycených par. Jsou-li tyto podmínky 

splněny, opouští voda sací troubu rychlostí 𝑐4 , která je menší než 𝑐3. Výtoková ztráta je tedy 
𝑐4

2

2𝑔
 a rozdíl oproti ztrátě s rychlostí 𝑐3 je potom 

𝑐3 
2 − 𝑐4

2

2𝑔
. Snížením výstupní rychlosti byla sice 

snížena výstupní ztráta z turbíny, zapojují se ale ztráty při proudění v savce. Je třeba tedy tento 

teoretický zisk energie vynásobit účinností sací trouby. Tato účinnost zahrnuje délkové ztráty 

při tření vody o stěnu savky, víření apod. [2][3] 

Podmínkou vhodné kuželovitosti je vztah:  

 

(𝑆4
0,5 − 𝑆3

0,5)

𝑙
=

1

5
 𝑎ž 

1

8
 (2.1)  
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2.2 Provedení 

Provedení sací trouby může mít několik variací a liší se podle místa instalace celého 

soustrojí. Přímá kuželová sací trouba má účinnost 85 až 90 %. Kolenové savky se vyznačují 

účinností okolo 70 %. [3] 

Jako materiál pro výrobu sací trouby může být použito plechu, a to v případě přímé sací 

trouby. Pokud má být sací trouba různě tvarována využívá se šedé litiny, která dovoluje její 

demontáž. Pokud není při revizi demontáž nutná, dělají se z betonu jako součást stavby. Pro 

případ betonové sací trouby je třeba alespoň vstupní část pod oběžným kolem obložit plechem. 

Tím je zabráněno erozi betonu vlivem vysoké rychlosti protékající vody. V případě volby 

jakéhokoliv provedení je nutné, aby byl materiál dokonale vzduchotěsný. [2]  

 

2.3 Sací trouby s ohybem 

Přímé kuželové sací trouby nemají u rychloběžných vodních turbín příliš velké uplatnění. 

Rychlost, se kterou voda savku opouští by neměla klesnout pod 1 m/s, z důvodu možného 

zadržování vzduchu v savce. Zároveň, aby nevznikaly příliš velké ztráty nevyužitou energií 

vody, nesmí být druhá mocnina její měrné hodnoty vyšší než 0,04. Tyto podmínky si u 

rychloběžných turbín vynucují příliš dlouhou sací troubu. Její maximální výška je omezena již 

zmíněnou limitací ze strany stavby, dále ale také z kavitačních důvodů. Kvůli tomuto problému 

se u rychloběžných turbín využívají savky kolenové. Horizontálně provedené turbíny si využití 

kolene v sací troubě vynucují v drtivé většině případů. Koleno umístěné v potrubí má 

jednoznačně negativní účinky. Umístěno je blíže k rotoru turbíny, aby delší část byla 

vodorovná. Toto umístění s sebou ovšem nese vysokou rychlost proudění v koleni a tím i vyšší 

ztráty. Aby byla ztráta alespoň trochu snížena, je délka kuželu před ohybem volena vždy 

minimálně jako 2𝐷3. Délka přímé části potom 5𝐷3, kde 𝐷3 je vstupní průměr sací trouby. Při 

použití kolena je za ním ihned napojena přímá trouba. Při průchodu kapaliny tímto kolenem, se 

Obr. 4 Kolenová betonová sací trouba (Řezy kolenovou sací troubou) [2] 
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na zakřivenější straně proud kapaliny trhá a dochází k zavíření. Tomuto lze zabránit zmenšením 

průtočného průřezu v druhé polovině kolene, tam kde k zavíření dochází. [2][3] 

Příklad na Obr. 4, kde se zužují průřezy č. 4, 5 a 6. Následně je sací trouba rozšiřována 

s obdélníkovým průřezem. Vztah 3.1 je využíván na oblast, kde dochází ke snižování rychlosti 

proudění. [2] 

Do potrubí může být v místě kolene vložena vodící stěna, kvůli vedení proudu. Přímá část 

pak může být opatřena svislou stěnou k podepření stropu. Obě tyto varianty ovšem snižují 

účinnost savky. [2] 
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3. Provoz Francisovy turbíny mimo optimum 

Výstupní úhel lopatek oběžného kola Francisovy turbíny, je dán pro určitý průtok oběžným 

kolem. Při této konkrétní hodnotě průtoku, je dosahováno největší účinnosti. Unášivá složka 

absolutní rychlosti ct je v tomto případě velmi malá, zbytkové víření je tedy blízké nule viz Obr. 

5 (b). Při nižších hodnotách průtoku zůstává úhel vektoru relativní rychlosti w téměř nezměněn, 

úhel vektoru absolutní rychlosti c vede ale ke zbytkovému víření ve směru otáčení rotoru, tato 

rotace je vynucována unášivou složkou rychlosti 𝑐𝑡 viz Obr. 5 (a). Pokud turbínou protéká 

naopak větší množství vody, vytváří se protiběžné víření, proti směru otáčení rotoru viz Obr. 5 

(c). [6]  

Obr. 5 výstupní trojúhelníky oběžného kola (a) částečné zatížení (b) bez víru (c) vysoké zatížení [6] 

 

 

3.1 Provoz Francisovy turbíny při Q < Qopt 

U moderních Francisových turbín v případě, kdy provozní průtok dosahuje 50–85 % 

jmenovitého průtoku, převažuje šroubovicová vírová struktura (vírový cop).[6] Jestliže je 

hodnota tlaku v sací troubě příliš vysoká, není lokální pokles tlaku dostatečný k tvorbě kavitace. 

Vírový cop potom nelze vizuálně pozorovat, ale nestabilita jím vyvolaná se v tlakových 

pulzacích stále projevuje. Při měření zůstává jeho frekvence přibližně stejná, jako v případě 

nižšího tlaku. Největší tlakové amplitudy lze pozorovat, když dojde ke shodě vlastní frekvencí 

kapaliny v sací troubě, spojené s kavitační poddajností vírového copu, s frekvencí precese 

vírového copu. [6] 

Jestliže průtok turbínou klesne pod hodnotu 40 % až 50 %, je poměr víření tak vysoký, že 

dochází k rozpadu vírového copu. Ten nahrazuje velký počet neorganizovaných menších vírů. 

Průběh tlaku z měření na stěně sací trouby již není periodický, ale má charakter 

širokopásmového šumu. Zatímco amplituda tlaku se v časové oblasti může zvýšit i při nižším 

zatížení, obvykle se nevyskytnou žádné významné úzkopásmové výkyvy, které by mohly vést 

k intenzivní rezonanci. [7][6] 

U některých Francisových a čerpadlových turbín existuje další režim proudění v sací troubě. 

Tento režim proudění se vyskytuje při průtoku okolo 5 %, kde je jeden šroubovicový vír 

nahrazen dvěma. Víry jsou vzájemně posunuty o hodnotu 180°. Při měření tlaku na stěně sací 

trouby je tento stav snadno detekovatelný kvůli nespojitému zvýšení frekvence a změně 

fázových vztahů. K tvorbě těchto dvou vírových copů někdy napomáhá vložený sloupek nebo 

hřídel v sací troubě. Praktické problémy, vznikající při provozu v oblasti se dvěma 

šroubovitými víry zatím nebyly zaznamenány. [6] 
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3.2 Vznik vírového copu 

Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly 3, vlivem unášivé složky absolutní rychlosti na 

výstupu z kola se v sací troubě vytvářejí vírové struktury. Tyto struktury se shromažďují a 

propojují pod nábojem oběžného kola v ose rotace do tvaru vírového copu.  

Snížení průtoku na hodnotu 60 % optimální hodnoty, vytváří pod oběžným kolem v sací 

troubě šroubovicový vírový cop viz Obr. 6, rotující ve stejném smyslu jako rotor turbíny. 

Frekvence otáčení tohoto copu je potom třetinová oproti otáčkám turbíny. [3] 

Při průtoku vyšším, než je optimální, dochází k protahování vírového copu podél osy rotace 

do prostoru celé sací trouby. Vzniká tzv. centrální vírový cop viz Obr. 6, jehož smysl rotace je 

v tomto případě opačný oproti rotaci rotoru turbíny. [3] 

Laboratorní experimenty ukázaly, že vířivé proudění ve válcovém potrubí má tendenci 

se dělit do dvou soustředných oblastí. Vnější oblast zajišťuje tok tekutiny, zatímco ve vnitřní 

oblasti může být stagnační bod nebo tzv. “dead water core“, což je zobrazeno na Obr. 7. Průměr 

tohoto “dead water core“ se zvyšuje s rychlostí víření. Deitailnější pozorování, které uvažují 

také nestacionární rysy průtoku odhaluje, že hranice mezi dvěma oblastmi toku není stabilní. 

Vířivost proudění má tendenci soustředit se do vírového copu, podél hranice mezi těmito dvěma 

oblastmi toku. Za určitých podmínek, zejména při zpomalení proudu, se může oblast 

recirkulace rozpadnout z jedné proudové struktury na jinou. Tento jev se nazývá rozpad víru 

(vortex breakdown). Rozpad víru je doprovázen náhlou změnou vírové struktury. [6] 

Obr. 6 vírový cop ve Francisově turbíně při částečném zatížení (vlevo) a stavu přetížení (vpravo) [4] 
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3.3 Tlakové pulzace 

Na výskyt pulzací má největší vliv hodnota průtoku turbínou, která má zásadní vliv na. [6] 

Kromě rozložení radiální rychlosti má na tlakové pulzace velký vliv také kavitační číslo σ.  

𝜎 =
𝑝𝑟 − 𝑝𝑣

𝜌
𝑣𝑟

2

2

 
(3.1)  

 

Kde: 𝑝𝑟 − tlak v referenčním bodě 

𝑝𝑣 − tlak sytých par 

𝑣𝑟 − rychlost v referenčním bodě 
 

Vysoké rychlosti v jádru víru v sací troubě mohou způsobit pokles statického tlaku, až na 

tlak nasycených par. Jádro víru je poté tvořeno dutinou, vyplněnou nasycenými párami.  

Jednotlivé druhy pulzačních jevů jsou poté spjaty s tvarem a velikostí těchto dutin. Tyto jevy 

vznikají u moderních Francisových turbín, které se vyznačují téměř nulovou vířivostí při 

výkonech s nejvyšší účinností. Mohou být také pozorovány u jiných druhů reakčních turbín 

s obdobným vířivým proudění v sacích troubách. [6] 

Dle Nishiho [12] je pulzace skládána ze synchronní části, rovinné vlny a asynchronní části 

precese vírového copu. Dále ukazuje, jak jsou tyto složky v sací troubě významné. Podle 

experimentu, Nishi [12] dále dokázal, že v přímé sací troubě se synchronní pulzace 

nevyskytuje. To je důkaz, že zdroj buzení pulzací v kolenové sací troubě se nalézá v ohybu. 

Pulzace mají přibližně periodický průběh, kde perioda tlakových pulzací je totožná s rotací 

vírového copu. [12] 

 

 

Obr. 7 Dead water core [6] 
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3.4 Zatížení vlivem vírového copu 

Nestabilní průtokové charakteristiky, které vznikají při provozu vodních turbín, mohou vést 

ke vzniku rázů. Tyto rázy souvisejí s vírovými útvary, opouštějícími oběžné kolo. Vibrace, 

hluk, silové výkyvy a kmitání rotoru, vzniklé kvůli kolísání tlaku v kuželu sací trouby, mohou 

vést k mechanickému poškození součástí hydraulického systému. Jak již bylo zmíněno, při 

částečném zatížení turbíny je unášivá složka absolutní rychlosti kladná. Víry, které pod 

oběžným kolem vznikají vytvářejí rotující rychlostní a tlakové pole, které potom vynucuje 

periodické buzení vedoucí k nárustu zatížení. Naopak, při průtoku větším než jeho hodnota 

v bodě maximální účinnosti, dochází k tvorbě a rotaci vírů proti směru otáčení oběžného kola. 

Takto vzniklé víry generují ve střední části sací trouby oblasti nízkého tlaku. Dynamika tohoto 

centrálního vírového copu může vést k tvorbě samobuzených kmitů a dynamické nestability 

v hydraulickém systému. Pokud tlak kapaliny klesne až na hodnotu sytých par, vyplní tyto páry 

jádro víru. Výsledné víry vykazují odlišné chování vzhledem k průtoku, v jakém se vyskytují, 

což vede k rozdílným rázovým charakteristikám. [4] 

3.5 Metody potlačení vírového copu 

Turbína provozovaná při optimálním průtoku se vyznačuje prouděním pod oběžným kolem 

bez významné obvodové složky. Tento stav je samozřejmě žádoucí, ale oblast optimálních 

provozů je malá, a ne vždy jsou takové podmínky provozu turbíny vhodné. Při najíždění nebo 

přejetí do oblastí průtoků s významnou unášivou složkou rychlosti nebo obecně při 

neoptimálních podmínkách vznikají vlivem vírových copů nebezpečné provozní stavy. Při 

těchto stavech je soustrojí namáháno rázy, které mohou celé soustrojí poškodit. Snahou je tedy 

tyto rázy potlačit.  S ohledem na opatření proti vzniku těchto stavů je ale problém, že jedna 

metoda nefunguje obecně pro všechny turbínové provozy. Počet metod k potlačení těchto 

nepříznivých jevů je proto několik. [3] 

Častým řešením těchto problémů jsou tzv. žebra umístěná do prostoru kužele savky. Závislé 

na profilu sací trouby mají žebra rozdílné rozměry s prokázanou účinností. Hlavním efektem je 

snižování amplitudy zdrojů tlaku, a proto i synchronních pulzací. [6] 

Jednou z dalších možností, jak potlačit rázy v sací troubě, je znemožnění shlukování dílčích 

vírů ve vírový cop. Děje se tak pomocí vzduchu, vháněného do oblastí tvorby parních dutin. 

Vzduch je přiváděn otvorem v náboji turbíny, přičemž přiváděné množství odpovídá 1 % až 2 

% průtoku turbínou. [3] 

Další možností je vložení soustředného potrubí do vstupní části sací trouby. Tlak ve spodní 

části potrubí je vlivem sací trouby vyšší, než tlak v horní části. Voda je tedy vtlačována do 

oblastí tvořících se dutin a potlačuje vznik copu. Tato metoda je sice účinná na eliminaci 

vírových copů, ale žebra, která drží potrubí v sací troubě narušují proudění a tím snižují 

účinnost celé turbíny. [3] 
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4 Francis-99 

Vzhledem k rozšíření poptávky po energii z obnovitelných zdrojů se vodní turbíny dostaly 

na pozici maximální vytíženosti ve velkém provozním rozsahu. Takový provoz sebou nese 

nežádoucí projevy ve formě vzniku vírového copu, interakce rotoru se statorem (RSI), časté 

spouštění a vypínání turbíny a nepříznivé interakce kapaliny s mechanickými částmi.  

Francis-99 je série tří Workshopů laboratoře hydraulických strojů na univerzitě 

v Trondheimu (NTNU), které poskytují plný přístup ke kompletní geometrii modelu 

Francisovy turbíny a různým typům experimentálních měření, které reflektují výše zmíněnou 

problematiku provozu. Hlavním cílem těchto workshopů je poskytnutí naměřených dat 

k provádění vlastních numerických studií a validaci metod všem, kdo mají zájem o výzkum 

v oblasti vodních turbín.  

První z workshopů byl zaměřen na zkoumání stacionárního provozního stavu Francisovy 

turbíny pro tři různé průtoky. Druhý se pak soustřeďoval na přechodové provozní podmínky, 

jako je změna zatížení ve formě přechodu mezi dvěma provozními body, nebo najíždění a 

odstavování turbíny. Třetí workshop řeší interakci proudící kapaliny s mechanickou strukturou 

oběžného kola, ale i osamoceného profilu (FSI analýza). [13] 

 Laboratoř hydraulických strojů NTNU se na vývoji a výzkumu vodních turbín podílí od 

roku 1917. K dispozici jsou dvě turbínové testovací zařízení. Prvním je Francisova čerpadlová 

turbína, druhým pak turbína Peltonova. Dále má laboratoř k dispozici několik potrubních tratí 

ke zkoumání vodního rázu, nárustu tlaku apod. [13] 

 

 

4.1 Parametry modelu a hydraulické tratě  

Model Francisovy turbíny je zmenšen v poměru 1:5.1 oproti skutečné turbíně 

provozované na elektrárně Tokke v Norsku. Hydraulická trať, na které je turbína osazena, může 

být přetlakována až 100 metry vodního sloupce. Výkon podávacích čerpadel pro vytvoření 

spádu na turbínu činí až 700 kW a maximální průtok 1,1 m3/s. Maximální hydraulická účinnost 

obdržená během experimentu byla 93.4 % s nejistotou ±0.16 %. [5] Přetlakový stupeň turbíny 

tvoří 14 pevných a 28 natáčecích rozváděcích lopatek. Oběžné kolo sestává z 15 lopatek a 15 

mezilopatek, přičemž náběžné hrany lopatek a mezilopatek jsou podobné. Hlavní lopatky 

oběžného kola jsou zahnuty o 180° od vstupu k výstupu z rotoru, kde na výstupní hraně mají 

tloušťku 3 mm. Průměr rotoru na vstupu je roven 0.63 m, výstupní potom 0.349 m. Šířka 

oběžného kola turbíny je 0.06 m a specifické otáčky 0.27. Ke snímání tlaků v rotoru během 

měření jsou miniaturní tlakové senzory spojeny se stacionární sběrnou stanicí pomocí 

bezdrátového telemetrického systému. [13] 
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Obr. 8 Výstupní část oběžného kola Francisovy turbíny [15] 

 

4.2 Druhý workshop – použitá data 

Hlavním zaměřením druhého workshopu byl výzkum přechodových provozních podmínek, 

jako je změna zatížení ve formě přechodu mezi dvěma provozními body, nebo najíždění a 

odstavování turbíny start/stop. Měření bylo provedeno jednak při stacionárním stavu, kdy bylo 

natočení rozváděcích lopatek konstantní, tak i nestacionárním stavu, kdy bylo natočení lopatek 

rozváděcího kola proměnné s časem. Pro měření při ustáleném stavu bylo vybráno několik 

provozních bodů. Částečné zatížení (PL), bod při největší účinnosti (BEP) a vysoké zatížení 

(HL). Měření při neustáleném stavu pak zahrnovalo přechod mezi těmito body plus najetí a 

odstavení turbíny. Během měření byly zaznamenávány hodnoty rychlostního pole pomocí 

metody LDV a PIV. Poloha roviny měření je zobrazena na Obr. 9. 

 
Obr. 9 Úsek měření pomocí metody PIV v kuželu sací trouby. Rozměry nejsou zmenšeny [14] 
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Dále byly snímány hodnoty tlaku, přičemž měření bylo několikrát opakováno k odhadnutí 

nejistot měření. Umístění snímačů tlaku na stěně kuželu sací trouby DT5 a DT6 jsou uvedeny 

v tabulce 1. Data z měření tlaku a další průtokové proměnné byly zaznamenávány se 

vzorkovací frekvencí 5 kHz, data při měření rychlostních polí potom se 40 Hz. [14] 

 

Tabulka 1 pozice snímačů tlaku na stěně sací trouby 

Snímač DT5 DT6 

x (mm) -149.1 149.1 

y (mm) -100.6 100.6 

z (mm) -305.8 -305.8 

nejistota (%) ± 0.1% ± 0.1% 

 

 

Pro účely této diplomové práce byl vybrán provozní bod, kdy v sací troubě vzniká spirálovitý 

vírový cop, tj. částečné zatížení (PL). Parametry provozu v režimu částečného zatížení turbíny 

(PL) jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

Tabulka 2 průtokové parametry získané během měření při ustáleném stavu 

parametr Částečné zatížení (PL) 

úhel natočení rozváděcích lopatek   6.72° 

čistý spád  11.87 m  

průtok  0.13962 m3/s 

kroutící moment na generátor 416.39 Nm 

třecí moment  4.40 Nm 

otáčky turbíny 332.84 min−1 

Vstupní tlak na vstupu do spirály 218.08 kPa 

tlak na výstupu ze sací trouby  113.17 kPa 

hydraulická účinnost 90.13 % 

hustota vody 999.8 kg/m3 

kinematická viskozita      9.57 ∙ 10−7 m2/s 

gravitace  9.82 m/s2 

 

Výstupní hydraulický kroutící moment z oběžného kola je součtem točivého momentu na 

generátor a třecího momentu od viskózních sil. [14] 

Na Obr. 10 lze vidět modelovou sací troubu, umístěnou pod oběžným kolem. Ze zakrytování 

turbíny vycházející průhledný kužel sací trouby, který navazuje na zahnutí potrubí, tzv. koleno. 

Dále sací trouba pokračuje napojením na odtokovou nádrž. V průhledné kuželové části sací 

trouby, ihned pod oběžným kolem, bylo prováděno měření tlaku a rychlosti. [14] 
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Obr. 10 Modelové soustrojí Francisovy turbíny/čerpadlové turbíny. Kompletní pohled na spirálu, 

kužel savky, koleno a výstup ze savky s napojením na spodní nádrž. Tlakové a rychlostní (LDV a PIV) 

měření mohou být prováděny skrz průhlednou část kuželu sací trouby. [16] 
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5 Metody vyhodnocování 

5.1 CFD řešič 

 Jako základní prvek pro simulaci proudění v sací troubě bude využit software Ansys Fluent. 

Pomocí v něm zvolených modelů turbulence je poté proveden výpočet na různých výpočtových 

sítích s rozdílnými vstupními okrajovými podmínkami. Základním modelem turbulence pro 

tuto úlohu byl zvolen dvourovnicový Realizable k-ε. Tento dvourovnicový model turbulence je 

založen na tzv. Boussinesqueově hypotéze, pomocí které se řeší problém uzavření RANS 

rovnic. Obecně je tento model turbulence vhodný pro široké spektrum inženýrských úloh 

s vyššími Reynoldsovými čísly, např. proudění v hydraulických strojích. Naopak je méně 

vhodný pro zkoumání proudění v mezní vrstvě a masivně turbulentní proudění, jako je 

například obtékání automobilu. Výhodou jsou poměrně dobré výsledky za relativně krátký čas 

výpočtu a numerická stabilita tohoto modelu. Často je využíván k prvotní konvergenci úlohy, 

kde se poté přepíná na modely složitější, vícerovnicové RANS (např. RSM), nebo hybridní 

modely RANS+LES, (např. SAS, SBES a DES). [8] 

 

5.2 Modelování turbulence 

Turbulentní proudění u kapalin nastává jako nestabilita proudění lamilárního. Jestliže 

v lamilárním proudění vznikne porucha (nestabilita), která je dále gradientem rychlostí 

zesilována, přechází proudění z lamilárního přes přechodové do turbulentního.  

K modelování proudění je třeba využít rovnice, jenž tento pohyb popisují. Lamilární 

proudění je popsáno Navier-Stokesovou rovnicí (5.1), které bude využito i pro popis 

turbulentního proudění spolu s rovnicí kontinuity (5.2). [8] 

 

 

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑗

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜈

𝜕2𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
 (5.1)  

 

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 (5.2)  

 

 

Průběh okamžité rychlosti v při turbulentním proudění je zobrazen na Obr. 11.  

 
Obr. 11 Průběh okamžité rychlosti při turbulentním proudění [17] 

Okamžitá rychlost 𝑣 při turbulentním proudění je dána součtem časově střední �̅� a fluktuační 

𝑣′složky této rychlosti. 
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𝑣 = �̅� + 𝑣′ (5.3)  

 

 

Analogicky je potom hodnota okamžitého tlaku dána součtem časově střední hodnoty 

s fluktuační složkou tlaku. 

𝑝 = �̅� + 𝑝′ (5.4)  

 

 

V případě turbulentního proudění nelze řešit N-S rovnice analyticky, využito je tedy 

numerických metod, pomocí kterých jsou poté řešeny Reynoldsovy středované Navier-

Stokesovy rovnice (RANS) s rovnicí kontinuity. Pro středování rychlostí a tlaku v N-S rovnici 

platí základní vztah.  

 

�̅� =
1

𝑇
∫ 𝑣 𝑑𝑡

𝑡+𝑇

𝑡

 (5.5)  

 

Hodnota středované rychlosti je dána integrací okamžité rychlosti na intervalu <t, t+T>. 

Podobně je uveden vztah pro střední hodnotu tlaku. 

�̅� =
1

𝑇
∫ 𝑝 𝑑𝑡

𝑡+𝑇

𝑡

 

 

(5.6)  

 

Pokud v intervalu <t, t+T> integrujeme hodnoty fluktuačních rychlostí a tlaků, bude 

výsledná hodnota integrálu rovna 0. Středování rovnice kontinuity pro nestlačitelnou kapalinu 

s využitím změny pořadí integrace a derivace za podmínky spojitosti derivace: 

 

1

𝑇
∫

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖
 𝑑𝑡 =

1

𝑇

𝜕

𝜕𝑥𝑖
∫ 𝑣𝑖  𝑑𝑡 =

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑖

𝑇

0

𝑇

0

 (5.7)  

 

Rovnice kontinuity má poté tvar. 

 

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑖
= 0 (5.8)  

 

 

Pomocí vztahů (5.7) a (5.8) lze upravit téměř všechny členy v Navier-Stokesově rovnici do 

následujících tvarů: 

 

 

1

𝑇
∫

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑡
 𝑑𝑡 =

1

𝑇

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑣𝑖  𝑑𝑡 =

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑡

𝑇

0

𝑇

0

 (5.9)  
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1

𝑇
∫ −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 𝑑𝑡 =

1

𝑇𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑖
∫ 𝑝 𝑑𝑡 =

𝑇

0

𝑇

0

−
1

𝜌

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
 

 

(5.10)  

 

1

𝑇
∫ 𝜈

𝜕2�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
 𝑑𝑡 =

𝜈

𝑇

𝜕2

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
∫ 𝑣𝑖 𝑑𝑡 = 𝜈

𝜕2�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗

𝑇

0

𝑇

0

 (5.11)  

 

Rozdíl nastává u konvektivního členu. U něj již nelze postupovat stejnou cestou jako 

doposud. Je třeba využít Reynoldsova středovacího pravidla. 

 

𝑣�̅�𝑣�̅�̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑣�̅�𝑣�̅� (5.12)  

 

𝑣𝑖
′𝑣�̅�

̅̅ ̅̅ ̅ = 0 (5.13)  

 

Dále je třeba připomenout že: 

 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖𝑣𝑗) = 𝑣𝑗

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑣𝑖

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑗
 (5.14)  

 

 

Při nestlačitelném proudění je divergence 
𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0, potom: 

 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖𝑣𝑗) = 𝑣𝑗

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
 

 

(5.15)  

 

Jsou-li na vědomí brána všechna tato pravidla, probíhá středování konvektivního členu 

následovně: 
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1

𝑇
∫ 𝑣𝑗

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
 𝑑𝑡 =

𝑇

0

1

𝑇

𝜕

𝜕𝑥𝑗
∫(𝑣𝑖𝑣𝑗)𝑑𝑡

𝑇

0

=
1

𝑇

𝜕

𝜕𝑥𝑗
∫(𝑣�̅� + 𝑣𝑖

′)(𝑣�̅� + 𝑣𝑗
′)𝑑𝑡

𝑇

0

=
1

𝑇

𝜕

𝜕𝑥𝑗
∫(𝑣�̅�𝑣�̅� + 𝑣�̅�𝑣𝑗

′ + 𝑣𝑖
′𝑣�̅� + 𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′)𝑑𝑡

𝑇

0

=
1

𝑇

𝜕

𝜕𝑥𝑗
∫(𝑣�̅�𝑣�̅� + 𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′)𝑑𝑡 =

𝜕

𝜕𝑥𝑗

𝑇

0

(𝑣�̅�𝑣�̅�) +
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′)

= 𝑣�̅�

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(5.16)  

 

Z výsledků lze vidět, že při středování konvektivního členu, vznikly z jednoho členu dva. 

Výsledná podobna RANS rovnic je tedy následující.  

 

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑡
+ 𝑣�̅�

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜈

𝜕2�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
−

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) (5.17)  

 

Přičemž výraz v závorce vyjadřuje symetrický tenzor turbulentních napětí 𝜏𝑖𝑗, který lze 

vyjádřit následujícím způsobem. 

 

𝑣𝑖
′𝑣𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = (

𝑣1
′ 𝑣1

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣1
′ 𝑣2

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣1
′ 𝑣3

′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑣2
′ 𝑣1

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣2
′ 𝑣2

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣2
′ 𝑣3

′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑣3
′ 𝑣1

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣3
′ 𝑣2

′̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑣3
′ 𝑣3

′̅̅ ̅̅ ̅̅

) 

 

 

−
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =

1

𝜌

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 (5.18)  

 

Z konečné podoby RANS je tedy jasné, že k řešení turbulentního proudění jsou k dispozici 

4 rovnice. 3 rovnice RANS a 1 rovnice kontinuity. Počet neznámých, vyplívající z těchto rovnic 

je 10. 

Nastává tedy problém s uzavřením těchto rovnic, přičemž modelování turbulence spočívá 

v nalezení způsobu uzavření tohoto problému. Dále může být postupováno dvěma směry. Je 

nutno buďto zredukovat počet neznámých nebo přidat další rovnice, které s řešením pomůžou.  

Jednou z možností, jak problém s uzavřením systému řešit je využít Boussinesqueovu 

hypotézu. Ta je založena na redukci počtu neznámých, zjednodušením tenzoru turbulentních 

napětí pomocí tzv. turbulentní viskozity. [8] 

 

𝜈𝑡 =
𝜇𝑡

𝜌
 (5.19)  
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 Touto viskozitou vyjádřil tenzor turbulentních napětí nejprve Stokes, ze kterého 

Boussinesque vychází a zavádí ji jako vlastnost proudění.  

 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑖
) (5.20)  

 

Turbulentní viskozita je tedy uměle zavedená skalární veličina a pomocí ní je redukován 

počet neznámých na pět. Nevýhodou je, že tato hypotéza platí pouze pro proudění izotropní, 

což znamená, že vlastnosti proudění jsou ve všech směrech stejné. Toto je třeba při řešení 

pomocí Boussinesqueovi hypotézy předpokládat. Jestliže je tedy Boussinesqueova hypotéza 

dosazena do RANS (5.17) je získán následující finální tvar. [8] 

 

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑡
+ 𝑣�̅�

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜈 + 𝜈𝑡)

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑖
] (5.21)  

Od tohoto okamžiku již není výpočet stoprocentně fyzikální z důvodu uměle dosazené 

turbulentní viskozity. Jak již bylo zmíněno, je počet neznámých redukován na pět. Jelikož jsou 

k dispozici pouze čtyři rovnice, je třeba další rovnice dodat. Proto přicházejí na řadu modely 

turbulence. Těmi lze problém řešit analogicky jako v případě Boussinesquovy hypotézy nebo 

přistupovat pomocí rozměrové analýzy. Kinematickou turbulentní viskozitu je možno vyjádřit 

pomocí rozměrové analýzy. [8] 

 

𝜈𝑡 = [m2s−1] = m ∙ ms−1 (5.22)  

 

V tomto jednotkovém vyjádření je m nazváno délkovým měřítkem a 𝑚𝑠−1 měřítkem 

rychlostním, nahrazeny ve vztahu (5.23) pomocí 𝑙𝑡 a 𝑣𝑡.  

 

𝜈𝑡 = 𝑙𝑡 ∙ 𝑣𝑡 (5.23)  

 

5.3 Model turbulence k-𝜺 

  Vychází z rozměrové analýzy, kde jako rychlostní měřítko využívá transportní rovnici pro k  

 

𝑣𝑡 = √𝑘 (5.24)  

 

k zde představuje kinetickou energii fluktuací, tzn. kmitání kolem střední hodnoty okamžité 

rychlosti. Rovnici lze naprosto fyzikálně správně odvodit z Navier-Stokesovy rovnice, přičemž 

pro členy, které neumíme spočítat zavádím modely. Modelová rovnice pro transport k tedy.   

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑣�̅�

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
= −𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
− ε +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜈 +

𝜈𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] (5.25)  

 

Druhá rovnice v rozměrové analýze pro model k-ε určuje délkové měřítko.  

 

𝑙𝑡 =
ε

3
2

𝑘
 (5.26)  
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Obecně je turbulentní viskozita u dvourovnicových modelů turbulence a jejich modifikací 

vyjádřena pomocí Prandtl-Kolmogorovova vztahu 

 

𝑣𝑡 = 𝐶𝜇

𝑘2

𝜖
 (5.27)  

 

Transportní rovnice pro 휀 odvozena opět z Navier-Stokesovy rovnice, kde 휀 vyjadřuje 

disipaci turbulentní kinetické energie. 

 

𝜕휀

𝜕𝑡
+ 𝑣�̅�

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜈

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
+

𝑣𝑡

𝜎𝜀

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶𝜀1

휀

𝑘
∙ 𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
−

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) − 𝐶𝜀2

휀2

𝑘
 (5.28)  

 

 

Kde 𝐶𝜇, 𝐶𝜀1
a 𝐶𝜀2

 jsou experimentálně zjištěné konstatny. Jednotlivé modifikace modelu k-ε 

Standard, RNG a Realizable využívají k popsání turbulentní viskozity také Prandtl-

Kolmogorův vztah (5.27). Liší se mezi sebou použitými konstantami v transportních rovnicích 

(5.25), (5.28) a konečnou podobou těchto rovnic pro transport ε. 

5.4 Reynolds Stress Model turbulence (RSM) 

Reynolds Stress model je založen na Reynoldsových napětích a Reynoldsově středování.  Tento 

model nevychází z Boussinesqueovy hypotézy, nevyužívá tedy turbulentní viskozitu a tím 

pádem není předpokládána ani izotropní turbulence, tzn. že fluktuace rychlostí již nejsou ve 

všech směrech stejné. Do výpočtů je vnášeno méně zjednodušení za cenu nárůstu výpočtové 

náročnosti. 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) +

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝜌𝑣𝑘𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 𝐷𝑇,𝑖𝑗 + 𝐷𝐿,𝑖𝑗 + 𝑃𝑖𝑗 + 𝐺𝑖𝑗 + Φ𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗 + F𝑖𝑗 + S𝑢𝑠𝑒𝑟

= −
𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜌𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′𝑣𝑘

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑝′(𝛿𝑘𝑗𝑣𝑖
′ + 𝛿𝑖𝑘𝑣𝑗

′)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ] +
𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜇

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑣𝑖

′𝑣𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ )]

− 𝜌 (
𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑘
𝑣𝑖

′𝑣𝑘
′ +

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑘
𝑣𝑗

′𝑣𝑘
′ ) − 𝜌𝛽(𝑔𝑖𝑣𝑗

′𝜃̅̅̅̅̅ + 𝑔𝑗𝑣𝑖
′𝜃̅̅̅̅̅)

+ 𝑝′ (
𝜕𝑣𝑖

′

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣𝑗
′

𝜕𝑥𝑖
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
− 2𝜇

𝜕𝑣𝑖
′

𝜕𝑥𝑘

𝜕𝑣𝑗
′

𝜕𝑥𝑘

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
− 2𝜌Ω𝑘(𝑣𝑗

′𝑣𝑚
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅휀𝑖𝑘𝑚 + 𝑣𝑖

′𝑣𝑚
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅휀𝑗𝑘𝑚)

+ 𝑆𝑢𝑠𝑒𝑟 

 

(5.29)  

 

Kde: 

𝐷𝑇,𝑖𝑗 je turbulentní difuze 

𝐷𝐿,𝑖𝑗 je molekulární difuze 

𝑃𝑖𝑗 je napěťový člen 

𝐺𝑖𝑗 je vztlakový člen 

Φ𝑖𝑗 je tlakový člen 

휀𝑖𝑗 je disipace 

F𝑖𝑗 je člen popisující rotaci systému 
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S𝑢𝑠𝑒𝑟 je uživatelsky definovaný zdrojový člen 

 

Jelikož není systému uzavřen, je třeba dodat modely ke členům 𝐷𝑇,𝑖𝑗, 𝐺𝑖𝑗, Φ𝑖𝑗, 휀𝑖𝑗 

 

Zvýšené výpočetní nároky a špatná míra konvergence řadí tento model turbulence mezi ty, 

které se pro výpočty nedoporučují, jelikož nepřináší velký rozdíl v přesnosti oproti modelům 

jednodušším. V případě použití tohoto modelu na nekvlaitní síti může z důvodu špatné 

konvergence dojít k tomu, že výsledky budou horší něž s modelem k-휀. Nicméně je tento model 

vhodný pro proudění, u nichž převažují velmi zakřivené proudnice tedy například vírové copy. 

[8] Právě z tohoto důvodu bude tento model využit i pro simulaci proudění v této práci. 

 

5.5 Fourierova transformace 

Tato matematická metoda umožňuje rozložit zaznamenaný signál a získat tím jeho 

frekvenční spektrum. Znalost tohoto frekvenčního spektra je nezbytná ke klasifikaci a analýze 

signálů. V technice často nastávají případy, kdy má vyšetřovaný signál periodickou povahu a 

je proto s výhodou využíváno goniometrických funkcí sinus a kosinus, které jsou 

nejjednodušším netriviálním případem periodické funkce. Má-li tedy některá taková funkce 

periodický průběh, je možno ji aproximovat nekonečnou funkční řadou, vyplněnou siny a 

kosiny. [9] Pro takovouto periodickou, a navíc také spojitou funkci, má Fourierova řada 

následující předpis. 

 

𝑓(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑(𝑎𝑘 cos 𝑘Ω0𝑡 + 𝑏𝑘 sin 𝑘Ω0𝑡

∞

𝑘=1

) (5.30)  

 

Ω0 je tzv. kruhová frekvence 

Ω0 =
2𝜋

𝑇0
 (5.31)  

 

Koeficienty 𝑎𝑘, 𝑏𝑘, 𝑎0 lze určit takto: 

𝑎0 =
1

𝑇0
∫ 𝑓(𝑡)

𝑇0

𝑑𝑡, 𝑎𝑘 =
2

𝑇0
∫ 𝑓(𝑡) ∙ cos 𝑘Ω0𝑡

𝑇0

𝑑𝑡, 𝑏𝑘 =
2

𝑇0
∫ 𝑓(𝑡) ∙ sin 𝑘Ω0𝑡

𝑇0

𝑑𝑡  

 

 

Fourierova posloupnost funkce f(t) uvedena v komplexním tvaru má tvar 

 

𝑓(𝑡) = ∑ 𝑐𝑘 ∙ 𝑒𝑖𝑘Ω0𝑡

∞

𝑘=−∞

 (5.32)  

 

𝑐𝑘 představuje tzv. Fourierův koeficient, který je dán vztahem: 

 

𝑐𝑘 =
1

𝑇0
∫ 𝑓(𝑡) ∙ 𝑒−𝑖𝑘Ω0𝑡

𝑇0

𝑑𝑡 (5.33)  
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Definice Fourierovy transformace funkce f, vycházející z komplexního tvaru Fourierovy 

posloupnosti je následující: 

 

𝐹(𝑓) = ∫ 𝑓(𝑡) ∙ 𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

 (5.34)  

 

Signál, který bude pomocí Fourierovy transformace v této práci vyšetřován a porovnáván je 

složen z posloupnosti čísel. Tato posloupnost udává hodnoty tlaků, změřených pomocí 

tlakových snímačů, umístěných na stěně kužele savky. Pokud má snímaný signál takovouto 

formu, nazývá se signálem diskrétním. K vyšetřování signálu pomocí Fourierovy řady je 

nezbytné znát funkční vztah pro časový průběh daného signálu spolu se splněním určitých 

podmínek. Je tedy třeba nalézt způsob, jakým získat frekvenční spektra těchto diskrétních 

signálů, který bude zároveň vhodným číslicovým algoritmem. [9] 

Vhodným řešením pro výpočet spekter diskrétních signálů je diskrétní Fourierova 

transformace, zkráceně DFT. [9] Integrální tvar diskrétní Fourierovy transformace (5.34) se 

poté mění na sumu jednotlivých hodnot tlaků, které jsou zaznamenávány s určitou vzorkovací 

frekvencí, která je obrácenou hodnotou časového kroku 𝑇0.  

 

𝐷𝑇𝐹{𝑓(𝑘)} = ∑ 𝑓(𝑛) ∙ 𝑒−𝑖𝑘𝑛
2𝜋
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 (5.35)  

 

Výraz (5.35) je zřejmě nejpoužívanějším algoritmem pro získání frekvenčního spektra 

z deterministických signálů. Pro N hodnot číslicového signálu poskytuje tato DTF N vzorků 

spektrální funkce.  [9] 

Co se týče výpočetní náročnosti DFT je třeba poznamenat, že počet algebraických operací, 

pro výpočet spektrální funkce narůstá s kvadrátem počtu vzorků. Tato kvadratická závislost  

omezuje počet vzorků N z důvodu velké výpočetní náročnosti. Proto přichází na řadu rychlá 

Fourierova transformace, zkráceně FFT. Základem pro tento rychlý algoritmus výpočtu DFT je 

rozdělení řady diskrétních hodnot vzorků na dvě, a to na ty se sudým a lichým pořadovým 

indexem. Tímto způsobem se lze dostat do stavu, kdy po dělení zůstane pouze dvojice vzorků, 

a to v tom případě, že původní počet hodnot je N = 2𝑚, kde m je celé číslo. Základním kritériem 

tedy je, aby diskrétní funkce, na kterou je FFT použita, měla počet vzorků roven mocnině dvou. 

V jiném případě je nutné počítat DFT. Touto úpravou se také mění výpočtová náročnost 

z kvadratické na mírně se odlišující od lineární. [9] 
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6 CFD simulace 

V dnešní době jsou CFD softwary schopny dosáhnout velké přesnosti výpočtu. Nicméně 

ke skutečnému řešení daného problém se stále jen přibližují. Proto jsou tyto simulace v praxi 

doprovázeny ještě experimentálním ověřením. K dosažení co nejpřesnějších výsledků pomocí 

CFD řešičů je třeba dodržet několik základních pravidel. Výpočetní síť, na které bude výpočet 

prováděn, musí mít určitou kvalitu, kterou lze popsat parametry jako Aspect Ratio a Skewness. 

Záleží také na druhu a počtu prvků, kterými je geometrie vyplněna. Nastavení samotného CFD 

řešiče je velmi citlivé zejména na zadání počátečních a okrajových podmínek. Nepatrný zásah 

může vést ke zcela odlišným výsledkům a je tedy třeba dbát na jejich správné a úplné zadání. 

Volba modelu turbulence záleží na charakteru úlohy a požadované výpočetní přesnosti.  

6.1 Geometrie 

Geometrie sací trouby byla získána přímo z webové stránky Francis-99.  

 
Obr. 12 Celá doména sací trouby (pohled ve směru osy y) 

Vstupní průměr kužele sací trouby činí 350,43 mm, výstupní průměr kužele je 399,5 mm. 

Plocha vstupního průtočného průřezu do savky činí 0,098 𝑚2. Plocha výstupního průtočného 

průřezu ze savky je obdélníková se zaoblenými rohy o rozměrech 0,588 x 0,639. Tato plocha 

má velikost 0,347 𝑚2. Délka přímé části savky má délku 3,1 m.  Před spuštěním samotného 

výpočtu je třeba vytvořit dva body, v nichž bude během výpočtu zaznamenáván statický tlak. 

Pozice těchto dvou bodů, umístěných na stěně sací trouby je zaznamenána v tabulce 1.  
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6.2 Výpočetní sítě 

Kvůli srovnání výsledků ze simulace s experimentem byly vytvořeny dvě výpočtové sítě. U 

obou sítí je zásadní dodržet maximální počet prvků do 512 tisíc, což je limit pro studentskou 

verzi Ansys.  

 

 
Obr. 14 detailní pohled na dekompozici okolo náboje oběžného kola s použitím tetrahedrálních prvků 

V případě první výpočtové sítě je geometrie sací trouby vyplněna tetra prvky a mezní vrstva 

okolo obtékaných stěn je vytvořena pomocí funkce Inflace. Přesně obsahuje síť 499812 prvků 

a 159310 uzlů. Maximální hodnota Aspect Ratio je 16,1 u čtyřech elementů. Nejvyšší hodnota 

Skewness je 0,8 u dvou elementů. Největší rohový úhel je 138° a to u cca sedmdesáti elementů, 

nejmenší rohový úhel má hodnotu 64° u cca 74300 elementů. Kromě mezní vrstvy okolo 

obtékaných stěn je dbáno také na zjemnění sítě v okolí náboje oběžného kola a pod ním. 

Detailní znázornění vygenerované sítě je zobrazeno na Obr. 13 a Obr. 14. 

Druhá výpočtová síť byla vytvořena pomocí programu ICEM. Tato síť byla poskytnuta 

vedoucím této diplomové práce. Geometrie je vyplněna hexahedrálními prvky, kterých je 

v doméně 509789 s celkovým počtem uzlů 519728. Nejvyšší hodnota Aspect Ratio je 

Obr. 13 řez tetrahedrální sítí 
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zaznamenána u cca 300 elementů a má hodnotu 20,3. Nejmenší rohový úhel u cca čtyřiceti 

elementů má velikost 28.44°, největší pak 90°.  

 
Obr. 15 bloková struktura pro tvorbu sítě v ICEM 

 

Jak již bylo zmíněno, druhá výpočtová síť byla vytvořena pomocí programu Ansys ICEM. 

Tento software je schopen generovat výpočetní sítě na základě zadaných geometrických 

tolerancí. Obr. 15 zobrazuje jednotlivé bloky, na jejichž hranách bylo předepsáno dělení 

určitým počtem elementů. Toto rozdělení bylo následně převedeno na křivky geometrie sací 

trouby. Ansys ICEM tedy dokáže transformovat dekompozici z takto jednoduchých bloků na 

složité, zakřivené křivky skutečného modelu. 

 Na Obr. 16 a Obr. 17 lze vidět výslednou výpočtovou síť čistě hexahedrální. Obr. 16 

zachycuje detail na dekompozici okolo náboje oběžného kola. Uvnitř tohoto náboje lze vidět 

rozdělení domény, které je využíváno při síťování potrubí. U něj lze s výhodou využít 

propojovací křivky a na nich nastavení dělení na určitý počet elementů. Právě tímto způsobem 

lze nahradit funkci Inflace z Ansys Mehsing a vytvořit tak síť, která bude schopná správně 

podchytit mezní vrstvu okolo obtékaných stěn. 
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Obr. 16 detailní pohled na dekompozici okolo náboje oběžného kola s použitím hexahedrálních prvků 

(pohled od OK) 

Obr. 17 zobrazuje řezy doménou, na nichž lze pozorovat stejnou dekompozici, jako v případě 

Obr. 16. Je tedy jasné, že tento profil prochází celou geometrií sací trouby. V případě Obr. 17 

je žlutou barvou označena plocha, na které je předepsána okrajová podmínka pressure outlet.  

 
Obr. 17 řezy hexahedrální sítí 
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6.3 Nastavení CFD řešiče 

Simulace proudění v sací troubě bylo provedeno pomocí softwaru Ansys Fluent. Výpočty 

byly postupně spuštěny na obou výpočtových sítích, z nichž na tetrahedrální byl využit pouze 

model turbulence k-ε. Stejný model byl použit také u hexahedrální sítě, u níž bylo po 

konvergenci přepnuto na Reynolds stress model. Médium, protékající sací troubou při 

experimentu, tedy i při simulaci je voda o hustotě 999.8 kg/m3 s kinematickou viskozitou  

9.57 ∙ 10−7 m2/s a na ni působící gravitačním zrychlení 9.82 m/s2. 

6.3.1 Všeobecně 

Úloha byla řešena jako nestacionární s časovým krokem dt = 0.001002 s. Tato hodnota 

představuje čas, za který se oběžné kolo, při konstantních otáčkách pootočí o 2° kolem osy 

rotace. Na celou jednu otáčku oběžného kola je potom třeba 180 časových kroků a tedy           t 

= 0,18036 s.  

6.3.2 Model turbulence 

V první fázi výpočtů bylo na obě výpočtové sítě využito dvourovnicového modelu 

turbulence k-ε Realizable. Proti Standard k-ε, tento typ vnáší do výpočtu nízkou hodnotu 

turbulentní viskozity a tím je i méně disipativní. Je dosaženo lepší konvergence než například 

u RNG modifikace tohoto modelu [9]. Stěnovou funkcí byla zvolena Scalable Wall Function. 

Tento předpis je vhodný pro výpočtové sítě, u nichž hodnota 𝑦+ klesá pod hodnotu 11,225 [11]. 

Jiné standartní stěnové funkce jako např. Non-Equilibrium Wall Functions v těchto případech 

nedokáží tak malé hodnoty správně zachytit, proto klesá i přesnost výpočtu. [8] 

Jakmile došlo ke konvergenci řešení s využitím modelu turbulence k-ε Realizable, bylo 

v případě pouze hexahedrální sítě přepnuto na Reynolds Stress model Quadratic Pressure-

Strain. Stěnová funkce zůstává stejná jako v případě Realizable k-ε, tedy Scalable Wall 

Function. 

6.3.3 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky musejí být zadány co nejpečlivěji a nejpřesněji. Malá změna v těchto 

podmínkách může vést ke zcela odlišným výsledkům z výpočtu.  

Celá geometrie sací trouby byla popsána několika okrajovými podmínkami. Vstupní část do 

domény, tedy oblast výstupu kapaliny z oběžného kola byla označena jako velocity inlet. 

Jelikož je v této práci výpočet a simulace proudění zjednodušena pouze na doménu sací trouby 

(tj. bez oběžného kola, rozvaděče, spirály apod.), bylo třeba nahradit vliv oběžného kola předem 

spočítaným rychlostním profilem, pomocí CFD simulace, zahrnujícím kompletní geometrii 

turbíny.   

První vstupní rychlostní profil, v této práci označován jako 1D, obsahuje 200 bodů, v nichž 

je známa hodnota rychlosti. Zadán byl ve válcových souřadnicích, kde byla hodnota obvodově 

středované rychlosti známa v každém z těchto 200 bodů. Tyto body jsou zadány na “poloměru“ 

mezikruží a hodnota obvodově středované rychlosti platí pro celou kružnici na daném 

poloměru. 

Druhým vstupním rychlostní profilem byla soustava 36900 bodů ve 2D, z nichž každá 

hodnota rychlosti má svoji souřadnici x, y, z. Takto zadaný rychlostní profil byl oproti válcově 

zadanému vstupnímu rychlostnímu profilu nerovnoměrný a předpokládá se, jako přesnější. Pro 

každý z těchto profilů byl poté spuštěn samostatný výpočet na obou výpočtových sítích. 

Rozdíly mezi těmito dvěma vstupními rychlostními profily jsou zobrazeny na Obr. 18 - Obr. 

22. Na obrázcích vlevo, náležících 1D rychlostnímu profilu lze pozorovat soustředné kružnice, 
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z nichž každá má svou jednu hodnotu rychlosti. Tyto rychlosti se tedy mění pouze s poloměrem, 

nikoliv po obvodu. Oproti tomu kontury napravo zobrazují nerovnoměrný rychlostí profil, kde 

se rychlost mění nejen s poloměrem, ale také po obvodu. V tomto případě lze u zobrazení 

radiální a unášivé rychlosti pozorovat úplavy za lopatkami oběžného kola.  

 

 
Obr. 18 Kontura axiální rychlosti, vstupního rychlostního profilu obvodově středovaného 1D (vlevo) 

nerovnoměrného 2D (vpravo) 

 

Obr. 19 Kontura radiální rychlosti, vstupního rychlostního profilu obvodově středovaného 1D 

(vlevo) nerovnoměrného 2D (vpravo) 

 
Obr. 20  Kontura unášivé rychlosti, vstupního rychlostního profilu obvodově středovaného 1D 

(vlevo) nerovnoměrného 2D (vpravo) 
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Obr. 21  Kontura turbulentní kinetické energie, vstupního rychlostního profilu obvodově 

středovaného 1D (vlevo) nerovnoměrného 2D (vpravo) 

 
Obr. 22  Kontura disipace turbulentní energie, vstupního rychlostního profilu obvodově 

středovaného 1D (vlevo) nerovnoměrného 2D (vpravo) 

Po srovnání těchto profilů je zřejmé, že nerovnoměrný vstupní rychlostní profil (2D) udává 

detailnější informace o rozložení jednotlivých složek rychlostí, kinetické turbulentní energie a 

její disipace. Předpokládá se proto, že výsledky získané pomocí tohoto profilu budou relativně 

přesnější oproti výsledkům z výpočtu s obvodově středovaným rychlostním profilem (1D). 

Výstupní část z domény sací trouby byla předepsána okrajovou podmínkou typu pressure 

outlet. Vířivost na této podmínce byla specifikována pomocí intenzity turbulence rovné 10 %. 

Největší vír, který zde může vzniknout, je roven vepsané kružnici do výstupního průřezu savky 

0,588 m.  

Náboj oběžného kola byl předepsán okrajovou podmínkou typu wall.  Navíc je třeba pro tuto 

podmínku předepsat pohyb, přesněji rotaci. Rotace byla shodná s otáčkami oběžného kola a 

bylo třeba ji zadat v radiánech. Její hodnota je tedy -34,82874 rad/s, přičemž záporné znaménko 

značí, že rotace probíhá proti kladnému směru okolo osy z. 

Všechny ostatní části povrchu domény sací trouby byly označeny podmínkou typu wall, 

která byla již stacionární.  

Vnitřní část, která reprezentuje vyplnění kapalinou má okrajovou podmínku typu interior. 
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6.3.4 Interpolační schémata 

Jelikož je třeba znát hodnoty proměnných, jako složky rychlostí nebo skalární veličiny na 

hranici elementu, musí být z uzlu buňky na tuto hranici interpolovány. Jednotlivá interpolační 

schémata se od sebe odlišují řády přesností a vhodností použití.  Pro prvotní konvergenci 

s dobrou rychlostí výpočtu bylo u hybnostní rovnice a turbulentních rovnic voleno schéma 1st 

order UPWIND, pro tlakový člen potom schéma STANDART. Během těchto nastavení výpočet 

rychle zkonvergoval na nízké hodnoty residuí a mohlo být rovnou přepnuto na 2nd order 

UPWIND u hybnostní i turbulentních rovnic. Pro tlakový člen bylo využito schéma PRESTO! 

To je vhodné pro vysoce zakřivené proudění s velkými gradienty tlaku. Jelikož i po přepnutí 

schémat do druhých řádu přesnosti, konvergovalo řešení rychle a správně, bylo následně u 

momentových a turbulentních rovnic přepnuto na třetí řády přesnosti pomocí 3rdorder MUSCL. 

Tento postup byl využit jednak pro výpočet s modelem turbulence k-ε, tak i u RSM. U RSM 

přibyla ještě jedna proměnná, a to Reynolds Stress, u které bylo jako konečné schéma nastaveno 

2nd order UPWIND. 

 

Výsledná podoba interpolačních schémat pro k-ε je tedy: 

▪ Pressure-Velocity Coupling Scheme – PISO 

▪ Pressure – PRESTO! 

▪ Momentum – Third-Order MUSCL 

▪ Turbulent Kinetic Energy – Third-Order MUSCL 

▪ Turbulent Dissipation Rate – Third-Order MUSCL 

U RSM potom schéma pro interpolaci Reynoldosvých napětí: 

▪ Reynolds Stresses – Second Order Upwind 
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7 Výsledky a srovnání 

V této kapitole budou uvedeny výsledky z výpočtů s využitím Ansys Fluent verze 19,1. 

V tomto CFD řešiči byl výpočet proveden pomocí dvou různých modelů turbulence, k-ε a RSM. 

Tyto modely turbulence byly použity na dvou výpočetních sítích se dvěma odlišnými vstupními 

rychlostními profily. Výsledky z těchto výpočtů byly porovnány se zde, uvedenými výsledky 

z experimentu, provedeném pod projektem Francis-99 na univerzitě NTNU v 

norském Trondheimu.  

7.1 Výsledky z experimentu 

Výstupem z měření, provedeném v roce 2016 pod projektem Francis-99 byl diskrétní soubor 

hodnot tlaků, průtoku, úhlové rychlosti otáčení rotoru apod. Z tohoto souboru byly pro 

porovnání nejprve využity naměřené hodnoty tlaků, ze snímačů DT5 a DT6. Hodnoty byly 

zaznamenávány se vzorkovací frekvencí 5 kHz a to po dobu 5 sekund. Jinými slovy, během 

měření bylo zaznamenáno 25000 hodnot tlaku na každém snímači. Vykreslení těchto bodových 

hodnot tlaku do grafu závislosti tlak-čas ukázalo, že signál má 8 period. Aby bylo možné 

správně porovnat tlakové amplitudy, na které má délka signálu vliv, je třeba zajistit tento počet 

period u experimentu a výpočtů stejný. Následně bylo pomocí Fourierovy transformace, 

popsané v kapitole 5.2, z naměřených hodnot tlaků, získáno frekvenční spektrum signálu ze 

snímačů DT5 a DT6. Výsledky této FFT jsou zobrazeny v grafu 1 a 2. 

  
Graf 1 Frekvenční spektrum tlakového snímače DT5 
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Graf 2 Frekvenční spektrum tlakového snímače DT6 

 

Z grafu 1 a 2 lze odečíst frekvenci rotace vírového copu, přičemž pro oba tlakové snímače 

má stejnou hodnotu 1,526 Hz. Amplituda tlaku u vírového copu je již rozdílná, a to 

nejpravděpodobněji vlivem zahnutí sací trouby, kdy u snímače DT6 má hodnotu 153 Pa a 

snímače DT5 286,4 Pa. U obou grafů 1 i 2 si lze všimnout frekvence 166.3 Hz. Tato hodnota 

představuje lopatkovou frekvenci, kterou lze získat po vynásobení otáčkové frekvence s počtem 

lopatek OK. Další významné “peaky“ náleží interakci rotoru se statorem, odtrhávání proudu, 

frekvenci elektrické sítě apod.  

Rozložení rychlostí (složky axiální a radiální) při experimentu bylo sledováno ve dvou 

měřících úrovních, nazvanými Line1 a Line 2. Poloha těchto dvou měřících úseček je zobrazena 

na Obr. 9. Úseky Line 1 i Line 2 byly rozděleny na 28 bodů a v každém z nich je poté hodnota 

rychlosti zaznamenávána se vzorkovací frekvencí 40 Hz. Celkový čas měření byl 10,025 

s, časový krok 0.025 s a zaznamenáno bylo tedy 401 hodnot. Pro každý z 28 bodů na Line 1 i 

Line 2 bylo tedy naměřeno 401 hodnot rychlostí (axiální i radiální). Po časovém středování, pro 

každý z 28 bodů náležela jedna hodnota axiální a jedna hodnota radiální složky rychlosti. Zde 

je třeba ještě zdůraznit, že kladný směr osy z směřuje vzhůru, tedy k náboji oběžného kola. Při 

vyhodnocování axiální složky rychlosti bude mít tedy tato rychlost záporné znaménko (směr 

proti kladnému směru osy z). V případě, že by došlo ke zpětnému proudění kapaliny zpět 

k náboji oběžného kola, bude mít tato axiální rychlost kladnou hodnotu. 

Z důvodu větší přehlednosti zobrazení výsledků a jejich srovnání s experimentem, byly 

všechny hodnoty rychlostí vykreslovány do grafu závislosti poloměru kužele sací trouby na 

rychlosti. Jelikož x a y souřadnice jednotlivých 28 bodů nebylo možné ihned využít, důvodem 

je odklon měřících úseček Line1 a 2 od osy y o 11°, musely být tyto souřadnice přepočítány na 

hodnoty poloměru pomocí rovnice (7.1) 
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𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2 (7.1) 

 

Poloha a sklon Line 1 a 2 lze nalézt na Obr. 9. Souřadnice z zůstává v rámci jedné měřící úsečky 

nezměněna a vzájemná vzdálenost mezi úsečkami v ose z činí 120 mm. 

 

 
Graf 3 Rozložení axiální rychlosti v závislosti na poloměru, Line1 a Line 2 

 

Graf 3 zobrazuje hodnoty axiální rychlosti v závislosti na poloměru kužele sací trouby 

s počátkem v ose kužele. Rozložení rychlosti po poloměru je v obou měřících úsečkách 

podobného charakteru a ani v jednom případě není zaznamenáváno zpětné proudění zpět 

k náboji oběžného kola. V obou případech je nejnižších rychlostí dosahováno v oblasti pod 

nábojem oběžného kola v ose kužele savky. V těchto místech se vyskytuje již popsané „dead 

water core“, kde může docházet ke zpětnému proudění nebo tvorbě stagnačního bodu. Velikosti 

axiální rychlosti na poloměru R blízkém nule mají sice malou hodnotu, ale k tvorbě stagnačního 

bodu zde nedochází. Ve stejném místě na Line 2 má již kapalina více jak dvojnásobnou rychlost, 

a o tvorbě stagnačního bodu nebo zpětného proudění se také nedá hovořit.   

K zjištění velikosti radiální rychlosti bylo třeba rozložit horizontální rychlost ve směru x a y do 

složky radiální a unášivé. Nejprve bylo nutno zjistit pomocí funkce tangens úhel mezi 

protilehlou (y-novou složkou rychlosti) a přilehlou (x-ovou složkou rychlosti), obě obdržené 

v souborech z CFD nebo experimentu. Dále dle vtahů (7.2) a (7.3) mohla být vyčíslena složka 

radiální a unášivé rychlosti. 
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𝑣𝑟𝑎𝑑 = 𝑣𝑥 ∙ cos 𝜑 + 𝑣𝑦 ∙ sin 𝜑 (7.2) 

 

𝑣𝑢𝑛 = 𝑣𝑥 ∙ sin 𝜑 + 𝑣𝑦 ∙ cos 𝜑 (7.3) 

 

 
Graf 4 Rozložení radiální rychlosti v závislosti na poloměru, Line1 a Line 2 

Graf 4 zobrazuje rozložení velikosti radiální rychlosti na poloměru kužele savky. Obecně je 

radiální složka rychlosti vnášena do rychlostního trojúhelníku v savce kvůli “přitlačení“ 

vodního sloupce ke stěnám sací trouby, ale pouze její malá hodnota. Kvůli této malé hodnotě 

je na rozložení radiální rychlosti snadné zpozorovat jakýkoliv projev nestability. Velké skoky 

v rychlosti jsou pak dány také její malou hodnotu, jelikož takovéto malé hodnoty rychlosti jsou 

obtížně měřitelné. 

 

7.2 Výpočet s použitím modelu turbulence k-ε 

Cílem CFD simulace s použitím modelu turbulence k-ε Realizable bylo dosáhnout třetích 

řádů přesnosti řešení a dostatečně dlouhého záznamu tlaků z obou snímačů DT5 a DT6, a to na 

obou výpočtových sítích s využitím obou vstupních rychlostních profilů. Kontury tlaku 

zobrazené u každé modifikace sítě, vstupní rychlostní podmínky a modelu turbulence mají 

sjednocené rozsahy maximálních a minimálních tlaků, konkrétně max 300 Pa a min -5400 Pa. 
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7.2.1 Tetrahedrální síť 

V případě tetrahedrální sítě, pro obě vstupní rychlostní okrajové podmínky byl výpočet 

zastaven po konvergenci již na druhých řádech přesnosti. Důvodem byly možné problémy 

s konvergencí řešení na třetí řády přesnosti pro daný typ sítě. Rozložení statického tlaku na řezu 

sací troubou zobrazené formou kontur s použitím 1D a 2D rychlostního profilu u této sítě je 

kvůli porovnání zobrazen na Obr. 23.  

  
Obr. 23 Kontura tlaku v řezu sací trouby s použitím modelu turbulence k-ε, tetrahedrální sítě, 1D 

(vlevo) a 2D (vpravo) vstupní rychlostní podmínky 

Oblasti nízkého tlaku, vycházející z náboje oběžného kola, u kontury statického tlaku 

představují průnik vírového copu s rovinou řezu savky XZ. Tlak v těchto oblastech je kvůli 

práci savky, se zvětšující se vzdáleností od náboje oběžného kola, zvyšován a po určité 

vzdálenosti dochází k rozpadu vírového copu. Z naměřených hodnot tlaků byla před využitím 

FFT odečtena střední hodnota z celého naměřeného rozsahu. Tím byla obdržena fluktuační 

složka tlaku. Rychlou Fourierovou Transformací těchto fluktuačních tlakových složek signálu, 

naměřeného pomocí tlakových snímačů umístěných na stěně savky jsou obdrženy následující 

výsledky: 

▪ Frekvence rotace vírového copu pro 1D i 2D vstupní rychlostní profil – 1.706 Hz 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT5 s použitím 

obvodově středované vstupní rychlostní podmínky – 32.37 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT6 s použitím 

obvodově středované vstupní rychlostní podmínky – 53.85 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT5 s nerovnoměrnou 

vstupní rychlostní podmínkou – 40.68 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT6 s použitím 

nerovnoměrné vstupní rychlostní podmínky – 62.74 Pa 

 

Důležité je zmínit, že počet period, ze kterých byla Rychlá Fourierova Transformace počítána,  

byl oproti plánu navýšen na dvojnásobek tedy na 16, a to u všech výpočtových modifikací. 

Důvodem byla vyšší přesnost výsledků a menší rozdíl mezi hodnotami z výpočtu a 

experimentu. 

Obr. 23 představuje porovnání tlakových polí po výpočtu s použitím 1D a 2D vstupní 

rychlostní okrajové podmínky. Na těchto konturách lze pozorovat, že rozložení tlaku po 

výpočtu s 1D a 2D vstupní rychlostní podmínkou se od sebe příliš neliší. V části savky, kde na 

kužel navazuje koleno, lze pozorovat deformaci oblasti nízkého tlaku. V těchto místech dochází 
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k deformaci vírové struktury a dále k postupnému rozpadu vírového copu. Procentuálně je 

frekvence rotace vírového copu získaná výpočtem o přibližně 11 % vyšší než hodnota zjištěná 

při experimentu, a to pro oba vstupní rychlostní profily.  

Rozložení axiální a radiální složky rychlosti s použitím tetrahedrální sítě je zobrazeno na 

Graf 5 a Graf 6.  

 

 
Graf 5 Závislost axiální rychlosti na poloměru Line1 a Line 2 s oběma vstupními rychlostními profily 

a využitím tetrahedrální sítě 

Co se týče rozložení axiální rychlosti mezi 1D a 2D rychlostním profilem, tak lze ze závislostí 

konstatovat, že se tvarem charakteristiky ani velikostmi rychlostí se od sebe příliš neliší a to 

v případě obou měřících úseků. Změna nastává v obou případech, při porovnání Line1 a Line 2 

a také při srovnání s experimentem. V oblasti pod nábojem oběžného kola (v ose potrubí) byla 

vypočtena dokonce kladná hodnota axiální rychlosti. To znamená, že zde dochází ke zpětnému 

proudění vody zpět k náboji oběžného kola, a to v oblasti “dead water core“, přičemž rychlost 

zpětného proudění v ose potrubí je na Line 1 téměř dvojnásobná než u níže položené Line 2. 

Narozdíl od výpočtu se v experimentu žádné zpětné proudění ani stagnační bod nevyskytuje. 

Rozdíl velikostí rychlostí vypočtených pomocí CFD a experimentálně zjištěných je v případě 

Line 1 roven 0.5 m/s a Line 2 potom 0.65 m/s. Přičemž rozdíly ve velikostech rychlostí mezi 

1D a 2D rychlostním profilem jsou v řádech setin. 

V zobrazení závislosti radiální rychlosti na poloměru jsou na první pohled patrny velké 

výkyvy a rozdíly mezi výpočtem a experimentem. Jedná se nicméně o velmi malé hodnoty 
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rychlosti, kde se i malá změna rychlosti projeví velkým rozdílem. V případě výpočtu na Line 2 

si lze všimnout dokonce záporné hodnoty rychlosti.  

 
Graf 6 Závislost Radiální rychlosti na poloměru Line1 a Line 2 s oběma vstupními rychlostními 

profily a využitím tetrahedrální sítě 

 

7.2.2 Hexahedrální síť 

Dalším případem, kdy byl aplikován model turbulence k-ε Realizable je výpočtová síť 

hexahedrální. I v tomto případě byly při výpočtu využity vstupní rychlostní profily 1D neboli 

obvodově středovaný a 2D nerovnoměrný. Rozdílem oproti výpočtu s tetrahedrální sítí byla 

možnost dosáhnout výsledků až třetích řádů přesnosti. Po konvergenci na 2nd order UPWIND 

bylo tedy u několika interpolačních schémat, popsaných v kapitole 6.3.4, přepnuto na Third-

Order MUSCL. Pro vizuální srovnání výsledků, jsou na Obr. 24 uvedeny opět kontury 

statického tlaku pro případ obvodově středovaného a nerovnoměrného vstupního rychlostního 

profilu. Průběhy tlaků zobrazené na tomto obrázku jsou vzájemně velmi podobné, a to nejen 

mezi sebou, ale také s rozložením tlaku po výpočtu s tetrahedrání výpočtovou sítí, uvedené na 

Obr. 23. Frekvence rotace vírového copu má menší hodnotu, než při použití tetra sítě, a to pro 

obě vstupní rychlostní podmínky.  

 

 

 
Obr. 24 Kontura tlaku v řezu sací trouby s použitím modelu turbulence k-epsilon, hexahedrální sítě 

,1D (vlevo) a 2D (vpravo) vstupní rychlostní podmínky  

▪ Frekvence rotace vírového copu pro 1D i 2D vstupní rychlostní profil – 1.584 Hz 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT5 s použitím 

obvodově středované vstupní rychlostní podmínky – 49.23 Pa 
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▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT6 s použitím 

obvodově středované vstupní rychlostní podmínky – 56.03 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT5 s nerovnoměrné 

vstupní rychlostní podmínky – 46.47 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT6 s použitím 

nerovnoměrné vstupní rychlostní podmínky – 55.29 Pa 

 

 

Kvůli menší odchylce od experimentu a tudíž, větší přesnosti výpočtu byl počet period 

z vypočteného průběhu tlaku zdvojnásoben oproti signálu z experimentu na 16 period, stejně 

jako v případě tetrahedrální sítě. Po této úpravě bylo docíleno rozdílu frekvence rotace vírového 

copu pouhé 3.7 % od experimentu.  

 

 

Rozložení axiální a radiální složky rychlosti s použitím tetrahedrální sítě je zobrazeno na 

Graf 7 a Graf 8. 

 

 
Graf 7 Závislost axiální rychlosti na poloměru Line1 a Line 2 s oběma vstupními rychlostními profily 

a využitím hexahedrální sítě 

Využití třetích řádů přesnosti s modelem k-ε a hexa sítí predikuje v případě Line 1 dokonce 

vyšší rychlosti zpětné proudění v ose potrubí než v případě druhých řádů přesnosti s tetra sítí.  

Hodnota axiální rychlosti na Line 1 se s použitím 1D a 2D rychlostního profilu v místě R→0 

liší o zhruba 0.75%. V případě Line 2 je rozdíl mezi axiálními rychlostmi s použitím 1D a 2D 

profilu v bodě R→0 kolem 6%. Graf 7 ukazuje, že v obou případech Line1 i Line 2 dochází ke 

zpětnému proudění kapaliny k náboji oběžného kola. Rozdíl velikostí rychlostí, vypočtených 

pomocí CFD a experimentálně zjištěných, je v případě Line 1 roven 0.6 m/s a Line 2 potom 0.7 

m/s. Přičemž rozdíly ve velikostech rychlostí mezi 1D a 2D rychlostním profilem jsou v řádech 

setin. Ani třetí řády přesnosti výpočtu s využitím modelu turbulence k-ε a hexahedrální sítě tedy 

přesně nepredikují průběh axiální rychlosti v sací troubě. 

  Závislost radiální složky rychlosti na poloměru kužele savky zobrazuje Graf 8. 
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Graf 8 Závislost radiální rychlosti na poloměru Line1 a Line 2 s oběma vstupními rychlostními 

profily a využitím hexahedrální sítě 

Rozložení této rychlosti po průměru savky na dané měřící úsečce je v obou případech Line 1 a 

Line 2 celkovým charakterem podobné. Co se týče rozdílu oproti experimentálně zjištěnému 

průběhu, tak v obou případech lze hovořit o přibližné podobnosti tvaru charakteristiky. Rozdíly 

ve velikosti rychlostí jsou velmi proměnné a pohybují se v řádech 10−1 m/s. 

 

7.3 Výpočet s použitím Reynolds Stress Model turbulence (RSM) 

Výpočty s použitím modelu turbulence k-ε, přinesly výsledky, které se určitým způsobem 

přibližovaly k hodnotám z experimentu, ale odchylky ve velikostí rychlostí a amplitud tlaku  

společně s procentuálními odchylkami frekvencí rotace copu od těchto experimentálních 

hodnot byly v některých případech relativně vysoké. Toto platí hlavně pro případ amplitud 

fluktuačních složek tlaku. Hlavním motivací, pro použití modelu Reynoldsových napětí je jeho 

vhodnost pro úlohy se silně zakřivenými proudnicemi (víry, rotace). Tento model také 

nevyužívá turbulentní viskozitu, čímž má větší potenciál k přesnější predikci proudění a tím 

také lepší přiblížení se k výsledkům z experimentu.  Vyšší přesnost tohoto modelu turbulence 

je ovšem vykoupena vyšším výpočetní náročností a špatnou konvergencí řešení. Navíc na 

nedostatečně kvalitní a jemné síti se může stát, že výsledky s využitím RSM modelu mohou být 

horší než výsledky s modelem k-ε. 

Obr. 25 zobrazuje detailní pohled na konturu statického tlaku na řezu sací troubou, a to při 

použití 1D vstupního rychlostního profilu. Tento průběh statického tlaku je již více odlišný od 

předcházejících kontur s použitím modelu k-ε. V místě kolene savky lze již lépe pozorovat 

rozpad vírového copu, v případě této kontury, jako rozpad nízkotlakých oblastí. Ke změně došlo 

také v hodnotách minimálního tlaku. Oproti modelu k-ε je zde vidět výrazný pokles tlaku pod 

nábojem oběžného kola, který reprezentuje jádro víru. Colorbar uveden na levé straně Obr. 25, 

odpovídá škále tlaku, která byla nastavena také pro všechna předešlá zobrazení tlakových 

kontur. 
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Obr. 25 Kontura tlaku v řezu sací trouby s použitím modelu turbulence k-epsilon, hexahedrální sítě 

a 1D rychlostní podmínkou  

Na Obr. 26 je zachycen detailní pohled na konturu statického tlaku, a to při výpočtu s obvodově 

středovaným vstupním rychlostním profilem. Pod nábojem oběžného kola lze vidět výraznou 

oblast nižšího tlaku, která postupuje dále do kužele sací trouby. V důsledku nárustu tlaku 

vlivem rozšiřujícího se kužele savky, se oblasti nízkého tlaku vytrácí a vírový cop, který je 

těmito oblastmi reprezentován se v určitém bodě začne rozpadat. 

Srovnání polí statického tlaku s použitím 1D a 2D rychlostního profilu lze pozorovat na Obr. 

26. 

 
Obr. 26 Kontura tlaku v řezu sací trouby s použitím RSM modelu turbulence, hexahedrální sítě a 1D 

rychlostní podmínkou (vlevo) a 2D rychlostní podmínky (vpravo) 

▪ Frekvence rotace vírového copu 1D vstupní rychlostní profil je – 1.584 Hz 

 

▪ Frekvence rotace vírového copu pro 2D vstupní rychlostní profil je – 1.523 Hz 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT5 s použitím 

obvodově středované vstupní rychlostní podmínky – 224.3 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT6 s použitím 

obvodově středované vstupní rychlostní podmínky – 138 Pa 
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▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT5 s nerovnoměrné 

vstupní rychlostní podmínky – 108.7 Pa 

 

▪ Amplituda fluktuační složky tlaku naměřená pomocí snímače DT6 s použitím 

nerovnoměrné vstupní rychlostní podmínky – 124.7 Pa 

 

 

Frekvenční spektrum obdržené pomocí FFT z výpočtu s RSM, 1D a 2D rychlostním profilem 

je pro tlakový snímač DT5 a DT6 zobrazeno na Graf 9 a Graf 10. Hranice os grafu jsou 

ponechány v podobném rozmezí, jako v případě experimentu. Tímto je potvrzen předpoklad, 

že frekvenční spektrum bude bez jakýchkoliv jiných peaků, vyjma vírového copu. Tedy dle 

předpokladu, je na obou těchto grafech zaznamenán pouze vírový cop, se svou frekvencí a 

amplitudou. Oproti grafu 1 a 2 zaznamenávajícím frekvenční spektrum z experimentu je 

v tomto případě spektrum ochuzeno o frekvence interakce rotoru se statorem, odtrhávání 

proudu apod.  

 
Graf 9 Frekvenční spektrum vypočtené pomocí RSM s obvodově středovaným vstupním rychlostním 

profilem, pro tlakový snímač DT5 a DT6. 

Při srovnání výpočtu s 1D rychlostním profilem s hodnotami z experimentu je frekvence rotace 

vírového copu vyšší o 3.7% a amplituda tlakových fluktuací je nižší o 27.7% v případě DT 5. 

Amplituda fluktuací na snímači DT6 je pak snížena jen o 10.9%. 

 

 
Graf 10 Frekvenční spektrum vypočtené pomocí RSM s nerovnoměrným vstupním rychlostním 

profilem, pro tlakový snímač DT5 a DT6. 
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Při srovnání s hodnotami z experimentu je frekvence rotace vírového copu z výpočtu 

s použitím nerovnoměrného rychlostního profilu jen o 0.2% nižší. Amplituda tlakových 

fluktuací, vypočtených na snímači DT5 je ale dokonce o 62 % nižší než experimentálně zjištěná 

hodnota. Amplituda fluktuací na snímači DT6 je pak snížena o 22.7%. 

 

Rozložení axiální a radiální složky rychlosti s použitím hexahedrální sítě je zobrazeno na 

Graf 11 a Graf 12. 

 

 
Graf 11 Závislost axiální rychlosti na poloměru Line1 a Line 2 s oběma vstupními rychlostními 

profily a využitím hexahedrální sítě s RSM modelem turbulence 

V případě axiální rychlosti, zobrazené v závislosti na poloměru Graf 11, lze na obou měřících 

úsečkách zpozorovat větší rozdíly v jednotlivých výpočtových modifikacích, než tomu bylo 

v případě modelu turbulence k-ε. Na Line 1, v místě poloměru R→0 je nárust rychlosti 

z výpočtu s 2D profilem 32.9 % oproti 1D rychlostnímu profilu. I v tomto případě je 

predikováno zpětné proudění zpět k náboji oběžného kola, a to ve stejném místě s rychlostí 0.29 

m/s pro 1D profil a 0.38 m/s pro 2D rychlostní profil. Experimentálně zjištěné rychlosti zpětné 

proudění vody k náboji nepotvrdily a hodnota v místě R→0 je -0.14 m/s. Jediným případem, 

kdy bylo dosaženo rychlostní charakteristiky bez zpětného proudění, je vykreslení axiální 

rychlosti na Line 2. I zde je relativně velký rozdíl mezi rychlostmi s oběma modifikacemi 

výpočtu, kde 2D rychlostní profil predikuje o 46.5 % nižší rychlost oproti 1D vstupnímu 

rychlostnímu profilu. Tato vypočtená data jsou v rámci axiálních rychlostí nejblíže 

experimentálním výsledkům, kde rychlost činí -0.48 m/s. Rozdílné jsou tedy hodnoty z výpočtu 

oproti experimentu na Line 2 pro 1D profil o 0.23 m/s (48 %), pro 2D rychlostní profil potom 

o 0.35 m/s (72 %). 
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Graf 12 Závislost radiální rychlosti na poloměru Line1 a Line 2 s oběma vstupními rychlostními 

profily a využitím hexahedrální sítě s RSM modelem turbulence 

Rozložení radiální rychlosti po průměru savky na dané měřící úsečce je v případě Line 1 a na 

ní vypočtených rychlostí tvarově podobné, ovšem část poloměru se zápornými hodnotami 

vykazuje vyšší rozdíly ve vypočtených rychlostech než strana s kladnými hodnotami poloměru.   

Co se týče rozdílu oproti experimentálně zjištěnému průběhu, tak v obou případech lze hovořit 

o přibližné podobnosti tvaru charakteristiky. V případě Line 2 lze přece jen konstatovat větší 

podobnosti mezi experimentem a výpočtem než u Line 1. Rozdíly ve velikostech rychlostí 

experimentu a výpočtech jsou velmi proměnné, ovšem pohybují se v řádech desetin až setin. 

 

 
Obr. 27 Pohled na celý model sací trouby s vykreslením kontury rychlostí na řezech savky a 

zobrazením vírového copu s pomocí Lambda 2-Kritéria 

Obr. 27 zobrazuje pohled na model sací trouby spolu s konturami rychlostí na jednotlivých 

řezech a zobrazení vírového copu pomocí Lambda 2-Kritéria. Tato metoda je pro zobrazení 

jádra víru vhodnější než například vykreslení Isoploch tlaku, jelikož prací savky narůstá tlak i 

v jádru víru a takto vykreslený vírový cop by se postupně vytratil. Lambda 2-Kritérium sestává 

z několika kroků. Nejprve je definován tenzor gradientu rychlostí druhého řádu. Tento tenzor 
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je rozdělen na symetrickou (S) a asymetrickou (Ω) část. Následně jsou pro každý bod 

rychlostního pole určeny tři odpovídající vlastní čísla 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 a to jako součet čtverců těchto 

dvou částí tenzoru gradientu rychlostí 𝑆2 + Ω2. Dále jsou vlastní čísla seřazeny následovně  

𝜆1  ≥  𝜆2 ≥  𝜆3 a bod, v rychlostním poli, je součástí jádra víru pouze tehdy, mají-li nejméně 

dvě tyto vlastní čísla záporné hodnoty 𝜆2 < 0. [19][20] Kontury zde zobrazené slouží pouze k 

přibližnému porovnání rozložení velikostí rychlostí, nicméně na modře zbarvených plochách je 

rychlost blízká 0 m/s, kdyžto na červeně zbarvených plochách je maximální hodnota rychlosti 

okolo 2.6 m/s. Všimnout si lze zvýšení rychlosti v kuželu, kde se vírový cop přibližuje ke stěně 

savky. V těchto oblastech se vlivem vírového copu, při průchodu kolem stěny zužuje prostor 

hlavního toku, a tedy lokálně narůstá rychlost proudění a gradienty rychlosti. Naopak nižších 

rychlostí si lze všimnout zejména v ose kuželu, kde se nachází již zmíněný “dead water core“ 

(oblast zpětného proudění, nebo taky oblast s malou složkou axiální rychlosti). Po jeho hranici 

dochází k rotaci vírového copu.  

Na Obr. 28 lze pozorovat stejný časový okamžik jako na Obr. 27 s tím rozdílem, že kontury 

zobrazují rozložení statického tlaku. Na tomto zobrazení se tedy potvrzuje, že oblastmi nízkého 

tlaku pod nábojem oběžného kola opravdu prochází jádro vírového copu. Zároveň je v oblasti 

mezi stěnou savky a vírovým copem oblast nízkého tlaku, která odpovídá vyšší rychlosti 

zmíněné výše u Obr. 27. 

 
Obr. 28 Pohled na celý model sací trouby s vykreslením kontury statického tlaku na řezech savky a 

zobrazením vírového copu s pomocí Lambda 2-Kritérium 

Obr. 29 a Obr. 30 zobrazují pohled na sací troubu bez veškerých kontur, pouze s vykreslením 

vírového copu a to na Obr. 29 s použitím Reynolds stress model a obvodově středovaného 

rychlostního profilu. Obr. 30 zobrazuje vírový cop s využitím RSM a nerovnoměrného 

rychlostního profilu. V obou případech zvládla metoda Lambda 2-Kritérium hezky vykreslit 

celý vírový cop, s tím, že v zakřivenější části kolene jsou zobrazeny plochy, na kterých hodnota 

vířivosti odpovídala nastavení stejnému, jako pro vírový cop, a to -517.266 𝑠−2 pro 1D 

rychlostní profil.  
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Obr. 29 Boční pohled na celý model sací trouby se zobrazením vírového copu s pomocí Lambda 2-

Kritérium, vypočet s obvodově středovanou vstupní rychlostní podmínkou. 

 

V případě 2D rychlostního profilu byla hodnota pro Lambda 2-Kritérium -692.637. Na Obr. 30 

si lze také všimnout úplavů za lopatkami na vstupu do savky. 

 

 
Obr. 30 Boční pohled na celý model sací trouby se zobrazením vírového copu s pomocí Lambda 2-

Kritérium, vypočet s nerovnoměrnou vstupní rychlostní podmínkou. 
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7.4 Srovnání výsledků 

Pro srovnání výsledků výpočtů a experimentu bylo sledováno několik veličin. Porovnání 

frekvencí rotace vírového copu spolu s amplitudami fluktuačních složek tlaku je zobrazeno na 

grafu 13 pro talkový snímač DT5 a na Graf 14 pro snímač DT6. V případech obou snímačů lze 

konstatovat, že nejlepších výsledků, tedy nejvyššího přiblížení se k experimentu, dosahuje 

RSM. Použití tohoto modelu turbulence s obvodově vystředovaným rychlostním profilem, 

poskytuje hodnoty amplitud fluktuačních složek, které se oproti experimentu liší o 21.7 % u 

snímače DT5 a o 9.8 % na snímači DT6. Naopak nejmenšího rozdílu ve vypočtené a skutečné 

frekvenci rotace copu bylo dosaženo s využitím RSM a nerovnoměrného rychlostního profilu. 

Zde se jedná o rozdíl v řádech tisícin Hz a procentuálně tedy 0.2 %. Překvapujícím výsledkem 

u výpočtu s 2D rychlostním profilem byl relativně velký rozdíl ve vypočtené a skutečné hodnotě 

amplitudy tlakové fluktuace u snímače DT5, kde byla amplituda menší o 62 %. Výpočet 

s modelem turbulence k-ε poskytoval u hexahedrální sítě stejné výsledky frekvence rotace 

copu, jako v případě RSM s 1D profilem. Amplitudy tlakových fluktuací v těchto případech 

poklesly na přibližně 1/6 hodnoty skutečných tlakových amplitud u snímače DT5. U tlakového 

snímače DT6 nebyl tento rozdíl tak velký a nejméně přesné výpočty dosahovaly cca 1/3 

skutečných tlakových fluktuací. Všechny hodnoty frekvencí a tlakových amplitud pro oba 

tlakové snímače uvádí Tabulka 3. 

 

 
Graf 13 Porovnání amplitud tlaku a frekvencí rotace vírového copu DT5 
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Graf 14 Porovnání amplitud tlaku a frekvencí rotace vírového copu DT6 

 

 

Tabulka 3 Výsledné hodnoty frekvencí rotace vírového copu a amplitud tlakových fluktuací pro 

snímač DT5 a DT6  
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DT5 
Frekvence  Amplituda  DT6 Frekvence  Amplituda  

[Hz] [Pa]   [Hz] [Pa] 
RSM 1D 1.584 224.3 RSM 1D 1.584 138 
RSM 2D 1.523 108.7 RSM 2D 1.523 124.7 
experiment 1.526 286.4 experiment 1.526 153 
k-ε hexa 1D 1.584 49.23 k-ε hexa 1D 1.584 56.03 
k-ε hexa 2D 1.584 46.47 k-ε hexa 2D 1.584 55.29 
k-ε tetra 1D 1.706 32.37 k-ε tetra 1D 1.706 53.85 
k-ε tetra 2D 1.706 40.68 k-ε tetra 2D 1.706 62.74 
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Při vykreslení závislosti axiální rychlosti na poloměru kužele sací trouby na Line 1 bylo 

dosaženo výsledků, zobrazených viz Graf 15. Z tohoto grafu lze konstatovat, že využití modelu 

Reynoldsových napětí poskytuje, ze zvolených modelů turbulence, nejpřesnější výsledky, které 

se nejvíce přibližují k experimentálním hodnotám. Všechny výpočty v tomto případě predikují, 

v oblasti blízké ose savky, zpětné proudění k náboji oběžného kola, přičemž hodnoty 

z experimentu zpětné proudění nepotvrdily. Rozložení axiální rychlosti v případě každého 

modelu turbulence a každého rychlostního profilu jsou velmi podobné a liší se v zásadě pouze 

ve velikostech rychlostí. Graf 16 zobrazuje axiální složku rychlosti zaznamenanou na Line 2. 

Na této závislosti lze již pozorovat značný rozdíl mezi výpočty s k-ε a RSM. Nejenže Model 

Reynoldsových Napětí nepredikuje zpětné proudění v oblasti osy savky, také se hodnotami 

rychlosti přibližuje k experimentu nejblíže z obou zvolených výpočtových modelů. Konkrétně 

je experimentu nejblíže výpočet RSM s 1D rychlostní profilem, přičemž hodnota, o kterou se 

rychlosti liší je 0.23 m/s. RSM s 2D rychlostním profilem se liší o 0.35 m/s. Nejbližší hodnota 

rychlosti z výpočtu s modelem k-ε nabývá hodnoty 0.16 m/s, kde podle kladného znaménka 

nastává zpětné proudění a velikost změny rychlosti oproti experimentu je 0.64 m/s. V obou 

případech Line 1 i Line 2 si lze všimnout nesymetrického průběhu axiální rychlosti, kde 

rychlosti na kladné straně poloměru vykazují nižší hodnoty rychlosti, než ty na záporné straně 

poloměru. Toto je pravděpodobně způsobeno přítomností kolene v savce. 

Graf 16 a Graf 18 vykreslují hodnoty radiální rychlosti na poloměru kužele savky pro Line 

1 a Line 2. Již z vertikální osy lze konstatovat, že radiální rychlost je řádově menší než axiální 

i unášivá složka rychlosti. Díky těmto malým hodnotám je i její správné určení poměrně složité 

a přiblížení se k experimentálním hodnotám obtížné. Výpočtové charakteristiky vykreslené do 

Graf 16 zobrazují porovnání vypočtené radiální rychlosti k experimentu. V tomto případě jsou 

tvary vypočtených charakteristik poměrně rozdílné oproti experimentu, je ale třeba také 

uvažovat již zmíněné malé hodnoty těchto rychlostí. Ty jsou ovlivněny projevem nestabilit 

v toku v savce, které tyto rychlosti narušují. Na měřícím úseku Line 1 se nejblíže tvaru 

skutečného průběhu radiální rychlosti zdá být výpočet s využitím tetrahedrální sítě a modelu k-

ε a to pro oba rychlostní profily. Poměrně velký rozdíl oproti experimentu je zaznamenán 

s RSM, hlavně tedy pro 1D profil. Měřící úsek Line 2 je na tom, co se týče podobnosti 

charakteristik z výpočtu a experimentu, lépe. V tomto případě lze taktéž těžko rozhodnout, 

který z průběhů radiální rychlosti má k experimentu nejblíže. V záporných hodnotách poloměru 

se ke správnému řešení nejvíce přibližuje výpočet s 1D rychlostní profilem a tetrahedrální sítí, 

nicméně po překročení poloviny měřícího úseku do kladných hodnot poloměru, tento průběh 

prudce klesá a nahrazuje průběh radiální rychlosti z experimentu nejhůře.  Pro všechny 

modifikace výsledků z výpočtů, na měřících úsecích Line 1 a Line 2 platí, že se rozdíl rychlostí 

oproti experimentálním hodnotám pohybuje v rozmezí desetin až setin.  
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Graf 15 Porovnání axiálních složek rychlostí na Line 1 

 

 
Graf 16 Porovnání radiálních složek rychlostí na Line 1 
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Graf 17 Porovnání axiálních složek rychlostí na Line 2 

 
Graf 18 Porovnání radiálních složek rychlostí na Line 2 
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8 Závěr a diskuze 

Cílem této práce byla simulace vírové struktury v sací troubě Francisovy turbíny, při pod-

optimálním provozu, známa jako spirální vírový cop. Vlivem tohoto vírového útvaru vznikají 

v sací troubě tlakové pulzace a rázy, které mohou vážně mechanicky poškodit celé soustrojí 

turbíny. Toto je jeden z důvodů, proč se simulace vírových struktur a jejich dynamických 

účinků na soustrojí, pomocí CFD řešičů, provádí. Základním způsobem, jak simulovat proudění 

v sací troubě a odhalit nebezpečné provozní stavy je simulace proudění v celé doméně 

turbínového soustrojí. Výpočet tedy zahrnuje spirálu, rozváděcí kolo, rotor turbíny a savku. 

Tento způsob výpočtu je samozřejmě k odhalení kompletních interakcí tekutiny s kapalinou, 

odtrhávání proudu, zavíření a ostatních jevů nejvhodnější, ovšem je vykoupen obrovskými 

výpočetními a časovými nároky. Z tohoto důvodu je vhodné nahradit modelové prvky, jako je 

zmíněná spirála, rozvaděč a oběžné kolo, rychlostní okrajovou podmínkouna vstupu do sací 

trouby. Základním profilem, který byl pro tyto účely použit je obvodově středovaný rychlostní 

profil, v této práci nazvaný 1D. Tento profil je tvořen soustřednými kružnicemi, kterých je 

v případě této práce 200. Každá tato kružnice má potom svou vlastní hodnotu rychlosti, která 

platí pro celý její obvod. Hodnoty rychlosti jsou potom zadávány na čáru poloměrů těchto 

soustředných kružnic. Druhým způsobem, jakým lze zadat rychlosti na vstupu do savky je 

nerovnoměrným vstupním rychlostní profil, v této práci nazvaný 2D. Hodnoty rychlostí mají 

na vstupní ploše do savky svoji x a y souřadnici, nejedná se tedy již o soustředné kružnice. Díky 

tomu, lze na nerovnoměrném rychlostním profilu pozorovat geometrický vliv lopatek oběžného 

kola na proud kapaliny, ve formě úplavů za těmito lopatkami. Oba typy rychlostních profilů lze 

získat ať už pomocí CFD simulace, nebo experimentálním způsobem pomocí LDV či PIV. 

V rámci experimentu první typ rychlostního profilu (1D) odpovídá časově střednímu záznamu, 

kdežto pro druhý typ (2D) je potřeba provést fázové středování s otáčkami oběžného kola. V 

případě CFD je výše zmíněná analogie obdobná.  

Jelikož oba typy použitých rychlostních profilů vychází z jiné předešlé simulace, je přesnost 

dat, dodaných tímto profilem, závislá na přesnosti předešlého výpočtu.  

Model sací trouby spolu s hodnotami naměřenými při experimentu, byly poskytnuty 

Univerzitou NTNU pod projektem Francis-99 v norském Trondheimu.  

Další vliv na přesnost simulace, který byl posuzován je výpočetní síť. Pro potřeby této práce 

byly vytvořeny dvě výpočtové sítě. Ty byly tvořeny tak, aby splňovaly kvalitativní podmínky 

pro výpočet a zároveň neměly přesáhnout limit počtu elementů daných studentskou verzí 

Ansys. Čistě tetrahedrální síť vytvořená v programu Ansys Meshing obsahuje přibližně půl 

milionem tetra elementů a k podchycení mezní vrstvy byla využita funkce Inflace. Výpočtová 

síť vyplněna pouze hexahedrálními prvky byla vytvořena v programu Ansys ICEM, vyplněna 

je cca 509 tisíci prvky a k podchycení mezní vrstvy, zde funkci Inflace nahradila klasická 

dekompozice s huštěním sítě ke stěnám.  

V neposlední řadě byl porovnáván vliv modelu turbulence, přičemž pro výpočty v této práci 

byly využity dva typy. Prvním z těchto modelů turbulence Realizable k-ε byl použit na obou 

vytvořených výpočtových sítích, a to v případě tetra sítě do druhých řádů přesnosti. U 

hexahedrální sítě bylo po konvergenci řešení na druhých řádech přesnosti přepnuto dále na 

Third-Order MUSCL. Jakmile bylo dosaženo konvergence řešení i pro tento řád přesnosti, bylo 

pouze u hexahedrální sítě přistoupeno na druhý model turbulence Reynoldsových Napětí. 

Využitím tohoto modelu byla snaha o větší zpřesnění výpočtů a vhodnosti pro úlohy se silně 

zakřivenými proudnicemi. Tyto jeho výhody byly ale vykoupeny špatnou konvergencí a 

nárustem času výpočtu.  
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V rámci této práce bylo tedy vypočteno několik úloh, v nichž se měnil vstupní rychlostní 

profil, zvolená výpočtová síť a model turbulence.  

První zkoumanou veličinou byla frekvence rotace vírového copu. K její zjištění bylo využito 

dvojce měřících bodů, umístěných na stěně sací trouby, zde nazvány DT5 a DT6. V těchto 

bodech byl sledován a zaznamenáván průběh tlaku v závislosti na čase. Pomocí FFT byl signál 

z těchto tlakových snímačů převeden na frekvenční spektrum. Zde je třeba poznamenat, že 

frekvenční spektrum z výpočtů, porovnané s experimentem, vykazovalo rozdíly. Proti 

experimentu bylo frekvenční spektrum z výpočtů ochuzeno o veškeré frekvence související 

s odtrháváním proudu v oběžném kole, interakcí statoru s rotorem a lopatkovou frekvenci. 

Důvodem je fakt, že při výpočtu nebylo využito spirály, rozvaděče ani oběžného kola, které by 

tyto jevy do frekvenčního spektra zanášely. Při srovnání vypočtených frekvencí 

s experimentem byly obdrženy tyto výsledky. Nejlepší shody CFD výpočtu s experimentem 

dosáhl model RSM s využitím 2D rychlostního profilu. Tento výpočet poskytl frekvenci lišící 

se pouze o 0.2 %. Naopak nejméně přesná predikce frekvence byla zaznamenána pomocí 

modelu k-ε použitého na tetrahedrální výpočtové síti. Tímto způsobem vypočtená frekvence 

byla o 10.6 % vyšší oproti experimentu. Frekvence rotace vírového copu se mezi tlakovými 

snímači u jednotlivých výpočtových modifikacích nelišily. Zároveň tato frekvence nabývala u 

jednotlivých výpočtových dvojic, vždy pro 1D a 2D, stejných hodnot. Jedinou výjimkou byl 

výpočet s použitím RSM a 2D profilu, kde frekvence odpovídala výpočtu s použitím k-ε a hexa 

sítě. 

Při porovnávání vypočtených tlakových amplitud s experimentem bylo dosaženo těchto 

výsledků. Největší shody výpočtu s experimentem na tlakovém snímači DT5 bylo dosaženo 

v případě RSM s 1D rychlostním profilem. Amplituda vypočtená tímto modelem turbulence 

byla o 21.7 % nižší oproti experimentu. Nejmenší shoda byla zaznamenána s využitím modelu 

k-ε a 1D profilem. Maximální hodnota tlaku z výpočtu zde byla snížena o 88.7 %. Na tlakovém 

snímači DT6 bylo opět nejvyšší shody dosaženo s modelem RSM a 1D rychlostním profilem. 

V tomto případě byla hodnota amplitudy u výpočtu snížena o 9.8 %. Nejmenší shody bylo 

dosaženo opět při použití modelu k-ε s 1D rychlostním profilem, kde byla tlaková amplituda 

snížena o 64.8 % oproti experimentu. Obecně byly na tlakovém snímači DT6 naměřeny nižší 

hodnoty amplitud talkových fluktuací. Toto bylo s největší pravděpodobností způsobeno 

polohou snímače, který je natočen oproti snímači DT5 blíže k zakřivenější části kolene sací 

trouby.  

Vyhodnocení rozložení rychlostí bylo provedeno na dvou měřících úsečkách, které byly 

v této práci, stejně jako v experimentu, pojmenovány Line 1 a Line 2. Experimentálně bylo na 

obou těchto měřících úsecích pomocí metody PIV získáno 28 hodnot rychlosti, rozložených na 

axiální a radiální složky. Porovnáním těchto složek s výpočtem bylo dosaženo těchto výsledků. 

Experimentálně zjištěná axiální složka rychlosti na Line 1 nepredikovala žádné zpětné 

proudění, ale pouze nižší hodnoty rychlosti v oblasti okolo osy savky. Tato oblast proudění je 

označována jako “dead water core“. Naopak vyšší rychlosti byly zaznamenány až od druhé 

poloviny poloměru, mimo oblast “dead water core“. Nejvyššího přiblížení se vypočtu axiální 

rychlosti k experimentu na Line 1 bylo dosaženo s použitím modelu turbulence RSM a 1D 

rychlostního profilu. Tato složka rychlosti z výpočtu v bodě R→0, ve kterém je rozdíl oproti 

experimentu největší, se lišila o hodnotu 0.42 m/s, přičemž vypočtená rychlost nabývala 

kladných hodnot. To znamená, že u výpočtu uvnitř oblasti “dead water core“ dochází ke 

zpětnému proudění. Nejméně přesný výpočet, tedy největšího rozdílu v bodě R→0 proti 

experimentu, bylo dosaženo s využitím modelu k-ε a hexahedárlní sítě, shodně 1D s 2D 

profilem. V případě radiální složky rychlosti bylo posouzení nejpřesnějšího výpočtu obtížné, 
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jelikož se tato složka, ve všech výpočtových modifikacích s poloměrem výrazně měnila. 

Výpočet, který průběh této experimentálně zjištěné rychlosti následoval nejlépe byl model k-ε 

s tetrahedrální sítí, téměř shodně s 1D a 2D profilem. Naopak největší rozdíl oproti experimentu 

byl zaznamenán s využitím modelu RSM a 1D rychlostního profilu. Obecně je charakter těchto 

vypočtených radiálních rychlostí podobný, s výjimkou modelu RSM pro oba rychlostní profily. 

Výpočet axiálních rychlostí na Line 2 s využitím všech výpočtových modifikací měl tyto 

následující výsledky. Nejlepší shody výpočtu s experimentem bylo dosaženo s modelem 

turbulence RSM a obou rychlostních profilů. Jako jediné dva případy simulace, nepredikovaly 

tyto výpočty zpětné proudění v oblasti “dead water core“. Jejich přiblížení se k experimentu je 

tedy v tomto případě nejvyšší, kde model RSM s 1D profilem predikoval o 0.23 m/s nižší a 

model RSM s 2D profilem o 0.35 m/s taktéž nižší axiální rychlost. Nejméně přesných výsledků 

bylo dosaženo opět s využitím modelu turbulence k-ε s 2D profilem a hexahedrální sítí. 

Hodnota rychlosti zde měla kladné znaménko, tedy docházelo zde ke zpětnému proudění 

s rychlostí 0.22 m/s směrem k náboji oběžného kola. Při rozložení radiální rychlosti na Line 2 

bylo opět obtížné rozhodnout, která modifikace výpočtu dokázala experimentální průběh 

rychlosti predikovat nejlépe. Důvodem jsou opět skokové změny radiální rychlosti 

s poloměrem. Zde ve značné části záporného poloměru výpočet věrně následuje tvar závislosti 

z experimentu. V této oblasti se nejvíce experimentu přibližoval výpočet s modelem turbulence 

k-ε, tetra sítí a 1D rychlostním profilem. V kladné části poloměru se začínaly vypočtené 

charakteristiky opět lišit a nejblíže k experimentu byl výpočet s modelem k-ε, tetra sítí a 2D 

rychlostním profilem.  

Shrnutím všech těchto výsledků je dosaženo závěru, že za za výše uvedených předpokladů 

nedošlo k absolutní shodě výpočtu s experimentem. Nejlepší shody s experimentem, bylo 

dosaženo s využitím Modelu Reynoldsových napětí s obvodově středovaným rychlostním 

profilem. Naopak, překvapivě pouze v jednom zkoumaném parametru (frekvenci rotace 

vírového copu) dosahoval Model Reynoldsových napětí s nerovnoměrným rychlostním 

profilem nejlepších výsledků.  

Všechny tyto výpočty byly prováděny na studentské verzi Ansys a byly tedy omezeny 

počtem elementů výpočetní sítě do 512k buňěk, repsektive uzlů. Dá se předpokládat, že výpočet 

s řádově vyšším počtem elementů sítě bude poskytovat přesnější výsledky, a tudíž i větší 

přiblížení se k experimentu. Dalším faktorem, který mohl porovnání experimentu a výpočtu 

ovlivnit je přesnost experimentálně zjištěných dat a CFD výpočtu sloužícího k určení vstupní 

okrajové podmínky. Pro budoucí detailnější porovnání by bylo třeba počítat s nejistotami 

měření, které pro tuto práci nebyly k dispozici.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Značka             Název veličiny        Jednotka 

Q     Průtok      m3/s 

Qopt    Optimální průtok    m3/s 

c     Absolutní rychlost    m/s 

w     Relativní rychlost    m/s 

u     Unášivá rychlost    m/s 

g     Gravitační zrychlení    m/𝑠2 

H     Spád       m 

𝛼     Corriolisovo číslo    1 

𝜎     Thomův kavitační součinitel   1 

𝜌     Hustota     kg/m3  

S     Průřez savky     m2 

l     Délka kužele savky    m 

D     Průměr savky     m 

R     Poloměr savky    m 

p     Tlak      Pa 

�̅�     Středovaná hodnota tlaku   Pa 

𝑝′     Fluktuační hodnota tlaku   Pa 

T     Čas      s 

T     Čas (integrační mez)    s 

𝜈     Kinematická viskozita   m2/s 

v     Okamžitá rychlost    m/s 

𝑣′     Fluktuační složka rychlosti   m/s 

�̅�     Středovaná složka rychlosti   m/s 

𝜈𝑡     Turbulentní kinematická viskozita  m2/s 

𝜇𝑡     Turbulentní dynamická viskozita  Pa∙ 𝑠 

𝜏𝑡𝑖𝑗     Tenzor turbulentních napětí   Pa 

k     Turbulentní kinetická energie  m2 ∙ s−2 

휀     Disipace turbulentní kinetické energie m2 ∙ s−3 

𝑣𝑟𝑎𝑑    Radiální složka rychlosti   m/s 

𝑣𝑢𝑛     Unášivá složka rychlosti   m/s 

𝑐𝑡     Unášivá složka absolutní rychlosti  m/s 

𝑐𝑚     Meridiální složka absolutní rychlosti  m/s 

y+     Bezrozměrná vzdálenost   1 
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