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 ÚVOD 
 

Jedním z nejnebezpečnějších jevů ve vědním oboru aeroelasticita je 
flutter lopatek. Jedná se o samobuzené a udržitelné oscilace lopatek, které 
nastanou při jisté rychlosti proudění tekutiny. Tento jev je charakterizován 
rychlým zvýšením amplitud kmitů, což vede v krátkém čase k náhlé poruše 
systému, možným katastrofálním následkům či významnému snížení jeho 
životnosti. 

Při vývoji turbostroje je proto nezbytné stanovit kritické provozní 
podmínky na výskyt flutteru (neboli meze aerodynamické stability) s 
přihlédnutím ke strukturálním či technologickým faktorům. To se týká 
zejména moderních lopatek, které mají tendenci být štíhlejšími a tedy 
náchylnějšími na flutter. Jedná se tak o špičkové profily lopatek koncových 
stupňů u parních turbín a lopatky prvních stupňů u kompresorů. 

Základním krokem je správná volba dostupné metody pro stanovení 
nestacionárního aerodynamického zatížení (síly a momenty) působícího na 
lopatky kmitající v proudu tekutiny. Moderní numerické metody (CFD) 
umožňují řešení tohoto problému pomocí různých 3D modelů. Přímé řešení 
nestacionárních Navier - Stokesových rovnic při zohlednění viskozity 
proudícího plynu však v praxi vyžaduje extrémně velké výpočetní zdroje. 
Použití modelů turbulence výrazně snižuje požadavky na výpočetní 
techniku, ale aplikované modely musí být validovány s experimentálními 
daty. Dalším způsobem stanovení odolnosti lopatek proti kmitání jsou 
zkoušky turbín v plném měřítku, ale ty jsou extrémně náročné, pracné, drahé 
a zahrnují riziko poškození. Vhodným přístupem jak stanovit nestacionární 
aerodynamická zatížení lopatek je tak využití laboratorních zkoušek na 
příslušných modelech a poté vytyčit meze aerodynamické stability. 

Cílem této práce je popsat metodiku experimentálního určení 
nestacionárních aerodynamických zatížení působících na lopatky kmitající v 
přímé lopatkové kaskádě. 
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1  AERODYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ NA KMITAJÍCÍ LOPATKY V PROUDU 
TEKUTINY 

 
 

1.1 Stručný popis metod pro studium subsonického flutteru 
lopatkových strojů 

 
Současné metody pro analýzu podzvukového kmitání lopatek lze 

rozdělit do tří skupin:  

 statistické metody založené na analýze výsledků zkoušek 
motoru v podmínkách in situ,  

 výpočetní metody založené na analytických a numerických 
řešeních Eulerových a Navier - Stokesových rovnic pomocí 
různých modelů turbulence,  

 a výpočetně – experimentální metody, kdy se při výpočtu mezí 
aerodynamické stability používají experimentálně nestacionární 
aerodynamické charakteristiky kaskád profilů lopatek. 
 

Podívejme se na hlavní charakteristiky výše uvedených skupin metod 
pro hodnocení aerodynamické stability lopatek rotoru, z nichž každá má na 
základě zvolených předpokladů a přijatých předpokladů určité meze 
použitelnosti, a tedy i přesnost při určování výskytu subsonického flutteru 
lopatek. 

Statistické metody. Tyto metody jsou založeny na datech získaných 
během zkoušení turbostrojů v podmínkách daného provozu. Za tímto 
účelem jsou v každém režimu provozu zafixovány buď jeden parametr (úhel 
náběhu) nebo více parametrů (frekvence vibrací, úhel náběhu, Machovo 
číslo atd.), které nejvíce ovlivňují aerodynamickou nestabilitu lopatek. 
Statistické údaje získané tímto přístupem nám umožňují konstruovat 
empirické meze flutteru. Je třeba poznamenat, že taková data jsou obvykle 
získána ze zkoušek, jejichž účelem je primárně určit aerodynamické 
vlastnosti turbostrojů a ne přímo studium flutteru. Tyto metody jsou nejúplněji 
představeny v dílech E. K. Armstrong a R. E. Stevenson [1], A. V. Srinivasan 
[2] a A. A. Khorikov [3]. Jejich hlavním rysem je to, že je lze použít ke 
stanovení flutteru lopatkových řad pouze s podobnou konstrukcí a při 
podobných režimech proudění. 

Výpočtové metody. Tyto metody, které byly vyvinuty v mnoha pracích, 
zejména [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Jsou založeny na numerickém stanovení 
nestacionárního aerodynamického zatížení působícího na lopatky oběžného 
kola v proudu tekutiny a tedy způsobu jeho modelování. Řešení tohoto 
problému vyžaduje velké výpočetní zdroje a jeho výsledky se obecně shodují 
s experimentem při malých amplitudách kmitání lopatek a režimech 
kontinuálního toku. 
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Výpočtově - experimentální metody. Jak bylo uvedeno výše, výchozím 
bodem při použití uvažovaných metod je experimentální stanovení 
nestacionárních aerodynamických zatížení působících na obtékané tělesa 
kmitající v proudu tekutiny. Zpočátku byl tento přístup používán ke studiu 
flutteru křídla letadla (viz například [13, 14]). Ke studiu flutteru rotorových 
lopatek však tento postup nemůže být použit, protože nezohledňuje 
aerodynamickou vazbu lopatkového kola [15]. Proto byly postupem času 
vyvinuty další metody založené na dopředu známém (nejčastěji 
odměřeném) aerodynamickém zatížení kmitajících lopatek v proudu 
tekutiny. Jedná se o zejména o techniky zahrnující: 

 aerodynamické tlumení vibrací profilu [16, 17]; 

 rozložení nestacionárních tlaků na povrch profilu [18, 19]; 

 přímé tensodynamometrické měření [20, 21 ]; 

 elektromagnetické budiče [21, 22]. 
Nevýhodou těchto historických experimentálních technik je to, že 

umožňují měřit nestacionární aerodynamickou sílu LA a (nebo) 
aerodynamický moment MA pouze při čistě translačním pohybu y nebo při 

čistě rotačním pohybu , což vždy neodpovídá skutečným vibračním 
režimům reálných lopatek. Tato okolnost vedla k vývoji metod a 
experimentálních zařízení pro stanovení nestacionárního aerodynamického 

zatížení lopatkových profilů při libovolné kombinaci pohybů y a . Takové 
zařízení bylo postupem času vybudováno na KKE/ZČU a úspěšně 
odzkoušeno (i v rámci tohoto projektu).  
 

Při studiu vibrací lopatkových řad pomocí experimentálního modelu je 
nutné, aby model přiměřeně odrážel geometrické, setrvačné, elastické a 
disipativní vlastnosti díla, jakož i charakter proudění tekutiny v 
mezilopatkových kanálech [23, 24, 25]. Model aerodynamických zatížení QAТ  
působících na lopatky kmitající v proudu má obecně jednu konstantní část 
QAС a dvě nestacionární složky QA a QAD. Vliv konstantní složky QAС 
aerodynamických zatížení, který se projevuje statickou deformací lopatek, je 
zpravidla zanedbatelný. První část nestacionárního aerodynamického 
zatížení QA je způsobena kmitáním lopatek a druhá QAD je způsobena 
nerovnoměrností vstupujícího toku, interakcí listů statoru a rotoru. Vzhledem 
k tomu, že v praxi lze určit podmínky výskytu chvění lopatek, můžeme se 
omezit na řešení lineárního problému dynamické stability pro malé počáteční 
poruchy a vzít v úvahu pouze první z uvedených nestacionárních složek 
aerodynamického zatížení, konkrétně QA způsobené kmitáním lopatek. 

V souladu s principy modelování procesů v turbostrojích uvedených v 

[26] a na základě  - věty teorie rozměrů, bezrozměrné zatížení  může 

být vyjádřeno jako funkční závislost tětivy b, průměru věnce D, obvodové a 
absolutní rychlosti u a c ve formě rovnice (1.1)  

AQ
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 PrFrkReMKcuDbQQ AA ,,,,,,/,/ . (1.1) 

 
Ve funkční závislosti (1.1)  se používají následující kritéria podobnosti: 
 

  redukovaná frekvence vibrací  
VbK / ; (1.2) 

 

 Machovo číslo  
aVM / ; (1.3) 

 

 Reynoldsovo číslo  
 / abMRe ; (1.4) 

 

 Froudeho číslo  

gDVFr  /2 ; (1.5) 

 

 Prandlovo číslo  

gpcPr  / ; (1.6) 

 

 adiabatický exponent 

vp cck / . (1.7) 

 

Ve výrazech (1.2) – (1.7) jsou zavedena následující označení:  je 
kruhová frekvence buzení kmitů (provozní frekvence buzení); V je relativní 

rychlost vstupního proudu; a je rychlost zvuku v nabíhajícím toku;  je 

hustota volného proudu;  je koeficient dynamické viskozity; ср, сV jsou 
koeficienty měrné tepelné kapacity tekutiny při konstantním tlaku a objemu; 
g je zrychlení gravitace a D je charakteristický rozměr. 

Jak je správně uvedeno v [26], kritéria podobnosti (1.2) – (1.7) jsou pro 
praxi poměrně těžkopádná. Kromě toho se experimentální studie zpravidla 
provádějí na modelech, jejichž měřítko se nerovná jedničce, a tedy je téměř 
nemožné dosáhnout úplné podobnosti. Proto v [27] je ukázáno na základě 
analýzy procesů, které jsou charakteristické pro skutečné stroje, že při 
modelování aerodynamiky řady lopatek lze některá z uvedených kritérií 
podobnosti ignorovat, konkrétně: 

- Froudeho číslo Fr (1.5), protože vliv gravitačních sil je u 
uvažovaných turbostrojů obvykle malý; 

- Reynoldsovo číslo Re (1.4), protože v praktických úlohách jsou 
parametry popisující chování proudění víceméně konstantní v širokém 
rozmezí vyšších hodnot Re. Například pro lopatky kompresoru [28] platí 
vztah (1.4). 
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 55 102105,1  minReRe . (1.8) 

 
Lze dále podotknout, že Prandtlovo číslo Pr (1.6) a adiabatický 

exponent k (1.7) uvažované pro nejčastější pracovní média tj. vzduch a 
vodní pára se nepatrně liší a v praxi se tento rozdíl zanedbává. 

 
S ohledem na výše uvedené zjednodušující předpoklady závisí 

nestacionární aerodynamické zatížení QА pouze na třech kritériích 
podobnosti, jmenovitě:  

 redukovaná frekvence K, 

 Machovo číslo M a  

 poměr obvodové a absolutní rychlosti u/c, který určuje pracovní 
režim turbostroje a je vázán s úhlem náběhu i.  

 
V důsledku toho lze funkční závislost (1.1) reprezentovat ve formě (1.1) 

 

 MKiQQ AA ,, . (1.9) 

 
Dále je třeba mít na paměti, že u Machova čísla 
 

М < 0,5 (1.10) 

 
je vliv stlačitelnosti plynu malý a závislost na M může být také ignorována 
[29]. Zde je třeba poznamenat, že účinek stlačitelnosti plynu při malých 
hodnotách Strouhalova čísla, kdy je hypotéza stacionarity platná, lze 
korigovat pomocí dle Prandtlovo - Glauertovy korekce [30]. 
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1.2 Model řady lopatek s působením aerodynamických zatížení 
  
Na Obr. 1.1 uveden příklad lopatkového kola s naznačeným válcovým 

řezem, který lze pro další postupy rozvinout například do formy lopatkové 
kaskády. To je obvyklým řešením pro zjednodušující experimentální 
vyšetřování flutteru lopatkové řady.  

 

Obr. 1.1 - Příklad lopatkového kola. 
 

S ohledem na výše uvedené předpoklady lze rovnice kmitání modelu 
lopatkového kola znázornit ve formě matice jako rovnici (1.11) [6], 

 
          AQwKwCwM    (1.12) 

 
kde [M], [C], [K] jsou matice setrvačných, disipativních a elastických 

charakteristik systému; [QА] - matice nestacionárních aerodynamických 
zatížení působících na lopatky; {w} - vektor souřadnic popisující pohyb 
systému. 

Řešení rovnice (1.12) bude hledáno ve formě 
 

    tpeww ~

0 , 
(1.13) 

 
kde {w0} je sloupcový vektor amplitud posunu; jp   /~  představuje 

komplexní vlastní čísla;  je tlumící faktor, jehož znaménko určuje přítomnost 

( <0) nebo nepřítomnost ( > 0) kmitání; j je imaginární jednotka. 
Amplitudy posunutí w0 jsou uvedeny jako komplexní a berou v úvahu 

fázové posuny mezi pohyby sousedních lopatek. Důvodem je skutečnost, že 
lopatky zpravidla provádějí složité pohyby, které představují kombinace 
translačních a úhlových pohybů. Je však třeba mít na paměti, že 
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aerodynamické zatížení je obvykle určováno harmonickými vibracemi 

lopatek. Proto řešení rovnice (1.12) platí pouze do meze stability ( = 0) a 
mimo ni pouze kvalitativně odráží hlavní vlastnosti studovaného jevu. 

Po dosazení předpokládaného řešení (1.13) do rovnice (1.12) a 
podělení rozměrovým faktorem aerodynamického zatížení (síly a momenty) 
získáme následující rovnici kmitání modelu řady lopatek v bezrozměrném 
tvaru: 

 

          Abb
m

b QwKCawCpjwMp
Ne









 000

2 ~~1




. (1.14) 

 

Tady  bM ,  bC ,  bK  jsou matice bezrozměrných setrvačných, disipativních 

a elastických charakteristik systému;  AQ  - matice bezrozměrných 

koeficientů aerodynamického zatížení, která obecně závisí na kritériích 
podobnosti stanovených ve funkční závislosti (1.1) a vektor – sloupec  0w  

bezrozměrných amplitud pohybů (úhlové jsou vyjádřeny v radiánech a 
translační jsou uvedeny do bezrozměrného tvaru dělením velikosti tětivy); 

2

1

K
Ne

b





 - Newtonovo číslo; 

2V

E
Ca


  - Cauchyovo číslo; E - modul 

pružnosti 1. druhu (Young) materiálu lopatek; b  je hustota materiálu 

lopatek. 

Bezrozměrná matice tuhostí  bK  obsahuje prvky charakterizující 

smykové deformace na fázi poměru G/E, kde G je modul pružnosti druhého 
druhu. V praxi se při modelování aerodynamického zatížení často používá 
bezrozměrný parametr Nw, což částečně odráží vztah mezi 
aerodynamickými silami a setrvačnými vlastnostmi struktury, a je závislý na 

Newtonově čísle Ne přičemž 2~ KNeNw  . 
 
1.3 Flutter – přímý experiment 
 
V lopatkovém kole jsou lopatky svázány nejenom mechanicky (disk a 

bandáž), ale i aerodynamicky skrze proudění tekutiny. To znamená, že 
kmitání jedné lopatky ovlivňuje i kmitání sousedních lopatek. V principu je 
možné určit mez flutteru takto komplexního systému přímo experimentálně 
při měřítku 1:1, ale to je energeticky moc náročné a drahé. Při jakémkoliv 
zmenšení meřítka je nezbytné aplikovat principy podobnosti nejen 
aerodynamických kritérií, jako jsou i, K, M  ale i mechanických Ca  a Ne .  

 
1.4 Aerodynamické koeficienty vlivu 
 
Existují metody [31, 32], podle kterých se experimentálně stanoví 

pouze nestacionární aerodynamická zatížení působící na lopatky. Poté se 
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pomocí získaných dat vyřeší rovnice kmitání řady lopatek. S takovým 
přístupem řešení flutteru stačí zajistit, aby byly splněny podmínky pouze pro 
podobnost aerodynamickou, a není třeba dodržovat podobnost z hlediska 
Newtonových a Cauchyho čísel, což umožňuje snížit objem testů a náklady 
na modely.  

Modelování nestacionárních aerodynamických zatížení je spojeno 
s předpokladem, že se jedná o malé amplitudy vibrací lopatek. V důsledku 
toho lze tato aerodynamická zatížení považovat za lineární funkce amplitud 
kmitání [33], protože silné nelineární efekty se objevují typicky až při velkých 
amplitudách kmitání za podmínek odtržení proudu [18]. Proto v rovnici 
(1.14), která popisuje malé vibrace modelu řady lopatek, lze matici 

bezrozměrných koeficientů aerodynamického zatížení  AQ  reprezentovat 

jako lineární závislost na zobecněných posunech (1.15), 
 

    AQ A w , (1.16) 

 
kde [A] je matice bezrozměrných aerodynamických koeficientů vlivu (AKV). 
Platí pro ně funkční závislost (1.17) podobná závislosti (1.9): 

 
А = А (i, K, M). (1.18) 

 
Bezrozměrné aerodynamické koeficienty vlivu AKV jsou komplexní a 

udávají proporcionalitu mezi aerodynamickým zatížením a odpovídajícím 
pohybem profilu, který jej způsobil. S pomocí (1.14) lze rovnici (1.12) zapsat 
jako 

 

           M w C w K w A w   . (1.19) 

 
Za předpokladů, že známe mechanické vlastnosti lopatkového kola a 

aerodynamické koeficienty vlivu, lze řešit rovnice (1.19) pomocí vlastních 
čísel a vektorů. Tím vyřešíme otázku stabilitu systému a tvary kmitů 
lopatkového kola v proudu obtékané tekutiny. Kmitání jedné lopatky vybudí 
aerodynamické zatížení, které ovlivňuje pohyb lopatky samotné ale i 
sousedních lopatek. Tento jev je dobře zachytitelný pomocí AKV. V 
experimentech není potřeba uvažovat celý lopatkový věnec, ale stačí pouze 
jeho část, protože vliv vzdálených lopatek (nepřímých sousedů) na 
aerodynamické síly a momenty zvolené lopatky je zanedbatelný (Obr. 1.2). 
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Obr. 1.2 – Vliv kmitání lopatek na aerodynamický moment zvolené lopatky 

(n=0) 
 
Za účelem vyšetřování aerodynamické stability lopatkové řady tak 

obvykle stačí 4-5 kmitajících lopatek a k tomu ještě 2-3 pevných lopatek po 
obou okrajích pro zmenšení vlivu stěn tunelu. V principu je možno systém 
provozovat pouze se 3 kmitajícími lopatkami, což ale ze zkušeností trochu 
zmenšuje přesnost výsledků, a navíc je to nedostačující pro případy 
s odtrženým proudem.  

Existují dvě konfigurace takto pojatého experimentálního zařízení: 
válcový segment lopatkového kola (Obr. 1.2) nebo již zmíněné rozvinuté 
válcové řezy ve formě lineární lopatkové kaskády (Obr. 1.4). Aerodynamický 
tunel s lineární lopatkovou kaskádou je vybudován na ZČU/KKE a je 
uzpůsoben pro efektivní vyšetřování flutteru pomocí aerodynamických 
koeficientů vlivu. 

 

 
 

Obr. 1.3 - Sektor lopatkového kola [31] 
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Obr. 1.4 – Lineární lopatková mříž 
 
 

1.5 Energetická metoda zjištění flutteru 
 
V případě obtékání lopatkového kola z identických lopatek řešení 

rovnice (1.19) ukazují, že lopatky budou kmitat se stejnou amplitudou, na 
stejné frekvenci a stejným fázovým posuvem mezi sousedními lopatkami. To 
představuje tvar běžící vlny [33] ve formě (1.20): 

 
( )

0
mj t n

nw w e
 

  . (1.21) 

 
Fázový posuv mezi lopatkami 

m  dle rovnice (1.22) může mít pro různé tvary 

kmitu diskrétní hodnoty: 
 

2
, 0,1,2,..., 1m

m
m N

N


    . 

(1.23) 

 
kde N  je počet lopatek kola, m  je číslo tvaru kmitu. 
 

Podle energetické metody je systém stabilní, když práce 
aerodynamického zatížení za cyklus kmitání je záporná a tedy energie 
kmitání se přenáší do proudu a pohyb se tlumí. Aerodynamickou práci lze 
spočítat za předpokladu, že známe výchylky všech lopatek a zároveň 
nestacionární aerodynamické síly a momenty na všech lopatkách pro případ 
běžící vlny a pro různé fázové posuvy. 
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2 STANOVENÍ AERODYNAMICKÝCH ZATÍŽENÍ 

 
Během kmitání lopatek na prvních ohybových a torzních tvarech se 

největší výchylky nacházejí na koncích lopatek, kde se koná i naprostá 
většina aerodynamické práce. Z tohoto důvodu je vhodné testovat pouze 
konce lopatek (špičkové profily) s konstantním průřezem podél výšky. V 
tomto případě je kromě výše uvedených kritérií podobnosti nutné zachovat i 
geometrickou podobnost válcových výseků a tomu odpovídající lopatkové 

kaskády (mříže). Příklad je znázorněn na Obr. 2.1, kde  je úhel přesazení; 
t je lopatková rozteč, αt je úhel mezi tětivou a tečnou ke středové ose na 
náběžné hraně profilu. 
 

2.1 Metoda stanovení koeficientů aerodynamického 
vlivu 

 
Různé režimy vibrací řady lopatek odpovídají různým kombinacím 

translačních a úhlových posunů lopatkových profilů ve mříži (x, y, )  a 
aerodynamickým zatížením. Ta mohou být znázorněna jako síly LА, KА a 
moment MА, (Obr. 2.1). 

 

 

Obr. 2.1 - Příklad mříže z turbinových profilů 
 

 
Při vývoji metodiky byly učiněny následující předpoklady: 

1) zanedbání vlivu posunů x na aerodynamická zatížení; 

2) zanedbání síly K; 
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3) snižující se vliv vibrací lopatkových profilů s rostoucí vzájemnou 
vzdáleností. 

Každý testovaný lopatkový profil má dva stupně volnosti (y a ) a je vybaven 
zařízením jak pro buzení specifikovaných vibrací, tak pro měření 
nestacionárních aerodynamických sil a momentů. Celkové nestacionární 
aerodynamické zatížení zvoleného profilu závisí na jeho kmitání a kmitání 
profilů umístěných vedle něho. Jak již bylo naznačeno, na základě výsledků 
výzkumu uvedených v [34] je možné omezit vliv oscilací okolních lopatek na 

počet do pěti profilů (-2  n  2) při výskytu separace proudu od povrchu 

lopatkového profilu a do tří (-1  n  1) v případě bez odtržení proudu. 

Budeme-li vyšetřovat AKV na výchozím k-tém profilu je nutné znát 

příslušnou aerodynamickou sílu k
AL  a moment k

AM . Protože se pro tento účel 

používají profily lopatek s konstantním průřezem podél výšky h, je možno v 
následujícím výkladu uvažovat nestacionární aerodynamickou sílu 

hLL k
A

k
A /  a moment hMM k

A
k
A / . Protože se berou v úvahu malé amplitudy 

kmitaní profilů, budou první harmonické hodnoty indikovaných zatížení 
určovány výrazy (2.1), 

 

  wlqbL kk
A  ;                  wmqbM kk

A
2 , (2.2) 

 

kde 
2

2V
q


  je rychlostní tlak;  w  je sloupcový vektor dané kombinace 

bezrozměrných komplexních posunů, přičemž se berou v úvahu fázové 
posuny jak mezi posuny profilů, tak mezi translačními a úhlovými složkami 
těchto posunů. Vektor má tvar (2.3) 
 

   ...,y..., nknk

T
w  α  , . (2.4) 

 

Ve výrazech (2.2) a (2.4) se zavádějí tato označení: bnknk /yy   ;  kl

,  kl  - vektor - řádek AKV: 

 

   ,...,lll k
nk

k
ynk

k
)()(...,  ;                 ...,,mml k

nk
k

ynk
k

)()(...,  . (2.5) 

 
Pokud jsou známy AKV, pak se lineární aerodynamická zatížení 

působící na výchozí k-tý profil stanoví z následujících výrazů: 
 

  




2

2
)()(

n
nk

k
nknk

k
ynk

k
A lylqbL  ; (2.6) 



 

 

17 

  




2

2
)()(

2

n
nk

k
nknk

k
ynk

k
A mymqbM  . 

 
V případě, že změříme první harmonické lineární aerodynamické 

zatížení k
AL  a k

AM  k-tého aktivního profilu při několika lineárně nezávislých 

kombinací posunů y a  všech pohyblivých lopatkových profilů, získáme 
z rovnic (2.2) výrazy pro určování vektorů síly a momentu - sloupce AKV (ve 
formě matice) (2.7), 

 

      11 
 wL

qb
l

k
A

k ;                               1

2

1 
 wM

qb
m

k
A

k , (2.8) 

 
z nichž každý je reprezentován komplexním číslem (2.9), 
 

)Im()Re( ***
kkk ljll  ;        )Im()Re( ***

kkk mjmm  ,  (2.10) 

 
kde horní index označuje číslo výchozího profilu a dolní index (*) je 

kombinací čísla okolního profilu a typu jeho pohybu (y nebo ). Pokud je tedy 

vektor znám (řádky AKV  l  a  m ), pak lze aerodynamické zatížení pro daný 

režim dopočítat pomocí rovnic (2.2) pro různé kombinace translačních y  a 

úhlových   posunů profilů. 
V mnoha případech není možné předem předpovědět, jaké oscilace 

tenkých lopatkových profilů nastanou. Technika AKV však umožňuje 
nahradit aerodynamické zatížení v rovnicích kmitání řady lopatek ve formě 
explicitní závislosti na posunech, které jej způsobily. 

 
2.2 Technika pro měření nestacionární aerodynamické zatížení 

 
Pro stanovení matice AKV nebo při použití energetické metody běžící 

vlny jsou nutná experimentální měření aerodynamických sil a momentů LА a 
MА na kmitajících profilech. Proto se podrobněji zabýváme metodou měření 
uvedených aerodynamických zatížení [35]. 
 
2.2.1  Systém buzení kmitání profilu 
 
Jak je uvedeno výše, profil musí být schopen pohybu ve dvou směrech. Za 
tímto účelem je instalován na pružném závěsu se dvěma stupni volnosti, 
jehož schéma je znázorněno na Obr. 2.2. Protože směry měřené 
nestacionární aerodynamické síly a momentu a odpovídající posuny y a α 
jsou shodné, elektrodynamické vibrátory používané k excitaci vibrací jsou 
zároveň využity i na měření zatížení. Podle Ampérova zákona může být síla 
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F vyvinutá takovým vibrátorem určena hodnotou proudu iс v pohybující se 
cívce dle vztahu (2.11), 

 

ciF   , (2.12) 

 

kde  = Вlc, lc je délka vodiče pohybující se cívky, umístěná v magnetickém 
poli s indukcí B. 

 
 

 
 

1 - vahadlo; 2 - pohybující se cívky vibrátorů; 
3 - vyšetřovaný profil 

 
Obr. 2.2 - Elastické zavěšení pro buzení vibrací profilu  

 
Pohybové rovnice uvažovaného pružného závěšu s lopatkovým 

profilem pod vlivem prodění tekutiny budou mít tvar: 
 









,

;

fAm

fAmyy

MMymxkgI

FLmxykygym











 (2.13) 

 
kde т je hmotnost pružného závěsu; I je moment setrvačnosti pružného 

závěsu vzhledem k ose otáčení; xm je souřadnice těžiště; yk , k  - koeficienty 

tuhosti elastických prvků; gy, g  jsou koeficienty mechanického útlumu ve 
směru y a α. 

 

21 FFF f  ,    )( 21 FFhM Ff   (2.14) 
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Za předpokladu, že při absenci proudění (LА = 0, МА = 0) zůstanou vibrace 
systému nezměněny, rovnice (2.13) dostávají tvar (2.15): 

 









,

;

0

0

MymxkqI

Fmxykyqym

m

myy











 (2.16) 

 
kde F0 a M0 jsou síla a moment při kmitání systému bez proudění. 

Odečtením odpovídajících rovnic (2.13) a (2.16) získáme výrazy pro 
určení nestacionární aerodynamické síly a momentu: 

 

fAfA MMMFFL  00    , , (2.17) 

 
které pomocí výrazu (2.12) mají podobu: 
 





2

1

)(
k

fkckkA iiL  ;      



2

1

)( 
k

fkckkFA iihM  , (2.18) 

 

kde k je číslo vibrátoru; cki , fki  je střídavý elektrický proud v pohybující se 

cívce k-tého vibrátoru bez proudění tekutiny a s prouděním tekutiny. 
 
Jak již bylo uvedeno, aerodynamická síla a moment odpovídající 

délkovému zatížení v uvažovaném průřezu lopatkového kola se získají 
dělením výrazů (2.18) výškou profilu h. 

 
 

2.2.2 Požadavky na systém pro měření aerodynamických zatížení 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že za účelem stanovení nestacionárních 
aerodynamických sil a momentů je nutné měřit elektrické proudy v 
pohybujících se cívkách vibrátorů bez a s vlivem proudění tekutiny, přičemž 
se dané kmity profilů pomocí regulátorů nezmění. Aby se snížila chyba 
měření daná rozdílem dvěma uvedenými situacemi a zároveň zvýšila 
citlivost měřicího zařízení, musí se snížit hodnota zatížení F0 a M0. Toho lze 
dosáhnout za následujících podmínek: 

1) těžiště pružného zavěšení se musí shodovat s osou rotace (viz Obr. 
2.2), tj. 
 

0mx , (2.19) 

 
který eliminuje koherenci úhlových a translačních posunů profilu a usnadňuje 
tak nezávislé řízení jeho kmitů; 

2) vlastní frekvence ohybového kmitání у a torzního kmitání  všech n 
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pohyblivých lopatkových profilů musí být sladěné s testovací (provozní) 
frekvencí ω 

 
  nny ; (2.20) 

 
3) úroveň mechanického tlumení vibrací v elastickém zavěšení, které by 

mělo mít malou hmotnost a minimální počet kloubů, by neměla být nulová. 
Realizace poslední podmínky pomůže zvýšit stabilitu vlastností oscilačního 
systému; 

4) po výšce profilu by měly být zajištěny stejné amplitudy vibrací. To bude 
splněno, když bude první vlastní frekvence kmitání lopatkového profilu, která 
zpravidla odpovídá frekvenci pro první tvaru ohybu Ω1, výrazně vyšší než 
budicí frekvence  . Poměr maximální a minimální amplitudy vibrací profilu 
nepřesáhne hodnotu 1,065, pokud bude platit vztah (2.21)  
 

4/1  k . (2.22) 

 
Pro splnění této podmínky se doporučuje, aby byl profil vyroben z materiálu, 
který má dostatečně vysokou první frekvenci vlastních vibrací (vyšší tuhost, 
malá hmotnost), například z uhlíkových vláken. 

 
 

2.2.3 Kalibrace systému pro měření aerodynamických zatížení 
 

Zkušenost ukázala, že při zvýšení frekvence střídavého proudu 

koeficient proporcionality   mezi proudem a silou vibrátoru již není reálným 
číslem (viz (2.7)), ale stává se komplexním v důsledku výskytu fázového 
posunu mezi silou a proudem. Proto pro stanovení velikosti koeficientů 

proporcionality 1 a 2 u obou cívek vibrátoru je nutná dynamická kalibrace 
prováděná při dané vibrační frekvenci a bez vlivu proudění tekutiny. Její 
postup je následující. 

Jako referenční harmonická zatížení se používají setrvačné síly a 
momenty, které vznikají při harmonických vibracích s přídavnými 

kalibračními hmotami m1 a m2, upevněných na vahadle (viz Obr. 2.2). 
Kalibrace bude také zjednodušena, pokud je splněna podmínka (2.19). 
V tomto případě jsou síly obou pohyblivých cívek stejné 

 
F01 = F02 = F0, (2.23) 

 
a jejich celkový moment bude roven nule. Pomocí bilance sil platí vztah 
(2.24), 
 

  0
 2 2FeyKgm tj

ayy    (2.25) 
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kde ya je amplituda vibrací. 

Pokud jsou kalibrační hmoty identické mmm   21  a fixovány na 

kyvném rameni pružného zavěšení, pak se při stejných vibrací systému 
získává rovnice sil v následujícím tvaru 

 

 FeyKgmm tj
ayy 2])2([  2  , (2.26) 

 

kde F je síla vyvinutá každou cívkou vibrační jednotky v přítomnosti 
kalibračních hmot. 

Odečtením rovnice (2.26) od (2.25) získáme výraz (2.27), 
 

tj
a emyFF  2

0


  , (2.28) 

 
ze kterého po dosazení rovnice (2.12) získáme vztah pro stanovení 

kalibračních koeficientů  cívek 1 a 2, 
 

101

2

1





ii

mya


 ,  

202

2

2





ii

mya


 , (2.29) 

 

kde i01, i1, i02, i2 jsou proudy v pohybujících se cívkách vibrátorů během 
vibrací bez a s kalibračními hmotami. 
 
 

2.3 Parametry standu a lopatkové mříže pro testování 
 

 

2.3.1 Testovaný profil 
 

Objektem testování je válcový řez posledního stupně parní turbíny o 
délce lopatky 1085 mm. Jeho vlastnosti jsou popsané v Tab. 2.1. 

 
Tab. 2.1 – Vlastnosti válcového řezu posledního stupně parní turbíny 
s délkou lopatky 1085mm. 

№ Název parametru Hodnota 

1.  Délka lopatky Ll 1085.0 mm 

2.  Dolní průměr lopatky Dl 1750.0 mm 

3.  Počet lopatek v rotoru stupně N 68 

4.  Průměr kola Dm 3670.0 mm 

5.  Poloměr válcového průřezu r 1835.0 mm 
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6.  Tětiva lopatky b 188.617 
mm 

7.  Úhel nastaveni  -72 

8.  Rozteč t 169.554 
mm 

9.  Maximální tloušťka profilu h 0.00846 
mm 

10.  Průřezová plocha F 8.5461 sm2 

11.  Minimální moment setrvačnosti Imin 0.25814 
sm4 

12.  Maximální moment setrvačnosti Imax 237.247 
sm4 

13.  Rychlost zvuku v proudu páry na lopatkách a 400.0 m/s 

14.  Relativní rychlost W1c 324.18 m/s 

15.  Machovo číslo před lopatkami M1c 0.81 

16.  Úhel náběhu i -3.419 

17.  Frekvence vibrací lopatky v prvním ohybovém tvaru 
fb 

82.0 Hz 

18.  Frekvence vibrací lopatky podél prvního tvaru krutu 
ft 

220.0 Hz 

19.  Redukovaná frekvence vibrací lopatky pro první 

ohybový tvar 
2 b

b

f b
K

M a

 



 

 

0.29977 

20.  Redukovaná frekvence vibrací lopatky pro první 

torzní tvar 
2 t

t

f b
K

M a

 



 

 

0.80425 

 

2.3.2 Kriteriální závislosti 
 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1, bezrozměrné koeficienty 

aerodynamického zatížení AQ  získané na modelu lze použít při výpočtu 

meze flutteru pro lopatkovou řadu za předpokladu, že základní kritéria 
podobnosti (1.2), (1.3), (1.4) a úhel náběhu i u díla a modelu jsou stejná. Pro 
splnění tohoto požadavku byly odvozeny kriteriální závislosti, které stanovily 
vztah mezi parametry skutečné a testované lopatkové mříže [36].  
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Nejprve uvažujme požadované Machovo číslo 
mM . Protože je 

vzduchový tunel řešen pomocí přisávání z atmosféry, je statický tlak před 
mříží určen rovností, 

 

/m mz cP P  , (2.30) 

 
kde 

mzP  je tlak za mříží, c  je stupeň tlakového spádu v lopatkové kaskádě. 

Charakteristiky s indexem "m" se dále vztahují na parametry standu a 
profilového modelu. Parametry proudění tekutiny v testovací sekci standu 
závisí na Machově čísle 

mM  před kaskádou a na parametrech zabrzděného 

vzduchu (označeného indexem "*"), které jsou blízké parametrům před 
testovací komorou. Za předpokladu, že proudění v lopatkové mříži bude 

adiabatické a izoentropické [37], je stagnační tlak 
*

mP  roven atmosférickému 

aP  (bez uvažování ztrát ve vstupním filtru a sítech). Hustota vzduchu m  a 

rychlost zvuku ma  před lopatkovou mříží jsou určovány výrazy: 
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kde 4,1 ,  *
mT  je stagnační teplota; R  je plynová konstanta. Z výrazu 

můžeme zjistit požadovaný podtlak dmychadla d a mzP P P   . 

Protože za podmínek (1.8) lze zanedbat vliv Reynoldsovo čísla, ze 

vztahu (1.4) získáme nerovnost (2.34), kterou musí tětiva modelu splňovat 
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min
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. (2.35) 

 
Výraz pro stanovení požadované frekvence buzení kmitů modelu lze 

získat pomocí (1.2) a (1.3) 
 

m

mmm
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aMK 
 . (2.36) 
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Dále je nutné zajistit s dostatečnou přesností rovnost amplitud 

translačních posunů profilu po jeho délce, jakož i snížit pravděpodobnost 
výskytu kmitání profilů samotných. To je možné, pokud poměr první ohybové 
vlastní frekvence 1  profilu k excitační frekvenci m  splňuje podmínku 

(2.22). Z této podmínky najdeme poměr délky profilového modelu k jeho 
tětivě mmm bh / , který poskytuje daný frekvenční poměr k . Navíc je 

možno vyjádřit vlastní ohybovou frekvenci profilu jako 
 

mbbm

m

o bra
h

k


21 2 , (2.37) 

 
kde 

ok  je koeficient, který se rovná 0,5655, když je nosník konzolový; 

bm
bm

bm

E
a


  je rychlost zvuku v materiálu; 

bmE  a 
bm  jsou Youngův modul a 

hustota materiálu modelu; 
br  je poloměr setrvačnosti průřezu. Dosazením 

(2.36) a (2.37) do vzorce (2.22) získáme výraz pro m, které splňuje zvolený 
frekvenční poměr kω: 

 

2 o bm
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. (2.38) 

 
Na druhé straně je délka profilu určena průtokem vzduchu GK 

dmychadlem, 
 

SbaM

G

mmmm

K
m


  , (2.39) 

 
kde S je šířka zkušební části vzduchového tunelu, 
 

)cos()1(  iNbtS mm . (2.40) 

 
kde Nm je počet profilů v mřížce. 

 
Konečně, pro výpočet zatížení cívek vibrační jednotky je nutné znát 

největší nestacionární aerodynamickou sílu, která může na testovaný profil 
působit. Může být stanovena na základě známých maximálních hodnot AKV 

max0yl  a max0l  získaných na základě zkoušek podobných kaskád profilů 

pomocí vzorce (2.6): 
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2 2

2

max 0 max max 0 max max/
2

m m m
A m m e m

M a
L b l y b l 


   , (2.41) 

 

kde  a  jsou maximální amplitudy posunů profilu. 

 
 
 

  

maxy max
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2.3.3 Výběr parametrů standu a lopatkové mříže 
 
Známe-li požadované Machovo číslo a redukovanou frekvenci vibrací, 

můžeme ze vzorce (2.38) stanovit maximální délku profilového modelu pro 
vybraný materiál. S ohledem na tětivu modelu profilu (s přihlédnutím k 
podmínce (2.35)) a počet lopatkových profilů v mříži a úhlu náběhu, najdeme 
ze vzorce (2.40) požadovanou šířku testovacího kanálu a posléze i výšku 

modelu profilu pomocí m a tětivy. Závislosti (2.39) a (2.31) umožňují stanovit 
požadovaný průtok vzduchu a požadovaný tlak před dmychadlem. 

Například, pro zvolené M = 0,81 a K = 0,3 jsou uvedené grafy, které 
jsou uspořádány do formy nomogramu (Obr. 2.3). 

 
Obr. 2.3 - Nomogram výběru parametru standu pro modelování mříže pro 

požadované hodnoty M = 0,81 a K = 0,3. 
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Abychom splnili podmínku (2.22), zvolíme 4k  . Prodloužení profilu 

zvolíme 1,5m  , menší hodnota zvýší nechtěný vliv stěn na koncích profilu. 

Těmto podmínkám například vyhovují uhlíkové profily s oboustranným 
uchycením (Obr. 3.8). Pro zvolené 

m  můžeme určit průtočné množství 

dmychadla 
KG  a tětivu profilu 

mb . Lze vidět, že průtočné množství je závislé 

na druhé mocnině tětivy, protože šířka kanálu je také závislá na tětivě. Na 
druhu stranu, zmenšení tětivy by vyžadovalo vysokou frekvenci buzení. 

Některé výše odvozené poznatky si přiblížíme na příkladech. Když 
bychom zvolili tětivu 0,053mb  m, tak budeme potřebovat dmychadlo 

s průtočným množstvím 2KG  kg/s a podtlakem dmychadla 55000dP   Pa. 

Systém buzení kmitů pohyblivých lopatkových profilů musíme navrhnout na 
pracovní frekvenci 220mf  Hz a každý vibrátor musí vyvíjet střídavou silu 

2vF  N. Pokud bychom měli k dispozici dmychadlo s 50000dP  Pa a 

1,44KG  kg/s, tak to by již nestačilo pro modelování parametrů M = 0,8 a K 

= 0,3. Ale je možno navrhnout stand pro M <= 0,6, K = 0,15-0,5 se zvolenou 
tětivou 0,05mb  m, pracovní frekvencí 81mf  Hz a čtyřmi jednostranně 

vetknutými kmitajícími profily při 5vF  N. 
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3 AERODYNAMICKÝ VZDUCHOVÝ TUNEL 

 
3.1 Popis konstrukce experimentální trati 
 
Měření aerodynamických zatížení působících na profily lopatek 

kmitajících v proudu tekutiny se provádí na zautomatizovaném standu, jehož 
schéma je znázorněno na Obr. 3.1. Detail měřícího prostoru je zachycen na 
Obr. 3.2 a hlavní charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 3.1. 

 
 

 
1 - vstupní filtr; 2 - ustalovací komora; 3 – vstupní tryska; 4 – testovací 
komora; 5 – ovladač dmychadla a klapek; 6 – potrubí pro odsávání; 7 – 
průtokoměr (již odstraněn); 8 – frekvenční měnič; 9, 10 -  klapky; 11 – 

potrubí pro ohřívání vstupního vzduchu; 12 – dmychadlo; 
Obr. 3.1 - Schéma aerodynamického standu 

 
Měřící kanál s lopatkovou kaskádou je umístěn v pracovní části 

vakuového vzduchového tunelu, kde je možné získat vstupní rychlost 
proudění až M = 0,75. Vakuum je vytvářeno spojením vzduchového tunelu 
se vstupem dmychadla „Roots“. Prostřednictvím vstupního filtru vstupuje 
atmosférický vzduch do ustalovací komory s voštinou z hliníkové folie a 
sítěmi. Výpočet parametrů voštiny a sítí byl proveden podle doporučení [38]. 
Vzduch je urychlován ve vstupní trysce, jejíž horní a dolní stěny jsou 
popsány sinusovými funkcemi podle [39, 40]. Vzduch dále vstupuje do 
utěsněné měřící části s průhlednými sférickými okny (tvar vrchlíku), ve které 
je statický tlak menší než atmosférický. Ve výstupním potrubí z měřící 
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komory je instalována regulační klapka a před vstupem do dmychadla je 
další sací odbočka s regulační klapkou. Rychlost proudění je nastavena jak 
změnou otáček dmychadla pomocí měniče kmitočtu, tak pomocí těchto 
regulačních klapek. Protože úsek potrubí s nejnižším tlakem začíná za 
klapkou 8, je zde napojeno potrubí pro případ odsávání mezní vrstvy z 
bočních stěn měřící sekce. Průtok tohoto odsávaného vzduchu je nastaven 
ručně pomocí ventilů. Odsávání mezní vrstvy se ale běžně neprovozuje. 

 

 
1 – ovladač dmychadla; 2 – měřicí část; 3 - otočný rám; 4 – držák otočného 

rámu; 5 -  odsávací hadice; 6 - ovladač dmychadla a klapek; 
Obr. 3.2 - Pohled na měřící komoru 

 
Tab. 3.1 - Hlavní vlastnosti standu 

1. Zkoumané objekty  turbinové lopatkové profily 

2.  Machovo číslo před mřížkou  až 0,75 

3.  Úhel náběhu (max. rozsah) -15°... 20° (běžně je využívaný 
ale rozsah menší dle úhlu 
nastavení kaskády) 

4.  Délka profilů  80,0 mm 

5.  Počet profilů v mřížce  8 

6.  Počet pohyblivých lopatkových 
profilů 

až 4 

7.  Počet stupňů volnosti 
pohyblivých lopatkových profilů  

2 
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8.  Druhy vibrací aktivních profilů  Čistě ohybové (posuvné), čistě 
torzní, jejich kombinace 

9.  Měřené aerodynamické zatížení síly a momenty 

10.  Pracovní frekvence buzení až 200 Hz 

 
3.1.1 Otočný rám 
 
Hlavním účelem otočného rámu standu je správné umístění vibračních 

jednotek s pohyblivými lopatkovými profily, zejména při jejich centrování a 
nastavování úhlu náběhu. Celkový pohled na otočný rám je znázorněn na 
Obr. 3.3. Otočný rám standu je zavěšen na laně, předpružen pomocí tří 
pružin a uchycen k měřícímu prostoru pomocí elastických prvků, což 
umožňuje translační pohyby rámu ve směru ohybových vibrací profilů. 
Vlastní frekvence kmitání rámu na elastických prvcích je přibližně o dva řády 
menší než budící frekvence. Hmoty základen vibračních jednotek a hmota 
otočného rámu, jakož i jejich vhodné elastické prvky, tak přispívají k izolaci 
buzených oscilací vibračních jednotek od zbytku struktury standu a ke 
stabilitě celého systému. Konstrukční provedení měřícího prostoru 
umožňuje umístit až čtyři pohyblivé lopatkové profily v mřížce. Pružně 
uložené lopatkové profily jsou spojeny se standem prostřednictvím 
elastických prvků vibračních jednotek, které jsou zavěšené střídavě nahoře 
a dole na otočném rámu. Při proudění tekutiny se působením konstantní 
složky aerodynamického zatížení deformují elastické prvky a mění se poloha 
pružně uložených profilů vzhledem k těm nepohyblivým, což zkresluje 
počáteční geometrii mříže. K obnovení výchozí polohy pohyblivých 
lopatkových profilů v kaskádě se používá lineární krokový motor, který přes 
systém páky posouvá rám v opačném směru. Kompenzace úhlových 
posunů lopatkových profilů při působení aerostatického zatížení se 
neprovádí, protože odchylky jsou relativně malé. 

 
3.1.1 Měřící část standu  
 

Sekce měřící části vzduchové trati je znázorněna na Obr. 3.4. 
Centrální profily mříže (zabarveny zelené) jsou upevněny pomocí 
jednotlivých vibračních jednotek uložených na otočném rámu, který se může 
otáčet společně s disky. Zbytek kaskádových profilů je upevněn oboustranně 
na rotačních discích pracovní části aerodynamického tunelu. Otáčením 
těchto disků s rámem můžete změnit úhel náběhu všech lopatkových profilu 
mříže. Když se změní úhel náběhu, změní se i šířka testovacího kanálu a 
délka bočních stěn kanálu. Proto existuje nastavitelná vstupní tryska, jejíž 
stěny se mohou pohybovat jak podél kanálu tak napříč. Pro možnou 
optimalizaci proudění tekutiny v kaskádě jsou boční stěny perforované a 
opatřeny komorami pro odsávání mezní vrstvy. Plocha perforace je 25%. 
Část těchto komor může být zaplněna porézním materiálem pro potlačení 
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akustických projevů generovaných při kmitání celé lopatkové kaskády. Na 
spodním a horním disku jsou před mříží také štěrbiny pro odsávání mezní 
vrstvy z povrchu disků.  
 

 
1 – pružina rámu; 2 – tělo rám; 3 – hmoty vibrační jednotky; 4 – lano; 5 – 

posun pohonu rámu; 6 – páka rámu; 7 – otočný disk; 8 – pružina paky; 9 – 
krokový pohon směrovací klapky; 10 – pevný profil; 11- pohyblivý profil; 

Obr. 3.3 - Otočný rám a měřící část standu 
 

  
 

1 – traverzér; 2 - otočný rám; 3 - Prandtlova sonda; 4 – pružně uložené 
profily; 5, 11 - elastické prvky rámu; 6, 12 - směrovací klapky; 7 – 
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nastavitelné stěny trysek; 8 – odběr statického tlaku; 9 – odběr celkového 
tlaku; 10 - tlumič hluku; 13 - disk; 14 – nepohyblivé profily; 15 - vibrační 

jednotky;  
Obr. 3.4 - Vodorovný řez pracovní části aerodynamického tunelu 
Pro měření vstupní rychlosti proudu je umístěn před mříží odběr 

statického tlaku a odběr celkového tlaku. Zároveň se měří celková vstupní 
teplota pomocí termočlánku. Celkový a statický tlak za lopatkovou kaskádou 
jsou měřeny pomocí Prandtlovy sondy umístěné na traverzéru.  

 
 
3.1.2 Vibrační jednotka  

 
K potlačení přenosu vibrací mezi pružně uloženými lopatkovými profily 

přes kovovou konstrukci standu, jakožto i redukci nežádoucích pulzací 
proudění v důsledku vibrací přenášených na stěny vzduchového tunelu [41], 
bylo nutné dílčí konstrukce izolovat [22, 42]. Na vyvinutém zkušebním 
standu je elastické zavěšení profilu sestaveno do takzvané vibrační 
jednotky, jejíž konstrukce jsou znázorněna na Obr. 3.5. 
 

 
1 - pružný zavěs profilu; 2 – pružný element základny; 3 – těleso vibrátoru; 

4 - základna; 5 -  pohyblivá cívka; 6- magnetické jádro; 7 - zátěž; 8 -  
magnetizační cívka; 9 - snímače IN-85 výchylek pružného závěsu 

Obr. 3.5 - Řez vibrační jednotkou 
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Pro vibroizolaci je pružný zavěs profilů připojen k tělesu vibrátoru, 
které spolu se zátěží má hmotu asi 100 krát větší než je hmota pohyblivé 
části pružného závěsu s profilem. Těleso a zátěž jsou spojené se základnou 
pomocí dvou pružných elementů (na obrázku ukázán jeden – č. 2). Pružné 
elementy mají nejen svislé planžety a také vodorovné (Obr. 3.3), což 
umožňuje pohyb tělesa a zátěže v různých směrech. Výsledky provedených 
výpočetních a experimentálních studií ukázaly, že lze dosáhnout výchylek 
tělesa se zátěží asi 50 krát menších než jsou výchylky pružného závěsu 
profilu. Lze tak zanedbat přenos vibrací z jedné vibrační jednotky na druhou 
přes společný otočný rám. Vibroizolace tím zvyšuje přesnost měření 
nestacionárních aerodynamických zatížení působících na oscilační profily 
mříže. Konstrukce pružného zavěšení profilu, která je znázorněna na Obr. 
3.6, byla vyvinuta na základě požadavků metody měření nestacionárních 
aerodynamických zatížení, která je uvedena v odstavci 2.2.2.  

 

 
1 – široký elasticky prvek; 2 - vahadlo; 3 - těsnicí kryt profilu; 4 - profil; 5 – 

závaží; 6 - pohybující se cívky vibrátorů; 6 - úzký elastický prvek;  
Obr. 3.6 - Konstrukce pružného závěsu profilu 

 
Pružné uložení má dva elastické prvky různých šířek. Pomocný (úzký) 

elastický prvek nebrání natočení hlavního (širokého) prvku vzhledem k jeho 
podélné ose. Zároveň během ohybových vibrací tyto prvky vytvářejí elastický 
rovnoběžník, který při splnění podmínky (2.22) poskytuje konstantní 
amplitudy vibrací podél délky profilu. Konečné naladění systému se provádí 
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pomocí malých závaží a jejich umístěním do středu (  00 y  ) nebo podél 

okrajů (  00 y ) vahadla. Pružně uložený lopatkový profil má těsnicí kryt, 

který zmenšuje průtok vzduchu přes nezbytné štěrbiny. Na Obr. 3.7 jsou 
uvedeny tvary kmitaní pružného závěsu profilu. Lze vidět, že osa krutu se 
nachází uprostřed tětivy profilu, jak bylo i navrženo. Při ohybu se vahadlo a 
základna profilu (pata) pohybují posuvně, ale díky malé tloušťce lopatkového 
profilu, má špička profilu větší výchylku než jeho pata. Toto je možno pomocí 
analytických metod korigovat a udělat přepočet naměřených 
nestacionárních sil a momentu na případ tuhého profilu. 

  
Ohyb      Krut 

Obr. 3.7 – Tvary kmitaní pružného závěsu lopatkového profilu 
 

Alternativně je možné pro zmenšení deformace lopatkového profilu při 
ohybových vibracích provést oboustranné uchycení na dvou vibračních 
jednotkách (Obr. 3.8). Nevýhodou je to, že lze do kaskády umístit pouze dva 
profily. Avšak metoda AKV dovoluje naměřit síly a momenty na kmitajícím 
lopatkovém profilu nejen od vlastního pohybu, ale také od kmitání 
sousedních profilů umístěných po a proti proudu. Pomocí několika 
experimentů se změněnými pozicemi oboustranně uchycených lopatek lze 
obdržet koeficienty vlivu pro více kmitajících profilů. 
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Obr. 3.8 – Oboustranné zavěšení pohyblivého profilu 
 
 

3.1.3 Regulátor oscilací pružně uložených profilů 
 
V souladu s vyvinutou metodologií je nutné udržovat s dostatečně 

vysokou přesností stejné oscilace všech lopatkových profilů v proudění jako 
i bez proudění. Na základě tohoto požadavku se pro řízení vibrací každého 
pohyblivého lopatkového profilu používá dvoukanálový analogový regulační 
systém se zápornou zpětnou vazbou, jehož schéma je znázorněno na Obr. 
3.10. Během procesu regulátor odečte signály bezdotykového snímače 
výchylek pružného závěsu od referenčních harmonických signálů. Rozdíly 
signálu vybudí přes výkonové zesilovače elektrické proudy v pohyblivých 
cívkách vibrátoru, čímž se v nich generují síly pro zmenšení rozdílu signálu. 
Referenčními signály lze řídit frekvence, amplitudy a fázové posuvy kmitání 
lopatkového profilu. 

 



 

 

36 

 
Pow 1 a Pow 2 – výkonové zesilovače, Gen 1 a Gen 2 – kanály generátoru 
referenčních signálu 

Obr. 3.9 - Schéma regulátoru vibrační jednotky 
 
V případě, že snímače výchylek by byly umístěny v místě cívek a 

měřily by přímo výchylky 1vy  a 2vy , bylo by možno použít regulátory 

navržené v [43], které jsou ale součástí provozovaného vzduchového tunelu. 
Snímače výchylek je možno ovšem umístit pouze mezi elektromagnetické 

cívky, kde se měří výchylky 1y  a 2y . Výchylky cívek 1vy  a 2vy  lze potom určit 

pomocí odchylek závěsu 1y  a 2y . 

Ohyb závěsu je definován jako 
 

  2/21 yyOh  . (3.1) 

Krut závěsu je definován jako 
 

   2 1 / 2Kr y y v  . (3.2) 

 
Výchylky cívky vibrátoru 1 jsou definovány jako 

 

   1 1 2 2 1 / / 2vy Oh Kr h y y y y h v          , (3.3) 

 
Výchylky cívky vibrátoru 2 jsou definovány jako 
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   2 1 2 2 1 / / 2vy Oh Kr h y y y y h v          , (3.4) 

 

Od zesílených výstupních napětí snímačů 1u  a 2u , která odpovídají 

výchylkám závěsu v místě snímačů 1y  a 2y , se v sumátorech SUM k2 (Obr. 

3.130) odečítá referenční napětí 1ru  a 2ru : 

 

1 1 1rud u u   , 2 2 2rud u u   . (3.5) 

 

Dále se napětí 1ud  a 2ud  invertují a vypočítá se napětí úměrné 

výchylkám cívek podle vzorců (3.6) a (3.7). 
 

   1 1 2 2 1v ohyb krutud ud ud k ud ud k     ,. (3.6) 

 

   2 1 2 2 1v ohyb krutud ud ud k ud ud k     ,. (3.7) 

 
To vše probíhá analogově pomocí spojovací desky, která pojí původní 
regulátory v jediný blok vibrační jednotky (Obr. 3.130) a umožnuje chtěnou 
regulaci. 

 

 

Obr. 3.10 – Blok regulátora vibrační jednotky 
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Z (2.12) lze zřejmé, že síla elektrodynamického vibrátoru je úměrná 

proudu v cívce. Napětí na cívce 1 je závislé na proudu v cívce 1ci  a rychlosti 

jejího kmitání 1vy . Proto pro regulátor a výkonový zesilovač platí bilance 

napětí (3.8), 
 

1
1 1 1 1 1 1 1( )c
c c c v p g v

di
R i L y u u

dt
      , (3.9) 

 

kde 1gu  je signál generátoru; 1vu  je napětí odpovídající výchylce cívky 

vibrátoru; p  je koeficient zisku regulátora a výkonového zesilovače. 

Při kmitání pružného závěsu na rezonanci ( 0vF  a 1 0ci  ) musí být na 

cívce vibrátoru nějaké minimální napětí: 
 

1 1 1 1 1 1( )v p g y vy u a y     , (3.10) 

 
To znamená, že zde vždy musí být nějaký rozdíl mezi napětím snímače a 

referenčním signálem a tento rozdíl lze zmenšit zvětšením zesílení p . 

Zesílení lze zvyšovat  (a tím zvyšovat přesnost regulace) jen do jisté meze, 
než začne samobuzené kmitání (vlastnost analogového regulátoru). Na 

spojovací desce jsou tedy umístěny potenciometry ohybR  a krutR ( Obr. 3.11), 

které dovolují zvýšit zesílení zpětné vazby do hranice samobuzení pro ohyb 
a krut. 

 

 
Obr. 3.12 - Pohled na regulátor vibrací pro jeden kanál vibrační jednotku 
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1 – bedna s regulátory vibrací pro 4 vibrační jednotky; 2 – ústředna pro 

sběr dat (ADC); 3 -  drivery krokových pohonů; 4 – generátor (DAC); 
Obr. 3.13 - Pohled na elektronické zařízení pro řízení experimentu 
 
Aby nebyly vibrátory přetíženy aerostatickým zatížení, tak regulátory 

zahrnují kondenzátory, které odfiltrují konstantní složky signálů posunu 
lopatkového profilu. Navíc, jak už bylo uvedeno výše, je stejnosměrná 
odchylka pohyblivých lopatkových profilů kompensovaná posuvem rámu. 
Magnetizační cívky vibrátorů jsou napájeny ze zdroje stabilizovaného 
proudu. Elektrická napětí úměrná posunům oscilujících profilů (8 kanálů), 
proudům (silám) v pohybujících se cívkách vibrátorů (8 kanálů) a hodnotám 
veličin charakterizující proudění tekutiny (6 kanálů) se měří současně 
pomocí ústředny National Instruments na 3 x 8ch 24 bit PXI-4472B 
modulech. Referenční signály se generují pomocí 16 bit NI 9264 modulu. 
Komplexní měření vyžaduje nejen špičkový hardware ale i vlastní precizní 
software. 

 

3.2 Software experimentálního zařízeni 

 
Hlavní program měření je vytvořen pomocí softwaru Labview. Do něj 

jsou zahrnuty podprogramy pro řízení experimentu, cejchování výchylek a 
cejchování statických a nestacionárních sil a momentů. Na Obr. 3.14 je 
uvedeno základní uživatelské rozhraní a na Obr. 3.15 je znázorněno blokové 
schéma hlavního řídicího programu experimentu. 
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Obr. 3.14 – Uživatelské rozhraní hlavního řídicího programu experimentu 

 
Na začátku probíhá proces inicializace, při kterém se načítají kalibrační 

koeficienty, probíhá pokusné měření signálů snímačů výchylek, tlakoměru a 
teploměru a porovnaní s vhodným rozsahem napětí signálů bez vlivu 
proudění tekutiny. Program varuje, pokud snímač ukazuje špatné hodnoty. 
Dále operátor musí definovat podmínky experimentu (úhel náběhu, typ 
uchycení profilu a měřený profil). Pak operátor musí spustit dmychadlo a 
ručně nastaví požadovanou rychlost proudění před lopatkovou kaskádou, 
kterou lze monitorovat pomocí podprogramu pro nastavení rychlosti 
proudění (Obr. 3.16). Aerostatické síly odchýlí lopatkové profily uložené na 
rámu od počáteční vystředěné polohy a operátor musí spustit podprogram 
centrovaní lopatek. Tato procedura vysílá pulzy na lineární krokový pohon, 
dochází k posunu celého rámu a zároveň měří výchylky pružně uložených 
lopatek. Pokud se výchylka nějakého snímače změní, znamená to, že se 
příslušný profil dotknul stěny ve štěrbině v disku. V případě, že se dotknuly 
stěny všechny lopatkové profily nebo jen zvolené, podprogram zastaví 
pohyb rámu a spustí posuv rámu v opačném směru na počet pulzu, který 
odpovídá půlce štěrbinové vůle. Jakmile jsou lopatkové rozteče kaskády 
srovnány, je možné provést měření statických sil a momentu na pružně 
uložených profilech. Podprogram změří stejnosměrné složky výchylek a 
odečte od nich stejnosměrné složky výchylek naměřených bez proudění 
tekutiny při inicializaci. Pak určí statické ohybové a krutové deformace 
pružných závěsů a násobí je koeficienty ohybových a krutových tuhostí 
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pružného závěsu, které byly zjištěny při příslušné kalibraci. Spočtené 
statické síly a momenty se zobrazí na obrazovce a uloží do souboru.  

 
 

Obr. 3.15 - Blokové schéma hlavního řídicího programu experimentu 
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Obr. 3.16 – Uživatelské rozhraní pro nastavení rychlosti proudění 

 
Když se statické síly a momenty na všech pružně uložených profilech 

liší jen málo mezi sebou, znamená to, že se tyto lopatkové profily nachází 
ve stejných podmínkách. V opačném případě může operátor pomocí 
směrovacích klapek za lopatkovou mříží (Obr. 3.4) doladit prostorovou 
periodicitu obtékání lopatkové kaskády. Pro další kontrolu periodicity a 
charakteru proudění lopatkovou mříží je možno spustit proceduru traverzér, 
která proměří rozložení celkového a statického tlaku za lopatkou mříží podél 
šířky kanálu za pomoci Prandtlovo sondy. Naměřená data se přímo 
zobrazují na obrazovce (Obr. 3.17) a po skončení úkolu se ukládají do 
souboru. 
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Obr. 3.17 - Uživatelské rozhraní pro traverzování 

 
Po nastavení rychlosti proudění, centrovaní a nastavení periodicity 

proudění lze spustit podprogram nastavení kmitů pružně uložených 
lopatkových profilů (Obr. 3.18). To je zásadní procedura a bude podrobněji 
popsána. 

Na začátku podprogram načítá požadované varianty kmitání lopatkové 
kaskády z inicializačního souboru (Obr. 3.19). V tomto souboru první řádek 
pod hlavičkou představuje první variantu kmitání a definuje amplitudy ohybu 
v milimetrech a amplitudy krutu v stupních u každého pohyblivého profilu. 
Druhý řádek doplňuje definici tohoto pohybu o příslušné fázové posuvy 
v stupních pro ohybový a torzní pohyb. Další řádky v souboru odpovídají 
následujícím variantám kmitání lopatkové kaskády. Pro spolehlivé nastavení 
požadované varianty kmitání musíme na začátku zkontrolovat, zda se 
celkové výchylky nacházejí v pracovním rozsahu snímačů. Součet statické 
deformace pružného závěsu při proudění tekutiny a amplitudy požadované 
varianty kmitání může být větší než rozsah snímače, zejména při velkých 
úhlech náběhu a rychlostech proudění. Program toto automaticky kontroluje 
a dává varování (Obr. 3.20). Dále dochází k úpravě referenčních signálů tak, 
aby výchylky pružného závěsu odpovídaly požadovaným.  
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Obr. 3.18 - Podprogram pro řízení vibrací a záznam dat vibračních 
jednotek 

 

 
Obr. 3.19 – Soubor požadované varianty kmitaní profilu 
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Obr. 3.20 - Uživatelské rozhraní pro nastavení kmitání profilů  

(kontrola rozmezí snímačů výchylek) 
 

Dostupné snímače výchylky mají nelineární závislost výstupního napětí 
u  na snímané vzdálenosti d (Obr. 3.21). Tato závislost byla zjištěna 

cejchováním a například výstupní napětí 1u  snímače „1“ je určeno 

polynomem třetí mocniny vzdálenosti 1d :  

 

  2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 3yu yu yu yuu d k k d k d k d       , (3.11) 

 

Obdobně platí závislost vzdálenosti 1d  od naměřeného výstupního napětí 1u  

: 
 

  2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 3uy uy uy uyd u k k u k u k u       , (3.12) 
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Obr. 3.21 – Závislost výstupního napětí snímače IN-85 na snímané 
vzdálenosti 

 
Pro určení výchylky se provede FFT analýza výstupního napětí snímače 

a zjišťuje se střední napětí 1su , amplituda napětí 1au  a jeho fáze. Dále se 

provedou jednoduché operace: 1 1 1h s au u u   a 1 1 1d s au u u  . Napětí dovolují 

pomocí výrazu (3.12) najít střední vzdálenost 1sd , nejmenší vzdálenost 1hd  

a největší vzdálenost 1dd . Amplituda výchylek pak bude  1 1 1 / 2d hy d d   a 

fáze zůstává stejná jako pro napětí snímače. Stejné vztahy platí i pro určení 
výchylek při ostatních variantách kmitání (index „z“), 
 

1zy Ohz v Krz   , 2zy Ohz v Krz   . (3.13) 

 
Důležitým krokem je výpočet chyby nastavení kmitů a výpočet 

opravených referenčních signálu. Jelikož měření dat začíná při náhodné 
fázi, musíme požadované a naměřené napětí otočit tak, aby se fáze námi 
zvolené výchylky (referenční) stala nulovou (3.14). 

 

iz mz

iz

mz

u u
u
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 , 

i m

i
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u u
u

u


  (3.15) 
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Vztahy (3.16) mají význam pokud 0mzu   a 0mu  . Obvykle volíme 

největší napětí, přičemž požadované (index „z“) a naměřené napětí musí být 
vztažené ke stejnému snímači. Potom je možno provést výpočty 
referenčních signálů (index „r“). Na začátku generátor vybudí harmonické 
referenční napětí (3.17) s požadovanou frekvencí a dojde ke změření napětí 

snímačů iu . 

 

ir izu u  (3.18) 

 
Odečtem naměřeného napětí od požadovaného zjistíme chybu nastavení 
kmitu 

 

i iz iu u u    (3.19) 

 
a spočteme relativní chybu nastavení ohybu a krutu 

 

i

i

mz

u
u

u


  . (3.20) 

 
Pokud je relativní chyba je větší než požadovaná, dochází iteračně k opravě 
referenčního napětí: 

 
I

ir ir iu u u    (3.21) 

 
Proces lze dobře demonstrovat níže pomocí fázorů v komplexní rovině  

(Obr. 3.22). V případě, že vygenerujeme nový referenční signál 
I

iru , tak opět 

změříme napětí snímačů 
I

iu  a spočteme chybu 
I

iu . 

 
Obr. 3.22 – Napětí v komplexní rovině, iterace I. 

 

Když je relativní chyba 
I

iu  větší než požadovaná, dochází k upřesnění 

napětí (3.22), což je znázorněné na Obr. 3.23. 
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II I I

ir ir iu u u   , (3.23) 

 

 
Obr. 3.23 – Napětí v komplexní rovině, iterace II. 

 
Obvykle stačí 2-3 iterace pro dosažení relativní chyby menší než 0,005 

(0.5%). Celý proces je průběžně monitorován (Obr. 3.24). 
 

 
Obr. 3.24 – Uživatelské rozhraní podprogramu pro nastavení kmitání profilu  

(kontrola amplitud kmitání profilu a proudů v cívkách) 
 
Po správném nastavení požadovaných amplitud vibrací lopatek při 

proudění tekutiny dojde k záznamu dat kmitání lopatek. Poté lze vypnout 
dmychadlo a spustit podprogram centrování pružně uložených profilů, 
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které jsou nyní vychýleny. Jakmile je lopatková kaskáda opět srovnána, 
spouští se opět podprogram nastavení kmitů pohyblivých lopatek 
tentokráte již bez proudění tekutiny. 

Posledním úkonem co musí operátor zařízení udělat, je spuštění 
podprogramu zpracování dat, a vygenerovat zprávu s výsledky 
experimentu. Tento podprogram povede FFT analýzy naměřených dat, 
převede napětí ze sensorů výchylek (3.12) a elektrické proudy v cívkách 
vibrátoru (2.12) na fyzikální veličiny. Poté spočte podle (3.1) a (3.2) ohyb a 
krut pružného závěsu a podle (2.14) určí budicí sílu a moment vibrátoru. Na 
základě výše uvedené metody je pak možno určit aerodynamické síly a 
momenty (2.17) skrze porovnání naměřených veličin bez a s prouděním 
tekutiny. Podprogram uloží podmínky experimentu, parametry proudění, 
parametry kmitání profilů a identifikovaná aerodynamická zatížení do 
souboru výsledku. Tímto je ukončeno měření pro danou rychlost proudění a 
úhel náběhu. 
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4 TYPICKÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 

4.1 Testovaný lopatkový profil 
 

Na Obr. 4.1 je zobrazen zmenšený řez špičkového profilu lopatky 
posledního stupně parní turbíny. Maketa profilu má tětivu 50mm. Zde je 
tětiva definována jako úsečka (červená čára) procházející středy poloměrů 
náběžné a odtokové hrany a je ohraničená vnějšími oblouky hran. Pro 
snadnější nastavení lopatkové kaskády v měřícím prostoru uvažujeme úhly 
náběhu od rovné podtlakové plochy profilu, která s tětivou svírá úhel 0,5°. 
 

 
 

Obr. 4.1 – Řez makety lopatkového profilu. 
 

Na  Obr. 4.2 lze vidět část lineární lopatkové kaskády používané 
v experimentech. Označení parametrů odpovídá Obr. 2.1 a hodnoty 
geometrických parametrů lopatkové mříže jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

 

 
Obr. 4.2 – Schéma lopatkové kaskády 

 
 
Tab. 4.1 - Geometrické parametry mříže 
 

№ Název parametru Hodnota 

1.  Tětiva makety lopatkového profilu bm 50 mm 

2.  Úhel nastaveni  -71, 5 
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3.  Relativní rozteč t/b 0,894 

4.  Frekvence vibrací pružného závěsu v prvním 
ohybovém tvaru fbm 

81.0 Hz 

5.  Frekvence vibrací pružného závěsu v prvním 
ohybovém tvaru ftm 

81.0 Hz 

6.  Rozsah redukované frekvence lopatkové makety 0.13-0,71 

7.  Rozsah uhlu náběhu lopatkové makety i 0 15i   

8.  Počet aktivních profilu apN  4apN   

9.  Celkový počet profilu pN  6 10pN   

 
4.2 Měření statického zatíženi a traverzování 

 
Pro každý úhel náběhu a rychlost prodění byla kontrolována 

prostorová periodicita proudění tekutiny skrze lopatkovou kaskádu. Jak již 
bylo uvedeno, tato kontrola byla dvojího druhu: měření statických sil a 
momentů na pružně uložených profilech a měření celkového a statického 
tlaku za mříží pomocí traverzování podél šířky kanálu. 

Pro následující analýzu se definují bezrozměrné koeficienty sil a 
momentů: 

 

2 s
ls

L
C

q b l


 
, 

2
2 s

ms

M
C

q b l


 
 (4.1) 

 

kde sL  a sM  jsou aerostatická síla a moment na profilu, q  je dynamický tlak 

před lopatkovou mříží, l  je délka lopatkové makety. Obdobně, oba tlaky 
naměřené během traverzování byly poděleny vstupním celkovým tlakem.  
 
Jako první příklad, na Obr. 4.3 jsou uvedeny koeficienty sil a momentů (4.2) 

pro rychlost proudění 87 m/s a úhel náběhu i = 0. Jelikož jde právě o nulový 
úhel náběhu, jejich hodnoty jsou malé. Výsledky pro každou lopatku jsou si 
velmi podobné, což znamená, že se pružně uložené profily nachází ve 
stejných proudových podmínkách. Na Obr. 4.4 jsou zobrazeny koeficienty 
celkového a statického tlaku získaných z traverzování za lopatkovou 
kaskádou, kde jsou patrné úzké úplavy za lopatkami. Pravidelnost 
příslušných trendů ukazuje na dobrou periodicitu proudění. 
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Obr. 4.3 – Aerostatické zatížení pohyblivých lopatek, i = 0, V=87m/s 

 
 

 
Obr. 4.4 – Průběh celkového a statického tlaku za mříží i = 0V=87m/s 

 
Pro doplnění, na Obr. 4.5 je zobrazen koeficient statické normálové 

síly na lopatkovém profilu mříže v závislosti na úhlu náběhu [44]. Průběh 
naznačuje, že největší derivace této křivky vzhledem k úhlu náběhu je v 
rozmezí úhlů náběhu, kde nedochází k separaci proudění. To znamená, že 
v tomto rozmezí má aerostatické zatížení nejvyšší citlivost na rozdíly 
v geometrickém nastavení okolních lopatek. Mimo toto rozmezí tj. na velkých 
úhlech náběhu je k posouzení periodicity spolehlivější traverzování. 
Závěrem lze tedy usoudit, že obě tyto metody by měly být použity společně 
pro odhad periodicity proudění skrze lopatkovou mříž. 
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Obr. 4.5 – Závislost koeficientu statické síly pro lopatkový profil v mříži na 
úhlu náběhu  

 

 
Jako druhý příklad, na Obr. 4.6 jsou uvedeny koeficienty sil a momentů 

pro pružně uložené lopatkové profily při vstupní rychlosti 62 m/s a úhlu 

náběhu i = 15. Lze vidět, že koeficienty sil a momentu jsou o hodně větší 
než pro nulový úhel náběhu, ale velmi podobné na všech pohyblivých 
profilech. Opět to značí stejné provozní podmínky pro každý profil. Obr. 4.7 
zobrazuje příslušné koeficienty celkového a statického tlaku, které jsou 
přibližně stejné na všech aktivních profilech (1 až 4) a i úplavy mají stejný 

tvar. Na rozdíl od úhlu náběhu i = 0 jsou tyto úplavy široké, což naznačuje 
separaci proudu tekutiny od povrchu lopatkových profilů. 
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Obr. 4.6 – Aerostatické zatížení pro i = 15,V=62m/s 

 
 

 
Obr. 4.7 - Průběh celkového a statického tlaku za mříží i = 15,V=62m/s 

 
 
4.3 Měření nestacionárního zatížení a určení meze flutteru 

 
 

4.3.1 Práce aerodynamických sil a momentů na oscilující profily 
 
Práce nestacionárních aerodynamických sil a momentů naměřených 

na čtyřech pružně uložených lopatkových profilech v cyklu harmonických 
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kmitů byla definována jako součet práce od ohybové síly na ohybové složce 
kmitů a od torzního momentu na torzní složce kmitů: 

 
 )sin()sin(

ntMnnLnnn MLyW
nb

   (4.3) 

 
nebo 

 

 )Im()Im( nnnnn MLyW   , (4.4) 

 

kde 
nbL je fázový posuv mezi silou působící na lopatku a příslušným 

ohybovým pohybem, 
ntM je fázový posuv mezi momentem působícím na 

lopatku a příslušným torzním pohybem. Pozitivní hodnota součtu práce 
aerodynamického zatížení za cyklus kmitů znamená, že energie oscilačního 
systému se zvětšuje kvůli příjmu energie z proudu.  

Aerodynamická práce, stejně jako aerodynamické zatížení, je závislá na 
2V  

(dynamický tlak). Na rozdíl od toho jsou bezrozměrné koeficienty sil a 
momentů závislé jenom na bezrozměrných kritériích podobnosti.  

 
Re),,,( MKifC LLn

 ,  Re),,,( MKifC MMn
 . (4.5) 

 
S uvažováním vztahů (1.8) a (1.10) platí 

 
),( KifC LLn

 ,  ),( KifC MM n
 . (4.6) 

 
Vzhledem k potřebě dalšího porovnání výsledků výpočtů a experimentu byl 
dále uvažován koeficient 

WnC  (4.7), který představuje práci nestacionárních 

aerodynamických sil a momentů v bezrozměrné podobě (tj. podělená částí 
kinetické energie proudu, která připadá na plochu lopatky): 

 

   2
Im Im

n n

n
Wn n L n M

W
C y C C

q h b
       

  
 (4.8) 

 
kde byy nn /  a 

nLC ,
nMC jsou koeficienty sil a momentů při ohybovém a 

krutovém kmitání. Při čistě ohybovém kmitání znaménko práce určuje 

imaginární část  
ynLCIm : 

 

 2
Im

yn

n
Wn n L

W
C y C

q h b
     

  
. (4.9) 

 

Obdobně při čistě torzních kmitech znaménko práce určuje  
anMCIm : 
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 2
Im

an

n
Wn n M

W
C C

q h b
     

  
. (4.10) 

 

Na Obr. 4.9 je zobrazena závislost  Im
ynLC  na mezi-lopatkovém fázovém 

posunu IBPA = 0 až 360° pro ohybové vibrace (tj. osa krutu je v nekonečnu 

jak znázorňuje Obr. 4.10) při 10i  a 0,377K  . Podobné trendy ukazuje 

Obr. 4.8 pro odlišnou redukovanou frekvenci K. V obou případech šlo o 
testování metody běžící vlny na čtyřech pohyblivých lopatkových profilech a 
v obou případech bylo aerodynamické zatížení na lopatce 3 (modrá barva) 
nejvíce podobné případu kmitání celého lopatkového věnce (typické S-
křivky).  
 

Systém je aerodynamicky stabilní, když  maxIm 0
ynLC  . Z naměřených dat 

lze najít  max Im
ynLC  pro různé redukované frekvence a také případ 

 max Im 0
ynLC  , což odpovídá mezi stability pro zvolený úhel náběhu. Na 

Obr. 4.12 jsou uvedené závislosti  max Im
ynLC  pro již zmíněný profil číslo 3 

při různých redukovaných frekvencích a úhlech náběhu (0, +5, +10, +15).  
Je patrné, že při velkých úhlech náběhu se mez stability posouvá na velké 
hodnoty redukované frekvence. 

 

 
Obr. 4.9 - Mez stability lopatkové kaskády pro ohyb, 10i  , 0,377K   
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Obr. 4.10 – Posuvné kmitání lopatkového profilu  
 

 
Obr. 4.11 – Mez stability lopatkové kaskády pro ohyb, 10i  , 0,305K   

 

 

Obr. 4.12 - Závislosti  max Im
ynLC  na redukované frekvenci pro různé úhly 

náběhu 
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4.3.2 Práce aerodynamických sil a momentů při pohybu s různou osou 
otáčení 

 

Je známé, že při flutteru je tvar kmitů lopatek blízký vlastním tvarům 
kmitání. Při metodě běžící vlny musíme tedy vybudit příslušné kmitání 
pružně uložených lopatkových profilů. Příkladem můžeme uvažovat pohyby 
dle Obr. 4.13 nebo dle Obr. 4.14. 

 

 
 

Obr. 4.13 – Pohyb lopatkového profilu při ohybovém tvaru kmitání 
 

 
Obr. 4.14 - Pohyb lopatkového profilu při krutovém tvaru kmitání 0tX  . 

 
Polohu osy otáčení Xt lze spočítat pomocí posuvných výchylek y  a krutových 

výchylek   jako: 

/t t j

y
X X b

b e 
  

 
. (4.11) 

Při fázovém posuvu 180   mezi ohybem y  a krutem   bude osa otáčení 

za lopatkovým profilem a při 0   bude osa otáčení vepředu. Při tX    

získáme posuvné kmitání jako na Obr. 4.10. 
Na Obr. 4.15 je zobrazena aerodynamická práce v závislosti na mezi-

lopatkovém fázovém posunu pro případ běžící vlny při torzních kmitech 

0tX   a 5i  , 0,225K  . V této konfiguraci každý lopatkový profil vykazuje 

aerodynamickou nestabilitu (maximální práce jsou kladné). 
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Obr. 4.15 - Aerodynamická práce při ose krutu 0tX  , 5i  , 0,225K   

 
Při stejné redukované frekvenci je aerodynamická práce pro ohybové kmity 

ale všude záporná (Obr. 4.16), což znamená, že lopatková mříž pro tX    

není náchylná na flutter. 
 

 
Obr. 4.16 - Aerodynamická práce při ose krutu tX   , 5i  , 0,225K   

 



 

 

60 

Pokud se přiblížíme skutečnému ohybovému tvaru lopatky např. 2tX  , tak 

se stabilita zhoršuje, jak je uvedeno na Obr. 4.17. 
 

 
Obr. 4.17 - Aerodynamická práce při ose krutu 2tX  , 5i  , 0,225K   

 
 
4.3.3 Porovnaní dat z metody běžící vlny a AKV 
 

Nestacionární aerodynamické koeficienty sil a momentů (2.6) a (2.8) 
je možno přepsat jako 
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(4.12) 

Pokud při ohybové a krutové běžící vlně naměříme data pro dostatečný 
počet fázových posunů, můžeme zapsat systém nezávislých rovnic a 
spočítat aerodynamické koeficienty vlivu podle (4.13).  
 

      1
 wCl k

L
k ;                               1

 wCm k
M

k , (4.13) 

 
Namísto běžící vlny lze také budit varianty kmitání pružně uložených 
lopatkových profilu podle diagonální matice jako na Obr. 4.18. Výhodou 
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tohoto přístupu je to, že se systém rovnic přímo rozpadá na nezávislé 
rovnice, což zjednoduší vypočet AKV. 
 

 
 

Obr. 4.18 - Diagonální matice variant kmitání pohyblivých lopatek 
 

Alternativně, pokud známe AKV, lze spočítat komplexní nestacionární 
aerodynamické koeficienty sil a momentů podle (4.12) pro jakékoliv 
kombinace ohybu a krutu jak je naznačeno na Obr. 4.19 pro lopatkový věnec 
s bandáží [13]. 

 
Obr. 4.19 – Tvar kmitání lopatkového věnce s bandáží 
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Dále uvedeme porovnání některých výsledků naměřených při běžící 

vlně a přepočtených pomocí AKV. Na Obr. 4.20 jsou uvedeny trendy 
imaginární části koeficientu aerodynamické síly na mezi-lopatkovém 

fázovém posunu pro ohybové (posuvné) kmitání pro 15i  , 0,381K  . 

V formě běžící vlny kmitaly pouze dva pohyblivé lopatkové profily číslo 2 a 
3. Porovnání naměřených dat (plná čára) a spočtených přes AKV (tečkovaná 
čára) ukazuje, že obě metody dávají podobný výsledek v mezích chyby 
měření. 

 
Obr. 4.20 – Mez stability pro dva kmitající profily při posuvném kmitání 

tX   , 15i  , 0,381K   

 
Na Obr. 4. je uvedeno obdobné měření pro torzní oscilace. Porovnání 

naměřených dat (plná čára) a spočtených pomocí metody AKV (tečkovaná 
čára) ukazuje, že obě metody mají o něco horší schodu. Toto lze vysvětlit 
tím, že imaginární část koeficientu aerodynamického momentu je dost malá, 
což zvětšuje chybu měření. 
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Obr. 4.20 - Mez stability pro dva kmitající profily při torzním kmitání 0tX  , 

15i  , 0,381K   

 
Pro zajímavost je ještě na Obr. 4.21 uvedena závislost imaginární části 
koeficientu aerodynamické síly na mezi-lopatkovém fázovém posunu pro 

torzní kmitání pro 15i  , 0,381K  . Díky tomu, že tento koeficient je 

dostatečně velký, relativní chyba měření je malá a srovnání obou přístupů 
ukazuje excelentní schodu. 
 
Některé další příklady použití metody AKV pro výpočty stability flutteru 
lopatkových věnců s rozladěnými lopatkami se nacházejí v [34 a 45]. 
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Obr. 4.21 - Závislost  Im
ynLC  od fázového posuvy mezi profily při jich 

krutovém kmitaní 0tX  , 15i  , 0,381K   
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5 PŘÍKLAD VALIDACE NUMERICKÝCH DAT 

 
Jedním ze stěžejních úkolů tohoto zařízení je naměření kvalitních 
experimentálních dat, která jsou využitelná pro validace výsledků 
komerčních i nekomerčních CFD simulačních nástrojů. Jako příklad úspěšné 
validace je uvedeno srovnání experimentálních a numericky simulovaných 
map stability pro každou pohyblivou lopatku v kaskádě (zde označeno č. 3 
až 6). Jedná se o případ torzních vibrací při subsonickém proudění s M = 
0.2, velkém úhlu náběhu +15° a redukované frekvenci 0.38. Více detailů 
zejména o nastavení a použití numerického řešiče lze najít v [46]. 

Mapy stability jsou zobrazeny na Obr. 5.1 až 5.4 pomocí 
aerodynamické práce. Z grafů je zřejmé, že každá lopatka je aerodynamicky 
nestabilní, protože vždy existuje rozmezí mezilopatkových fázových posunů, 
kde je aerodynamická práce kladná. Trendy se správně u každé lopatky liší, 
protože vibruje pouze čtveřice lopatek a ne všechny lopatky jak by tomu bylo 
v realitě. Mez stability na lopatce č. 5 je nejblíže případu oscilujícího 
lopatkového věnce.  Ze všech srovnání je patrné, že bylo dosaženo výtečné 
shody mezi experimentem a simulacemi. 
 

 
Obr. 5.1 – Aerodynamická práce na lopatce č. 3, experimentální (EXP) and 

numerické (CFD) výsledky. 
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Obr. 5.2 – Aerodynamická práce na lopatce č. 4, experimentální (EXP) and 

numerické (CFD) výsledky. 
 

 
Obr. 5.3 – Aerodynamická práce na lopatce č. 5, experimentální (EXP) and 

numerické (CFD) výsledky. 
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Obr. 5.4 – Aerodynamická práce na lopatce č. 6, experimentální (EXP) and 

numerické (CFD) výsledky. 
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 ZÁVĚR 

 
Cílem této zprávy bylo představit vybudované zařízení pro měření 
subsonického flutteru, které je schopno dodávat kvalitní experimentální data. 
V práci byly systematicky uvedeny všechny přístupy nutné pro věrohodnou 
experimentální analýzu aerodynamického chování lopatkových seskupení: 
      

 byly sděleny základní přístupy k modelování lopatek kmitajících 
v proudu tekutiny a byly odvozeny kriteriální rovnice pro stanovení 
požadovaných parametrů modelu lopatkové kaskády, vibračních 
sestav, pracovní části měřící tratě a dmychadla, 

 byla uvedena technika buzení ohybově-torzních vibrací lopatkových 
profilů a měření nestacionárních aerodynamických sil a momentů na 
ně působících. Metodika obsahuje popis dynamické kalibrace 
vibračních jednotek pomocí známých setrvačných zatížení, 

 byla představena metoda pro stanovení aerodynamických koeficientů 
vlivu ve formě bezrozměrných charakteristik. Použití metody 
aerodynamických koeficientů vlivu může významně snížit množství 
experimentálního výzkumu a zjednodušit výpočet meze 
aerodynamické stability, 

 byl uveden popis konstrukce experimentálního zařízení jako celku a 
dílčích klíčových komponent, které splňují všechny metodické 
požadavky. Byly také představeny elektronické obvody pro 
analogovou regulaci vibrací lopatkové kaskády a algoritmus řídícího 
programu, 

 byly uvedeny typické důležité výsledky z experimentálního měření pro 
stanovení meze flutteru. 

 
Závěrem je nutno poznamenat, že schopnost vybudovaného zařízení 
dodávat kvalitní naměřená data se již opakovaně projevila při úspěšných 
validacích komerčních i nekomerčních simulačních nástrojů. 
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