
Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Katedra energetických zařízení
Ing. Kateřina Horáková

Téma přednášky: 
Numerické simulace



2/25

Co je to CFD?
• CFD = Computational Fluid Dynamic

– Computational - využítí matematiky s výpočetní technikou 
– Fluid Dynamics - dynamika částic, které jsou navzájem v pohybu 

• CFD - výpočetní technologie, která umožňuje pozorovat 
dynamiku proudicích částic

• CFD → výpočetní modely, které reprezentují obecné systémy 
nebo zařízení → aplikace fyziky mechaniky tekutin nebo 
chemického procesu na model (s využitím výpočetní 
techniky) → předpověď chování tekutin se všemi zákonitosti 
jako víry a pod. 
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Co je to CFD?
• CFD →  pro simulaci proudění kapalin či plynů, přenosu 

teploty či hmoty, interakce mezi pevnou a vzdušnou částí,  
úlohy pomocí strukturální analýzy a mechanické vlnění

• Nepřeberné množství výstupů ve formě dat či grafického 
znázornění 

Obtékání formule 1Průběh časově středované rychlosti 
při obtékání válce
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Možnosti testování 
• Experimenty

Aerodynamický tunel
Termokamera
PIV, LDA
Reálný experimentální zařízení

Drahé, pomalé, něco měřit nelze, někdy výhodné, 
porovnává se s numerikou, vyžaduje experta
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Možnosti testování 
• Analytický výpočet

 Řešení soustav rovnic (diferenciálních)
 Různá grafická řešení
 Superpozice

 Relativně rychlé a levné, velice omezené možnosti – ne vše lze tak 
řešit

• CFD
 Relativně rychlé, levné, analýza detailů, možnost otestovat různé 

varianty řešení, nutnost „správně“ určit modely, vyžaduje experta 
a omezeni výkonem počítačů
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Fyzikální problém

• Fyzikální problém 
proudění vzduchu v místnosti
obtékání F1
zjištění akustiky při výtoku 

plynu z úzké trysky
 teplotní pole v topného tělesa 

uvnitř skříně na dopravním 
prostředku na Sibiři

protržení vodní přehrady
atd. Kontury časově průměrované 

rychlosti proudění v místnosti
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Obtékání F1

• Fyzikální problém 
proudění vzduchu v místnosti
obtékání F1
zjištění akustiky při výtoku 

plynu z úzké trysky
 teplotní pole v topného tělesa 

uvnitř skříně na dopravním 
prostředku na Sibiři

protržení vodní přehrady
atd.

Fyzikální problém
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Kontury časově průměrované 
rychlosti

• Fyzikální problém 
proudění vzduchu v místnosti
obtékání F1
zjištění akustiky při výtoku 

plynu z úzké trysky
 teplotní pole v topného tělesa 

uvnitř skříně na dopravním 
prostředku na Sibiři

protržení vodní přehrady
atd.

Fyzikální problém
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Fyzikální problém

Kontury teplotního pole kolem 
topného tělesa uvnitř skříně 

• Fyzikální problém 
proudění vzduchu v místnosti
obtékání F1
zjištění akustiky při výtoku 

plynu z úzké trysky
 teplotní pole v topného tělesa 

uvnitř skříně na dopravním 
prostředku na Sibiři

protržení vodní přehrady
atd.
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Zjednodušení
• Následují určitá zjednodušení

 rychlost výpočtu  X  přesnost
 v převážné většině zjednodušení geometrie – vznik 

jednoduššího modelu 

 v některých případech zanedbání některých fyzikálních veličin 
– gravitace, teplota, ideální  X  reálná tekutina atd.

 2D  X  3D
 využití symetrie

model místnosti model formule
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• Preprocessing - příprava modelu 
(geometrie, fyzikální, materiálový model, 
okrajové počáteční podmínky, definice 
fyzikální podstaty úlohy, časově 
závislé úlohy atd.)

• Solver – samotný výpočet 

• Postprocessing - zobrazení 
výsledků a jejich interpretace

Tři etapy řešení

Model

Výpočet

Kontury radiačních teplot v řezu místnosti
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• v nějakém zřejmě CADovském softwaru se vytvoří 
geometrie modelu zkoumaného fyzikálního problému

• jedná se o software: AutoCAD, ProEngineer, Catia, 
Inventor, atd.

Preprocessing

jednoduchý model 
místnosti v AutoCADu

model místnosti v 
Proengineeru
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• Další postup záleží na dalším zvoleném softwaru –
např. kombinace Gambit (sítě), Fluent (simulace)

• Obecně se dá popsat funkce Gambitu takto:

Preprocessing

Stručná charakteristika programu Gambit
• Bojko, Návody na Fluent, 2008 

• Možnost tvorby geometrie
• Nadefinování okrajových 

podmínek
• Vytvoří se prvky sítě
• Vyexportuje se výpočetní 

síť
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• Export sítě z Gambitu (ve vhodném formátu) → do 
Fluentu

• Fluent – software na CFD simulace a následné 
vyhodnocení výsledků (postprocessing) 

2D úloha
• Nadefinuje se spousta parametrů, např. 

3D úloha

Preprocessing

2D úloha – kontury okamžité rychlosti 
při výtoku vzduchu tryskou

3D úloha – kontury teploty vlivem 
radiace (horká kulička v krychli)



15/25

Preprocessing

Obtékání válce

• Další parametry: typ proudění laminární

turbulentní proudění

Turbulentní a laminární proudění

• Různé metody výpočtu, 
některé jsou přesnější u stěn 
(tzv. mezní vrstva), některé 
jsou naopak přesnější uvnitř 
sítě 

http://www.cora.nwra.com/~werne/eos/text/turbulence.html
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Preprocessing

• Další parametry: fyzikální veličiny  
• teploty tekutin
• teploty stěn
• druhy materiálů
• teplotní vodivost stěn 
• viskozita ano či ne
• stlačitelnost atd.
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Solver

• Po nastavení všech potřebných parametrů se spustí výpočet
• Délka výpočtu se pohybuje od cca 2 h – několik týdnů až 

měsíců
• Záleží na:

 počtu elementů sítě 
(10 tis.  X 10 mil.) 

 na složitosti geometrie
 Na počtu výpočetních 

CPU (výpočty mohou 
být sekvenciální či 
paralelní) - stanice
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Postprocessing

Proudění v místnosti – kontury 
rychlosti v řezu místnosti

• Po dopočítání (resp. po ustálení výpočtu – konverguje to k 
výsledku) je potřeba zobrazit výsledky

• Různé formy:
 Hodnoty do grafů (akustika, koncentrace atd.)
 „Obrázky“ či videa
 Hodnoty v konkrétních bodech či rovinách

Proudění v místnosti – vektorové 
pole rychlostí v řezu místnosti

Model místnosti
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Postup CFD výpočtů
1. CAD model pro simulace
2. Rozložení na drobné trojúhelníčky (síť) → mesh
3. Stejně se rozdělí na síť i obklopující vzduch → objemová mesh
4. CDF řešič na superpočítači – řešení parciálních diferenciálních rcí
5. Znázornění výsledků

http://f1news.cz/technika/35130-co-je-to-cfd/
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Superpočítače

http://f1news.cz/technika/35130-co-je-to-cfd/

Technické parametry (rok 2007) superpočítačů:

• Albert 2 (superpočítač BMW)
 postaven švýcarskou společností Dalco AG
 512    dvoujádrových procesorů Intel Xeon 5160 

(tedy 1024 procesorových jader)
 celková hmotnost: 21 t
 výpočetní výkon: 12 288Gflop
 2048 GB RAM a 20 480 GB diskové kapacity
 chlazení: uzavřený oběh vody

• používají Fluent
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Závěr
• Bylo ukázáno a vysvětleno, co je to CFD, jaké jsou 

současné možnosti predikce proudění

• Viděli jste výběr úloh, které se na TUL (KEZ) řeší a 
pomocí jakých metod či softwaru

• Ukázána malá ukázka ze světa formule 1 a využití 
superpočítačů
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