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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na přehled a popis jednotlivých metod modelování turbulentního 

proudění, které je v inženýrských aplikacích nejčastější. Představeny jsou jednotlivé modely 

turbulence, které nabízí CFD program ANSYS FLUENT. Podrobněji jsou popsány především 

modely, které jsou reálně použitelné pro simulaci složitějších inženýrských úloh. Dále jsou 

popsány způsoby modelování proudění v blízkosti stěn, které ovlivňují přesnost numerického 

výpočtu v celé oblasti. Na základě vlastností jednotlivých modelů turbulence jsou doporučeny 

modely, které jsou nejvhodnější pro simulace procesů v míchané nádobě. 
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1. Úvod 

CFD (Computational Fluid Dynamics) se stává čím dál tím populárnější. Může za to 

velký rozvoj výpočetní techniky, díky kterému jsou výkonné počítače schopné numericky 

řešit velké 2D a 3D problémy, cenově velmi dostupné. Také CFD komerční programy, jako je 

např. FLUENT, usnadňují provedení numerické simulace mnohem více, než dřív. 

Ačkoliv je přístup k nástrojům umožňující provádění různých typů CFD simulací 

relativně snadný, neznamená to, že každý může pomocí nich získat správné a fyzikálně 

smysluplné výsledky pro jakýkoliv problém. I když simulace proběhne na první pohled 

úspěšně, je možné, že její výsledky jsou úplně špatné a postrádají fyzikální smysl. Pro 

úspěšné provedení simulace je velmi důležité, aby řešitel měl potřebné znalosti o použitých 

numerických modelech a dokázal zvolit správné nastavení a parametry modelu pro konkrétní 

problém. Neméně důležitá je schopnost vytvoření kvalitní sítě, která splňuje požadavky 

zvoleného modelu. 

 

2. Základní rovnice 

Pro řešení přenosu hybnosti při proudění je použita rovnice kontinuity a rovnice 

zachování hybnosti. Pokud je proudění stlačitelné, nebo zahrnuje přenos tepla, řeší se dále 

rovnice zachování energie. Další bilanční rovnice mohou být použity, pokud dochází ke 

směšování, chemickým reakcím či hoření. 

  



2.1 Rovnice kontinuity 

Rovnice kontinuity vyjadřující zákon zachování hmoty má tvar:  

 
  

  
                  (1)  

kde 

   je zdroj hmoty přidané do spojité fáze z dispergované druhé fáze (např. odpaření  

 kapek), nebo uživatelsky definovaný jiný zdroj hmoty. 

2.2 Rovnice zachování hybnosti - Cauchyho rovnice 

Rovnice zachování hybnosti, neboli Cauchyho rovnice, má tvar: 

 
 

  
                                        (2)  

kde 

  je statický tlak, 

    je tenzor smykových napětí, 

    jsou gravitační objemové síly, 

   jsou další vnější objemové síly. 

 

3. Matematické modely turbulence 

3.1 Základní metody modelování turbulence 

Turbulence je deterministicky náhodný pohyb částic tekutiny. Turbulentní proudění se 

skládá z různě velkých turbulentních vírů. Velké víry obsahují většinu energie a postupně se 

rozpadají na menší. Kaskáda je ukončena disipací energie nejmenších vírů v teplo. 

Modelování turbulence je klíčový problém ve většině CFD simulací. Prakticky všechny 

inženýrské aplikace jsou turbulentní, a proto vyžadují model turbulence. 

Neexistuje žádný model turbulence, který by byl všeobecně použitelný, pro všechny 

případy. Volba turbulentního modelu závisí na způsobu toku, požadované přesnosti řešení, 

dostupné výpočetní technice a množství času pro simulaci. Pro použití nejvhodnějšího modelu 

pro konkrétní případ je nutné pochopit možnosti a omezení jednotlivých modelů. 

 

Rovnice kontinuity a Navier-Stokesova rovnice mohou být pomocí CFD řešeny přímou 

numerickou simulací (Direct Numerical Simulation –DNS). Ta má ale obrovské výpočetní 

nároky zvláště pro složitější proudění v zařízeních. Avšak ve většině případů není nutné řešit 

všechny velikosti fluktuací. Existují další metody, jejichž princip je znázorněn na obrázku 1. 

Metoda velkých vírů (Large Eddy Simulation – LES), filtruje malé fluktuace a řeší pouze část 

turbulentního spektra a metody časového středování (Reynolds Averaged Navier-Stokes – 

RANS) časově středují veličiny turbulentního proudění pomocí Reynoldsovy rovnice. 

Jednotlivé přístupy prezentuje dobře energetické spektrum na obrázku 2. Hranice mezi 

jednotlivými metodami není tak ostrá. Existují různé varianty představující přechodné 

stádium mezi uvedenými metodami. 



 

 
Obr. 1. Princip metod modelování turbulence [1] Obr. 2. modely RANS, LES a DNS: typické 

energetické spektrum turbulentních vírů [2] 
 

Metoda přímé numerické simulace (Direct Numerical Simulation - DNS) 

S touto metodou je teoreticky možné přímo řešit celé spektrum velikostí turbulentních 

fluktuací. Nemodeluje turbulenci, proto řeší Navier-Stokesovu rovnici s vysokou přesností. 

Tato metoda vyžaduje velmi jemnou síť. Velikost buněk řádově odpovídá velikosti 

nejmenších vírů (tzv. Kolmogorovo mikroměřítko turbulence). Počet buněk prudce narůstá 

s Reynoldsovým číslem           . Velmi vysoké množství elementů sítě a časově 

závislá simulace s velmi malým časovým krokem vede k technické nereálnosti inženýrských 

výpočtů. DNS se používá jen ve speciálních případech pro výzkumné účely. Zpravidla se 

jedná o fundamentální úlohy s malou, jednoduchou geometrií a velmi nízkým Reynoldsovým 

číslem. Metoda DNS však poskytuje dokonalý obraz fyziky proudící tekutiny. Výsledky ze 

správně provedené DNS jsou považovány ekvivalentní výsledkům experimentů, komplexností 

informace však experimenty daleko předčí. 

Metoda velkých vírů (Large Eddy Simulation – LES) 

Hybnost, hmota, energie a další veličiny jsou přenášeny převážně velkými víry. Proto je 

tato metoda založena na řešení velkých vírů jako prostorově a časově závislých útvarů, které 

lze zachytit sítí. Při simulaci se řeší filtrovaná 3D nestacionární Navier-Stokesova rovnice. 

Turbulentní víry malých měřítek, které jsou obecně izotropní a je pro ně snazší najít 

univerzální model, jsou modelovány tzv. subgridními modely a odstraněny pomocí filtrace 

turbulentního pole. Díky řešení jen velkých vírů je možné pro LES použít hrubší síť a větší 

časový krok než u metody DNS, ale oproti metodám RANS musí být síť podstatně jemnější a 

výpočty jsou mnohem více výpočetně náročné. Velikou nevýhodou modelu LES je nutnost 

velmi jemné sítě u stěn ve všech třech směrech, protože zde jsou velká měřítka v turbulentním 

spektru geometricky velmi malá. Tento nedostatek se snaží odstranit různé modifikace a 

hybridní modely RANS/LES. 

Metody časového (Reynoldsova) středování (Reynolds Averaged Navier-Stokes – RANS) 

Tyto metody jsou nejpoužívanější pro řešení inženýrských úloh. Nabízejí 

nejekonomičtější přístup pro výpočet složitého turbulentního proudění v průmyslových 

aplikacích, které vzhledem k rozměrům a velikostem Reynoldsova čísla nejsou pomocí metod 

DNS a LES možné řešit kvůli obrovským výpočetním nárokům.  



Metody RANS modelují všechny velikosti turbulentních vírů a řeší tedy časově 

zprůměrované hodnoty proudění, což výrazně snižuje výpočetní nároky, a zároveň obvykle 

poskytují požadovanou úroveň přesnosti. Simulace je provedena pomocí Navier-Stokesových 

rovnic středovaných podle Reynoldse, v nichž je třeba nahradit dvojné korelace fluktuací 

rychlosti modelem turbulence. Existují rozdílné RANS modely, které zjednodušují problém 

přidáním různých dalších transportních rovnic. Modely typu k-ε, k-ω a další zavádí navíc 

turbulentní viskozitu. Model RSM naopak turbulentní viskozitu nepoužívá, ale jako 

konstitutivní rovnice jsou použity přímo transportní rovnice pro šest složek Reynoldsových 

napětí. Výsledkem simulace je střední proudové pole, které je stacionární. Model turbulence 

musí aproximovat i největší turbulentní nestacionární vírové struktury jako funkce 

stacionárního pole, proto jsou modely složitější a méně univerzální než LES, a proto je pro 

danou aplikaci nutné se rozhodnout, který je nejvhodnější.  

Pro časově závislé proudění se používají metody URANS (Unsteady-RANS), které 

předpokládají, že turbulentní časové měřítko je mnohonásobně menší než časové měřítko 

středního proudu. Průměrovaný časový krok je tedy vyšší než turbulentní časové měřítko, ale 

mnohem menší, než časové měřítko středního proudu. Tyto modely jsou proto schopné 

zachytit nestability, jako je uvolňování vírů, ale nejsou obecně schopné zachytit turbulentní 

nestability. Výpočet tedy řeší sekvenci stacionárních stavů. 

Výpočty získané pomocí metod RANS by však měly být vždy doplněny ověřovacím 

experimentem nebo alespoň kvalitativním srovnáním s publikovanými výsledky experimentů 

na podobných úlohách. Tyto metody principiálně nelze použít pro modelování nestabilit 

jakéhokoliv druhu. Důvodem je neschopnost těchto metod modelovat vývoj malých poruch 

v čase a prostoru. Metodami RANS nelze tedy spolehlivě modelovat přechod do turbulence, 

ani odtržení mezní vrstvy. 

3.2 Reynoldsova rovnice a Reynoldsovo středování (Reynolds Averaging) 

Metody RANS používají k popisu turbulentního proudového pole pravděpodobnostně-

statistický přístup. Tento přístup je založen na průměru souboru dat. Operaci středování 

souboru hodnot (ensemble averaging) získaných při opakované realizaci procesu definoval 

Reynolds. Souborové středování je nejobecnější. Pokud jde o stacionární turbulenci je 

nejvhodnější středování časové. Reynolds vyšel z předpokladu, že okamžité hodnoty veličin 

popisující turbulentní proudění lze rozložit na část časově středovanou a fluktuační složku: 

               (3)  

kde 

   je fluktuační složka veličin, 

   je časově středovaná složka veličiny, 
 

přičemž platí 

    
 

  
       

    

 

      (4)  

               (5)  

    

  

     
         (6)  

                             (7)  

 



Dosazením rychlosti a tlaku rozložených dle rovnice (3) do rovnice kontinuity a Navier-

Stokesovy rovnice a jejich středování se získají jejich středované formy: 

 

 
  

  
 

 

   

              (8)  

 

  
      

 

   
          

  

   
 

 

   
   

   

   
 

   

   
 

 

 
   

   

   
   

 

   
                (9)  

Středovaná Navier-Stokesova rovnice se také nazývá Reynoldsova rovnice. Její poslední 

člen          je tenzor napětí, jehož vznik souvisí s fluktuacemi rychlosti, a nazývá se tenzor 

Reynoldsových napětí (Reynolds stresses). Tyto napětí existují jen při turbulentním proudění. 

Ve zcela vyvinutém turbulentním proudění je až na vazkou podvrstvu tenzor Reynoldsových 

napětí minimálně o dva řády větší než tenzor středního vazkého napětí odpovídající hranaté 

závorce v rovnici (9). 

3.3 Boussinesquova hypotéza (Boussinesq approach) 

Jednou z klasických metod modelování Reynoldsových napětí je Boussinesquova 

hypotéza o turbulentní viskozitě, podle které jsou Reynoldsova napětí úměrná středním 

gradientům rychlosti analogicky, jak je tomu u vazkých napětí (Newtonův zákon). Konstantou 

úměrnosti je turbulentní viskozita   : 

             
   

   
 

   

   
  

 

 
      

   

   
           (10)  

kde 

  je kinetická energie turbulence 

   
 

 
       

 

 
                    (11)  

Turbulentní viskozita je vlastnost proudění (nikoli kapaliny), je obecně funkcí polohy a 

času. Boussinesquova hypotéza je použita v modelech Spalart-Allmaras, k-ε a k-ω. Její 

výhodou jsou nízké výpočetní nároky pro určení turbulentní viskozity. Spalart-Allmaras řeší 

pouze jednu dodatečnou transportní rovnici (zastupující turbulentní viskozitu). Modely k-ε a 

k-ω řeší dvě dodatečné transportní rovnice (pro kinetickou energii turbulence   a disipaci 

kinetické energie  , případně specifickou disipaci energie  ) a turbulentní viskozita je 

vypočtena jako funkce   a   nebo   a    
Nevýhodou Boussinesquovy hypotézy je, že se předpokládá, že je turbulentní viskozita 

izotropní skalární veličina, což není úplně pravda. Nicméně podmínka izotropní turbulentní 

viskozity je dobře splněna pro proudění s pouze jedním dominujícím turbulentním napětím.  

Alternativním přístupem je modelování Reynoldsových napětí (Reynolds Stress  

Models – RSM), který řeší transportní rovnici pro každou složku tenzoru Reynoldsových 

napětí. V mnoha případech modely založené na Bousinesqově hypotéze fungují velmi dobře a 

další výpočetní náklady pro použití RSM nejsou potřebné. Nicméně RSM je jasně lepší tam, 

kde převažuje anizotropní turbulence.  

3.4 Filtrovaná Navier-Stokesova rovnice 

Použité řídící rovnice v modelech LES jsou získány filtrací nestacionární  

Navier-Stokesovy rovnice. Proces filtrace odstraňuje víry, jejichž měřítko je menší, než je 

šířka filtru, nebo rozlišení použité výpočetní sítě. Takto upravené rovnice potom řídí 

dynamiku velkých vírů. 



Filtrovaná proměnná       je definována vztahem: 

             

 

                 (12)  

kde 

  je oblast tekutiny, 

  je filtrační funkce, která rozhoduje, jaké měřítka vírů budou řešena. 
 

Ve FLUENTu je použita diskretizace metodou konečných objemů. Ta sama implicitně 

zajišťuje filtrovací operaci: 

       
 

 
      

 

                        (13)  

kde 

  je objem výpočetní buňky. 
 

Použitá filtrovací funkce má tvar: 

    
          

       
        (14)  

 

Filtrovaná rovnice kontinuity a Navier-Stokesovy rovnice mají pro nestalčitelné proudění 

tvar: 

 
  

  
 

 

   

              (15)  

 
 

  
      

 

   
          

  

   
 

 

   
   

   

   
 

   

   
 

 

 
   

   

   
   

    

   
       (16)  

kde subgridní napětí     definováno vztahem (17) musí být modelováno. 

                  (17)  

 

4. RANS modely turbulence ve FLUENTu 

V této časti budou popsány modely turbulence založené na Reynoldsově středování, které 

nabízí CFD program FLUENT. Podrobněji budou popsány především modely, které jsou 

použitelné pro řešení turbulentního proudění v míchaných vsádkách. 

4.1 Spalart-Allmaras 

Spalart-Allmaras je jednoduchý jednorovnicový model, který používá Boussinesquovu 

hypotézu a řeší transportní rovnici pro turbulentní viskozitu. Byl navržen speciálně pro 

letecké aplikace, kde se řeší obtékání stěn. Tento model dává dobré výsledky pro mezní 

vrstvy vystavené velkému tlakovému gradientu. Nedá se použít jako obecný model, protože 

není kalibrován pro běžné průmyslové aplikace a produkuje velké chyby pro volné smykové 

proudění. 



4.2 Modely k-ε (Standard, RNG, Realizable) 

Modely k-ε jsou dvourovnicové modely turbulence, proto umožňují určení délkového i 

časového měřítka řešením dvou samostatných transportních rovnic. Tyto dvourovnicové 

modely jsou historicky nejpoužívanější modely turbulence pro průmyslové výpočty. Všechny 

tři modely k-ε: Standard, RNG a Realizable, řeší transportní rovnice pro   a   a modelují 

Reynoldsova napětí pomocí turbulentní viskozity    podle Boussinesquovy hypotézy. Hlavní 

rozdíl mezi nimi je ve způsobu stanovení turbulentní viskozity, v turbulentních Prandtlových 

číslech řídících turbulentní difuzi   a   a v podmínkách generace a zániku v rovnici pro  .  

Standard k-ε model 

Tento model navrhli Launder a Spalding v roce 1974. Je to jeden z nejznámějších a 

v inženýrské praxi velmi často používaných modelů. Jeho popularita pro simulaci přenosu 

hybnosti a tepla v průmyslových aplikacích je dána jeho robustností, ekonomičností výpočtu a 

dostatečnou přesností pro široký rozsah typů turbulentního proudění. Jedná se  

o semi-empirický model a odvozené rovnice modelu se značně spoléhají na úvahy a empirii. 

Hlavním předpokladem je, že proudění je plně turbulentní a efekt molekulární viskozity je 

zanedbatelný. Proto je model Standard k-ε použitelný jen při vysokých Reynoldsových 

číslech. Tento model má nadměrnou difuzi pro mnoho situací: velké zakřivení proudu, víry, 

rotaci, odtržení proudění a nižší Reynoldsova čísla. Proto se z tohoto modelu postupem času 

vyvinuly další modifikace, které využívají jeho výhod a snaží se odstranit jeho nedostatky. Ve 

FLUENTu jsou zahrnuty varianty RNG a Realizable.  

 

Kinetická energie turbulence   a disipace kinetické energie   se získávají z následujících 

transportních rovnic: 
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         (19)  

kde 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku gradientů střední rychlosti, 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku vztlaku, 

   představuje příspěvek od fluktuujících dilatací při stlačitelném turbulentním proudění 

 k celkové disipaci, 

   ,    ,     jsou konstanty modelu, 

  ,    jsou konstanty modelu – turbulentní Prandtlova čísla pro   a  , 

  ;    jsou uživatelsky definované zdrojové členy. 

 

Turbulentní viskozita je vypočtena ze vztahu: 

       

  

 
       (20)  

kde 

   je konstanta modelu. 

 

Hodnoty jednotlivých konstant modelu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto hodnoty byly 

stanoveny z experimentů pro základní typy turbulentního proudění. Tyto defaultní hodnoty 

jsou široce přijímány, ale v případě potřeby je lze změnit. 



 

Tabulka 1. Defaultní hodnoty konstant modelu Standard k-ε 

                 

1,44 1,92 0,09 1,0 1,3 

 

Konstanta     určuje míru, jak je   ovlivněna vztlakem. Její hodnota není stanovena, ale 

určuje se ze vztahu: 

          
 

 
  (21)  

kde 

  je složka rychlosti proudění rovnoběžná se směrem vektoru gravitace, 

  je složka rychlosti proudění kolmá na směr vektoru gravitace. 

RNG k-ε model 

Model RNG byl odvozen pomocí statistické metody tzv. renormalizačních grup 

(renormalization group method – RNG). Je podobný modelu standard, ale zahrnuje několik 

vylepšení. Má další člen    v rovnici pro  , který zlepšuje přesnost při velkých rychlostech 

deformace. Zahrnuje účinek vírů na turbulenci a zvyšuje tak přesnost pro vířivé proudění. 

Obsahuje analytický vzorec pro turbulentní Prandtlova čísla a analyticky odvozenou 

diferenciální rovnici pro efektivní viskozitu          . Tyto vlastnosti činí model RNG 

přesnější a spolehlivější pro širší rozsah typů proudění, než standard k-ε. 

Kinetická energie turbulence   a disipace kinetické energie   se získávají z následujících 

transportních rovnic: 
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             (23)  

kde 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku gradientů střední rychlosti, 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku vztlaku, 

   představuje příspěvek od fluktuujících dilatací při stlačitelném turbulentním proudění 

 k celkové disipaci, 

   ,    ,     jsou konstanty modelu, 

  ,    jsou inverzní efektivní Prandtlova čísla pro   a  , 

  ;    jsou uživatelsky definované zdrojové členy a 

    
             

     

  

 
       (24)  

kde 

      , 

   = 4,38, 

  = 0,012. 

 

Potom lze transportní rovnici pro   napsat ve tvaru: 

 
 

  
     

 

   

       
 

   
       

  

   
     

 

 
              

  
  

 
    (25)  



kde 

    
      

            

     
       (26)  

 

Turbulentní viskozita se při defaultním nastavení ve FLUENTu vypočte ze vztahu (20), 

ale v případech, kde je třeba zahrnout vliv nižších Reynoldsových čísel, lze nastavit použití 

diferenciální rovnice pro turbulentní viskozitu, která má tvar: 

   
   

   
      

  

         

    (27)  

kde 

         ,     100. 
 

Pro vysoká Reynoldsova čísla pak podle rovnice (27) vychází turbulentní viskozita jako podle 

vztahu (20).  

Hodnoty konstant modelu (tabulka 2) jsou analyticky odvozeny z teorie RNG a oproti 

empiricky stanoveným konstantám modelu standard se mírně liší.  

 

Tabulka 2. Defaultní hodnoty konstant modelu RNG k-ε 

           

1,42 1,68 0,0845 

Realizable k-ε model 

Tento model je nejnovější z výše uvedených modelů k-ε. Oproti modelu standard má dvě 

důležité odlišnosti. Obsahuje jinou formulaci pro turbulentní viskozitu a modifikovanou 

transportní rovnici pro  , která je odvozena z exaktní rovnice pro transport střední kvadratické 

fluktuace vířivosti. Výraz „Realizable“ znamená, že tento model plní určité matematické 

překážky u Reynoldsových napětí v souladu s fyzikou turbulentního proudění. Stejně jako 

model RNG, tak model Realizable přináší značné vylepšení oproti modelu standard pro 

proudění s velkým zakřiveným proudem, víry či rotací. Provedené studie ukazují, že model 

Realizable poskytuje nejlepší výkon oproti ostatním modelům k-ε, a proto je jeho použití 

z těchto modelů nejvíc doporučováno. Jedním z nedostatků tohoto modelu ovšem je, že 

vytváří nefyzikální turbulentní viskozitu v situacích, kdy se výpočetní oblast skládá z rotační 

a stacionární zóny například při použití metod Multiple reference frames nebo rotační Sliding 

mesh, které se nejčastěji používají při simulaci otáčení míchadla. Je to způsobeno zahrnutím 

účinků střední rotace do definice turbulentní viskozity.  
 

Kinetická energie turbulence   a disipace kinetické energie   se získávají z následujících 

transportních rovnic: 

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
                       (28)  

 

  
     

 

   
       

 

   
    

  

  
 

  

   
           

  

     
    

 

 
               (29)  

kde 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku gradientů střední rychlosti, 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku vztlaku, 



   představuje příspěvek od fluktuujících dilatací při stlačitelném turbulentním proudění 

 k celkové disipaci, 

  ,     jsou konstanty modelu, 

  ,    jsou konstanty modelu – turbulentní Prandtlova čísla pro   a  , 

  ;    jsou uživatelsky definované zdrojové členy 
 

a kde: 

              
 

   
        (30)  

              (31)  

                  (32)  

Stejně jako u modelu standard je turbulentní viskozita    vypočtena ze vztahu (20), ale 

v tomto případě    již není konstanta, ale vypočte se ze vztahu: 

    
 

     
   

 

       (33)  

kde 

                           (34)  

     
 

 
 
   

   
 

   

   
        (35)  

                        (36)  

                      (37)  

kde 

    je střední hodnota tenzoru vířivosti zobrazeného do pohybující se vztažné soustavy 

s otáčkami    

 

a kde konstanty jsou:  

       ,           

 

kde 

  
 

 
          ,   

         

   
,            

 

Člen         , který vytváří nefyzikální turbulentní viskozitu při použití metod Multiple 

reference frames nebo rotační Sliding mesh není v rovnicích ve FLUENTu defaultně zahrnut. 

Jeho použití je možné zapnout pomocí příkazové řádky: define/models/viscous/turbulence-

expert/rke-cmu-rotation-term?. 

 

Tabulka 3 Defaultní hodnoty konstant modelu Realizable k-ε 

             

1,44 1,9 1,0 1,2 



4.3 Modely k-ω (Standard, SST) 

Modely k-ω jsou dvourovnicové modely a podobně jako modely k-ε řeší dvě dodatečné 

diferenciální rovnice. Rovnice pro specifickou disipaci energie   má oproti rovnici pro   

několik výhod. Nejvýznamnějším z nich je, že rovnici lze integrovat bez dalších podmínek 

přes viskózní podvrstvu. Modely k-ω obvykle lépe predikují záporný tlakový spád, mezní 

vrstvy a odtržení proudění. Model SST se od modelu Standard liší hlavně v postupné změně 

modelu Standard k-ω v oblastech poblíž stěn (inner layer) na model k-ε pro vysoká 

Reynoldsova čísla ve vzdálené oblasti od stěn (outer layer). Má také modifikovanou formulaci 

turbulentní viskozity s ohledem na transportní efekt hlavních turbulentních smykových napětí.  

Standard k-ω model 

Tento model ve FLUENTu je modifikací Wilcoxova modelu k-ω, který zahrnuje 

modifikace pro nízká Reynoldsova čísla, stlačitelnost a smykové proudění. Slabým místem 

Wilkoxova modelu je jeho citlivost při řešení hodnot   a   ve volném proudu mimo smykové 

vrstvy. Model Standard toto částečně odstraňuje, přesto to může mít značný efekt při řešení 

volného smykového proudění. Model je poměrně přesný v blízkosti stěny a se vzdáleností od 

stěny jeho přesnost klesá. Dá se říci, že je jeho přesnost opačná oproti modelu k-ε. 

Model Standard k-ω je empirický model založený na řešení transportních rovnic pro 

kinetickou energii turbulence   a specifickou disipaci energie      . 

 
 

  
     

 

   

       
 

   
   

  

   
                 (38)  

 
 

  
     

 

   

       
 

   
   

  

   
                 (39)  

kde 

   je generace kinetické energie turbulence   v důsledku gradientů střední rychlosti, 

   je generace specifické disipace energie  , 

   a    představují disipaci   a   vlivem turbulence, 

  ;    jsou uživatelsky definované zdrojové členy. 

   a   představují efektivní difuzivitu   a   a jsou definovány vztahy: 

      
  

  
       (40)  

      
  

  
       (41)  

  ,    jsou turbulentní Prandtlova čísla pro   a  . 

 

Turbulentní viskozita se vypočte ze vztahu: 

      
  

 
       (42)  

kde koeficient    tlumí turbulentní viskozitu podle korekce pro nízká Reynoldsova čísla. Pro 

vysoká Reynoldsova čísla je       Tato korekce není ve FLUENTu defaultně nastavena a 

v případě potřeby je ji nutné zvolit. 

 

Tabulka 4 Defaultní hodnoty konstant modelu Standard k-ω 

  
          

                           

1 0,52 1/9 0,09 0,072 8 6 2,95 1,5 0,25 2,0 2,0 



Shear-Stress Transport (SST) k-ω model 

Tento model byl vytvořen tak, aby efektivně spojil robustnost a přesnost modelu k-ω 

v oblastech blízko stěny s modelem k- , který lépe funguje ve volném proudění dále od stěn. 

Toho bylo dosaženo konvertováním modelu k-  do formulace k-ω. Jsou použity oba modely 

zároveň a násobeny funkcí, která je rovna jedné blízko stěny, což aktivuje model k-ω, a nule 

daleko od stěny, což aktivuje transformovaný model k- . Toto a další vylepšení dělají model 

SST přesnější a spolehlivější pro více typů proudění oproti modelu Standard k-ω. 

Transportní rovnice SST modelu mají podobný tvar, jako model Standard: 
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                    (44)  

kde: 

    je generace kinetické energie turbulence   v důsledku gradientů střední rychlosti  

 vypočtené z   , 

   reprezentuje příčnou difuzi.  

 

Turbulentní viskozita se vypočte ze vztahu: 

    
  

 

 

    
 
   

   
    

 (45)  

 

Tabulka 5 Defaultní hodnoty konstant modelu SST k-ω 

  
          

                                                   

1 0,52 1/9 0,09 8 6 2,95 1,5 0,25 1,176 2,0 1,0 1,168 0,31 0,075 0,0828 

 

4.4 k-kl-ω Transition Model 

K-kl-ω transition model je třírovnicový model. Používá se pro predikci vývoje mezní 

vrstvy a jejího přechodu z laminárního do turbulentního režimu. 

4.5 Transition SST Model 

Tento model je založen na spojení modelu SST k-ω s dalšími dvěma rovnicemi. Používá 

se podobně, jako k-kl-ω transition model, pro přechodové proudění. 

 

4.6 Reynolds Stress Model (RSM) 

Reynolds stress model je nejkomplikovanější z modelů RANS nabízených ve FLUENTu. 

Je založen na Reynodsově středování a Reynoldsových napětích. Řeší tedy přímo šest 

nezávislých Reynoldsových napětí pomocí šesti diferenciálních rovnic. Dále je model doplněn 

o rovnici disipace. Celkem je tedy řešeno až dvanáct rovnic: rovnice kontinuity, tři rovnice 

středované Navier-Stokesovy rovnice, rovnice energie, šest rovnic Reynoldsových napětí a 

rovnice disipace. Nejen z důvodu vysokého počtu rovnic, ale hlavně také z důvodu nízké 

konvergence, má RSM model veliké výpočetní nároky. Tyto zvýšené nároky ovšem většinou 

nepřináší zvýšenou přesnost oproti jednodušším modelům založeným na turbulentní viskozitě. 

Obecně se použití modelu RSM nedoporučuje a mělo by se omezit jen na proudění, u kterých 



výrazně převažuje rotace či víry. To může být například v cyklónu, ale také v míchané nádobě 

bez narážek. Díky tomu, že tento model nepoužívá izotropní turbulentní viskozitu, má pro 

tyto případy komplexního proudění větší potenciál na dosažení přesnější predikce, než 

dvourovnicové modely. Nicméně, přesnost je stále omezena použitými předpoklady 

modelování různých členů, které uzavírající transportní rovnice modelu. 

 

Exaktní transportní rovnice pro transport Reynoldsových napětí je následující: 

 

  
          

 

   
                                                        (46)  

kde 

       
 

   
                                je turbulentní difuze 

      
 

   
  

 

   
            je molekulární difuze 

             
   

   
       

   

   
     je napěťový člen 

                          je vztlakový člen  

       
    

   
 

    

   
     je tlakový člen  

       
    

   

    

   
    je disipace 

                                    je člen popisující rotaci systému 

         je uživatelsky definovaný zdrojový člen 

 

 

Pro uzavření rovnic (46) je třeba modelovat členy      ,    ,    ,    . 

 

Ve FLUENTu je možné zvolit tři varianty modelování tlakového napětí    : 

Linear Pressure Strain Model - je defaultně nastaven ve FLUENTu. 

Quadratic Pressure Strain Model -  tento model je přesnější pro více typů proudění 

v inženýrských aplikacích.  

Stress-Omega Model -  tento model je ideální pro simulaci proudění podél zakřivených stěn 

a vířivé proudění. 

 

5. SRS modely turbulence ve FLUENTu 

V této časti budou popsány modely turbulence nabízené CFD programem FLUENT, 

které patří do skupiny modelů Scale Resolving Simulation (SRS). Ta zahrnuje modely, které 

jsou schopné řešit nestacionární pohyb v různém rozsahu turbulentních měřítek. Všechny tyto 

modely jsou tudíž časově závislé. Rozdíl v řešení s použitím modelu SST-URANS  

a SST-SAS je na obrázku 3. Vzhledem k tomu, že výsledky simulací jsou v každém časovém 

okamžiku jiné, je výsledky nutno analyzovat pomocí animací nebo časových průměrů za daný 

časový úsek. 



 
Obr. 3. SST-URANS (vlevo) vs. SST-SAS (vpravo). Příčné obtékání válce. 

Iso-surface          [4] 
 

5.1 Large Eddy Simulation (LES) 

LES je nejznámější metodou ze skupiny modelu SRS. Model je založen na odlišném 

zjednodušení Navier-Stokesových rovnic, než modely RANS. Na rovnice je aplikován filtr, 

který z proudového pole odstraňuje malé víry. Hybnost, hmota, energie a další veličiny jsou 

přenášeny převážně velkými víry. Proto je tato metoda založena na řešení velkých vírů jako 

prostorově a časově závislých útvarů, které lze zachytit sítí. Při simulaci se řeší filtrovaná 3D 

nestacionární Navier-Stokesova rovnice. Turbulentní víry malých měřítek, které jsou obecně 

izotropní a je pro ně snazší najít univerzální model, jsou modelovány tzv. subgridními 

modely. 

Díky řešení jen velkých vírů je možné pro LES použít hrubší síť a větší časový krok než 

u metody DNS, ale oproti metodám RANS musí být síť podstatně jemnější a výpočty jsou 

mnohem více výpočetně náročné. Velikou nevýhodou modelu LES je nutnost velmi jemné 

sítě u stěn ve všech třech směrech (oproti RANS), protože zde jsou velká měřítka 

v turbulentním spektru geometricky velmi malá. Toto v podstatě limituje použitelnost modelu 

LES na proudění s nízkými Reynoldsovými čísly a malé řešené oblasti. Tento nedostatek se 

snaží odstranit různé hybridní modely RANS/LES nebo stěnové funkce. 

Subgridní turbulentní napětí získaná filtrováním jsou neznámá a vyžadují modelování. 

Subgridní turbulentní modely ve FLUENTu používají Boussinesquovu hypotézu. 

     
 

 
                     (47)  

kde 

   je subgridní turbulentní viskozita, 

     je symetrická část subgridního napětí. Není modelována, ale je přidána  

 k filtrovanému statickému tlaku. 

     je tenzor rychlosti deformace, který je definován vztahem: 

     
 

 
 
   

   
 

   

   
  (48)  

 

Pro modelování subgridní turbulentní viskozity jsou ve FLUENTu nabízeny čtyři 

modely. 



Smagorinsky-Lilly Model 

Je to jednoduchý algebraický (nularovnicový) model, který modeluje turbulentní 

viskozitu vztahem: 

       
           (49)  

kde 

               (50)  

a směšovací délka pro subgridní měřítka je ve FLUENTu vypočtena ze vztahu:  

                (51)  

kde 

  je von Kármánova konstanta, 

  je vzdálenost nejbližší stěny, 

   je Smagorinského konstanta 

  je lokální měřítko výpočetní sítě, které se vypočte z objemu buňky       . 
 

Hlavním nedostatkem modelu je, že neexistuje žádná univerzální hodnota konstanty   , 

která by se dala použít pro různé typy proudění. Pro nejširší rozpětí typů proudění nejlépe 

fungují hodnoty kolem 0,1, což je také defaultně nastavená hodnota ve FLUENTu. Tento 

model má, mimo jiné, také problémy s přechodovým prouděním.  

Dynamic Smagorinsky-Lilly Model 

Na rozdíl od předchozího modelu je zde Smagorinského konstanta    dynamicky 

počítána na základě informací získaných z různých měřítek proudění. Odstraňuje tedy 

předchozí problém. Tento model používá ještě druhý filtr na pohybové rovnice, tzv. testovací 

filtr, který je dvojnásobně širší. Pomocí obou filtrů je řešeno proudové pole. Rozdíl v řešení je 

dán malými měřítky, která se nachází mezi filtry. Tyto informace jsou použity pro lokální 

stanovení Smagorinského konstanty.  

Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity (WALE) Model 

Jedná se o algebraický model, který zachovává jednoduchost Smagorinsky-Lilly modelu. 

Je přizpůsoben pro proudění u stěny. Dobře popisuje asymptotické chování turbulentní 

viskozity u stěny. Na rozdíl od Smagorinsky-Lilly modelu dává nulové hodnoty turbulentní 

viskozity při laminárním proudění, což umožňuje správné řešení laminárních zón. Použití 

modelu WALE je proto vhodnější, než modelu Smagorinsky-Lilly.  

Dynamic Kinetic Energy Subgrid-Scale Model 

Výše uvedené modely jsou algebraické modely, ve kterých jsou subgridní napětí 

parametrizována pomocí řešení rychlostního pole. Předpokládají místní rovnováhu mezi 

energií prošlou filtrem a disipací kinetické energie v malých subgridních měřítcích. Proto 

Dynamic Kinetic Energy Subgrid-Scale model přidává jednu transportní rovnici pro subgridní 

kinetickou energii turbulence, která bere v úvahu historii a nerovnovážné efekty. Podobně 

jako u Dynamic Smagorinsky-Lilly modelu, jsou dvě konstanty modelu stanoveny 

dynamicky. 

 

 



Algebraic Wall-Modeled LES Model (WMLES) 

WMLES model snižuje požadavky LES modelu na velké rozlišení sítě pro střední a 

vysoká Reynoldsova čísla u proudění, které je ohraničeno stěnou. Jedná se o hybridní 

RANS/LES model. Je založen na modelování vnitřní části logaritmické vrstvy (blízko u 

stěny) pomocí RANS a řešení vnější části upravenou metodou LES. Za závislost modelu LES 

na Reynoldsových číslech mohou pouze vnitřní části vrstvy. Model WMLES tedy může 

použít pro simulaci stejnou síť pro různě velká Reynoldsova čísla. Kombinuje Prandtlův 

model směšovací délky s modifikovaným Smagorinskyho modelem. 

5.2 Detached Eddy Simulation (DES) 

Tato metoda je založena na hybridním přístupu modelování turbulence, který kombinuje 

výhody metod RANS (URANS) a LES a zároveň minimalizuje jejich nedostatky. Metody 

RANS mohou dosáhnout dobrých predikcí pro mezní vrstvy, ale nejsou schopné zachytit 

nestabilní pohyby vírů. Metody LES dosahují dobrých výsledků, ale stávají se neúměrně 

nákladné pro výpočty v mezních vrstvách s rostoucím Reynoldsovým číslem, kde se snižuje 

velikost vírů nesoucích energii. DES tedy používá metodu LES v oblastech turbulentního 

jádra, kde velké nestacionární turbulentní víry mají dominantní roli a v blízkosti stěn jí 

nahrazuje příslušným modelem RANS. Používání modelu DES je ale stále výpočetně velmi 

náročné a pro většinu praktických výpočtů nebývá doporučován. Model je vhodný pro 

proudění okolo překážek, například obtékání křídla s odtrhávajícími se víry. 

Mezi jednotlivými modely přepíná na základě porovnání turbulentního délkového 

měřítka    a velikosti buněk sítě. Pokud je měřítko sítě menší, DES používá LES mód. 

                    (52)  

 

Ve FLUENTu jsou nabízeny modely DES založeny na modelech: 

Spalart-Allmaras 

Realisable k-ε 

SST k-ω 

Ve všech případech je doporučeno použití nastavení Delayed DES (DDES). Jedná se o novou 

formulaci, která zabraňuje přepnutí do LES módu v blízkosti stěny vlivem vysoké poměru 

stran buněk. Toto zploštění buněk u stěny je typické pro výpočetní sítě při používání modelů 

RANS. 

5.3 Scale-Adaptive Simulation (SAS) Model 

SAS je nejméně náročný model ze skupiny modelů SRS. Jedná se o vylepšený model 

URANS, který na rozdíl od konvenčních URANS, umožňuje rozlišení turbulentního spektra 

při nestacionárním proudění, viz obrázek 3. SAS model je založen na von Kármánově 

délkovém měřítku    , které je zavedeno do rovnice turbulentního měřítka. V případě SST 

modelu to je rovnice pro  . Informace získané díky     umožňují SAS modelu dynamicky 

přizpůsobovat řešené struktury v URANS simulaci. To má za následek podobné nestacionární 

chování jako u modelů LES v nestacionárních regionech. Ve stacionárních regionech, nebo 

tam, kde je síť příliš hrubá či časový krok příliš velký naopak SAS používá RANS model. 

  



Transportní rovnice modelu SAS, který je založen na modelu SST k-ω, jsou následující: 
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Přidaný zdrojový člen je dán vztahem: 

                 
 

   
 

 

  
   

  
    

 

  

  

   

  

   
 
 

  

  

   

  

   
           (55)  

 

5.4 Embedded Large Eddy Simulation (ELES) 

Jak již bylo zmíněno, LES je v průmyslových simulacích jen omezeně použitelný, zvláště 

kvůli požadavkům na vysokou jemnost sítě pro proudění blízko stěny, což vede 

k nepřiměřeně velkým výpočetním nárokům. Aby bylo možné řešit velké turbulentní 

struktury v těchto případech, byly vyvinuty hybridní modely, jako jsou DES a SAS. U těchto 

modelů jsou oblasti u stěn řešeny pomocí RANS a turbulentní struktury jsou řešeny jen ve 

vzdálenějších oblastech od stěny. Jedná se o globální přístupy a jednotlivé regiony určuje 

model na základě řešení a hrubosti sítě. Takový přístup ale není vždy vhodný, protože někdy 

nestability proudění nejsou natolik silné, aby produkovaly nestability ve výpočtu. V těchto 

případech je vhodný zonální přístup. 

U ELES jsou jednotlivé regiony pro RANS a LES učeny přímo uživatelem. ELES není 

tedy další model turbulence, ale jedná se o kombinaci RANS a LES spojených vhodnými 

podmínkami na jejich rozhraní. Na těchto rozhraních je potřeba konvertovat modelovanou 

energii turbulence na řešenou. Pro rozhraní RANS-LES je doporučován algoritmus Vortex 

Method a pro rozhraní LES-RANS No Perturbations. ELES je použitelný tam, kde tekutina 

proudí určitým směrem a rozhraní je třeba umístit v místě, kde nedochází k zpětnému toku. 

 

6. Modelování proudění v blízkosti stěn, stěnové funkce 

Turbulentní proudění je výrazně ovlivněno přítomností stěn. V blízkosti stěny je poměrně 

velký gradient rychlosti a dalších veličin. Turbulence je u stěny potlačena, ale směrem 

k vnější části mezní vrstvy turbulence rychle narůstá. V důsledku velkých gradientů rychlosti 

dochází k značné produkci kinetické energie turbulence. Stěny jsou hlavním zdrojem vírů a 

turbulence, proto modelování proudění v blízkosti stěn ovlivňuje přesnost řešení v celé oblasti 

Oblast u stěny, mezní vrstva, se dá rozdělit na tři vrstvy. Bezprostředně u stěny je 

viskózní podvrstva, která je téměř laminární, dále je přechodová podvrstva, kde se stejnou 

měrou uplatňují účinky molekulové viskozity i turbulence, a vnější oblast mezní vrstvy se 

nazývá plně turbulentní podvrstva. Rozdělení proudění v blízkosti stěny je znázorněno na 

obrázku 4. 



 
Obr. 4. Rozdělení proudění v blízkosti stěny [1] 

 

Pro modelování proudění v blízkosti stěny se používají dva způsoby. Prvním jsou  

semi-empirické vztahy nazývané stěnové funkce (wall functions), které překlenou viskózní a 

přechodovou podvrstvu. Druhým způsobem je podrobné modelování proudění u stěny  

(near-wall modelling), kde jsou modely turbulence upraveny tak, aby bylo možné řešit oblast 

u stěny až ke stěně, včetně viskózní podvrstvy. Tyto způsoby mají zcela rozdílné požadavky 

na jemnost sítě u stěny, viz obrázek 5. 

 

 
Stěnová funkce Modelování proudění u stěny 
 

Obr. 5. Způsoby modelování proudění v blízkosti stěny [1] 

 

Stěnové funkce představují soubor semi-empirických vtahů a funkcí, které v podstatě 

propojují řešené proměnné v buňce v blízkosti stěny s korespondující hodnotou na stěně. 

Stěnové funkce obsahují logaritmické zákony pro střední rychlost, teplotu či jiné skaláry a 

vztahy pro turbulentní veličiny v blízkosti stěny. Díky stěnovým funkcím nejsou řešeny 

oblasti ovlivněné molekulární viskozitou. Proto výpočetní síť je u stěny relativně hrubá. Při 

proudění s velkým Reynoldsovým číslem použití stěnových funkcí podstatně snižuje nároky 

výpočet, a pokud jsou splněny podmínky jejich použití, poskytují dostatečně přesné řešení pro 

většinu inženýrských problémů. Při nízkých Reynoldsových číslech je použití stěnových 

funkcí nevhodné a je třeba podrobně modelovat proudění u stěny.  

 

 



Model k-ɛ a RSM fungují správně jen v turbulentním jádru a turbulentní podvrstvě. 

FLUENT pro tyto modely nabízí čtyři možnosti řešení oblastí v blízkosti stěn: 

 

Standard Wall Functions 

Používájí logaritmický zákon, pokud je          . V opačném případě použije 

laminární vztah. S klesající hodnotou    přilehlých buněk ke stěně výrazně narůstá chyba 

v řešení, viz obrázek 6. Doporučovány bývají hodnoty      . 

 

Scalable Wall Functions 

Tyto funkce snižují závislost řešení při použití Standard Wall Functions. Toho je 

dosaženo pomocí „limiteru“                   , který je následně použit ve vztahu 

standardní stěnové funkce místo   . Jak je vidět na obrázku 6, je díky tomu dosaženo 

mnohem reálnějších výsledků. Přesto je vhodné používat adekvátní rozlišení mezních vrstev. 
 

 

 

Obr. 6. Závislost řešení přenosu tepla v trubce s náhlým rozšířením na rozlišení sítě 

u stěny s použitím stěnové funkce Standard a Scalable. [10] 

 

Non-Equilibrium Wall Functions 

Tyto nerovnovážné stěnové funkce mohou dosáhnout přesnějších výsledků tam, kde nejsou 

splněny podmínky lokální rovnováhy, například po proudění u stěny, které je vystaveno 

velkým tlakovým gradientům. Logaritmický zákon je upřesňován v závislosti na účinku 

tlakového gradientu a bilance turbulentní kinetické energie a disipace v buňce sousedící se 

stěnou je počítána ve dvou vrstvách, tj laminární a turbulentní. 

 

Enhanced Wall Treatment 

Jedná se o metodu modelování proudění v blízkosti stěn, která kombinuje dvouvrstvý 

model s tzv. vylepšenými stěnovými funkcemi (Enhanced wall functions). Pokud je síť u 

stěny dostatečně jemná       , aby bylo možné řešit viskózní podvrstvu, použije se 

dvouvrstvý model, který řešenou oblast rozdělí na část, ve které se projevuje vliv viskozity, a 

plně turbulentní oblast. Pokud je síť hrubší, může modelování skombinovat se stěnovou 

funkcí. Je vhodné se vyhnout středně jemné síti        , kde dochází ke snižování 

přesnosti. Tento způsob bývá doporučován pro všechny modely RANS, kromě modelu 

Quadratic RSM, kde nelze použít. 

 

U modelů k-ω lze integrovat rovnici pro   přes viskózní podvrstvu bez použití 

dvouvrstvého přístupu, ale také automaticky využívají vlastností Enhanced Wall Treatment 

pro snížení citlivosti na velikost   . 



Model LES vyžaduje u stěn velmi jemnou síť. Minimálně              
      . Pro snížení výpočetní náročnosti lze použít stěnovou funkci Werner-Wengle, která 

je ve FLUENTUu nastavit pouze použitím příkazové řádky: /define/models/viscous/near-

wall-treatment/werner-wengle-wall-fn?. Potom by první buňka u stěny měla splňovat 

podmínku          .  

Pro složitější proudění mohou být použity hybridní RANS/LES modely, které mají stejné 

požadavky na rozlišení u stěny, jako modely RANS. 

 

7. Závěr 

Neexistuje žádný univerzální model turbulence, použitelný pro všechny případy. Při 

modelování turbulence se vždy balancuje mezi přesností a výpočetní náročností řešení. Pro 

inženýrské výpočty lze doporučit používání modelů RANS založených na turbulentní 

viskozitě, dokud dosahují požadované přesnosti. Použití RSM s vysokými výpočetními 

nároky lze odůvodnit pouze v případech s výraznou anizotropií. Pokud modely RANS nebo 

URANS nedosahují požadované přesnosti hlavně nestacionárních informací, je vhodné použít 

model SAS, který nemá velké nároky na rozlišení sítě v nestacionárních oblastech. 

V případech s malými nestabilitami proudění, kdy SAS zůstává stacionární, je možné použít 

DDES (DES se nedoporučuje). Tato metoda už má ale vyšší nároky na síť i výpočet. Samotná 

metoda LES lze použít pouze pro volné smykové proudění, kvůli vysokým požadavkům na 

jemnost sítě u stěny. Pro proudění s vysokým Reynoldsovým číslem omezené stěnou lze 

z metod založených na LES použít WMLES. Při nízkých Reynoldsových číslech je nejvíce 

vhodný prořešení proudění u stěny pomocí metody LES subgridní model WALE. 

Pro simulaci proudění v míchané nádobě lze doporučit model SST k-ω, který spojuje 

robustnost a přesnost modelu k-ω v oblastech blízko stěny s modelem k- , který lépe funguje 

ve volném proudění. Dále může být použit model Realizable k-ε, který je nejmodernější 

z modelů k-ε. Dobře popisuje proudění s velkým zakřiveným proudem, víry či rotací. 

U tohoto modelu lze pro modelování proudění v blízkosti stěny doporučit Enhanced Wall 

Treatment nebo Scalable Wall Functions. Pro vyšší přesnost a podrobnější modelování 

nestabilit je vhodné použít model SAS. Ten umožňuje rozlišení turbulentního spektra při 

nestacionárním proudění s velkou globální nestabilitou. Tento model není nestacionární vždy. 

Pokud jsou nestability příliš malé, síť hrubá nebo časový krok velký, SAS použije model 

RANS (SST), čímž je získáno dostatečně přesné řešení. Modely SST používají pro 

modelování u stěny Enhanced Wall Treatment.  

Pokud je potřeba popsat maloměřítkové struktury, je vhodné použít model DDES 

s RANS modelem SST k-ω nebo Realizable k-ε, případně model WMLES. V těchto 

případech je ale třeba počítat s délkou řešení až několik týdnů při využití osmi procesorů. 
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Seznam symbolů 

  vnější objemová síla (N.m
-3

) 

  gravitační zrychlení (m.s
-2

) 

  kinetická energie turbulence (m
2
.s

-2
) 

  délka, délkové měřítko (m) 

  statický tlak (Pa) 

   zdroj hmoty (kg.m
-3

.s
-1

) 

    tenzor rychlosti deformace (s
-1

) 

  čas (s) 

  rychlost (m.s
-1

) 

  objem výpočetní buňky (m
-3

) 

  rychlost (m.s
-1

) 

   bezrozměrná vzdálenost nejbližšího uzlu (-) 

   bezrozměrná vzdálenost nejbližšího uzlu (-) 
 

    Kroneckerovo delta (-) 

  disipace kinetické energie (m
2
.s

-3
) 

  von Kármánova konstanta (-) 

  dynamická molekulární viskozita (Pa.s
-1

) 

   turbulentní viskozita (Pa.s
-1

) 

  hustota (kg.m
-3

) 

  smykové napětí (Pa) 

  obecná veličina (x) 

    tenzor vířivosti (s
-1

) 

  specifická disipace energie (s
-1

) 
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