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Anotace: 

Cílem této práce bylo vyšetřit vliv nepříznivého tlakového gradientu (gradientu 

tlaku) na mezní vrstvu v proudu vazké tekutiny při zkráceném přechodu laminární 

mezní vrstvy do turbulence při spolupůsobení dalších okrajových podmínek (drsnost 

obtékaného povrchu, intenzita turbulence v nabíhajícím proudu). Praxe ukazuje, že 

přechod laminární mezní vrstvy do turbulence se často neděje podle „klasického 

scénáře“, ale probíhá tzv. „zkráceně“, angl. „bypass transition“. 

 Současné experimentální metody umožňují velmi podrobné pozorování rychlostního 

pole napříč mezní vrstvou. Pomocí techniky tzv. žhaveného drátku je možné zachytit 

okamžité průběhy rychlostí v mezní vrstvě při velmi dobrém prostorovém i časovém 

rozlišení. Získaná data je možné následně podrobně matematicky analyzovat. 

Experimentálně byla vyšetřena řada případů přechodu mezní vrstvy do turbulence 

na rovinné desce. Měření probíhala při různých okrajových podmínkách vzniku 

a rozvoje mezní vrstvy při nepříznivém tlakovém gradientu podél proudu.  

Získaná data byla podrobně analyzována a výsledky byly porovnány s dřívějšími 

obecnějšími poznatky o vlivu nepříznivého tlakového gradientu získanými na pracovišti 

autora i v literatuře. Výstupy této práce jsou také použitelné pro fyzikálně správnější 

a kvalitnější počítačové matematické modelování praktických úloh proudění. Správné 

modelování přechodu mezní vrstvy do turbulence a určení polohy a velikosti 

přechodové oblasti v mezní vrstvě je klíčové pro použitelnost těchto matematických 

modelů.
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Abstract 

The aim of this work was to summarize and investigate the effect of the adverse 

pressure gradient on the boundary layer in viscous laminar or pseudolaminar flow 

by “bypass” transition with influence of other boundary conditions (roughness 

of the surface, turbulence intensity of the external flow). Praxis shows, that 

the transition process of the boundary layer into turbulence often does not occur 

according to the "classical scenario", but is so called "abbreviated", so called “bypass".  

The current possibilities of measuring techniques have enabled very detailed 

observation of the velocity field across the boundary layer and it is possible to capture 

instantaneous velocity signals of the flow field, inside and outside the boundary layer, 

using very good spatial and temporal resolution. Comprehensive series of test cases 

of bypass transition of the boundary layer into turbulence on a flat plate by adverse 

pressure gradient were investigated experimentally by various boundary conditions, 

with an emphasis on the presence of an adverse pressure gradient along the developing 

boundary layer.  

The obtained data was analyzed in detail and compared with results available 

in literature. The output of this work is useful for correct and high quality mathematical 

modeling of practical tasks with boundary layers in flow field. Proper quantitative and 

qualitative description of the boundary layer and the determination of the transition 

region is important to the credibility of these mathematical models. 
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Seznam označení veličin a jednotek: 

Latinská abeceda: 

E    [V]  výstupní elektrické napětí z anemometrické aparatury 

Ra      [m]  střední aritmetická úchylka profilu drsnosti povrchu 

 eU     [ms-1]    časově střední rychlost ve vstupním průřezu (Prandtlova sonda) 

U   [ms-1]  okamžitá hodnota rychlosti (z HWA, v definovaném bodě proudového  

   pole), s případnou korekcí vlivu blízkosti stěny 

UM   [ms-1]  okamžitá hodnota rychlosti určená podle ochlazovacího zákona  

   pro sondu se žhaveným drátkem (bez korekce vlivu blízkosti stěny) 

U    [ms-1]   časově střední rychlost vně mezní vrstvy 

0U        [ms-1]      časově střední rychlost vně mezní vrstvy v místě začátku tlakového 
                             gradientu  

U       [ms-1]     časově střední rychlost (v definovaném bodě proudového pole a   
                             s případnou korekcí vlivu blízkosti stěny) 

U    [ms-1]      filtrovaná okamžitá rychlost (v metodě TERA) 

T    [s ]           doba pozorování, čas záznamu signálu 

TA    [K]  teplota proudícího média 

Tm    [K]  filmová teplota 

TW    [K]  teplota žhaveného drátku HWA sondy 

Tw   [K]      pracovní teplotě žhaveného drátku 

a   [m]      délka náběžné hrany  

b  [m]      délkový rozměr ½ tloušťky náběžné hrany 

dw       [m]      průměr drátkového čidla  HWA sondy 

lw  [m]      délka drátkového čidla  HWA sondy 

t    [s]      čas (časový okamžik) 

u  [ms-1]     fluktuace okamžité rychlosti v definovaném bodě proudového pole 

u   [ms-1]     fluktuace filtrované okamžité rychlosti (v metodě TERA) 

x0  [m]         místo začátku přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence 
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x0,01  [m]        místo smluvního začátku přechodu mezní vrstvy (γ = 0,01) 

x0,50  [m]      smluvní poloha přechodu mezní vrstvy (γ = 0,50) 

x0,99  [m]        místo smluvního konce přechodu mezní vrstvy (γ = 0,99) 

x∞  [m]        místo konce přechodu mezní vrstvy (γ = 1) 

Řecká abeceda: 

 α   [°]   úhel rozevření 

δ    [m]   rychlostní tloušťka mezní vrstvy 

1δ    [m]   pošinovací (odtlačovací) tloušťka mezní vrstvy 

2δ    [m]   hybnostní (inpulzová) tloušťka mezní vrstvy 

Λ            [m]  určující parametr univerzální intermitentní funkce 

τμ   [ms-1]  třecí rychlost 

μ   [Pa s]  dynamická viskozita  

µ*    [Pa s]  efektivní dynamická viskozita (při CFD modelování) 

ν   [m2s-1] kinematická viskozita 

 ν*   [m2s-1] efektivní kinematická viskozita (při CFD modelování) 

Bezrozměrné veličiny a parametry: 

A    [1]       parametr 

Tu    [1]      intenzita fluktuací určená z HWA v bodě proudového pole 

C    [1]       prahová hodnota kriteriální funkce  

C2  [1]      prahová hodnota kriteriální funkce pro tzv. metodu TERA 

2C 
     [1]     optimálně zvolená prahová hodnota kriteriální funkce  

        pro tzv. metodu TERA  

D       [1]       detektorová funkce v metodě TERA 

C3  [1]     prahová hodnota kriteriální funkce pro tzv. metodu M-TERA 

H12   [1]      tvarový parametr mezní vrstvy 

GAPG   [1]      součinitel vlivu tlakového gradientu 

K    [1]      kriteriální funkce v metodě TERA 
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KP   [1]      prahová hodnota kriteriální funkce v metodě TERA 

N   [1]     počet naměřených hodnot 

P   [1]     parametr tlakového gradientu 

R(u) [1]     součinitel špičatosti fluktuací okamžité rychlosti  

Rex  [1]     Reynoldsovo číslo vztažené ke vzdálenosti x od náběžné hrany  

Rey  [1]     Reynoldsovo číslo vztažené ke vzdálenosti y od obtékaného povrchu  

Re2   [1]     Reynoldsovo číslo vztažené k hybnostní tloušťce mezní vrstvy  

Re2 x0,01  [1]        Reynoldsovo číslo vztažené k hybnostní tloušťce mezní vrstvy 

                            v místě smluvního začátku přechodové oblasti 

Re2 x0,99   [1]    Reynoldsovo číslo vztažené k hybnostní tloušťce mezní vrstvy 

                             v místě smluvního konce přechodové oblasti 

S(u)   [1]     součinitel asymetrie fluktuací okamžité rychlosti  

Z   [1]     součinitel vlivu stěny na ochlazování žhaveného drátku  

Tue    [1]        intenzita turbulence volného proudu v aerodynamickém tunelu  

cfL  [1]     třecí součinitel v laminární mezní vrstvě 

cfT          [1]     třecí součinitel v turbulentní mezní vrstvě 

i   [1]     číslo vzorku digitálního záznamu signálu 

j    [1]     číslo iterace 

n    [1]     počet zaznamenaných vzorků HWA signálu 

nσ   [1]      parametru produkce a šíření turbulentních skvrn  

y+ [1]     bezrozměrná vzdálenost od stěny 

ye   [1]     bezrozměrná vzdálenost od stěny  

γ    [1]      intermitentní faktor (přechodová intermitence) 

γ∞   [1]      intermitentní faktor (intermitence vně mezní vrstvy) 

Cγ   [1]      intermitentní faktor v celém proudovém poli, napříč mezní vrstvou, 
 zahrnuje vliv přechodové i vnější intermitence 

*γ   [1]         univerzální intermitentní funkce 

**γ   [1]         intermitentní faktor (matematický model zkráceného přechodu) 
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2
   [1]     parametr tlakového gradientu  (vztažený k impulzové tloušťce mezní 

   vrstvy 

    [1]      kvalita aproximace intermitentního faktoru univerzální  
   intermitentní funkcí 

ζ   [1]      bezrozměrný parametr polohy v přechodové oblasti 

Souřadnicové systémy: 

x    [m]   vzdálenost vyšetřovaného bodu od náběžné hrany desky 

y    [m]   vzdálenost vyšetřovaného bodu od povrchu desky 

xNH    [m]   souřadnice profilu náběžné hrany desky ve směru proudu 

yNH    [m]   souřadnice profilu náběžné hrany desky ve směru kolmo k proudu 

Indexy a další označení veličin 

L laminární, laminární mezní vrstva  

T turbulentní, turbulentní mezní vrstva  

W v blízkosti stěny 

NH náběžná hrana 

IND určeno tzv. nepřímým postupem     

RMS označuje směrodatnou odchylku dané hodnoty počítanou v „dostatečně 
dlouhém“ časovém intervalu 

X  obecný integrální parametr mezní vrstvy 

X        časově střední hodnota obecného parametru X mezní vrstvy 

               v celkovém časovém intervalu pozorování 

LX       časově střední hodnota parametru X mezní vrstvy v kumulovaném 

              časovém intervalu, kdy hodnota obecného parametru X mezní vrstvy 

              nabývá hodnoty typické pro laminární proudění 

TX        časově střední hodnota parametru X mezní vrstvy v kumulovaném 

              časovém intervalu, kdy hodnota obecného parametru X mezní vrstvy 
              nabývá hodnoty typické pro turbulentní proudění 

Δ nejistota veličiny     
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Seznam zkratek  

angl. anglicky 

cit.  citace 

č. číslo 

CTA žhavená anemometrie s konstantní teplotou čidla, (angl. constant 
temperature anemometry)  

def. definice, definováno 

DNS metoda „přímé numerické simulace“ (angl. „Direct numerical 
simulation“) Navierových – Stokesových rovnic 

ERCOFTAC European Research Comunity On Flow Turbulence And 
Combustion (angl.) 

HWA anemometrie se žhaveným drátkem, (angl. Hot wire anemometry) 

konst. konstantní, konstanta 

LES výpočtová numerická simulační metoda, „simulace velkých vírů“, 
(angl. „Large Eddy Simulation“) 

obr. obrázek 

ozn.  označeno vrstva (obecně) 

předp. předpoklad, předpokládaný 

RANS metody s časovým (Reynoldsovým) středováním v Navierových – 
Stokesových rovnicích. (angl.. „Reynolds-averaged Navier–Stokes 
equations“, RANS) 

TERA metoda vyhodnocení faktoru intermitence ze záznamu okamžité 
rychlosti založené na energii turbulentních fluktuací (angl. 
„Turbulent Energy Recognition Algorithm”) 

 



VIII 
 

Seznam obrázků: 

Obr. 1.1 Rychlostní profil, rychlostní tloušťka mezní vrstvy δ .............................................  8 

Obr. 1.2 Turbulentní mezní vrstva v laminárním vnějším proudu .......................................  9 

Obr. 1.3 Přechod laminární mezní vrstvy do turbulence na rovinné desce ..........................  11 

Obr. 1.4 Schéma přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence ......................................  13 

Obr. 1.5 Schéma přirozeného a zkráceného přechodu laminární mezní vrstvy 

                do turbulence  ....................................................................................................  14 

Obr. 1.6 Schéma zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence ....................................  15 

Obr. 1.7 Intermitence, jejímž zdrojem je zvrásnění tzv. nadvrstvy .......................................  19 

Obr. 1.8 Univerzální intermitentní funkce. .........................................................................  20 

Obr. 1.9 HWA signál fluktuací okamžité rychlosti ..............................................................  27 

Obr. 1.10 Filtrovaný signál fluktuací okamžité rychlosti ....................................................  27 

Obr. 1.11 Detektorová funkce ............................................................................................  28 

Obr. 1.12 Kriteriální funkce ..............................................................................................  28 

Obr. 1.13 Indikátorová funkce ...........................................................................................  28 

Obr. 1.14 Intermitentní faktor γ napříč mezní vrstvou na rovinné desce .............................  29 

Obr. 3.1 Rovinná deska v měřícím prostoru aerodynamického tunelu ................................  38 

Obr. 3.2 Plochá rovinná deska v měřícím prostoru aerodynamického tunelu,  

                základní uspořádání experimentu pro případy bez tlakového gradientu 

                v měřícím prostoru ............................................................................................ 40 

Obr. 3.3 Plochá rovinná deska v měřícím prostoru aerodynamického tunelu,  

               základní uspořádání experimentu pro případy s nepříznivým tlakovým 

               gradientem podél rovinné části obtékané desky ...................................................  40 

Obr. 3.4 Supereliptická náběžná hrana MSE 6 ..................................................................  41 

Obr. 3.5 Model rovinné desky – detail náběžné hrany ........................................................  41 

Obr. 3.6 Pohled do měřícího prostoru, HWA sonda se žhaveným drátkem u povrchu 
               modelu  rovinné desky v průběhu měření. ............................................................  42 

Obr. 3.7 Katetometr – opticko mechanický měřící přístroj pro přesné  měření 
               vertikálních vzdáleností na vzdálených objektech ................................................  48 

Obr. 5.1   
0

/U U x  , γ(x), γ*(x); α = 0°, hladký povrch desky, Tue = 0,5%  ...................  59 

Obr. 5.2   
0

/U U x  , γ(x), γ*(x); α = 0°, hladký povrch desky, Tue = 3% .......................  59 

Obr. 5.3   
0

/U U x  , γ(x), γ*(x); α = 0°, drsný povrch desky P32, Tue = 0,5% ...............  60  

Obr. 5.4   
0

/U U x  , γ(x), γ*(x); α = 0°, drsný povrch desky P32, Tue = 3% ..................  60  

Obr. 5.5   
0

U /U x  , γ (x); α = 0°, srovnání pro různé okrajové podmínky ...................  61 



IX 
 

Obr. 5.6 Závislost intermitentního faktoru na vzdálenosti od stěny    ..................................  64 

Obr. 5.7  
0

// yU U   , α = 5°, hladký povrch desky, Tue = 0,5% ..................................  65 

Obr. 5.8   
0 2/ eU U R  , H12(Re2), γ (Re2), γ (Re2)IND, α = 5°, hladký povrch, Tue =  0,5% ...............  67 

Obr. 5.9   
0 2/ eU U R  , H12(Re2), γ (Re2), γ (Re2)IND, α = 5°, hladký povrch , Tue = 3% .................  67 

Obr. 5.10  
0 2/ eU U R  , H12(Re2), γ (Re2), γ (Re2)IND, α = 5°, drsný povrch P32 , Tue =  0,5% ........  68 

Obr. 5.11  
0 2/ eU U R  , H12(Re2), γ (Re2), γ (Re2)IND, α = 5°, drsný povrch P32, Tue = 3% ............  68 

Obr. 5.12 Průběhy intermitentního faktoru γ (x).   ..............................................................  71 

Obr. 6.1 Intermitentní faktor γ (ξ) a univerzální intermitentní funkce γ*(ξ) .........................  77 

Obr. 6.2 Porovnání γ(Rex), γ**(Rex) ...................................................................................  78 

Obr. 7.1 Vícenásobná Pitotova a statická sonda do mezní vrstvy – celkový pohled .............  81 

Obr. 7.2 Vícenásobná Pitotova a statická sonda do mezní vrstvy – detail ...........................  81 



X 
 

Seznam tabulek: 

Tab. 4.1 Přehled vyšetřovaných případů............................................................................  49 

Tab. 4.2 Příklad objektivní volby konstanty C2 ..................................................................  55 

Tab. 5.1 Poloha a velikost přechodové oblasti ...................................................................  70 

Tab. 5.2 Přehled výsledků .................................................................................................  72 

Tab. 5.3 Velikost přechodové oblasti .................................................................................  73 
Tab. 6.1 Součinitel n  .....................................................................................................  79 

Tab. 6.2 Součinitel GAPG. ..................................................................................................  80 

  



1 
 

Obsah 

Anotace ..................................................................................................................  I 
Abstract .................................................................................................................. II 
Seznam označení veličin a jednotek ........................................................................ III 
Seznam zkratek ...................................................................................................... VII 
Seznam obrázků ..................................................................................................... VIII 
Seznam tabulek ...................................................................................................... X 
Obsah .....................................................................................................................  1 
1  Úvod .................................................................................................................. 3 
   1.1  Motivace.......................................................................................................  3 
   1.2  Současný stav problematiky ..........................................................................  4 
      1.2.1  Úvod do problematiky mezních vrstev ....................................................  4 
      1.2.2  Základních pojmů a vztahů pro popis a základní  
                parametry mezní vrstvy ...........................................................................  6 
      1.2.3  Mezní vrstva laminární ...........................................................................  7 
      1.2.4  Mezní vrstva turbulentní .........................................................................  9 
      1.2.5  Přechod mezní vrstvy do turbulence ........................................................  11 
      1.2.6  Přirozený přechod mezní vrstvy do turbulence ........................................  12 
      1.2.7  Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence.........................................  13 
      1.2.8  Určení přechodové oblasti ....................................................................... 16 
      1.2.9  Určení přechodové oblasti z průběhu tvarového součinitele.....................  16 
      1.2.10  Nepřímý postup určení intermitentního faktoru .....................................  21 
      1.2.11  Přímý postup určení intermitentního faktoru .........................................  23 
      1.2.12  Metoda TERA .......................................................................................  26 
      1.2.13  Nepříznivý tlakový gradient   ................................................................  30 
      1.2.14  Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém  
                  tlakovém gradientu   .............................................................................. 31 
      1.2.15  Matematické modelování mezní vrstvy .................................................  32 
   1.3  Problematika přechodu mezní vrstvy do turbulence na pracovišti  
          autora ...........................................................................................................  35 
2  Cíle disertační práce ......................................................................................... 36 
3  Fyzikální modelování ....................................................................................... 37 
   3.1  Experimentální práce ....................................................................................  38 
   3.2  Modelování krajových podmínek mezních vrstev .........................................  39    
      3.2.1  Intenzita turbulence vnějšího proudu .......................................................  42 
      3.2.2  Modelování drsnosti povrchu ..................................................................  42 
   3.3  Použité měřící metody a použité přístrojové vybavení ...................................  43 
      3.3.1  Měření okamžité rychlosti proudění ........................................................  43 
      3.3.2  Metody měření tlaků ...............................................................................  46 



2 
 

      3.3.3  Použité metody měření teploty ................................................................  46 
      3.3.4  Měření polohy HWA sondy, úprava postupu ........................................... 46       
4  Postup měření a zpracování získaných dat...................................................... 49 
   4.1  Měření mezních vrstev na deskách ................................................................  49 
   4.2  Měření jednotlivých rychlostních profilů podél obtékaného povrchu. ............ 50 
   4.3  Vyhodnocení experimentálně určených rychlostních profilů  
          na deskách při různých okrajových podmínkách ...........................................  51 
     4.3.1  Aproximace experimentálně určených rychlostních profilů ......................  51 
     4.3.2  Vyhodnocení tvarového parametru rychlostního profilů ...........................  52 
   4.4  Vývoj mezní vrstvy na desce a určení přechodové oblasti mezní vrstvy ........  52 
     4.4.1  Vyhodnocení průběhu tvarového parametru .............................................  52 
     4.4.2  Vyhodnocení průběhu intermitentního faktoru nepřímým postupem .........  53 
     4.4.3  Vyhodnocení průběhu intermitentního přímým postupem ........................  53 
     4.4.4  Úprava metodiky při použití postupu TERA ............................................  54 
     4.4.5  Určení začátku a konce přechodové oblasti mezní vrstvy .........................  56 
5  Přehled získaných výsledků ............................................................................. 57 
   5.1  Základní případy – deska bez tlakového gradientu ........................................  58 
      5.1.1 Základní případy – popis výsledky ...........................................................  58 
      5.1.2 Začátek a konec přechodové oblasti mezní vrstvy ....................................  61 
   5.2  Případy s různými kombinacemi okrajových podmínek – deska  
          s nepříznivým gradientem tlaku ....................................................................  63 
      5.2.1 Určení intermitentního faktoru v oblasti s nepříznivým  
               tlakovým gradientem ............................................................................... 63 
      5.2.2 Porovnání přímého a nepřímého postupu vyhodnocení intermitentního 
               faktoru .....................................................................................................  66 
      5.2.3 Začátek a konec přechodové oblasti mezní vrstvy ....................................  69 
      5.2.4 Obtékání rovinné desky s nepříznivým tlakovým gradientem – popis  
               a rozbor výsledků .....................................................................................  69 
   5.3  Celkový přehled výsledků .............................................................................  71 
   5.4  Nejistoty .......................................................................................................  73 
6  Souhrn a zobecnění získaných výsledků .......................................................... 75 
   6.1  Souhrn výsledků ...........................................................................................  75 
   6.2  Model přechodu mezní vrstvy pro matematické CFD modelování.................  76 
7  Náměty pro další práci     ................................................................................. 81 
8  Závěr ................................................................................................................. 82 
Seznam citované literatury .................................................................................. 84 
Seznam publikací autora ...................................................................................... 91 
Přílohy................................................................................................................... 94 



3 
 

 Úvod  

      Motivace 

Problematika přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence na povrchu obtékaném 

laminárním nebo tzv. pseudolaminárním proudem vazké tekutiny (dále pouze „přechod 

mezní vrstvy do turbulence“) je jednou ze základních úloh řešenou v historii mechaniky 

tekutin. Přesto anebo právě proto je tato problematika doposud středem zájmu mnoha 

badatelů. Přestože v praktických úlohách mezní vrstva obvykle zaujímá jen nepatrný 

zlomek objemu proudící tekutiny, charakter mezní vrstvy velmi často významně 

ovlivňuje proudové pole v celé úloze a také zásadně ovlivňuje transportní jevy 

na rozhraní obtékaného povrchu a proudící tekutiny. 

K tématu přechodu mezní vrstvy do turbulence vzniklo doposud velké množství 

prací, které se problematikou zabývají na základě fyzikálního modelování pomocí 

experimentálních technik nebo pokročilými výpočetními prostředky. Přesto doposud 

neexistuje uspokojivé vysvětlení složitých procesů odehrávajících se v přechodových 

a v turbulentních mezních vrstvách. Potřeba průmyslové praxe ukazuje, že doposud 

neexistuje dostatečně robustní nástroj, jak lze úlohy s mezními vrstvami efektivně řešit s 

přiměřeným úsilím, zejména v podmínkách běžné průmyslové praxe.  

Snahou této práce bylo vyšetřit vliv nepříznivého tlakového gradientu (též „gradientu 

tlaku“) na mezní vrstvu při tzv. zkráceném přechodu mezní vrstvy do turbulence (angl. 

„bypass transition“, též „by-pass transition“, např. [1]) při spolupůsobení dalších 

okrajových podmínek (drsnost obtékaného povrchu, charakter nabíhajícího proudu) 

a přispět ke zkvalitnění poznatků, které jsou využitelné při modelování mezní vrstvy 

s přechodem do turbulence v nepříznivém tlakovém gradientu pomocí CFD metod.   

V případech běžné technické praxe se přechod laminární mezní vrstvy do turbulence 

často neděje podle „klasického scénáře“ ale probíhá tzv. „zkráceně“. Podle [1] doposud 

neexistuje žádná obecná teorie, podle níž by bylo možné zkrácený přechod laminární 

mezní vrstvy do turbulence modelovat, celý proces je značně nelineární. V praktických 

technických výpočtech a simulacích se používají fenomenologické modely zkráceného 

přechodu. 
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Současné možnosti měřící techniky umožňují velmi podrobné pozorování 

rychlostního pole napříč mezní vrstvou, pomocí techniky tzv. žhaveného drátku (HWA) 

je možné zachytit okamžité průběhy okamžité rychlostí v mezní vrstvě při velmi 

dobrém prostorovém i časovém rozlišení (typický průměr čidla HWA sondy – 

žhaveného drátku dw = 65 10 m, délka drátku sondy lw 31 10  m, frekvenční 

rozlišovací schopnost  HWA aparatury 510 Hz). Zaznamenaná data je také možné 

následně analyzovat pomocí výpočetní techniky a matematických metod analýzy 

signálu.  

1.2 Současný stav problematiky  

Problematika přechodu mezní vrstvy do turbulence je jednou ze základních 

a  tradičních úloh mechaniky tekutin a tedy i literatura vztahující se k tomuto tématu je 

velice bohatá. Problematice se věnovalo a stále věnuje velké množství badatelů, 

experimentátorů i výpočtářů. Nepříznivý tlakový gradient je vyvolán například 

zmenšováním průřezu měřícího prostoru podél proudu (difuzory) nebo ve vnější 

aerodynamice zakřivením obtékané stěny podél proudu (zadní část sací strany leteckého 

profilu nebo turbínové lopatky). 

Tato práce se věnuje základní úloze mechaniky tekutin – obtékání rovinné desky 

a problematice zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence na rovinné desce 

umístěné ve volném laminárním nebo tzv. pseudolaminárním proudu s nepříznivým 

tlakovým gradientem podél proudu. Následující přehled problematiky mezních vrstev 

bude tedy vztažen k této základní úloze resp. k potřebám této práce. 

1.2.1 Úvod do problematiky mezních vrstev  

Mezní vrstva je oblast v proudu tekutiny, která je ovlivněna obtékaným povrchem 

nebo jiným proudem. Přes mezní vrstvu se také realizují transportní jevy mezi volným 

proudem tekutiny a obtékaným povrchem (nebo jiným proudem). Charakter a intenzita 

transportních jevů je zcela zásadně ovlivněna charakterem mezní vrstvy. Mezní vrstva 

může být tzv. laminární, kdy vazké síly v proudu tekutiny v mezní vrstvě udrží stabilní 

laminární proudění. Turbulentní mezní vrstva je tvořena (s výjimkou velmi tenké 
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podoblasti v blízkosti obtékaného povrchu) plně vyvinutým turbulentním prouděním. 

Přechod mezi těmito dvěma stavy je spojitý, tvořen tzv. přechodovou oblastí.   

V praktických úlohách proudění je velmi častý případ, kdy do kontaktu s obtékaným 

povrchem přichází volný (pseudo)laminární proud tekutiny, tj. proud s přítomností 

turbulentních oblastí v proudící tekutině, tedy s jistou nenulovou hodnotou intenzity 

turbulence.  

Vzhledem k obvyklým fyzikálním poměrům v běžné technické praxi (hodnota 

tzv. kritického Reynoldsova čísla) obvykle dochází v určitém úseku podél mezní vrstvy 

k přechodu původně laminární mezní vrstvy do mezní vrstvy turbulentní (též „přechod 

mezní vrstvy do turbulence“). 

Vzhledem ke značnému rozdílu transportních vlastností v laminární mezní vrstvě 

a v turbulentní mezní vrstvě je znalost charakteru mezní vrstvy a určení přechodové 

oblasti laminární mezní vrstvy do turbulence zásadní úlohou. I přes významný pokrok 

v možnostech současné výpočetní techniky a matematického modelování je čistě 

matematické (simulační) řešení úlohy (CFD) zkráceného přechodu laminární mezní 

vrstvy do turbulence při složitějších okrajových podmínkách na základě základních 

rovnic mechaniky tekutin (metoda DNS) velmi náročnou úlohou. Schopnost predikce 

přechodu mezní vrstvy do turbulence pomocí CFD výpočetních prostředků je 

v praktických aplikacích často omezena zejména neznalostí všech potřebných 

okrajových podmínek a vlastností reálného proudění na vstupu do řešené úlohy.  

Častější je modelování s využitím tzv. modelů přechodu mezní vrstvy, tento způsob 

se však neobejde bez experimentálně zjištěných nebo experimentálně validovaných 

parametrů. Základní experimentální úlohy (např. mezní vrstva na rovinné desce 

obtékané volným proudem tekutiny) jsou a v nejbližší budoucnosti stále budou 

nenahraditelným zdrojem poznatků o složitých procesech, které zejména 

v tzv. přechodové oblasti ale i v turbulentní mezní vrstvě probíhají, viz obr. 2. [2] 

Pokrok v měřících metodách a možnost efektivně zpracovávat rozsáhlé množství 

experimentálních dat dovoluje při experimentálním vyšetřování se více přiblížit 

samotné fyzikální podstatě těchto procesů a přinášet nové a přesnější poznatky o těchto 

procesech. 
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1.2.2 Základních pojmů a vztahů pro popis a základní parametry mezní vrstvy 

V této části bude uveden přehled základních vztahů pro určení základních 
integrálních charakteristik vyšetřovaných rychlostních profilů v mezní vrstvě podél 
proudu na modelu rovinné desky obtékané volným stacionárním proudem.  

  V každém bodě proudového pole (x, y) se vyskytuje proudění s místní okamžitou 
velikostí rychlosti U(x, y, t) v časovém okamžiku pozorování t. Definujeme časově 
střední rychlost proudění ( , )U x y  v bodě proudového pole (x, y) v době pozorování 
délky T, viz obr. 1.1.  

0

1( , ) ( , , )
T

U x y U x y t dt
T

  ,          (1.1) 

dále definujeme fluktuaci okamžité rychlosti ( , , )u x z t v bodě proudového pole (x, y) 

a v časovém okamžiku pozorování t 

( , , ) ( , , ) ( , )u x z t U x y t U x y          (1.2) 

a dále časově střední velikost fluktuací rychlosti ( , )u x y  v bodě proudového pole (x, y) 

a v době pozorování T 

2

0

1( , ) ( , , )
T

u x y u x y t dt
T

 
  

 
 .        (1.3) 

 

Je definován bezrozměrný součinitel asymetrie fluktuací okamžité rychlosti S(u) [3] 

3

2 3/2
( )

( )

uS u
u

 .             (1.4) 

Gaussovo normálnímu rozdělení pravděpodobnosti odpovídá hodnota S(u) = 0. 

Je definován bezrozměrný součinitel špičatosti fluktuací okamžité rychlosti R(u), [3] 

4

2 4/2

u( )
( )

K u
u

 .             (1.5) 
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Gaussovu normálnímu rozdělení pravděpodobnosti obecně odpovídá hodnota 
R(u) = 2,86, v souvislosti s vyhodnocováním HWA záznamů okamžité rychlosti 
proudění bývá uváděna také hodnota  R(u) = 3, např. [3]. 

Je definována bezrozměrná vzdálenost od stěny ye, např. [2, 3]. 

 ye = y/δ,            (1.6) 

dále je určena bezrozměrná vzdálenost od stěny y+, např. [2, 3]. 

y+=
y

 ,             (1.7) 

kde  je součinitel kinematické viskozity a  je třecí rychlost, např. [2, 3] 

0






 ,            (1.8)

  

kde je hustota proudící tekutiny a 0 je časově střední smykové napětí na stěně. 

Hodnota střední rychlosti proudu vně mezní vrstvy U∞, např. [2, 3] 

( ) ( , )U x U x y    .            (1.9) 

Tzv. vnitřní mezní vrstva zaujímá  0,1 - 0,2 tloušťky turbulentní mezní vrstvy δ;  

vnější mezní vrstva zahrnuje zbylou část turbulentní mezní vrstvy mezi vnitřní mezní 

vrstvou a volným proudem, např. [2]. 

1.2.3 Mezní vrstva laminární 

Při proudění vazké tekutiny vzniká na rozhraní s obtékaným povrchem (popř. jiným 
proudem) mezní vrstva, která má na svém začátku obvykle charakter laminárního 
proudění, tzv. laminární mezní vrstva. Laminární mezní vrstva se (při stejných 
okrajových podmínkách) vyznačuje oproti turbulentní mezní vrstvě nižším třecím 
součinitelem cfL. Ve srovnání s turbulentní mezní vrstvou je laminární mezní vrstva 
méně stabilní a je více náchylná k odtržení.  

Tloušťka mezní vrstvy  je smluvně definovaný parametr mezní vrstvy, pro který 
obecně platí 

( ) 0,99U U   .            (1.10) 
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Obr. 1.1 Rychlostní profil, tloušťka mezní vrstvy δ 

 

Laminární mezní vrstvu lze popsat tradičním Blasiovým rychlostním profilem, 
základní parametry laminární mezní vrstvy lze určit podle klasických vztahů (níže), 
popřípadě korigovaným popisem, podrobněji např. v. [3-5].  

Pro laminární mezní vrstvu platí tradiční Blasiův vztah pro tloušťku mezní vrstvy L
v místě x  

L 5
( )

( )x x
U x



 .           (1.11) 

 

Je definována odtlačovací (pošinovací) tloušťku laminární mezní vrstvy 1L  místě x, 

0
1L

( )1 1.72
( ) )

( )
(

U x xx dy
U x U x




 

 
   

 
         (1.12) 

a hybnostní (impulzová) tloušťku laminární mezní vrstvy 2L  místě x 

2L
0

( ) ( )( ) 1 0.665
( ) ( ) ( )

U x U x xx dy
U x U x U x




  

 
   

 
 .     (1.13) 

Dále je definován třecí součinitel laminární mezní vrstvy fLc v místě x 

 
fL 2

x

( ) /
( )

( )
0,664

)
2

(

x
x

xU

dU dy
c

Rex



 

  .       (1.14) 
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1.2.4 Mezní vrstva turbulentní  

Turbulentní mezní vrstva je tvořena zavířeným, tj. turbulentním prouděním v celém 
svém objemu s výjimkou tzv. vazké podvrstvy. Turbulentní mezní vrstva je 
charakteristická svojí příčnou strukturou, viz obr.1.2. 

 

  

Obr. 1.2 Turbulentní mezní vrstva v laminárním vnějším proudu (vyznačené 

úrovně:1 obtékaný povrch – pevná stěna; 2 oblast působení molekulových sil; 3 vazká 

podvrstva; 4, oblast velkých vírů; 5 tzv. nadvrstva; 6 hranice mezní vrstvy). Podle [6]. 

 

Základní parametry vyvinuté turbulentní mezní vrstvy lze určit podle tradičních 
vztahů.  

Vztah pro tloušťku turbulentní mezní vrstvy δT v místě x 

1/

T

7
( ) ( )

( )( )
U x y x

xU x 

 
  
 

,           (1.15) 
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dále je definována odtlačovací (pošinovací) tloušťka turbulentní mezní vrstvy 1T

v místě x, viz např. [3-5].  

5

0
1

( )( ) 1 0,37
( ) ( )T

U x xx dy x
U x U x




 

 
     

 
        (1.16) 

a hybnostní (impulzová) tloušťka turbulentní mezní vrstvy 2T , viz např. [3-5]. 

 

52T
0

( ) ( )( ) 1 0.036
( ) ( ) ( )

U x U x xx dy x
U x U x U x




  

 
    

 
 .    (1.17) 

Třecí součinitel turbulentní mezní vrstvy fTc na rovinné desce v místě x lze určit podle 

Ludwigova – Tillmanova vztahu, viz např. [3-5], 

 
12-0,678 ( )-0,268

fT 22

(x) /
( ) 2 0,246 ( ) 10

( )
H x

U

dU dy
c x Re x

x



 

    .   (1.18) 

Dále lze pro laminární i pro turbulentní mezní vrstvu definovat Reynoldsovo číslo 

vztažené k impulzové tloušťce mezní vrstvy Re2[1] místě x je určeno vztahem 

2
2( ( )( ) )xU xRe x 


 ,          (1.19) 

kde   je kinematická viskozita proudící tekutiny (vzduchu) a Reynoldsovo číslo 

vztažené ke vzdálenosti x měřícího bodu od náběžné hrany Rex [1] místě x je určeno 

vztahem  

) ( )(x
x xURe x

  .          (1.20) 

1.2.5 Přechod mezní vrstvy do turbulence  

Za určitých podmínek při proudění vazké tekutiny vznikají (např. podél obtékaného 

povrchu) v  původně laminární mezní vrstvě rozruchy, jejichž intenzita postupně po 

proudu narůstá, jednotlivé rozruchy na sebe vzájemně působí, až postupně zaujmou celý 

objem mezní vrstvy a oblast mezní vrstvy je tak vyplněna v celém objemu (s výjimkou 
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tzv. vazké podvrstvy) turbulentním prouděním, vzniká plně vyvinutá tzv. turbulentní 

mezní vrstva, viz obr. 1.3.  

Přechod mezi laminární mezní vrstvou a turbulentní vrstvou podél proudu je spojitý, 

oblast, ve které k přechodu dochází, se nazývá tzv. „přechodovou oblastí“ (též „oblastí 

přechodu“). 

 

Obr. 1.3 Přechod laminární mezní vrstvy do turbulence na rovinné desce, podle [14]. 

Pravděpodobnost výskytu turbulentního proudění v daném bodě proudového pole je 

obecně dána Gaussovou distribuční funkcí [7, 8]. Proměnlivost a zvrásněnost nadvrstvy, 

viz obr. 1.2 a [2, 6], je dána pohyby velkých turbulentních vírů, tento charakter ale také 

může souviset i s rozpadem podkovovitých či vlásenkových vírů, které typicky vznikají 

vznikajících při přechodu mezní vrstvy do turbulence. 

Emmons jako první [9] navrhl koncept tzv. intermitentního faktoru γ [1], 

bezrozměrného parametru, který charakterizuje přechodovou oblast a určuje 

pravděpodobnost výskytu turbulentního proudění v daném bodě proudového pole 

  L T1X X X     ,         (1.21) 

kde X je obecný integrální parametr mezní vrstvy, LX  je hodnota parametru X mezní 

vrstvy v kumulovaném časovém intervalu, v němž hodnota parametru X mezní vrstvy 

nabývá hodnoty typické pro laminární proudění a TX  je hodnota parametru X mezní 

vrstvy v kumulovaném časovém intervalu, v němž hodnota parametru X mezní vrstvy 

nabývá hodnoty typické pro turbulentní proudění. 
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V případě, že je vnější proud turbulentní, resp. pseudolaminární, je třeba chápat 

pojem intermitence i v jiném smyslu. Je zřejmé, že proudění má turbulentní charakter 

v celém proudovém poli (mimo velmi tenké vazké podvrstvy v mezní vrstvě v těsné 

blízkosti obtékaného povrchu), tomu by odpovídala hodnota 1   ve všech bodech 

proudového pole.  Pojem nadvrstvy nelze v tomto případě chápat tak, jak byl popsán 

výše. Přesto je v určité oblasti v blízkosti rozhraní mezní vrstvy a vnějšího proudu 

pozorován intermitentní výskyt částic tekutiny různého charakteru, tedy částic 

turbulentní tekutiny, které mají svůj původ v turbulenci vznikající na obtékaném 

povrchu, a výskyt částic turbulentní tekutiny, které mají svůj původ v nabíhajícím 

turbulentním proudu. Podle dosavadních znalostí neovlivňuje turbulence vnějšího 

proudu kvalitativně vírové struktury ve vnitřní oblasti mezní vrstvy, tedy ani výskyt 

a vývoj tzv. vlásenkových vírů a způsob, jakým se tyto vlásenkové víry podílejí 

na vzniku turbulentních vírů velkých měřítek, [10]. 

 

1.2.6 Přirozený přechod mezní vrstvy do turbulence 

Přirozený přechod mezní vrstvy do turbulence nastává v laminárním vnějším proudu 

s velikostí časově střední rychlosti U  nebo v proudu s velmi nízkou intenzitou 

fluktuací menší než 0,02% .U , [11]. Děje se podle tzv. „klasického scénáře“ [1] 

v několika typických stádiích s charakteristickou strukturou proudu: postupně podél 

proudu dochází ke ztrátě lineární stability proudění v původně laminární mezní vrstvě, 

následuje vznik tzv.  Tolmienových - Schlichtingových vln, později dochází k jejich 

zesílení, dále dochází k nelineárním interakcím, které jsou doprovázeny vznikem 

prostorových rozruchů, následuje tzv. „zhroucení“ (angl.. „breakdown“), které je 

počátkem vysokofrekvenčních nestabilit, dochází k rozpadu vírových vláken, vznikají 

tzv. Ω-víry, následuje vznik a regenerace koherentních struktur, které vedou 

k intermitentnímu turbulentnímu proudění. [1] 
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1.2.7 Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence  

V praktických úlohách se velice často setkáváme s jevem, kdy je povrch obtékán 

laminární proudem nebo tzv. pseudolaminárním proudem (proudem s určitou nenulovou 

intenzitou turbulence). V obvyklých podmínkách praktických úloh dochází v mezní 

vrstvě takto obtékaného povrchu k přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence 

velice často (zejména v úlohách vnitřní aerodynamiky) tzv. zkráceně, angl. „bypass 

transition“. 

K tzv. zkrácenému přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence dochází, když 

nabíhající proud není zcela laminární [11].  Ke zkrácenému přechodu laminární mezní 

vrstvy do turbulence dojde v případě, kdy jsou v nabíhajícím volném proudu se střední 

rychlostí přítomné velmi silné fluktuace rychlosti ve vnějším proudu, jejichž intenzita 

je vyšší než (0,7 - 1)% Ue, [11, 12]. Na obr. 1.4 je schematický přehled různých 

možných způsobů přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence, [13]. 

 

Obr. 1.4 Schéma přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence. Převzato z [13]. 
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Obr. 1.5 Schéma přirozeného a zkráceného přechodu laminární mezní vrstvy  

do turbulence. Převzato z [14]. 

 

Představu o zkráceném přechodu mezní vrstvy do turbulence (angl. „bypass 

transition“) publikoval Morkovin (1969), [12], pozoroval, že úsek Tollmienových - 

Schlichtingových vln může být při přechodu mezní vrstvy do turbulence vynechán, 

„přeskočen“ (angl. „bypass“), v české terminologii je používán termín „zkrácený 

přechod mezní vrstvy do turbulence“ (např. [10, 11]). Při zkráceném přechodu 

nastupuje přímo nelineární mechanismus růstu poruch, který v „klasickém scénáři“ 

následuje až za úsekem Tollmienových - Schlichtingových vln, viz obr 1 obr. 1.5. 

Při  bou způsobech přechodu mezní vrstvy do turbulence se uplatňují podobné procesy, 

které souvisejí se vznikem a vývojem koherentních struktur ve smykové vrstvě. Z 

dosavadních pozorování je známo, že zkrácený přechod laminární mezní vrstvy 

do turbulence může být vyvolán přítomností poruch v nabíhajícím vnějším proudu, tedy 

vysokou úrovní turbulence vnějšího proudu, viz obr. 1.6. V případech mezní vrstvy se 

může jednat o poruchy již přítomné v nabíhajícím proudu, tj. nabíhající proud byl již 

dříve turbulizován, může se ale jednat i o rozruchy, které pronikají do mezní vrstvy 

z oblasti v těsné blízkosti obtékané stěny. Nejčastější příčinou takových poruch 
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v blízkosti povrchu obtékané stěny je vlastní drsnost nebo členitost obtékaného 

povrchu, příčinou poruch může být také kmitání obtékaného povrchu nebo sekundární 

proud přiváděný skrz stěnu, např. při aktivním řízení mezní vrstvy. [15 - 17] Doposud 

nebyla přesně stanovena kritická velikost těchto poruch, které již způsobí zkrácený 

přechod mezní vrstvy do turbulence.  Je známo, že při intenzitě turbulence 

v nabíhajícím proudu přibližně nad 1 % již dochází ke zkrácenému přechodu nebo 

k podstatnému zkrácení přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence, délka 

přechodové oblasti může být v případě zkráceného přechodu výrazně kratší, začátek 

oblasti s plně vyvinutým turbulentním prouděním se může přesunout až k bodu ztráty 

lineární stability. Při vysokých intenzitách turbulence nabíhajícího proudu může proces 

přechodu mezní vrstvy do turbulence začít ještě před místem, kde dochází ke ztrátě 

stability proudění podle lineární teorie stability. Příčinou je nelinearita tohoto procesu, 

[1]. 

 

Obr. 1.6 Schéma zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence, chybí fáze Tollmienových - 

Schlichtingových vln, podle [23]. 
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Při zkráceném přechodu do turbulence se výrazně uplatňuje nejen intenzita poruch, 

ale nelze zanedbat ani vliv struktury a charakter těchto poruch. Významný je vliv 

délkového měřítka poruch v nabíhajícím proudu, které jsou určujícím kritériem pro 

útlum těchto poruch. K této problematice již vznikla na pracovišti autora řada prací, 

např. [18 - 22].  

Je známo, že se začátek přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence výrazně 

odsouvá do větší vzdálenosti od náběžné hrany, pokud mají rozruchy v nabíhajícím 

proudu velmi nízkou intenzitu. Tzv. vlásenkové víry hrají rozhodující roli i v případě 

zkráceného přechodu do turbulence. Tyto struktury se však vyskytují v případě 

zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence zcela nepravidelně v prostoru i v čase. 

[1] 

Pro modelování zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence nelze použít teorii 

lineární stability. Doposud neexistuje obecná teorie pro modelování tohoto typu 

přechodu mezní vrstvy do turbulence. Pro modelování tohoto typu přechodu jsou 

k dispozici pouze fenomenologické modely vytvořené na základě experimentálních 

dat.[1] 

1.2.8 Určení přechodové oblasti 

Přechodovou oblast laminární mezní vrstvy do turbulence lze určit na základě 
znalosti průběhu některého z integrálních parametrů sledované mezní vrstvy podél 
proudu. Je možné sledovat např. průběh tvarového parametru mezní vrstvy H12  nebo 
průběh třecího součinitele cf, dále je možné sledovat průběh tzv. intermitentního 
faktoru. 

1.2.9 Určení přechodové oblasti z průběhu intermitentního faktoru  

Tzv. přechodová intermitence dobře charakterizuje vývoj charakteru mezní vrstvy 

podél obtékaného povrchu (s počátkem na náběžné hraně ve směru proudění). Příčina 

intermitentního chování proudění v mezní vrstvě se připisuje postupnému vytváření 

a šíření skvrn turbulence (ang. „turbulent spots“). Charakterizující veličinou je 

tzv. intermitentní faktor γ (x), ten je jedním z klíčových parametrů při určování 



17 
 

přechodové oblasti mezní vrstvy. Intermitentní faktor γ (x) v místě x je např. podle [1] 

určen: 

 γ (x)=
0

1 ( , ) d
T

I x t t
T  ,                   (1.22) 

kde funkce I(t) je zvláštní tzv. indikátorová funkce  

I(x,t)=  
0 laminární proudění  
1 turbulentní proudění





                   (1.23) 

tedy funkce I(t) nabývá hodnoty „0“, je-li v daném časovém okamžiku t proudění 

laminární; nebo funkce I(t) nabývá hodnoty „1“, je-li v daném časovém okamžiku t 

proudění turbulentní. Intermitentní faktor γ je tedy definován jako poměr součtu 

časových úseků, v nichž je identifikováno turbulentní proudění - tj. hodnota I(t) = 1, 

a celkové doby pozorování. Pro laminární proudění je hodnota I(t) = 0.    

V místě začátku přechodu mezní vrstvy do turbulence, ozn. x0  je indikována 

minimální hodnota součinitele γ (x0) ≈ 0. V místě konce přechodové oblasti x∞, tedy 

v oblasti, kde již nalézáme plně vyvinutý turbulentní profil mezní vrstvy, je indikována 

maximální hodnota součinitele γ ≈ 1. Přechodový intermitentní faktor γ(x) tak není 

fyzikální veličinou v pravém smyslu, je nutné jej chápat jako charakterizující parametr 

mezní vrstvy. 

Jak již bylo vysvětleno, proudění v přechodové oblasti mezní vrstvy má intermitentní 

charakter. V mechanice tekutin je však třeba rozlišovat dva resp. tři druhy intermitence, 

podle podrobného pojednání [24] lze rozlišovat:  

 Intermitence v nabíhajícím nebo vnějším proudu 

Je-li nabíhající proud nebo proud vně mezní vrstvy laminární, odpovídá tomuto stavu 

hodnota intermitentního faktoru γ∞ = 0. Předpokládáme-li, že nabíhající proud 

resp. proud vně mezní vrstvy není ideálně laminární, ale obsahuje jistou úroveň 

fluktuací, tzv. pseudolaminární proud, případně je nabíhající proud nebo proud vně 

mezní vrstvy turbulentní, tj. Tue ≠ 0, tomuto stavu odpovídá hodnota intermitentního 

faktoru γ∞ = 1 
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Intermitence „příčná“ 

Intermitentní charakter proudění je možné sledovat napříč celou mezní vrstvou, tedy 

podél rychlostního profilu, od obtékaného povrchu až po vnější proudění. Zdrojem 

intermitence pozorovatelné napříč mezní vrsvou je zvrásnění tzv. nadvrstvy. [24] 

Nadvrstva je velmi tenká zvrásněná oblast nacházející se (v časově střední 

vzdálenosti)   0,8 0,85y    od obtékaného povrchu. Okamžitá poloha nadvrstvy  se 

však značně mění a výrazně kolísá v intervalu y = (0,4 - 1,3)δ. [2]. Podle [1] existuje 

v mezní vrstvě ostře definovaná hranice, tzv. „nadvrstva“, velmi tenká vrstva tekutiny, 

která odděluje oblast laminárního proudění a oblast turbulentního proudění v mezní 

vrstvě. Toto rozhraní má nepravidelný tvar a nestacionární charakter, podléhá tedy 

neustálým změnám. Z oblasti s turbulentním charakterem proudění se vazkou difuzí šíří 

vířivost do okolní tekutiny. Tato oblast se obvykle nazývána jako tzv. „směšovací 

oblast“, tedy oblast, ve které dochází  přímým interakcím laminárního a turbulentního 

proudění. Charakter proudění v takovéto oblasti se jeví v daném stacionárním bodě 

v prostoru jako časově přerušovaný – tzv. „intermitentní“ a lze jej charakterizovat 

intermitentním faktorem γe. Průběh intermitentního faktoru lze popsat vztahem [25] 

( ) ( ) ( ) ( )( , ) 1
2 2C

x x x x yx y tgh C
   




           
 ,       (1.24) 

kde   je hodnota intermitentního faktoru v blízkosti obtékaného povrchu 
(tzv. přechodová intermitence) a    je hodnota intermitentního faktoru v proudění vně 
mezní vrstvy, tato intermitence má svůj původ v nabíhajícím resp. ve vnějším proudu. 
Je-li nabíhající proud laminární,   = 0; je-li nabíhající proud turbulentní,   =1. 
V literatuře je uváděna univerzálně platná hodnota konstanty C  = (12 -18). [25] Typický 

průběh této intermitence je patrný na obr.  1.7. 

 Přechodová intermitence  

Přechodová intermitence se vyhodnocuje podél obtékaného povrchu, charakterizuje 

stav vývoje mezní vrstvy podél proudu a dobře charakterizuje přechod laminární mezní 

vrstvy do turbulence. Vznik přechodové intermitence souvisí s existencí malé oblasti 
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laminárního proudění v oblasti přilehlé u obtékaného povrchu, tzv. vazké podvrstvy 

a její interakce s okolní tekutinou. [24] 

 

 

Obr. 1.7 Intermitence, jejímž zdrojem je zvrásnění tzv. nadvrstvy. Příklad průběhu 
intermitentního faktoru napříč mezní vrstvou v různé vzdálenosti od náběžné hrany. 
Převzato z [26].  

Koncept intermitentního faktoru poprvé použil Narasimha v roce 1956, viz [28 - 30].  

Je navržena tzv. univerzální intermitentní funkce    

 
2

01 0, 412  x xx exp       

 

 




,       (1.25) 

kde x je poloha, x0 je vzdálenost začátku přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence, 

tj. vzdálenosti, ve které hodnota intermitentního γ faktoru začíná (ve směru po proudu) 

nabývat nenulové hodnoty a Λ je délkový parametr přechodové oblasti definovaný 

Λ = x0,75 - x0,25,          (1.26) 
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kde x0,75 je vzdálenost, ve které intermitentní faktor nabývá hodnoty   γ = 0,75 a je x0,25 

vzdálenost, ve které intermitentní faktor nabývá hodnoty   γ = 0,25, viz obr. 1.8. [29] 

 

Obr 1.8 Univerzální intermitentní funkce, (1.25). 

Začátek a konec přechodové oblasti  

Z důvodu rozptylu experimentálně určovaných hodnot intermitentního faktoru, 

zvláště v části průběhu intermitentního faktoru γ(x) odpovídající laminární mezní vrstvě, 

kde intermitentní faktor γ(x) nabývá nízkých nenulových hodnot, je obtížné z lokálně 

interpolovaných experimentálních dat určit přesnou polohu začátku přechodové 

oblasti x0.  

V praxi je polohu začátku přechodové oblasti mezní vrstvy  x0 a polohu konce 

přechodové oblasti mezní vrstvy x∞ vhodnější určovat z průběhu vztahu pro univerzální 

 intermitentní funkci (1.25). Pro její určení je možné v konkrétním případě použít 

tradiční postup, který využívá vztah pro univerzální intermitentní funkci  

v modifikovaném tvaru (1.28), který je vynesen pro konkrétní hodnoty x25, x50, x75, které 

jsou určeny z konkrétních experimentálních (lokálně interpolovaných) dat – tedy hodnot

  ze střední části přechodové oblasti, ve které má průběh   resp.  dostatečnou 

strmost. 
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2

50

0,75 0,25

1 0,412 1,3  x xx exp
x x

   
    

 


  



 
,           (1.27) 

 kde x0,50 je vzdálenost, ve které intermitentní faktor nabývá hodnoty   γ = 0,50. [28].  

Vzhledem k charakteru průběhu intermitentního faktoru   resp. univerzální 

intermitentní funkce    je vhodné určit přechodovou oblast smluvně. Je definován 

smluvní počátek přechodu v místě x0,01, kde hodnota univerzální intermitentní funkce 

γ* (x0,01) = 0,01. Podobně je definován smluvní konec přechodové oblasti v místě x0,99, 

kde univerzální intermitentní funkce nabývá hodnoty   γ* (x0,99) = 0,99. 

Intermitentní faktor γ lze při experimentálním vyšetřování mezních vrstev vyhodnotit 

dvěma přístupy, tzv. nepřímým postupem (z integrálních charakteristik jednotlivých 

rychlostních profilů podél mezní vrstvy) nebo tzv. přímým postupem analýzou záznamů 

HWA signálů zaznamenaných bodech rychlostního pole v těsné blízkosti obtékaného 

povrchu podél mezní vrstvy. Pravděpodobně první srovnání obou přístupů je uvedeno 

[27].  

1.2.10 Nepřímý postup určení intermitentního faktoru 

Nepřímý postup určení intermitentního faktoru γ(x) v místě (x) spočívá 

ve vyhodnocení některého z integrálních parametrů X(x) mezní vrstvy podél celé mezní 

vrstvy. Postup je aplikovatelný při znalosti vybraného integrálního parametru pro 

laminární a pro plně vyvinutou turbulentní mezní vrstvu. Tento postup byl poprvé 

popsán v [9] a je tradičním základem mnoha postupů v minulosti používaných při 

určování přechodové intermitence. Tento koncept tedy předpokládá znalost hodnoty 

zvoleného integrálního parametru pro laminární mezní vrstvu a pro turbulentní mezní 

vrstvu v dané úloze, což je možné pouze pro některé základní případy mezní vrstvy, 

např. pro mezní vrstvu na hladké rovinné desce. 

Nejčastěji je jako integrální parametr volen třecí součinitel cf  nebo tvarový parametr 

H12. [ 27, 29, 30] 

 Tvarový parametr příčného rychlostního profilu mezní vrstvy H12 (angl. „shape 

factor“) je bezrozměrný parametr, který charakterizuje tvar rychlostního profilu v mezní 
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vrstvě, který je pro laminární mezní vrstvu nebo pro turbulentní mezní vrstvu 

specifický.  

 Tvarový parametr H12 je vyjádřen poměrem pošinovací tloušťky mezní vrstvy, viz 

vztahy (1.12), (1.16) a hybnostní tloušťky mezní vrstvy, viz vztahy (1.13), (1.17) 

v daném místě x, resp. příčném rychlostním profilu v místě x, viz vztah (1.28)   

1
12

2

H 


 .             (1.28) 

Místní hodnota tvarového parametru příčného rychlostního profilu mezní vrstvy H12(x) 

(dále jen „tvarový parametr H12“) je schopna charakterizovat stav proudění v místě x. 

Z průběhu tvarového parametru podél proudu je možné indikovat charakter mezní 

vrstvy v přechodové oblasti, ve které se hodnota tvarového parametru H12 mění podél 

proudu od hodnoty H12L = 2,6 typické pro laminární Blasiův rychlostní profil mezní 

vrstvy až k hodnotě H12T   (1,4 - 1,5), která je typická pro vyvinutý turbulentní 

rychlostní profil mezní vrstvy.  

 Přesněji lze konkrétní hodnoty tvarových parametrů H12L a H12T určit z již 

vyhodnoceného průběhu tvarového parametru podél celé mezní vrstvy, kdy lze obvykle 

snadno identifikovat oblasti plně laminárního a plně turbulentního proudění.  

 

H12 (x) = (1- γ H12L + γ H12T .         (1.29) 

Přechodovou intermitenci je nepřímo možné určit („kvalifikovaně odhadnout“) také 
podle vztahu [27] 

/ ( )A R u   ,           (1.30) 

kde ( )R u  je součinitel špičatosti časové derivace fluktuací okamžité rychlosti proudění  

u, a A ve vztahu (1.30) je parametr, jehož hodnota je odhadovaná na základě požadavku 

tak, aby v oblasti plně turbulentního proudění  y/δ = (0,1 - 0,3) byl aritmetický průměr 

intermitentního faktoru   = 1. Aritmetický průměr hodnot parametrů A (x) pro 

jednotlivé rychlostní profily podél desky (tj. podél souřadnice x) by měl mít co nejmenší 

rozptyl. [31] 
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Další možností, jak odhadnout intermitentní faktor γ(x) je podle [3, 24]: 

T( )
( )

Fx
F x

             (1.31) 

 s využitím hodnot derivace fluktuací rychlosti 
du
dx

 
 
 

  ve vyšetřovaném  místě x 

s hodnotou derivace 
T

du
dx

 
 
 

v místě, kde se s jistotou již vyskytuje plně turbulentní 

proudění. Funkce F(x) je definována 

4

2
2

( )

( )
( )

du x
dxF x

du x
dx

 
 
 

    
   

          (1.32)  

 

 

a funkce  FT je definována 

4

T
T 2

2

T

du
dxF

du
dx

 
 
 

    
   

  .         (1.33)

           

1.2.11 Přímý postup určení intermitentního faktoru  

Tzv. přímý postup určení intermitentního faktoru γ(x,y) v bodě proudového pole (x,y) 

v oblasti vnitřní mezní vrstvy, tedy co nejblíže obtékanému povrchu, spočívá 

ve vyhodnocení záznamu průběhu velikosti okamžité rychlosti U(x,y,t). Vyhodnocení je 

také možné v místě rychlostního profilu mezní vrstvy, kde je největší produkce 

turbulentní kinetické energie, tj. v místě y v rychlostním profilu mezní vrstvy, ve kterém 

se mění znaménko u parametru asymetrie záznamu fluktuací okamžité rychlosti S(u) 

v daném bodě y v rychlostním profilu, [31]. Přímý postup tedy spočívá v rozlišení 

a určení turbulentních a neturbulentních úseků v časovém záznamu signálu HWA. 

Výhodou přímého postupu je také to, že při provádění záznamu signálu okamžité 
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rychlosti není nutné velmi přesně měřit polohu sondy okamžité rychlosti. Naopak 

v případě nepřímého postupu je nutné vyhodnotit např. třecí součinitel, resp. je nutné 

vyšetřovat celé rychlostní profily časově střední rychlosti.  

Existuje několik metod pro přímé určení intermitentního faktoru z časového záznamu 

okamžité rychlosti. Metody pro přímé určení faktoru intermitence γ pracují s prahovou 

hodnotou C tzv. kriteriální funkce, (angl. tzv. „treshold“). V případě zpracovávání 

diskretizovaného  HWA signálu, resp. z něho odvozené diskretizované kriteriální 

a indikátorové funkce, je intermitentní faktor γ (x) v dané vzdálenosti x od náběžné 

hrany určen [31, 32] 

1

1( ) ( , t )
n

j
j

x I x
n




  ,                  (1.34) 

kde I(x, t) je tzv. indikátorová funkce a n je počet zaznamenaných vzorků HWA 

signálu, resp. diskrétních hodnot indikátorové funkce. [31, 32] Indikátorová funkce 

I(x, t) je definována  

I(x,t)=  
0 ( , )
1 ( , )

K x t C
K x t C


 




                 (1.35) 

Kriteriální funkce je odvozena z časového HWA záznamu okamžité rychlosti. 

Intermitentní faktor určený přímým postupem je definován jako časový poměr doby 

výskytu turbulentního toku po celou dobu měření. Přímým postupem stanovený průběh 

intermitentního faktoru je také velmi užitečný při zjišťování začátku a konce 

přechodové oblasti. Přehled postupů pro přímé určování intermitentního faktoru uvádí 

např. [10, 33, 34, 35].  

Klasické metody přímého určování intermitentního faktoru při identifikaci 

turbulentních úseků v časovém záznamu amplitud fluktuací (tj. signálu přímo 

odvozeného z HWA záznamu rychlosti) využívají zvláštního "pracovního“ signálu, 

tzv. detekční funkci. Nevýhodou tohoto postupu je, že amplitudy tohoto signálu nejsou 

při detekci turbulentních úseků pomocí prahové hodnoty vzhledem k prahové hodnotě 

normovány. Pro lepší rozlišení úseků signálu, které odpovídají laminárnímu nebo 

turbulentnímu proudění, je ještě obvykle provedena časová derivace. Dále může ještě 
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následovat výpočet kvadratických hodnot signálu pro jeho další zesílení. Výsledkem 

tohoto postupu je tzv. detektorová funkce (angl. „detector function“) 

Tento postup zvýrazní vysokofrekvenčních složky v původním HWA záznamu. 

Jelikož je v pracovním signálu možné pozorovat určité krátké časové úseky, kdy má 

časový průběh signálu nebo detekční funkce nulovou hodnotu uvnitř zcela turbulentního 

signálu, jsou prováděny dvě fyzikálně obtížně zdůvodnitelné operace. Pro potlačení 

vlivu těchto krátkých úseků na určovanou hodnotu intermitentního faktoru se používá 

vyhlazení detektorové funkce nebo je detektorová funkce integrována po „krátkých“ 

časových úsecích (s „krátkým“ časovým okénkem). Výsledkem postupu je 

tzv. kriteriální funkce. V další fázi je nutné stanovit jistou prahovou hodnotu této 

kriteriální funkce, nad touto zvolenou prahovou hodnotou považujeme signál 

za turbulentní. Prahová hodnota může být jako určitý násobek časově střední hodnoty 

kriteriální funkce. Tento tradiční postup vychází z dobové přístrojové techniky, kdy 

bylo nutné jednotlivé operace na výstupním signálu aemometru, který odpovídal 

okamžité rychlosti, realizovat analogovými obvody. [10, 33 - 39] 

Současná měřící a výpočetní technika pracuje se zdigitalizovanými signály, je možné 

provádět i složitější výpočetní operace. Novější metody tak mohou lépe vycházet 

z fyzikální podstaty problému a nejsou v konečném důsledku tak citlivé na volbu 

prahové hodnoty kriteriální funkce K(x,t), jelikož je možné kriteriální funkci, resp. její 

prahovou hodnotu KP(x), vhodně normovat. Zůstává sice nutnost volit prahovou 

hodnotu C, tato hodnota ale má vzhledem k zavedenému normování amplitud jiný 

význam. Výsledek takového postupu vykazuje výrazně nižší citlivost na volbu prahové 

hodnoty. Rozdíl oproti tzv. klasickým metodám tedy spočívá v odlišné definici 

kriteriální funkce a liší se také význam voleného parametru, tedy význam prahové 

hodnoty. V některých případech není nutné zařazovat vyhlazovací filtrační proceduru 

během výpočtu kriteriální funkce, vynecháním filtrace se přirozeně zlepší rozlišovací 

schopnosti metody v časové oblasti. Tyto metody bývají označované jako tzv. metody 

TERA, angl. Turbulent Energy Recognition Algorithm Methods. [40] 
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1.2.12 Metoda TERA 

Na řešitelském pracovišti již byla při určování intermitentního součinitele 

v minulosti používána tzv. metoda TERA (angl. „Turbulent Energy Recognition 

Algorithm”, (algoritmus rozpoznávání turbulentní energie“) [40]. Jak již bylo výše 

uvedeno, metoda TERA se skládá z několika po sobě jdoucích kroků spočívajících 

v modifikaci původního digitalizovaného záznamu analogového výstupního signálu 

(z aparatury pro anemometrii se sondou se žhaveným drátkem) do podoby detektorové 

a následně kriteriální funkce. [41] 

Výstupní napěťový HWA signál okamžité rychlosti z anemometru s využitím 

kalibračních dat HWA sondy převeden na signál okamžité rychlosti U(x,t), viz obr. 1.9, 

následuje filtrace signálu vhodně nastaveným hornopropustným filtrem (≈10Hz) pro 

eliminaci nízkofrekvenčních rozruchů ( , )U x t , viz obr. 1.10. 

Detektorová funkce D(x, t), viz obr. 1.11,  je určena  

       ,   ,  d , / dD x t u x t u x t t ,          (1.36) 

kde  ( , )u x t je fluktuační složka filtrovaného výstupního signálu okamžité rychlosti 
 ( , )U x t . 

Zařazení operace derivace znásobuje rozdílný charakter úseků signálu odpovídajících 

turbulentním a neturbulentním časovým úsekům signálu a činí je snáze rozlišitelnými. 

Kriteriální funkce je definována jako střední hodnota detektorové funkce vhodně 

středované přes určitý zvolený interval, resp. je aplikována vhodná filtrace, aby se 

eliminoval šum obsažený v signálu. Obvykle filtrem typu Butterworth s frekvencí 

filtrování typicky 1 kHz [42]. Výsledkem je kriteriální funkce K(x,t), viz obr. 1.12. 

   P,K x t K x .           (1.35) 

Prahová hodnota kriteriální funkce KP(x) je volena ve tvaru  

       P 2 RMSC , , d )d /( )K x x t u x t tu   pro tzv. metodu TERA ,     (1.37) 

 nebo ve tvaru   
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P 3 RMS RMSC d / d / d / d( ( ) ( ) )K u t u tu   pro tzv. metodu M-TERA).     (1.38) 

Konstant C2 (resp. C3) je určující konstanta prahové hodnoty kriteriální funkce KP, 

index RMS označuje směrodatnou odchylku dané hodnoty počítanou v „dostatečně 

dlouhém“ časovém intervalu (vzhledem k intervalu použitému pro výpočet kriteriální 

funkce resp. odpovídá frekvenci použité filtrace). Srovnání metod TERA a M-TERA 

s tzv.  u - metodou uvádí např. Jahanmiri  [43], viz obr. 1.14. Dále je provedena operace 

podle vztahu (1.19), výsledem tohoto procesu je tzv. indikátorová funkce I (t), 

(obr. 1.13),  podrobněji např. v [41]). 

Tyto metody jsou oproti klasickým metodám výpočtu intermitentního faktoru 
robustnější, jelikož volené hodnoty konstant C2 (resp. C3) určující prahovou hodnotu 
kriteriální funkce KP v závislosti na parametrech signálu u(t). [10]  

 

 
Obr. 1.9 HWA signál okamžité rychlosti U(xj,t) ve vyšetřovaném bodě mezní vrstvy, zobrazen 

časový úsek signálu 0,5 s, převzato podle [42].   

 

 

Obr. 1.10 Filtrovaný signál fluktuací okamžité rychlosti u (xj,t), zobrazen časový úsek signálu 

0,5 s, převzato podle [42].   
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Obr. 1.11  Detektorová funkce D(xj,t), zobrazen časový úsek signálu 0,5 s, převzato podle [42].   

 

 
 Obr. 1.12 Kritériální funkce K (xj,t) s naznačenou prahovou hodnotou KP = 10, zobrazen 

časový úsek signálu 0,5 s, převzato podle [42].    

 

 
Obr. 1.13 Indikátorová funkce I (xj,t), zobrazen časový úsek signálu 0,5 s, převzato podle [42].   

 

    Nevýhoda algoritmu TERA je zjevná - je nutné empiricky najít a zvolit vhodnou 

hodnotu prahové hodnoty kriteriální funkce (angl. „tresholdu“). Nalezení vhodné 

prahové hodnoty není při klasickém postupu podle metody TERA vždy snadné, 
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na výsledek má vliv zkušenost uživatele této metody, metoda TERA je tedy částečně 

subjektivní a není snadno algoritmizovatelná. 

 V literatuře lze dohledat různé metody, jak volbu optimální prahové hodnoty 

kriteriální funkce objektivizovat. Jednou z možností je postup označovaný jako 

tzv. DUAL-SLOPE [33, 43] využívající algoritmu TERA. Postup se snaží objektivněji 

určit optimální hodnotu prahové hodnoty kriteriální funkce z průběhu závislosti 

intermitentního faktoru v daném bodě proudového pole γ(x, y) na prahové hodnotě 

kriteriální funkce C. Z průběhu této závislosti je grafickým způsobem zjištěna optimální 

prahová hodnota kriteriální funkce. Nevýhodou tohoto výpočetně - grafického postupu 

je horší možnost algoritmizace tohoto postupu bez nutnosti manuálních zásahů během 

analýzy. Tento postup také nemá přímé fyzikální opodstatnění, jeho použití vychází 

z empirických zkušeností při analýze záznamů okamžité rychlosti metodou TERA. 

Existují i další zcela odlišné postupy pro přímé určení přechodové intermitence 

z časových záznamů okamžité rychlosti, jsou založené na waweletové transformaci, 

[11, 44 - 45]. Dále se lze setkat s tzv. metodou obálek, založené na výpočtu obálky 

signálu. [10]. 

 

Obr. 1.14 Intermitentní faktor γ napříč mezní vrstvou na rovinné desce ( x=1350 mm), 
určené metodami  ū metodou, TERA metodou  a M-TERA metodou , rychlost středního 
proudu U0 = 6 m/s. Převzato podle [11]. 
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Někdy může být při vyhodnocování průběhu intermitentního faktoru pomocí 

přímých metod pozorováno mírné zvýšení intermitentního součinitele γ(x) nad nulovou 

hodnotu i v místech před skutečným začátkem přechodové oblasti, tj. v místech 

x  < x0,01, tento jev lze uspokojivě vysvětlit přítomností nahodilých poruch, které mohou 

pronikat až do oblasti v těsné blízkosti povrchu – do oblasti vnitřní mezní vrstvy. [10] 

1.2.13 Nepříznivý tlakový gradient  

Tlakový gradient vnějšího proudu podél obtékaného povrchu ve vnějším proudu je 

nejčastěji vyvolán změnou střední rychlosti vnějšího proudu ve směru proudění. 

Nepříznivý tlakový gradient ve vnějším proudu je v technické praxi poměrně častým 

jevem, příklady nalezneme ve vnitřní i vnější aerodynamice, může se jednat 

např. o stěny difuzoru nebo sací stranu leteckých a lopatkových profilů, jsou to 

v technické praxi poměrně časté a technicky velmi významné případy. Nepříznivý 

tlakový gradient ve vnějším proudu má silně destabilizující vliv na mezní vrstvu. 

O vlivu nepříznivého tlakového gradientu na mezní vrstvu lze najít řadu prací, např. [46 

- 50].  

Tlakový gradient lze popsat poměrem místní vnější rychlosti U  a referenční 

rychlosti eU , poměrem místní vnější rychlosti U  a vnější rychlosti v oblasti počátku 

působení tlakového gradientu, pomocí bezrozměrného součinitele gradientu tlaku P,  [4] 

2

d
xU

P
d
U 



 ,                (1.39) 

případně pomocí bezrozměrného součinitele gradientu tlaku 
2

 vztaženého k impulzové 

tloušťce mezní vrstvy δ2, [4] 

2

2 dU
dx




  .             (1.40) 
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1.2.14  Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém tlakovém     
gradientu 

Problematika zkráceného přechodu do turbulence při složitějších okrajových 

podmínkách je obecně velmi složitá a v dostupné literatuře není výrazněji zastoupena, 

např. [32, 51, 52]. Důvodem může být poněkud obtížnější praktická proveditelnost 

experimentálních prací. Pro co nejpřesnější vyhodnocení průběhu přechodové 

intermitence a následně určení polohy a velikosti přechodové oblasti mezní vrstvy 

do turbulence je nutné analyzovat časové záznamy okamžité rychlosti proudění 

při velmi dobrém časovém i prostorovém rozlišení. K dispozici je zejména metoda 

anemometrie se žhaveným drátkem, která využívá velmi křehké sondy, které je nutné 

přiblížit do oblasti vnitřní mezní vrstvy, tj. do těsné blízkosti obtékaného povrchu 

( 610 m ). Polohu sondy je nutné zejména v případě vyhodnocování třecího součinitele 

vůči obtékanému povrchu přesně měřit. Rovněž samotná příprava experimentálního 

zařízení pro experimenty tohoto typu není snadná, nepříznivý tlakový gradient je 

obvykle realizován rozšiřujícím se kanálem. 

 Z publikovaných výsledků [31, 52] vyplývá velmi významný vliv nepříznivého 

gradientu tlaku podél proudu i v podmínkách pro tzv. zkrácený přechod mezní vrstvy 

do turbulence. V těchto pracích jsou uvedeny výsledky experimentálního vyšetřování 

zkráceného přechodu při výrazném gradientu tlaku. Intermitentní faktor byl 

vyhodnocován tzv. nepřímým postupem  –  na základě Emmonsova konceptu z třecího 

součinitele mezní vrstvy [9]. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k místnímu odtržení na 

šikmé stěně rozšiřujícího se kanálu, např. odsáváním mezní vrstvy, např. [31, 52]. Lze 

uvést také jednu z nejnovějších publikací [53], která se věnuje problematice použití 

metody přímé numerické simulace (DNS) při přechodu mezní vrstvy do turbulence při 

nepříznivém gradientu tlaku podél proudu. 

O vlivu drsnosti obtékaného povrchu a intenzity turbulence v nabíhajícím proudu na 
zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém gradientu tlaku lze 
zejména z nedávné doby nalézt jen minimum prací. 
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 1.2.15 Matematické modelování mezní vrstvy 

Bude uveden pouze stručný přehled této problematiky s ohledem na zaměření této 

práce. Matematické modelování mezní vrstvy je velmi náročnou úlohou. Složitost je 

dána nejen samotným matematickým modelem proudící tekutiny (Navierovy – 

Stokesovy rovnice a problematika existence a jednoznačnosti jejich řešení) ale též 

množstvím známých vlivů (vnějších okrajových podmínek), které je třeba 

při matematickém modelování postihnut. K výpočtovému řešení této problematiky se 

jako ideální jeví metody přímé numerické simulace (DNS) dále přístup „modelování 

velkých vírů“ (angl. „Large Eddy Simulation“, LES). Nevýhodou těchto přístupů je 

jejich výpočtová obtížnost ve smyslu nároku na výpočetní výkon (DNS).  Možnosti 

CFD simulací rozsáhlejších úloh s mezními vrstvami v proudovém poli při složitých 

okrajových podmínkách založených přímo na čistě fyzikálních základech proudění 

(metoda DNS) v mezních vrstvách jsou a blízké budoucnosti budou v běžné technické 

praxi značně limitovány.   

Pro matematické modelování zkráceného přechodu CFD metodami se zejména 

v technické praxi využívají metody s časovým (Reynoldsovým) středováním 

v Navierových – Stokesových rovnicích (angl. „Reynolds-averaged Navier – Stokes 

equations“, RANS). Pro tyto rovnice byly odvozeny speciální matematické modely 

mezní vrstvy, které byly navrženy a validovány na základě výsledků fyzikálních 

experimentů. Tyto modely jsou oproti pokročilejším CFD metodám také vhodnější při 

řešení úloh z průmyslové praxe, kdy nelze opomenout ani výpočetní resp. ekonomickou 

náročnost. 

  Těmto modelům bude věnována pozornost. V matematických modelech mezní 

vrstvy je nutno správně postihnout vývoj proudového pole v mezní vrstvě při procesu 

přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence. Model by měl správně předpovídat 

polohu a velikost tzv. přechodové oblasti, např. [54]. Tyto modely obvykle pracují 

s intermitentním faktorem, obvykle je používána Narasimhova formulace [28] pro 

intermitentní faktor γ. 

Zásadní význam má v těchto modelech určení součinitel efektivní viskozity  ν*, 

např. podle [54] 
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            ν* =γ νT,              (1.41) 

kde νT  je turbulentní viskozita, nebo 

           µ* = µ + γ µ T,             (1.42) 

kde µ* je efektivní dynamická viskozita, µ je dynamická viskozita a je µ T  turbulentní 

dynamická viskozita. V matematických modelech přechodu mezní vrstvy do turbulence 

se tedy přímo uplatňuje funkce definující průběh intermitentního faktoru.  

Hodnota intermitentního faktoru ( , )C x y  v proudovém poli je při matematickém 

modelování obvykle modelována podle vztahu (1.24).  

Při zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence je přechodová intermitence γ 

nejčastěji modelována s využitím Narashimovy univerzální intermitentní funkce (1.25), 

lze odvodit model [7, 24, 32, 55, 56] 

          2
01 exp xn Re Re        ,          (1.43) 

kde parametr σ vyjadřuje četnost vzniku turbulentních skvrn a parametr n  vyjadřuje 

intenzitu růstu turbulentních skvrn. Tento model je používán např. v pracích [54 - 56]. 

Obvykle je uvažován celkový parametr produkce a šíření turbulentních skvrn n , je 

možné jej aproximovat vztahem  

             11 7/41,5 10 (100 )n Tu 
  ,        (1.44) 

kde Tu  je vyjádřena 

NH 3/2( )NH
UTu Tu
U



 ,         (1.45) 

kde NHTu  je intenzita turbulence nabíhajícího proudu, [54].  

V případě přítomnosti tlakového gradientu je používán modifikovaný model (1.46) 

[54], který je rozšířením předchozího modelu o vliv tlakového gradientu. V modelu 
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zkráceného přechodu je korigován parametr produkce turbulentních skvrn n     

            
0 APG( )n n G  ,             (1.46) 

kde  0( )n  je parametr produkce turbulentních skvrn v daných okrajových podmínkách 

bez přítomnosti tlakového gradientu a GAPG je součinitel vlivu tlakového gradientu, 

popisující vliv nepříznivého tlakového gradientu, dle [4, 54] lze hodnotu GAPG určit  

62,9 1 exp(2 10 )
APG e(474 ) PG Tu    ,        (1.47) 

kde P je parametr tlakového gradientu, viz (1.34).   

 

Vliv drsnosti  

Vliv drsnosti je při matematickém modelování pomocí Reynoldsových středovaných 

N - S rovnic obvykle popsán disipačním parametrem   [57].         
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kde sk    je ekvivalent bezrozměrné pískové drsnosti ks [57]  
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kk 


  ,              (1.51) 

kde τ  je třecí rychlost.  Stěna je považována za hydraulicky hladkou, je-li s 5k   . 
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Jiný přístup modelování zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence využívající 

též intermitentního faktoru je podrobně popsán v [14]. 

1.3 Problematika přechodu mezní vrstvy do turbulence na pracovišti autora 

Na pracovišti autora, v Laboratoři turbulentních smykových proudění Ústavu 

termomechaniky Akademie věd České republiky v Praze, má výzkum přirozeného a 

zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence dlouholetou tradici. K problematice 

přirozeného i zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence a k metodice 

souvisejících experimentálních prací vznikla na pracovišti řada prací, které byly 

publikovány v domácí i zahraniční odborné literatuře, např. [10, 18 - 22, 24, 25, 27, 30 - 

32, 46, 52, 55, 56, 61]. Na pracovišti je rovněž dlouhodobě rozvíjena a zdokonalována 

metoda žhavené anemometrie, která je nezastupitelnou experimentální metodou při 

vyšetřování časově a prostorově složitých proudových polí. K výzkumným účelům 

slouží cirkulační aerodynamický tunel s uzavřeným měřícím prostorem. Rovněž je na 

ústavu k dispozici další potřebné přístrojové a hardwarové vybavení pro žhavenou 

anemometrii včetně výkonné výpočetní techniky, toto pracoviště má rovněž velmi 

bohaté praktické zkušenosti s používáním tohoto vybavení.  

V minulosti byly na pracovišti prováděny rozsáhlejší výzkumné práce týkající se 

problematiky přirozeného i zkráceného přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence 

na rovinných deskách se zaměřením na vliv intenzity turbulence nabíhajícího proudu, 

velká pozornost byla věnována vlivu délkového měřítka turbulence v nabíhajícím 

proudu, např. [18 - 22], V minulosti bylo provedeno také několik měření při výrazně 

nepříznivém gradientu tlaku na hladké rovinné desce, úhel rozevření difuzorové části 

byl 11,5°. Výsledky těchto měření jsou obsaženy v [30, 52].  
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 Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je zhodnocení vlivu okrajových podmínek, zejména 

nepříznivého tlakového gradientu a drsnosti povrchu na přechod laminární (nebo 

pseudolaminární) mezní vrstvy do turbulence v podmínkách pro tzv. zkrácený přechod 

mezní vrstvy do turbulence (angl. „bypass transition“), tj. na polohu a velikost 

přechodové oblasti v mezní vrstvě. Byly stanoveny dílčí cíle: 

1. Úprava metodiky při určování přechodové oblasti - objektivní určení optimální 

hodnoty prahové hodnoty kriteriální funkce 
2

C pro lepší algoritmizovatelnost postupu 

vyhodnocení tvarového parametru tzv. metodou TERA. 

2. Vyhodnocení průběhu intermitentního faktoru γ z časových záznamů okamžité 

rychlosti, tj. tzv. přímým postupem v mezních vrstvách na rovinné desce s nepříznivým 

tlakovým gradientem podél proudu. 

3.  Vyhodnocení průběhu intermitentního faktoru tzv. nepřímým postupem včetně 

porovnání výsledků přímého a nepřímého postupu vyhodnocení intermitentního faktoru.  

4. Zobecnění výsledků. Zpřesnění matematického modelu zkráceného přechodu mezní 

vrstvy do turbulence s nepříznivým tlakový gradientem v hlavním proudu. 

  K dosažení stanovených cílů bylo potřebné shrnout doposud zjištěné obecné 

poznatky, které autor získal na svém pracovišti i publikované v odborné literatuře. 

Realizovat experimentální měření v mezních vrstvách na modelech rovinných desek při 

nepříznivém gradientu tlaku podél proudu v podmínkách pro zkrácený přechod mezní 

vrstvy do turbulence při složitějších vnějších okrajových podmínkách rozvoje mezní 

vrstvy. Z provedených měření vytvořit databázi dat a vyhodnotit základní parametry 

vyšetřovaných mezních vrstev. Určit průběhy intermitentního faktoru podél proudu ve 

vyšetřovaných mezních vrstvách tzv. přímým postupem a tzv. nepřímým postupem a 

dále určit velikosti a polohy oblastí přechodu mezních vrstev do turbulence. Na základě 

výsledků analýzy naměřených dat popř. i dříve publikovaných výsledků popsat vliv 

nepříznivého tlakového gradientu a dalších vnějších podmínek na přechod mezní vrstvy 

do turbulence.  
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3 Fyzikální modelování  

Fyzikální modelování má při řešení složitých problémů v mechanice tekutin 

nezastupitelný význam. Základní úloha obtékání rovinné desky resp. vyšetřování mezní 

vrstvy na povrchu obtékané rovinné desky při různých okrajových podmínkách je 

jedním z tradičních problémů mechaniky tekutin. Jak již bylo uvedeno v kapitolách 

1.2.13 a 1.2.14, problematika zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence je 

značně komplikovaná a není doposud známa teorie, která by umožňovala tuto úlohu 

řešit. Rovněž prostředky matematického modelování (CFD) jsou z důvodu složitosti 

úlohy a okrajových podmínek značně omezené. 

Experimentální výzkumné práce byly prováděny v uzavřeném aerodynamickém 

tunelu Laboratoře turbulentních smykových proudění Ústavu termomechaniky 

Akademie věd České republiky v Praze. Toto pracoviště se již v minulosti systematicky 

věnovalo výzkumu mezních vrstev. Tato práce volně navazuje na výsledky výzkumu 

prováděného na tomto pracovišti pod odborným vedením RNDr. Pavla Jonáše, DrSc., 

např. [10, 11, 18 - 22, 24, 25, 27, 30 - 32, 46, 52, 55, 56, 61, 62]. Vznikla v rámci 

výzkumných prací prováděných při řešení výzkumného projektu „Vliv složitých 

okrajových podmínek na přechod mezní vrstvy do turbulence“ v letech 2013-2016 

na tomto experimentálním výzkumu se autor této práce podílel. Bylo rekonstruováno 

experimentální zařízení (tvarová vložka pro vyvolání tlakového gradientu v měřícím 

prostoru), byly vyrobeny nové modely rovinných desek s různou drsností povrchu, dále 

byla zdokonalena technika měření.  

Uspořádání testovací úlohy odpovídá testovacím případům mezinárodní databáze 

ERCOFTAC [58, 59]. Byly vyšetřeny případy s různými kombinacemi okrajových 

podmínek (intenzita turbulence vnějšího volného proudu, druh obtékaného povrchu) 

obtékání rovinné desky při přítomnosti nepříznivého tlakového gradientu podél 

hlavního proudu. Úloha je z hlediska proudění uvažována jako dvourozměrný případ – 

rovinná deska nekonečné šířky. Vliv konečného rozměru šířky modelu desky 

a narůstání mezní vrstvy na bočních stěnách měřícího prostoru lze korigovat, podrobněji 

použití korekce uvádí např. [52]. 
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3.1 Experimentální práce 

Celkové uspořádání experimentu je patrné z obr. 3.1. Měřící prostor 

aerodynamického tunelu je vybaven zařízením pro polohování měřících sond.  Měřící 

prostor speciálně uzpůsoben a vybaven k montáži a k přesnému polohování modelů 

rovinných desek. Průřez měřícího prostoru aerodynamického tunelu byl 0,9 m x 0,5 m. 

Délka rovinné části desky byla 2,65 m. Vyšetřovaná oblast však byla v přední části 

v oblasti zakřivené náběžné hrany modelu rovinné desky a také v zadní části desky 

omezena možností umístit do těchto míst měřící sondu. Nedílnou součástí 

aerodynamického tunelu je sada různých turbulizačních sít pro úpravu charakteru 

proudu vstupujícího do měřícího prostoru. Rovněž jsou k dispozici speciální tvarované 

vložky, jejichž vložením je možné dále modifikovat proudové pole v měřícím prostoru 

a modelovat tlakový gradient podél proudu.  

 

 

Obr.č.3.1 Rovinná deska v měřícím prostoru aerodynamického tunelu. 

Modelování mezní vrstvy na rovinné desce je tedy možné provádět při různých 

i složitějších (okrajových) podmínkách. Intenzita turbulence proudění na vstupu proudu 



39 
 

do měřícího prostoru, tj. na výstupu z kontrakční dýzy (s poměrem kontrakce 1:6) 

dosahuje hodnoty Tue = 0,5%. Parametry proudu, intenzitu turbulence i velikost 

a charakter vírů je možné ovlivňovat vkládáním turbulizačních mříží, které generují 

tzv. mřížovou turbulenci. V rámci této práce byly vyšetřovány případy s intenzitou 

turbulence v nabíhajícím proudu (v místě náběžné hrany desky) Tue = 0,5% a Tue = 3%. 

Na konci modelu rovinné desky byla umístěna regulační klapka, která sloužila 

k vyrovnání proudění v nesymetricky rozděleném měřícím prostoru aerodynamického 

tunelu, bylo nutné velmi pečlivě ověřit, že je model rovinné desky v měřícím prostoru 

aerodynamického tunelu obtékán s nulovým úhlem náběhu.  K dispozici byly modely 

rovinné desky se zaoblenou náběžnou hranou se supereliptickým profilem (MSE 6) 

s různou drsností povrchu. Uspořádání měřícího prostoru pro základní případy obtékání 

rovinné desky bez přítomnosti tlakového gradientu je patrné z obr. 3.2.  

 

3.2 Modelování okrajových podmínek mezních vrstev 

Experimentálně byla vyšetřena řada případů obtékání rovinné desky s eliptickou 

náběžnou hranou. Vyšetřeny byly základní případy bez přítomnosti tlakového gradientu 

podél rovinné desky při kombinaci dalších „okrajových“ podmínek, tzn. při různé 

intenzitě turbulence nabíhajícího proudu a při různé drsnosti obtékaného povrchu.  

Nepříznivý tlakový gradient podél obtékané rovinné desky (podél rovinné části 

vyšetřované desky) byl vyvolán změnou plochy průřezu přilehlého proudového kanálu 

podél měřícího prostoru aerodynamického tunelu – vložením vhodně tvarované vložky. 

Výsledný difuzorový kanál měl úhel rozšíření α = 5°, viz obr. č. 3.3. Difuzorová oblast 

měla délku 1,4 m a úhel rozevření kanálu byl 5°. Bylo pečlivě zkontrolováno, že 

na podtlakové stěně difuzorové oblasti nedošlo k odtržení proudění. 

Toto uspořádání měřícího prostoru odpovídá případu ERCOFTAC T3C [59]. 

Samotná difuzorová oblast, tedy oblast s tlakovým gradientem a s gradientem střední 

rychlosti volného proudu, začíná na úrovni náběžné hrany vyšetřované ploché desky, 

zde je zároveň počátek souřadnice x. V této oblasti je rovněž měřena referenční hodnota 
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střední rychlosti volného proudu pomocí Prandtlovy sondy eU . Tato hodnota sloužila 

k nastavení rychlosti nabíhajícího proudu a její kontrole během měření. 

 

Obr. 3.2 Plochá rovinná deska v měřícím prostoru aerodynamického tunelu, základní 

uspořádání experimentu pro případy bez tlakového gradientu v měřícím prostoru 

 

 

Obr. 3.3. Plochá rovinná deska v měřícím prostoru aerodynamického tunelu, základní 

uspořádání experimentu pro případy s nepříznivým tlakovým gradientem podél 

rovinné části obtékané desky. 

 

Intenzita turbulence nabíhajícího proudu byla řízena vložením speciální turbulizační 

mříže se čtvercovými oky a s výpletem kruhového průřezu. Mříž GT8 upravuje hodnotu 

intenzity turbulence volného proudu na hodnotu Tue = 3%. Přední okraj desky měl tvar 

super elipsy MSE6. Podrobněji je o podmínkách experimentu pojednáno např. v [60, 

65]. 

Modely rovinné desky měly zaoblenou náběžnou hranu ve tvaru tzv. superelipsy 

MSE 6, viz obr. 3.4. [63, 65] Podrobněji byl vliv tvaru náběžné hrany popsán v [66].  
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Rovinná oblast desky je zároveň oblastí, ve které byly podrobně vyšetřovány různé 

případy mezní vrstvy, je na obr. 3.5 vyznačena zelenou barvou. Náběžná hrana 

byla případně rovněž pokryta drsností.  Z obrázků č. 3.4 a 3.5 je zároveň patrná 

orientace použitého kartézského souřadnicového systému x, y. Tento souřadnicový 

systém bude použit v dalším textu. 

 

 

Obr. 3.4 Supereliptická náběžná hrana MSE 6, podle [66]. 

 

 

Obr. 3.5 Model rovinné desky – detail náběžné hrany, vyšetřovaná oblast je vyznačena zelenou 

barvou.  
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3.2.1 Intenzita turbulence vnějšího proudu 

Intenzitu turbulence popřípadě i velikost a charakter vírů ve volném proudu 

na vstupu do měřícího prostoru je možné ovlivňovat vkládáním turbulizačních mříží do 

nabíhajícího proudu v určité vzdálenosti před začátkem měřícího prostoru 

aerodynamického tunelu. Vložená mříž generuje ve volném proudu vstupujícího 

do měřícího prostoru tzv. mřížovou turbulenci, podrobněji např. v [67]. 

Vyšetřovány byly případy s intenzitou turbulence 0,5%  (případy bez vložené 

turbulizační mříže před vstupem do měřícího prostoru) a případy se zvýšenou intenzitou 

turbulence s vloženou mříží (označení mříže „GT8“, velikost oka 10 mm, průměr drátu 

mříže 1.5 mm, mříž byla vložena před náběžnou hranou desky do vzdálenosti 194 mm). 

Tato mříž na vstupu do měřícího prostoru v místě náběžné hrany modelu rovinné desky 

generuje mřížovou turbulenci 3%.  

3.2.2 Modelování drsnosti obtékaného povrchu  

Vyšetřovány byly případy obtékání s tzv. hydraulicky hladkým povrchem desky 

(střední aritmetická úchylka profilu drsnosti povrchu Ra = 0,035) a případy obtékání s 

tzv. aerodynamicky drsným povrchem desky. Měření probíhala s využitím sady 

několika modelů rovinné desky s různou aerodynamickou drsností povrchu. Náběžná 

hrana rovinné desky byla zaoblená, měla tzv. supereliptický profil, viz kapitola 3.1. 

Drsný povrch na rovinné desce byl „typu „K“, viz [57] a byl modelován brusným 

papírem zrnitosti P32, (Ra = 0,6mm) nalepeným po celém povrchu rovinné desky, 

včetně celého zakřiveného povrchu náběžné hrany.  

 
Obr. 3.6 Pohled do měřícího prostoru, HWA sonda se žhaveným  
drátkem u povrchu modelu rovinné desky v průběhu měření. [65] 
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3.3 Použité měřící metody a použité přístrojové vybavení 

V této části je uveden přehled použitých metod a popis použitého měřícího vybavení. 

K měření všech veličin bylo plně využito možnosti digitálního záznamu naměřených dat 

(s výjimkou kontrolního optického měření polohy sondy pomocí tzv. katetometru). 

Pro ovládání měřících přístrojů i k ovládání pomocného posunu polohovacího zařízení 

a sběr a záznam naměřených hodnot je na pracovišti k dispozici měřící počítač s 

potřebným hardwarovým vybavením s ovládacím a měřícím programem vytvořeném 

v prostředí LabView (National Instruments, autor programu V. Uruba a P. Antoš). 

3.3.1 Měření okamžité rychlosti proudění 

Základní měřící metodou použitou při experimentálním měření v mezních vrstvách 

jsou anemometrické metody se žhavenými čidly, byla použita metoda se žhaveným 

drátkem (angl. „hot wire anemometry“, HWA), viz obr. 3.6.. 

Pro měření byl k dispozici systém pro žhavenou anemometrii CTA Dantec 

Streamline se sondami se žhaveným drátkem řady P11 (Dantec Dynamics). Sondy byly 

rychlostně a teplotně kalibrovány v potřebném rozsahu pomocí laboratorního 

kalibrátoru podle metodiky vyvinuté na pracovišti. Při měření rychlostních polí v 

mezních vrstvách bylo předpokládáno ochlazování žhaveného drátku izotermním 

proudem (fluktuace teploty v proudu byly zanedbány). Oprávněnost tohoto předpokladu 

byla ověřena vzájemným porovnáním výsledků testovacích měření při různé teplotě 

žhavení drátku HWA sondy). Pro následné vyhodnocování okamžité rychlosti byl 

použit ochlazovací zákon pro žhavené drátkové HWA čidlo formulovaný dle Kocha 

a Gartshoreho [68], kalibrační měření sond ve volném proudu bylo prováděno pomocí 

laboratorního kalibrátoru v rozsahu 0,1-30 m/s. Změna teploty kalibračního proudu TA 

při kalibraci HWA sondy byla simulována změnou teploty žhavení drátku TW, během 

kalibrace HWA sondy bylo přežhavení drátku (TW – TA) měněno v intervalu (150 -

250) K. 

m
W W
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               (3.1) 
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kde je Nusseltovo a Reynoldsovo číslo definováno 

W
2

2
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Nu
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,          (3.2) 

Wn d URe 


  ,           

 (3.3) 

kde E je výstupní napětí z anemometrické aparatury Dantec Streamline, Tm = 0,5(TW + 

TA) je tzv. filmová teplota, TW je teplota žhaveného drátku, TA je teplota proudu (je 

předpokládáno izotermické proudění v celém měřícím prostoru), ρ je hustota proudícího 

média (vzduchu),  λw teplotní vodivost, μ dynamická viskozita, lw délka (aktivní části) 

žhaveného drátku, dw je průměr (aktivní části) žhaveného drátku, Rw je pracovní 

elektrický odpor drátku (při teplotě drátku Tw) a  RA je součet elektrických odporů všech 

propojovacích vodičů mezi žhaveným drátkem a aparaturou. [61, 65]. Sonda se 

žhaveným drátkem byla kalibrována na kalibrační trati (ÚT AV ČR) při různých 

rychlostech proudu a při různých žhavících teplotách drátku sondy.  

 

Konstanty sondy se žhaveným drátkem A,B,m,n ve vztahu (3.1) byly vyhodnoceny 

z kalibračních dat příslušné sondy, kalibrace byly prováděny v rozsahu rychlostí 

U = (2 - 20) m/s při pracovní teplotě žhaveného drátku TW = (450−510) K. 

K vyhodnocení kalibračního měření sondy i k vyhodnocení okamžité rychlosti 

ze záznamu okamžité rychlosti byl na pracovišti k dispozici potřebný program 

v prostředí LabView. 

Použitá sonda se žhaveným drátkem byla orientována drátkem paralelně s náběžnou 

hranou desky. Při použití sondy HWA v mezní vrstvě v těsné blízkosti stěny je nutné 

korigovat vliv stěny na ochlazování žhaveného drátku sondy. Problematikou těchto 

korekcí se podrobně zabýval např. Jonáš a Řehák, viz [61]. Byla použita korekce vlivu 

stěny na rychlost indikovanou HWA sondou platná pro polohu HWA sondy 

y ≤ 0,3 [mm]. 

1/

M( ) ( ) (y)
NNU y U y Z     ,          (3.4) 
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kde U(y) je opravená hodnota okamžité rychlosti proudění, UM (y) je hodnota rychlosti 

vypočítaná podle ochlazovacího zákona žhaveného drátku při měření ve vzdálenosti y 

od stěny, N je exponent v ochlazovacím zákoně. Funkce K(y) se určí podle vztahu:  

R S( ) ( ) ( )Z y Z y Z y ,            (3.5) 

kde pro y = [m] se vypočte funkce S ( )Z y  podle vztahu: 

/0,456 1,14
S( ) 3,88 10

N
Z y y                (3.6) 

a hodnota funkce ZR je definována: 

ZR = 1 pro laminární proudění a pro turbulentní proudění Rey  < 2, 

R y
1( ) 1 ( 2)
8

Z y Re    pro pro turbulentní proudění pro 2 ≤ Rey < 6, 

ZR = 0,5 pro turbulentní proudění Rey > 6.  

Reynoldsovo číslo Rey vztažené ke vzdálenosti drátku od stěny y se určí podle vztahu: 

y
( )U yRe y


              (3.7) 

kde U  je střední hodnota rychlosti proudění a   je kinematická viskozita tekutiny.[61] 

  Pro měření HWA byla použita jednodrátková sonda Dantec řady P11 s přímými 

elektrodami. Čidlo sondy bylo tvořeno wolframovým drátem o průměru dw = 5E-06 m 

a délce lw = 1.25E-03 m. Teplota drátku HWA sondy během měření byla nastavena 

na hodnotu Tw = 493 K, tj přežhavení o cca 200 K vůči teplotě vyšetřovaného proudu). 

Výstupní analogový signál z anemometru Streamline (Dantec Dynamics) byl 

digitalizován pomocí systému pro sběr dat A/D snímače National Instruments PCI 

a zaznamenáván pomocí PC pomocí programu v programovém prostředí LabVIEW. 

Vzorkovací frekvence čtení měřící karty (0-10V) byla 75 kHz, rozlišení digitálního 

záznamu 16 bitů, doba záznamu signálu pro jeden měřící bod byla 20 s, před zahájením 

sběru dat bylo po změně polohy sondy vyčkáváno 2 s. 
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Referenční hodnota nabíhajícího volného proudu eU  byla měřena Prandtlovou 

sondou, vnější průměr sondy byl 6 mm, (viz část 4.3.2.), podrobněji v části 4.4.2. 

3.3.2 Měření tlaků 

Statický tlak Prandtlovy sondy byl měřen diferenčně vůči barometrickému tlaku 

snímačem Omega. Tlakový spád (kinetický tlak) Prandtlovy sondy a barometrický tlak 

byl snímán tlakovým snímačem  Druck DPI 145 (rozsah 7 kPa, přesnost ± 0,005% FS).  

3.3.3 Měření teploty 

Pro vyhodnocení hodnot okamžité rychlosti z HWA signálu je třeba měřit teplotu 

proudu. Přímé měření v místě HWA sondy není přirozeně možné: Byl předpokládán 

izotermický stav tekutiny v proudovém poli mezní vrstvy i ve vnějšího proudu. Teplota 

proudu v měřícím bodě byla tedy předpokládána jako rovna teplotě v referenčním místě 

měřícího prostoru.  

 Teplota proudu v referenčním místě v měřícím prostoru tunelu byla měřena 

teploměrem Pt100. Výstupní napětí bylo snímáno měřící kartou počítače, jednotkou pro 

sběr dat HP 34970A.  

3.3.4 Měření polohy HWA sondy, úprava postupu 

Sonda HWA se žhaveným drátkem byla polohována do různých vzdáleností 

od náběžné hrany (ve směru osy x) manuálně pomocí mechanického pojezdu (součást 

zařízení aerodynamického tunelu) s přesností ±1mm.  

Ve svislém směru (osa y) bylo třeba dosáhnout co nejlepší přesnosti určení polohy 

HWA sondy od obtékaného povrchu, resp. od roviny určené vrcholky drsnosti 

v případech rovinných desek s drsným povrchem. K měření polohy čidla (drátku) HWA 

sondy je na pracovišti používán speciální  opticko – mechanický měřící přístroj pro 

přesné  měření vertikálních vzdáleností na vzdálených objektech – tzv. katetometr, viz 

obr. 3.7. Přístroj se skládá z pevné základny, na které je v přesném svislém směru 

posuvný dalekohled se záměrným křížem.  Přístroj měří vertikální vzdálenost bodu 

sledovaného objektu (zaměřeného pomocí záměrného kříže v dalekohledu) vzhledem 

k základně přístroje. 
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V minulosti byla při měření polohy čidla (drátku) HWA sondy používána metoda 

využívající zdánlivého optického obrazu HWA sondy odraženého od hladkého 

obtékaného povrchu – tento postup je pochopitelně možný pouze na velmi hladkém, 

lakovaném povrchu modelu obtékané rovinné desky. Na drsném povrchu byla poloha 

určována pouze přibližně přímým pozorováním povrchu pomocí katetometru. 

Postup určení polohy sondy vůči obtékanému povrchu resp. vůči rovině určené 

vrcholky drsnosti byl autorem této práce modifikován z důvodu možnosti měření 

i na povrchu s drsností a z důvodu významného zlepšení přesnosti měření. Přesnější 

určení polohy čidla (drátku) HWA sondy vůči povrchu bylo nově prováděno přímým 

měřením pomocí katetometru, nebylo využíváno odraženého obrazu drátku HWA 

sondy. Aby bylo přímé měření možné, bylo použito pomocné měrky - přesně 

broušeného tělíska z tvrdého kovu ve tvaru přesného kvádru.  Měrka byla jednou 

hranou umístěna na povrch desky v místě zamýšleného měření rychlostního profilu 

mezní vrstvy.  Pomocí katetometru byla optickým měřením zjištěna přesná poloha 

hrany měrky rovnoběžné s povrchem modelu desky. Vzdálenost dvou rovnoběžných 

hran na měrce je známá, bylo tedy možné určit přesnou polohu hrany, která byla 

v přímém kontaktu s povrchem modelu desky v místě následného měření rychlostního 

profilu.  

Vzájemná poloha povrchu desky (nebo roviny vrcholků drsnosti) a drátku (čidla) 

HWA sondy y při měření rychlostního profilu HWA sondou byla určována jako rozdíl 

polohy čidla (drátku) HWA sondy (zjištěné opět pomocí katetometru) a dříve zjištěné 

polohy povrchu desky (nebo roviny vrcholků drsnosti) v místě měření rychlostního 

profilu.  Tento postup je možné použít i v případě aerodynamicky drsného povrchu 

modelu rovinné desky, poloha sondy je zjišťována vzhledem k tečné rovině 

k vrcholkům drsnosti povrchu.  Nevýhodou tohoto postupu je poněkud vyšší pracnost 

a časová náročnost, jelikož je na začátku měření každého rychlostního profilu nutné 

z důvodu ruční manipulace s měrkou vzdálit křehkou HWA sondu z vyšetřované oblasti 

a přetrvává zvýšené riziko zničení velmi křehké HWA sondy.  
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Obr. 3.7 Katetometr – opticko mechanický měřící přístroj pro přesné  měření vertikálních 

vzdáleností na vzdálených objektec (HWA sonda nakreslena v perspektivě). 

Sonda byla v průběhu dalšího měření každého rychlostního profilu polohována 

pomocí přesného počítačem řízeného traverzovacího zařízení s přesností odečtu polohy 

±0,005 mm. Vzhledem k omezené tuhosti suportu  HWA sondy i omezené tuhosti 

obtékané desky byla svislá vzdálenost y čidla HWA (drátku sondy) od obtékaného 

povrchu (popř. roviny Rz) pro nízké hodnoty y průběžně kontrolně měřena pomocí 

speciálního opticko  - mechanického přístroje, tzv. katetometru. Přesnost určení polohy 

drátku HWA sondy a polohy roviny vrcholků drsnosti pomocí katetometru je 

srovnatelná, běžně dosažitelná přesnost byla ± 0,02 mm. Přesnost tohoto měření je 

ovlivněna optickými poměry (úhlem pohledu a osvětlením sondy) a též zkušeností 

obsluhy, v některých příznivých případech bylo dosahováno přesnosti měření 

± 0,01mm).  

Uspořádání  měřícího prostoru aerodynamického tunelu neumožnovalo dostatečně 

kvalitní měření polohy sondy vzhledem k povrchu v oblasti zakřivené eliptické náběžné 

hrany modelu desky. Rovněž umístění křehké sondy do této oblasti by bylo značně 

obtížné.  
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4 Postup měření a zpracování získaných dat 

Byly vyšetřeny případy obtékání modelu rovinné desky obtékané volným proudem 

s různými kombinacemi okrajových podmínek (intenzita turbulence vnějšího volného 

proudu, drsnost obtékaného povrchu) při nepříznivém tlakovém gradientu a také 

referenční případy bez přítomnosti nepříznivého tlakového gradientu. 

Všechna měření v mezních vrstvách na modelech rovinné desky probíhala 

při konstantní hodnotě rychlosti vnějšího nabíhajícího proudu 10 m/s (měřeno 

Prandtlovou sondou ve vstupním průřezu měřícího prostoru). Přehled vyšetřovaných 

variant je patrný z tabulky Tab 4.1.  

Tab. 4.1 Přehled vyšetřovaných případů. 

 

4.1 Měření okamžité rychlosti v mezní vrstvě na deskách 

HWA sonda se žhaveným drátkem pro měření okamžité rychlosti proudění byla 

polohována v měřícím prostoru nad rovinnou částí modelu podél proudu o ose rovinné 

desky ve směru osy x, tj. podél proudu, pomocí ručního manipulátoru. Ve směru osy y, 

tj. nastavení vzdálenosti sondy od obtékaného povrchu, bylo polohování HWA sondy 

realizováno pomocí manipulátoru ovládaného počítačem. Měřící program zajišťoval 

sběr dat ze všech použitých snímačů (mimo manuálního čtení z katetometru).  

Analogový napěťový výstupní HWA signál z anemometru Streamline (Dantec 

Dynamics) byl zaznamenáván pomocí měřící karty NI 6205 (National Instruments) 

do paměti počítače. Pro ovládání celého měřícího řetězce byl k dispozici software 
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v programovém prostředí LabView (National Instruments, autor Uruba, Antoš).  

Pro další zpracování byl dříve zaznamenaný napěťový signálu z anemometru  

Streamline převeden aplikací ochlazovacího zákona drátku HWA sondy podle Kocha 

a Gartshoreho [68] na záznam okamžité rychlosti. Tento přepočet byl rovněž proveden 

pomocí programu v programovém prostředí LabView. Výsledkem měření v každém 

měřícím bodě je záznam okamžité rychlosti proudění. 

Z každého záznamu lze pro každý měřící bod ve vyšetřované oblasti vyhodnotit 

základní statistické veličiny, časově střední hodnotu okamžité rychlosti proudění 

( , )U x y , časově střední velikost fluktuací okamžité rychlosti proudění ( , )u x y , 

součinitel asymetrie fluktuací S(u) a součinitel špičatosti fluktuací okamžité rychlosti 

R(u). 

4.2 Měření jednotlivých rychlostních profilů podél obtékaného povrchu 

HWA sondou se žhaveným drátkem byly postupně pečlivě proměřeny jednotlivé 

rychlostní profily podél modelu rovinné desky ve vybraných vzdálenostech od náběžné 

hrany desky. Měřící body se nacházely v rovině souměrnosti měřícího prostoru, 

tj. rovině určené osami x a y, viz obr. 3.2 a obr. 3.3 v kapitole 3. Podél desky bylo 

vyšetřeno 25 - 35 profilů. Vzdálenost mezi jednotlivými profily (v ose x) byla 

nerovnoměrná, krok byl volen úměrně očekávanému gradientu vývoje mezní vrstvy.  

Každý jednotlivý rychlostní profil vyšetřované mezní vrstvy obsahoval 30 - 40 

měřících bodů. Interval vzdálenosti sousedních měřících bodů se se vzrůstající 

vzdáleností měřícího bodu od povrchu desky y proporcionálně měnil (zvětšoval) podle 

průběžně pozorovaného gradientu časově střední rychlosti U  ve směru normály 

k povrchu (gradient byl během měření odhadován podle hodnot časově středního 

výstupního napětí HWA anemometru a podle očekávaného vývoje tvaru rychlostního 

profilu).  

Signál byl vzorkován s frekvencí 75 kHz, doba záznamu měření jednoho měřícího 

bodu profilu byla nastavena na 20 s, doba vyčkávání na odplavení rozruchů po změně 

polohy HWA sondy byla 2 s. V blízkosti povrchu bylo pečlivě prováděno kontrolní 
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měření polohy HWA sondy pomocí optomechanického přístroje – katetometru. 

Rychlostní profily byly vyšetřeny tak, aby v oblasti mezní vrstvy bylo obsaženo alespoň 

20 - 30 měřících bodů. 

4.3 Vyhodnocení rychlostních profilů na deskách při různých okrajových 

podmínkách 

S využitím kalibračních dat příslušných sond byl proveden přepočet zaznamenaných 

napěťových signálů, výsledkem byly časové záznamy okamžité střední rychlosti. Pro 

toto vyhodnocení je na pracovišti k dispozici specializovaný program v prostředí 

LabView. Tento program dále určil ze zaznamenaných dat časově střední hodnoty 

nejdůležitějších veličin a zapsal je do textových souborů. 

Pro vyhodnocení základních integrálních charakteristik vyšetřovaných rychlostních 

profilů je na pracovišti používán vyhodnocovací program (MS Excel, původní autor 

P. Jonáš). Do tohoto programu byla naimportována data z textových souborů. Tento 

program aplikuje základní vztahy popsané v kapitolách 1.2.1 - 1.2.6, program byl 

autorem této práce dále dopracován a adaptován pro použitou aktuální strukturu 

záznamu dat z měřícího programu. Tímto programem byly vyhodnoceny základní 

parametry mezní vrstvy, tvarový parametr rychlostního profilu H12, Reynoldsovo číslo 

vztažené ke vzdálenosti od náběžné hrany Rex, Reynoldsovo číslo vztažené k impulzové 

tloušťce mezní vrstvy Re2, (další vyhodnocené parametry nejsou v této práci uvedeny). 

Výsledky jsou uvedeny v elektronické příloze této práce. 

4.3.1 Aproximace experimentálně určených rychlostních profilů 

Při vyhodnocování pomocí výše uvedeného programu (MS Excel) byla provedena 

aproximace experimentálně určených bodů rychlostních profilů mezní vrstvy na desce, 

s využitím vztahů (1.10) až (1.20), viz kapitola 1.2.3 a 1.2.4 a s využitím [3]. 
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4.3.2 Vyhodnocení tvarového parametru z rychlostního profilu 

Vyhodnocení tvarového parametru rychlostního profilu H12 bylo provedeno podle 

vztahu (1.28) s využitím vztahů (1.12) a (1.13) resp. (1.16) a (1.17) numerickou 

integrací z časově středních hodnot časově střední rychlosti. Pro tuto analýzu byl 

autorem této práce vytvořen zvláštní podprogram (v prostředí LabView verze 2013), 

který je součástí vyhodnocovacího programu (přiložen v elektronické příloze této 

práce).  

4.4 Vývoj mezní vrstvy na desce a určení přechodové oblasti mezní vrstvy  

Z integrálních charakteristik (třecího součinitele a tvarového parametru) jednotlivých 

rychlostních profilů je možné sestavit závislosti těchto charakteristik na parametru 

polohy rychlostního profilu v proudu, tj. na vzdálenosti daného rychlostního profilu x 

od náběžné hrany nebo na hodnotě Reynoldsova čísla vztaženého ke vzdálenosti daného 

rychlostního profilu od náběžné hrany Rex nebo na Reynoldsově čísle vztaženému 

k impulzové tloušťce mezní vrstvy Re2. Je tak možné sledovat vývoj mezní vrstvy podél 

obtékaného povrchu.  

4.4.1 Vyhodnocení průběhu tvarového parametru podél proudu 

Z vyhodnocených hodnot tvarového parametru H12 pro jednotlivé rychlostní profily 

bylo provedeno podle vztahu (1.28). Průběhy tvarového parametru H12 byly vyneseny 

do grafů, viz kapitola 5.2.  

Tvarový parametr H12 lze také kvalifikovaně odhadnout podle vztahu (4.1). [31]  

          12
f

1
1 4,67

H
c




.          (4.1) 
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4.4.2 Vyhodnocení průběhu intermitentního faktoru nepřímým postupem 

Vyhodnocení intermitentního faktoru je možné provést nepřímým postupem podle 

vztahu (1.27) dosazením hodnot tvarového parametru v laminární a v turbulentní oblasti 

mezní vrstvy. Za předpokladu určení hodnot tvarového parametru H12L,  H12T a H12(x) 

lze podle vztahu (1.27) určit intermitentní faktor γ(x) podle vztahu 

12 12L

12T 12L

( ) H( )
H

H xx
H

 



 .          (4.2) 

Nepřímý postup určení intermitentního byl v minulosti často používán, jelikož 
technické možnosti analýzy a záznamu signálu HWA byly omezené.  

4.4.3 Vyhodnocení průběhu intermitentního faktoru přímým postupem 

Vyhodnocení intermitentního faktoru bylo provedeno pomocí postupu TERA 

(podrobněji v kapitole 1.2.13). Pro analýzu byl autorem této práce vytvořen program 

v prostředí Labview, výsledky byly následně začleněny do souborů MS Excel 

s výsledky měření.    

Při aplikaci metody TERA byl empiricky stanoven odhad prahové hodnoty 

v intervalu C2 = (0,05 - 0,6), interval by nastaven ve vyhodnocovacím programu, který 

provedl analýzu průběhu intermitentního faktoru γ pro různé hodnoty konstanty C2 

ze zadaného intervalu.  Pro případy desky bez tlakového gradientu v hlavním proudu 

poskytuje tato metoda přijatelné výsledky. Bylo ověřeno, že metodu TERA lze 

aplikovat i v případech s nepříznivým tlakovým gradientem v hlavním proudu. 

V případě desky s přítomností nepříznivého tlakového gradientu v hlavním proudu je 

nutné vyhodnocovat přechodovou intermitenci v dostatečné vzdálenosti od povrchu 

(y+ > ≈ 100), aby výsledek analýzy přechodové intermitence odpovídal fyzikální 

představě. Podrobněji v [31] a v kapitole 6.2.  
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4.4.4 Úprava metodiky při použití postupu TERA 

Určení přechodové oblasti přímým postupem z průběhu intermitentního faktoru je 
zatíženo neobjektivní volbou prahové hodnoty kriteriální funkce C2. Pro nalezení 
optimální hodnoty konstanty prahové hodnoty kriteriální funkce 2C   v metodě TERA 
bylo autorem nově navrženo jako pomocné kritérium kvalita aproximace průběhu 
intermitentního faktoru vztahem pro univerzální intermitentní funkci (1.25).  

Kvalita aproximace  (C2) intermitentního faktoru vztahem pro univerzální 
intermitentní funkci v závislosti na hodnotě prahové kriteriální funkce C2 v dané iteraci 
je vyjádřena 

2 2
2 2 2

1

1( ) ( ,C ) ( ,C )
N

i i
i

C x x
N

   



  ,         (4.1) 

kde N je počet vyšetřených rychlostních profilů na jedné desce. 

Optimálně zvolené hodnotě prahové hodnoty kriteriální funkce 2C  v metodě TERA 

této hodnotě odpovídá minimální hodnota funkce 2( )C   

2 2
min( ( ))C C  .          (4.2)

  

Výsledkem je určení průběhu intermitentního faktoru 2( , )x C   v závislosti na 

vzdálenosti od náběžné hrany desky x pro nalezenou optimální hodnotu konstanty 2C  , 

viz tabulka Tab. 4.2. 

Vhodnost tohoto jednoduchého kritéria se plně osvědčila, kritérium je poměrně 

snadno algoritmizovatelné. Toto kritérium je také vhodnou pomůckou při manuální 

volbě konstanty vyhodnocování intermitentního faktoru pomocí TERA metody.  

V programu je při algoritmizovaném řešení této jednoduché optimalizační úlohy 

nutné vhodně ošetřit triviální řešení γ(x, y) = 0 a γ(x, y) = 1 v celém intervalu poloh x, 

viz šedivě podložené řádky v tabulce Tab. 4.1. Takto doplněný postup při aplikaci 

metody TERA je možné plně algoritmizovat.  
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Možnou alternativou při určování optimální hodnoty kriteriální funkce je početně - 

grafický postup tzv. „Dual – Slope [33, 43], jeho nevýhodou je obtížnější 

algoritmizovatelnost, tento graficko - výpočetní postup určení prahové hodnoty 

kriteriální funkce také není fyzikálně opodstatněný. Tuto úpravu autor této práce 

publikoval také v [64].  

Nevýhodou obou postupů je nutnost vyhodnotit průběhy intermitentního faktoru pro 

vyšší počet hodnot konstanty C2 a tedy i vyšší náročnost na výpočetní čas. 

Tab. 4.2 Příklad objektivní volby konstanty C2; α = 5°, hladký povrch, Tue = 0,5%; zelenou 

barvou je vyznačena iterace pro hodnotu C2 = 0,11, kdy je nejnižší hodnota chyby aproximace 

STD γ experimentálně zjištěných dat univerzální intermitentní funkcí (1.25). Triviální řešení 

γ(x, y) = 0 a γ(x, y) = 1 v celé přechodové oblasti jsou vyznačena šedou barvou. 

C2[1] x0,01 [m] x0,25[m] x0,50[m] x0,75[m] x0,99[m] Λ[m] STD γ  
0,05 0,00003 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,00020 
0,08 0,00004 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,00039 
0,11 0,01801 0,02785 0,01481 0,06741 0,08701 0,02500 0,00124 
0,14 0,00232 0,02898 0,01708 0,07326 0,09840 0,07581 0,00293 
0,17 0,00271 0,02903 0,01800 0,07584 0,10220 0,13342 0,00586 
0,19 0,00298 0,04259 0,07200 0,1,1899 0,15294 0,14180 0,01008 
0,22 0,00006 0,00000 0,03000 0,00000 0,15920 1,10000 0,01487 
0,25 0,00007 0,00000 0,03000 0,00000 0,17085 1,10000 0,02109 
0,28 0,00008 0,00000 0,03000 0,00000 0,28249 1,10000 0,02728 
0,31 0,00009 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,10521 
0,34 0,00010 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,11639 
0,37 0,00012 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,12922 
0,4 0,00013 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,14351 

0,43 0,00015 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,15912 
0,46 0,00017 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,17583 
0,48 0,00019 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,19330 
0,51 0,00021 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,21148 
0,54 0,00023 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,23015 
0,57 0,00026 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,24911 
0,6 0,00028 0,00000 0,03000 0,00000 1,10000 1,10000 0,26831 
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 4.4.5. Určení začátku a konce přechodové oblasti mezní vrstvy  

Polohy smluvního začátku přechodové oblasti x0,01 a smluvního konce přechodové 

oblasti x0,99 byly určeny z vyhodnoceného průběhu intermitentního faktoru s využitím 

univerzální intermitentní funkce (pro interpolaci experimentálně zjištěných hodnot) 

vynesené pro jednotlivé vyšetřované případy, viz vztahy (1.25) a (1.26) a postup 

popsaný v kapitole 1.2.10.  

Modernější postup aproximace experimentálních dat pomocí vztahu pro univerzální 

intermitentní funkci (1.25) spočívá v určení hodnot  x0 a  ve vztahu (1.26) pomocí 

některé z jednoduchých optimalizačních metod. Vzhledem k tomu, že univerzální 

intermitentní funkce nepopisuje průběh intermitentního faktoru před začátkem 

přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence (viz obr. 5.1 v následující kapitole), je 

nutné zvolit iterační postup a polohu začátku přechodové oblasti x0 nejprve přibližně 

odhadnout a hodnoty γ(x < x0) v dané iteraci při aproximaci neuvažovat. 

 Jelikož cílem aproximace univerzální intermitentní funkcí je co nejlépe postihnout 

přechodovou oblast, je při proximaci experimentálních hodnot γ(x) užitečné použít 

vhodně zvolené váhové koeficienty, je zvlášť vhodné zvětšit váhu hodnot 

 ( ) 0,15; 0, 85x  , tedy hodnot γ(x) nacházejících se zjevně v přechodové oblasti 

mezní vrstvy do turbulence.  

Jiný způsob určení hodnoty x0 je popsán v [7]. 
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5. Přehled získaných výsledků 

V této části jsou uvedeny výsledky vyhodnocení zkráceného přechodu mezní vrstvy 

do turbulence pro případy obtékání rovinné desky bez tlakového gradientu podél proudu 

a dále případy desky s nepříznivým tlakovým gradientem s různými kombinacemi 

dalších uvažovaných okrajových podmínek (různé drsnosti obtékaného povrchu desky 

a různé intenzity turbulence v nabíhajícím proudu). 

Přechodovou intermitenci lze přirozeně vyšetřovat pouze v mezní vrstvě 

na obtékaném povrchu desky. V literatuře se lze setkat s přístupem, kdy nejsou důsledně 

rozlišovány různé typy intermitence [11, 24], viz kapitola 1.2.10. V případech se 

zvýšenou intenzitou turbulence v nabíhajícím proudu tak bývá v místě začátku náběžná 

hrany desky předpokládána hodnota intermitentního faktoru ≈ 1. Náběžná hrana je 

náhlou překážkou v dosud nerozrušeném proudovém poli, v těsném okolí náběžné 

hrany jsou výrazné změny vektoru časově střední rychlosti proudění. Na zakřivení 

náběžné hrany desky (ve směru časově středního proudu) vzniká lokální příznivý 

tlakový gradient, který má silný stabilizující účinek na proudění, proudění v mezní 

vrstvě v těsné blízkosti povrchu na samém začátku náběžné hrany desky je obvykle 

laminární a z hlediska tzv. přechodové intermitence se zde hodnota intermitentního 

faktoru v tomto případě blíží nulové hodnotě.  V oblasti náběžné hrany tedy zdánlivě 

dochází k rychlé změně hodnoty intermitentního faktoru ve směru podél proudu. Tato 

oblast je experimentálně problematicky vyšetřitelná, zejména v případech 

s aerodynamickou drsností obtékaného povrchu. Je velmi obtížné určit s dostatečnou 

přesností polohu čidla (drátku) HWA sondy vzhledem zakřivenému a aerodynamicky 

drsnému povrchu náběžné hrany desky.  

Oblast náběžné hrany také nebyla vzhledem k uspořádání experimentálního zařízení 

dobře přístupná pro měřící techniku. Z tohoto důvodu nebyla tato oblast systematicky 

podrobně vyšetřována a nemohl být určen přesný průběh intermitentního faktoru 

v oblasti náběžné hrany desky. V grafech jsou možné průběhy intermitentního faktoru 

v oblasti zakřiveného povrchu náběžné hrany pouze naznačeny tečkovanou čarou.  
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5.1 Základní případy – deska bez tlakového gradientu 

V této části jsou v části 5.1 uvedeny nejdůležitější výsledky vyšetřování  mezních 

vrstev tvořících se při obtékání rovinné desky bez přítomnosti tlakového gradientu 

podél proudu, schéma uspořádání  experimentu podle obr.č. 3.2., v následujících 

grafech a tabulkách jsou tyto případy označeny „α = 0°“. Výsledky těchto základních 

měření budou sloužit pro srovnání případů s nepříznivým tlakovým gradientem podél 

proudu.  

V těchto základních případech nebyly vyšetřovány rychlostní profily podél mezní 

vrstvy a nebyla určována tloušťka mezní vrstvy. Byl zvolen zjednodušený postup 

měření, HWA sonda byla umístěna ve speciálním držáku, který byl manuálně 

polohován podél mezní vrstvy na desce. Čidlo sondy - žhavený drátek se nacházel 

ve stálé vzdálenosti y   43 10 m nad povrchem desky. Přesná hodnota byla vždy 

stanovena pomocí optického měření katetometrem.  Popis a dílčí výsledky autor této 

práce publikoval v [60, 63]. 

5.1.1 Základní případy – výsledky  

Na obr. 5.1-5.4 jsou patrné průběhy intermitentního faktoru γ vyhodnoceného 

ze záznamů okamžité rychlosti pomocí metody TERA. Vzájemné porovnání průběhů 

intermitentního faktoru v grafické podobě je na obr. 5.5.  

V případě mezní vrstvy na aerodynamicky hladké desce se zvýšenou intenzitou 

turbulence nabíhajícího proudu (Tu = 3%), viz obr. 5.2, je patrný mírný pokles 

intermitentního faktoru na začátku rovinné desky (těsně za koncem zakřivení náběžné 

hrany desky). Na zakřiveném povrchu náběžné hrany desky vzniká lokální příznivý 

tlakový gradient, který stabilizuje proudění. Pokles intermitentního faktoru přetrvává 

i dále po proudu až do místa začátku přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence.  
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Obr. 5.1  
0

/U U x  , γ*(x), γ(x); α = 0; hladký povrch desky, Tue = 0,5%. 

 

Obr. 5.2  
0

/U U x  , γ*(x), γ(x); α = 0°; hladký povrch desky, Tue =3%. 
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Obr. 5.3  
0

/U U x  , γ*(x), γ(x); α = 0°; drsný povrch desky P32, Tue =0,5%; oblast   

 přechodu se z části nachází na zakřivené náběžné hraně. 

 

Obr. 5.4  
0

/U U x  , γ*(x), γ(x); α = 0°; drsný povrch desky P32, Tue =3%; oblast  

přechodu se z části nachází na zakřivené náběžné hraně. 
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Obr. 5.5  
0

/U U x  ,γ(x); α = 0°; srovnání pro různé okrajové podmínky. 

5.1.2 Začátek a konec přechodové oblasti mezní vrstvy  

Hodnoty vyhodnocených poloh začátku a konce přechodové oblasti zjištěných 

z průběhu intermitentního faktoru pomocí přímého postupu (a vztažené ke vzdálenosti 

od náběžné hrany x, k Reynoldsovu číslu Rex a k Reynoldsovu číslu Re2) jsou pro různé 

případy uvedeny v kapitole 5.3 v tabulkách Tab. 5.2 a Tab 5.3.  

 K začátku přechodu mezní vrstvy do turbulence dochází v různé vzdálenosti 

od náběžné hrany desky. V případech desky s aerodynamicky drsným povrchem P32 

vychází podle charakteru průběhu intermitentního faktoru, resp. univerzální 

intermitentní funkce (1.25), poloha počátku přechodu x0,01 dokonce do oblasti před 

náběžnou hranou desky, tedy mimo obtékaný povrch. tato oblast nebyla dobře přístupná 

pro měřící techniku, poloha smluvního začátku přechodové oblasti byla určena podle 

charakteru průběhu univerzální intermitentní funkce (1.25) která byla určena 

aproximací experimentálně určených hodnot intermitentního faktoru γ ve střední a zadní 

části přechodové oblasti. V takovém případě je nutno polohu počátku přechodové 

oblasti zjištěnou z průběhu intermitentního faktoru chápat jako zdánlivou. V tabulkách 
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Tab 5.1, Tab. 5.2 a Tab. 5.3 jsou zdánlivé hodnoty začátku přechodové oblasti označeny 

„*“. V oblasti náběžné hrany ovlivňuje charakter průběhu intermitentního faktoru 

směrem po proudu lokálního příznivý tlakový gradient způsobený zakřivením povrchu 

náběžné hrany, rovněž se zde projevuje i drsnost povrchu zakřivené náběžné hrany.  

V případě aerodynamicky hladkého povrchu se celá přechodová oblast nachází až 

za náběžnou hranou desky. V případě se zvýšenou intenzitou turbulence nabíhajícího 

proudu (Tue = 3%) se nepodařilo najít takovou hodnotu konstanty C2, aby hodnoty 

intermitentního faktoru podél přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence byly 

v rozprostřeny celém intervalu 0;1 . Tuto skutečnost je možné vysvětlit tím, že některé 

fluktuace z nabíhajícího, resp. vnějšího proudu pronikly až do těsné blízkosti 

obtékaného povrchu. Pro tyto případy, kdy je intermitentní faktor γ > 0 už před 

začátkem zkráceného přechodu x0,01, viz obr. 5.2, byla v [30] navržena modifikace 

Narasimhova vztahu (1.25) pro univerzální intermitentní funkci γ* 

 
2

2 01 exp  x xx a b       

 

 




,         (5.1) 

kde a a b jsou vhodné konstanty. Hodnoty konstant pro konkrétní případy je možné 

určit opět pomocí některé z jednoduchých optimalizačních metod. S ohledem na účel 

použití vztahu (5.1) je vhodné při určování hodnot konstant a a b z experimentálních 

hodnot γ(x) použít vhodně zvolené váhové koeficienty. Je vhodné zvětšit váhu hodnot 

 ( ) 0,15; 0, 85x  , tedy hodnot γ(x) nacházejících se zjevně v přechodové oblasti 

mezní vrstvy do turbulence. Postup je ekvivalentní postupu popsanému v části 4.4.4. 

Pro konstantu a navíc platí 

γmin = 1 − ; 0 <  < 1 ,           (5.2) 

modifikovaný vztah (5.1), ten je oproti vztahu (1.25) přiléhavější k experimentálně 

zjištěným hodnotám γ(x) na začátku přechodové oblasti. Ani modifikovaný vztah (5.1) 

však nepostihuje tuto oblast věrohodně, průběh intermitentního faktoru γ(x) je na 

začátku přechodové oblasti výrazně pozvolnější, viz obr. 5.2, modifikovaný vztah je 

vynesen tečkovanou čarou.  
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Z obr. 5.1 – 5.4 je zřejmé, že univerzální intermitentní funkce γ* v původní (1.25) 

i v modifikované podobě (5.1) neplatí v místech před začátkem přechodové oblasti 

mezní vrstvy do turbulence x0,01. 

Oblast náběžné hrany nebyla vyšetřována, poloha začátku přechodové oblasti je 

určena z univerzální intermitentní funkce vynesené jako aproximaci experimentálně 

zjištěných hodnot γ (x) v celé délce přechodové oblasti. V oblasti náběžné hrany modelu 

desky je obtékaný povrch lokálně vystaven výraznému příznivému tlakovému 

gradientu, který je způsoben zakřivením povrchu náběžné hrany (zaoblená náběžná 

hrana modelu desky má tvar superelipsy MSE 6, viz obr. 3.4 v kapitole 3.1). 

5.2 Případy s různými kombinacemi okrajových podmínek - deska s nepříznivým 
      tlakovým gradientem 

V této části jsou uvedeny výsledky vyšetřování mezní vrstvy tvořící se při obtékání 

rovinné desky při nepříznivém tlakového gradientu podél proudu vyvolaného lineární 

změnou průřezu proudového kanálu (s úhlem rozevření stěny 5°). Schéma uspořádání 

úlohy bylo podle obr. 3.2. V následujících grafech a tabulkách jsou tyto případy 

označeny „α = 5°“. 

Předkládané výsledky jsou výsledkem vyšetřování mezních vrstev na rovinné desce 

s různou drsností obtékaného povrchu a různou intenzitou turbulence v nabíhajícím 

proudu při nepříznivém tlakovém gradientu podél proudu. Podrobná měření 

a vyhodnocení základních charakteristických parametrů bylo provedeno podle postupu 

podrobně popsaného v kapitole 3.  Popis a dílčí výsledky autor této práce publikoval 

také v [64].  

5.2.1 Určení intermitentního faktoru v oblasti s nepříznivým tlakovým 
gradientem 

V případech s nepříznivým tlakovým gradientem je podle [30] obtížné „správně“ 

vyhodnocovat pomocí tzv. přímého postupu intermitentní faktor γ  ve vzdálenosti nižší, 

než y+ ≈ 100, tj. v našem případě ve vzdálenosti vyšší než cca y ≈ 1 mm. Hodnota y+ je 

uvedena v přiložených podrobných výsledcích analýzy jednotlivých rychlostních profilů 

v souboru MS Excel.  
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Na obr. 5.6 je příklad srovnání průběhu γ (x, y = konst.) pro různé vzdálenosti y od 

povrchu modelu desky. Při srovnání s průběhem tvarového parametru rychlostního 

profilu mezní vrstvy H12 je patrné, že v souladu se zjištěním Jonáše (viz [31])  

neodpovídá průběh intermitentního faktoru  γ  v těsné blízkosti povrchu desky průběhu 

tvarového parametru H12. Všechna následující vyhodnocení intermitentního faktoru γ 

byla provedena ve vzdálenosti y = 1,5 mm od obtékaného povrchu desky, resp. 

od roviny vrcholků drsnosti.         

 

 

Obr. 5.6 Závislost průběhu intermitentního faktoru γ (Re2) na vzdálenosti od stěny a 

porovnání s průběhem  γ (Re2) určeného v místě změny znaménka součinitele S(u), tj. S(u) ≈ 0; 

α =5°, hladký povrch desky, Tue = 0,5%. 
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Na konci přechodové oblasti je pozorovatelný mírný pokles hodnoty intermitentního 

faktoru z hodnoty γ = 1 až k hodnotě γ ≈ 0,9. Tento jev se vzrůstající vzdáleností 

od obtékaného povrchu mizí, zároveň se však prodlužuje vyhodnocená délka 

přechodové oblasti.  

Toto zjištění je v souladu s pozorovaným vývojem tvaru rychlostního profilu, viz 

obr. 5.7. Na začátku mezní vrstvy má rychlostní profil tvar typický pro laminární 

proudění, dále po proudu (v přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence) následuje 

vývoj tvaru rychlostního profilu - rychlostní profil postupně nabývá tvaru typického pro 

turbulentní mezní vrstvu (na konci přechodové oblasti mezní vrstvy). Směrem dále po 

proudu se však tvar rychlostního profilu dále vyvíjí a nabývá opět mírně parabolického 

tvaru. Na obr. 5.7 je uveden příklad vývoje tvaru rychlostního profilu podél přechodové 

oblasti v mezní vrstvě s nepříznivým tlakovým gradientem na aerodynamicky hladkém 

povrchu rovinné desky s intenzitou nabíhajícího proudu (v úrovni náběžné hrany desky) 

Tue = 0,5%. Z důvodu lepší přehlednosti obrázku jsou vykresleny pouze některé 

rychlostní profily, podrobněji viz elektronická příloha této práce. 

 

 

Obr. 5.7 
0

/U U   (y/δ); α = 5°; hladký povrch desky, Tue = 0,5%. 



66 
 

5.2.2 Porovnání přímého a nepřímého postupu vyhodnocení intermitentního 
faktoru 

V grafech na obr. 5.8 - 5.11 jsou vyneseny průběhy tvarového parametru 

rychlostního profilu H12 a intermitentního faktoru γ podél mezní vrstvy vyhodnocené 

ze záznamů okamžité rychlosti pomocí metody TERA a také tzv. nepřímým postupem, 

viz kapitola 4.4.2. Pro lepší názornost a rozlišitelnost výsledků v přechodové oblasti 

jsou tyto průběhy vyneseny v závislosti na Reynoldsově čísle vztaženému k impulzové 

tloušťce mezní vrstvy 2Re .   

V tabulce Tab 5.1 jsou pro porovnání uvedeny polohy začátku a konce přechodové 

oblasti vyhodnocené z průběhu intermitentního faktoru tzv. přímým a tzv. nepřímým 

postupem. Průběh intermitentního faktoru vyhodnoceného přímým postupem je 

ve srovnání s průběhem intermitentního faktoru vyhodnoceného nepřímým postupem 

posunut blíže k náběžné hraně desky (porovnávány polohy x0,50 z průběhu 

intermitentního faktoru vyhodnoceného přímým a nepřímým postupem). Délka 

přechodové oblasti vyhodnocená z průběhu intermitentního faktoru zjištěného přímým 

a nepřímým postupem je v některých případech srovnatelná, jindy je naopak rozdíl mezi 

oběma přístupy výraznější, dosahuje v některých případech až ≈ 0,05 m, to je již 

poměrně významný rozdíl.  

Podobné rozdíly mezi oběma přístupy pro  případ obtékání rovinné desky bez 

tlakového gradientu podél mezní vrstvy je v literatuře pravděpodobně poprvé uveden 

v [30]. Polohu přechodové oblasti je v některých případech nepříznivého tlakového 

gradientu problematické přesně stanovit.  

Ze zjištěných rozdílů je zřejmá omezená platnost Emmonsova konceptu 

intermitentního faktoru [9], viz vztah (1.21), tento koncept představuje lineární princip 

superpozice. .  
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Obr. 5.8 
0

/U U   (Re2), H12(Re2), γ*(Re2), γ(Re2), γ(Re2)IND; α = 5°, hladký povrch 

 desky, Tue = 0,5%. 

 

Obr. 5.9 
0

/U U   (Re2), H12(Re2), γ*(Re2), γ(Re2), γ(Re2)IND;  α = 5°, hladký 

povrch desky, Tue = 3%; přechodová oblast se z části nachází na zakřivené náběžné 

hraně. 



68 
 

   

 

Obr. 5.10 
0

/U U   (Re2), H12(Re2), γ*(Re2), γ(Re2), γ(Re2)IND; α = 5°, drsný povrch 

desky P32, Tue = 0,5%; přechodová oblast se z části nachází na zakřivené náběžné 

hraně desky. 

 

Obr. 5.11 
0

/U U   (Re2), H12(Re2), γ*(Re2), γ(Re2), γ(Re2)IND; α = 5°, drsný povrch 

desky P32, Tue = 3%; přechodová oblast se z části nachází na zakřivené náběžné 

hraně desky 
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5.2.3 Začátek a konec přechodové oblasti mezní vrstvy  

Poloha smluvního začátku přechodové oblasti x0,01 se v případech s nepříznivým 

tlakovým gradientem podél mezní vrstvy nachází blíž k náběžné hraně desky. V případě 

mezní vrstvy na aerodynamicky hladké desce s nízkou hodnotou intenzity turbulence 

(Tue = 0,5%) v nabíhajícím proudu a v případě mezní vrstvy na desce s aerodynamicky 

drsným povrchem P32  se zvýšenou hodnotou intenzity turbulence (Tue = 3%) 

v nabíhajícím proudu není tento rozdíl tak výrazný, viz Tab. 5.1  

Smluvní konec přechodové oblasti x0,99 se ve většině případů s nepříznivým tlakovým 

gradientem podél mezní vrstvy (kromě případu aerodynamicky hladké desky a nízké 

hodnoty intenzity turbulence Tue = 0,5%) v nabíhajícím proudu) nachází ve větší 

vzdálenosti od náběžné hrany desky.  

5.2.4. Obtékání rovinné desky s nepříznivým tlakovým gradientem – popis  
          a rozbor výsledků  

V případech obtékané desky s aerodynamicky hladkým povrchem (viz obr. 5.8 

a obr. 5.9) je patrné, že zvýšená intenzita turbulence v nabíhajícím proudu urychluje 

nástup přechodu, začátek i konec přechodové oblasti se nalézají v kratší vzdálenosti 

od náběžné hrany než v případech s nižší intenzitou turbulence. V grafu na obr. 5.3 jsou 

vyneseny v bezrozměrné formě profily časově střední rychlosti 
0

/U U  napříč mezní 

vrstvou v závislosti na bezrozměrné vzdálenosti od stěny ye = y/δ . 

    V případech obtékané desky s aerodynamicky drsným povrchem (viz obr. 5.10 

a 5.11) je zvýšená intenzita turbulence v nabíhajícím proudu oddaluje nástup přechodu, 

začátek i konec přechodové oblasti se nalézají ve větší vzdálenosti od náběžné hrany 

začátek i konec přechodové oblasti se nalézají ve větší vzdálenosti od náběžné hrany 

než v případech s nižší intenzitou turbulence. Projevuje se zde stabilizující účinek 

fluktuací přítomných ve vnějším proudu. Dílčí výsledky autor publikoval v [64].  
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5.3   Celkový přehled výsledků 

Na obr. 5.12 a v tabulkách Tab. 5.2 a Tab. 5.3 je vzájemné porovnání všech 

vyšetřovaných případů. Polohy smluvního začátku přechodové oblasti x0,01 a smluvního 

konce přechodové oblasti x0,99 byly určeny pomocí postupu uvedeného v kapitole 4.4.4 

s využitím univerzální intermitentní funkce, viz vztah (1.25). Vyhodnocení začátku 

a konce přechodové oblasti vyhodnocené z průběhů intermitentního faktorů zjištěných 

pomocí přímého postupu (vztažené ke vzdálenosti od náběžné hrany x, k Reynoldsovu 

číslu Rex a k Reynoldsovu číslu Re2) jsou uvedeny v tabulkách Tab. 5.2 a Tab. 5.3. 

Podrobně jsou všechny vyhodnocené výsledky uvedeny v tabelární podobě souborech 

MS Excel v elektronické příloze této práce. 

 

Obr. 5.12  Průběh intermitentního faktoru γ(x).   
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Tab 5.3 Velikost přechodové oblasti.  

α [°] Typ povrchu Tue [1]  (x0,99 - x0,01)  [m] (Rex0,99 -  Rex0,01)  [1] (Re2x0,99 -  Re2x0,01)  [1] 

0 hladký 0,005 1,105 591900 X 

0 hladký 0,03 0,275 150850 X 

0 drsný P32 0,005 0,605* 150850* X 

0 drsný P32 0,03 0,216* 150850* X 

5 hladký 0,005 0,069 33832 227 

5 hladký 0,03 0,052 20240 179 

5 drsný P32 0,005 0,074 40554 372 

5 drsný P32 0,03 0,045 21910 318 

* zdánlivá hodnota, zdánlivá poloha počátku přechodové oblasti (určeného aproximací 
experimentálních dat univerzální intermitentní funkcí) leží před náběžnou hranou desky 

X = hodnotu nebyla určena  

5.4 Nejistoty 

Nejistoty experimentálních hodnot veličin byly kvalifikovaně odhadnuty na základě 

určení dílčích nejistot přímo měřených veličin, středních kvadratických odchylek 

interpolací a experimentálně zjištěných hodnot obecnými vztahy a na základě 

pozorované opakovatelnosti.  

Kvalifikovaný odhad celkové nejistoty hodnoty intermitentního faktoru γ, 

vyhodnoceného tzv. přímým postupem, byl (vzhledem k charakteru a ke způsobu 

určování této veličiny) určen na základě citlivosti hodnoty intermitentního faktoru γ 

na hodnotu konstanty C2, viz Tabulka 4.1 a kapitola 1.2.11 

Δγ / γ = ± 0,03. 

    Citlivost na další parametry, zejména na nastavení filtrace v metodě TERA je výrazně 

nižší a byla empiricky ověřena na několika případech. 

Kvalifikovaný odhad celkové nejistoty hodnoty intermitentního faktoru γ, 

vyhodnoceného tzv. nepřímým postupem, byl stanoven na základě dílčích nejistot, 

nejistoty přímo měřené polohy sondy x ve směru proudění 

Δx = ± 31 10  m, 
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přímo měřené výšky sondy y vzhledem k obtékanému povrchu 

Δy = ± 51 10  m, 

 nejistoty nepřímo měřené rychlosti U sondou se žhaveným drátkem 

 ΔU / U = ± 0,01. 

Z dílčích nejistot lze z příslušných vztahů (1.1) - (1.17) určit celkovou nejistotu určení 

tloušťky mezní vrstvy, hybnostní tloušťky mezní vrstvy a impulzové tloušťky mezní 

vrstvy 

Δδ / δ =Δδ1 / δ1 = Δδ2 / δ2 = ± 0,015, 

a celkovou nejistotu určení tvarového parametru H12 s využitím vztahu (1.28) 

ΔH12 / H12 = ± 0,01, 

Odhad celkové nejistoty hodnoty intermitentního faktoru γ, vyhodnoceného 

tzv. nepřímým postupem byl určen s využitím vztahů v kapitole 1.2.12  

Δγ / γ = ± 0,02 [1]  

Kvalifikovaný odhad celkové nejistoty určení přechodové oblasti, tj, kvalifikovaný 

odhad nejistoty stanovení hodnot x0, x0,01 a x0,99 je určen na základě dílčí nejistoty určení 

hodnot intermitentního faktoru γ vyhodnoceného z experimentálních dat určeného 

tzv. přímým postupem (viz kapitola a 1.2.12) a chyby jeho interpolace vztahem 

pro univerzální intermitentní funkci (1.25) 

Δ x0 = Δ x0,01 = Δ x0,99 =  ± 0,01m. 
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6 Souhrn a zobecnění získaných výsledků 

6.1 Souhrn výsledků 

Z provedených měření a z dalších výsledků dostupných v literatuře vyplývá, 

že nepříznivý tlakový gradient je významným ovlivňujícím faktorem při přechodu 

laminární mezní vrstvy do turbulence.  Platí to i v případě tzv. zkráceného přechodu 

laminární mezní vrstvy do turbulence V souladu s dřívějšími poznatky byl zjištěn 

zásadní vliv nepříznivého tlakového gradientu na zkrácený přechod mezní vrstvy 

do turbulence a rovněž významný vliv drsnosti obtékaného povrchu i intenzity 

turbulence nabíhajícího proudu.  

Ze všech dosavadních výsledků je patrné, že nepříznivý tlakový gradient výrazným 

způsobem urychluje celý proces přechodu mezní vrstvy do turbulence. 

Ve vyšetřovaných případech, ve srovnání s případy bez přítomnosti nepříznivého 

tlakového gradientu v hlavním proudu, se začátek přechodové oblasti nachází 

ve výrazně kratší vzdálenosti od náběžné hrany desky, rovněž délka přechodové oblasti 

se s přítomností nepříznivého tlakového gradientu výrazně zkracuje.  

V případech obtékání modelů rovinných desek s aerodynamicky významnou drsností 

povrchu při přítomnosti nepříznivého tlakového gradientu nastává začátek přechodu 

mezní vrstvy do turbulence ještě před koncem profilované části zaoblené náběžné hrany 

modelu rovinné desky (supereliptický profil náběžné hrany MSE 6). Délka přechodové 

oblasti je v těchto případech velmi krátká (ve zvolené pracovní síti měřících bodů 

proudového pole se samotný průběh přechodu nepodařilo kvalitně postihnout 

dostatečným počtem měření).   

Výsledky tedy jednoznačně potvrzují silně destabilizující vliv nepříznivého 

tlakového gradientu vnějšího proudu i při významném vlivu dalších parametrů - drsnosti 

obtékaného povrch a intenzitě turbulence v nabíhajícím proudu. Nepříznivý tlakový 

gradient také v konečném důsledku intenzifikuje přenosové jevy na rozhraní 

obtékaného povrchu a volného proudu.  

 Základní úloha – rovinná deska obtékaná volným proudem s nepříznivým tlakovým 

gradientem podél proudu představuje podobný stav proudění, jaký se vyskytuje na sací 



76 
 

straně leteckého nebo lopatkového profilu obtékaného nabíhajícím proudem 

s nenulovým úhlem náběhu střední aerodynamické tětivy profilu vůči vektoru časově 

střední rychlosti nabíhajícího proudu. V oblasti vnitřní mezní vrstvy (do vzdálenosti 

y+ ≈ 100 – 150) vykazuje zjištěný průběh intermitentního faktoru γ mírně klesající 

charakter v místech za přechodovou oblastí mezní vrstvy do turbulence. Průběh 

intermitentního faktoru určeného pomocí přímého postupu se neshoduje s průběhem 

intermitentního faktoru určeného pomocí nepřímého. Ve shodě se zjištěním Jonáše, viz 

[30], bylo rovněž zjištěno, že se směrem po proudu zkracuje vzdálenost od stěny, ve 

které součinitel asymetrie fluktuací okamžité rychlosti S(u) mění znaménko (z kladného 

na záporné, resp. S(u) ≈0), viz elektronická příloha této práce. V tomto místě se 

předpokládá maximální produkce turbulence, např. [2]. Ztrátu stability zjevně 

podporuje právě přítomnost nepříznivého tlakového gradientu, kdy nepříznivý tlakový 

gradient působí proti směru vektoru časově střední rychlosti proudění.  

Odlišný stav proudění v mezní vrstvě v nepříznivém tlakovém gradientu (oproti 

případům s příznivým tlakovým gradientem a případům bez přítomnosti tlakového 

gradientu vnějšího proudu) je možné vysvětlit velmi výraznou ztrátou stability proudění 

v těsné blízkosti obtékaného povrchu už od samého začátku přechodové oblasti. Stav 

proudění v této tenké oblasti proudového pole bude poměrně obtížné experimentálně 

lépe ověřit, např. pomocí metody stereoskopického PIV.   

V současnosti (2018) probíhá na pracovišti autora výzkum stability proudění v 

podmínkách s nepříznivým gradientem tlaku. Je řešena problematika stability proudění 

na sací straně jednoduchého leteckého profilu – rovinné desky s nenulovým úhlem 

náběhu vzhledem k nabíhajícímu proudu. Je detailně zkoumáno proudové pole na sací 

straně rovinné desky pomocí optických měřících metod (3D PIV), [69 - 72]. 

Problematické je však použití této optické metody v proudu v těsné blízkosti stěny.  

 



77 
 

6.2 Model přechodu mezní vrstvy pro matematické CFD modelování 

Na obr. 6.1 jsou vyneseny průběhy intermitentního faktoru γ(ξ) a tzv. univerzální 

intermitentní funkce γ*(ξ), kde ζ je bezrozměrný parametr polohy v přechodové oblasti, 

který je definován  

0-  x x
 


,          (6.1) 

 kde Λ je parametr délky přechodové oblasti mezní vrstvy, viz vztah (1.25) v kapitole 

1.2.10 a  x0 je vzdálenost začátku přechodové oblasti od náběžné hrany (je možné použít 

i smluvní hodnotu polohy začátku přechodové oblasti x0,01). Na obr. 6.2 jsou vyneseny 

průběhy intermitentního faktoru γ(ξ) a tzv. univerzální intermitentní funkce γ*(ξ) 

v závislosti na Rex.  

Obr. 6.1 Intermitentní faktor γ(ξ) a univerzální intermitentní funkce γ*(ξ). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

γ*
[1

]

ζ[1]

γ (úhel rozevření 5°, hladký povrch desky, Tu = 0,5%)

γ(úhel rozevření 5°, hladký povrch desky, Tu = 3%)

γ(úhel rozevření 5°, drsný povrch desky P32, Tu = 0,5%)

γ(úhel rozevření 5°,  drsný povrch desky P32, Tu = 3%)

γ(úhel rozevření 0°, hladký povrch desky, Tu = 0,5%)

γ(úhel rozevření 0°, hladký povrch desky, Tu =3% )

γ(úhel rozevření 0°, drsný povrch desky P32, Tu =0,5%)

γ(úhel rozevření 0°, drsný povrch desky P32, Tu =3%)

γ* = 1 - exp[-0,412(ξ)2]
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V obou případech jsou vyneseny hodnoty intermitentního faktoru γ(ξ) pro vyšetřené 

případy přechodu mezní vrstvy do turbulence s nepříznivým tlakovým gradientem podél 

proudu a pro případy bez tlakového gradientu podél proudu. Univerzální intermitentní 

funkce γ*, viz vztah (1.25), je použitelná i v případech s výrazným nepříznivým 

tlakovým gradientem podél proudu a při složitých okrajových podmínkách, tento 

obecný vztah dobře charakterizuje vývoj mezní vrstvy v přechodové oblasti (tj. v oblasti 

jeho platnosti). 

Dále byly pro různé případy určeny hodnoty parametru produkce a šíření 

turbulentních skvrn n . Hodnoty parametru n určené aproximací experimentálních 

dat γ v  přechodové oblasti vztahem (1.43), viz obr. 6.2, jsou uvedeny v tabulce 

Tab. 6.1. Hodnota parametru n  je porovnána s hodnotami n určenými podle vztahu 

(1.44), viz tabulka Tab. 6.1. Vztah (1.43) nepopisuje průběh intermitentního faktoru 

v  oblasti před začátkem přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence. 

Z tabulky Tab. 6.1 je patrné, že zjištěné hodnoty parametru produkce a šíření 

turbulentních skvrn n  a hodnoty určené podle vztahu (1.44) se v některých případech, 

resp. pro některé okrajové podmínky obtékání rovinné desky se zaoblenou náběžnou 

hranou MSE 6, výrazně liší. 

Tab. 6.1 Součinitel n  a  n  podle vztahu (1.44). 

α [°] Typ povrchu Tue [1] n [1] n  1,5.10-11 Tu7/4 

0 hladký 0,005 1,7E-09 4,4595E-12 
0 hladký 0,03 4,5E-09 1,0258E-10 
0 drsný P32 0,005 1,5E-09 4,4595E-12 
0 drsný P32 0,03 3,9E-09 1,0258E-10 
5 hladký 0,005 6,9E-12 4,4595E-12 
5 hladký 0,03 8,3E-11 1,0258E-10 
5 drsný P32 0,005 2,7E-11 4,4595E-12 
5 drsný P32 0,03 2,11E-10 1,0258E-10 

 

Pro případy obtékání rovinné desky pro případy s různým povrchem desky a různou 

intenzitou turbulence nabíhajícího proudu byly určeny hodnoty součinitele vlivu 
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tlakového gradientu GAPG podle vztahu (1.46), viz tabulka Tab. 6.2. Z tabulky je zřejmé, 

že se hodnoty parametru produkce a šíření turbulentních skvrn n  v případech 

s nepříznivým tlakovým gradientem (α = 5°) výrazně liší od hodnot v případech bez 

vlivu tlakového gradientu (α = 0°). Vliv drsnosti je však při matematickém modelování 

pomocí Reynoldsových středovaných N - S rovnic obvykle popsán disipačním 

parametrem   (viz vztah (1.48) v kapitole 1.2), zjištěné hodnoty součinitele n  na 

hladkém a drsném povrchu se však liší, zejména v případě nepříznivého tlakového 

gradientu.  Tyto hodnoty mohou být využity při použití matematického modelu 

zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence, viz vztahy (1.47) – (1.47) v kapitole 

1.3. 

Tab. 6.2 Součinitel GAPG podle vztahu (1.46). 
 n  

GAPG[1] 
Typ povrchu Tue [1] α = 0° α = 5° 

hladký 0,005 1,7E-09 6,9E-12 0,00405 

hladký 0,030 4,5E-09 8,3E-11 0,01844 

drsný P32 0,005 1,5E-09 2,7E-11 0,01800 

drsný P32 0,030 3,9E-09 2,11E-10 0,054102 

 

 
Celkové nejistoty stanovení součinitelů n  a GAPG byly kvalifikovaně odhadnuty 

na základě odhadu dílčích nejistot, tedy nejistot určení průběhu intermitentního faktoru 

γ a chyby aproximace univerzální intermitentní funkcí γ* a chyby aproximace při použití 

vztahů (1.43) a (1.44). 

Δ n / n  = ± 0,1. 

ΔGAPG /GAPG = ± 0,1. 
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7 Náměty pro další práci   

  Podrobnější a kvantitativní popsání vlivu jednotlivých okrajových podmínek a jejich 

společné působení na proces zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence vyžaduje 

další podstatně podrobnější a velice rozsáhlou výzkumnou práci, s ohledem na složitost 

okrajových podmínek a limitované výpočetní možnosti při matematickém modelování 

pokročilými numerickými metodami (LES, DNS), zejména pomocí fyzikálního 

modelování.  

Je nutné výrazně zefektivnit metodiku experimentálních prací. Pro tento účel byl 

autorem této práce vypracován návrh a vyroben prototyp speciální precizní vícenásobné 

Pitotovy a statické tlakové sondy do mezní vrstvy (tzv. „hřebenové sondy“) pro 

efektivnější vyšetřování integrálních charakteristik mezních vrstev, viz obr. 7.1 a obr. 

7.2. Bude nutné vypracovat metodiku použití této speciální sondy. Vyšetřování mezních 

vrstev pomocí této sondy způsobem sníží časovou i ekonomickou náročnost 

experimentálních prací a umožní lépe zacílit náročná měření se sondou se žhaveným 

drátkem.  

Zvlášť zajímavá se jeví možnost podrobného vyšetření proudového pole v těsné 

blízkosti obtékaného povrchu pomocí speciálně navržené miniaturní vícedrátkové HWA 

sondy, která by dovolovala zachytit časově korelované složky vektoru okamžité 

rychlosti.  

Obr. 7.1 Vícenásobná Pitotova a statická sonda 
do mezní vrstvy (tzv. „hřebenová sonda“) – 
celkový pohled. 

Obr. 7.2 Vícenásobná Pitotova a statická 
sonda do mezní vrstvy(tzv. „hřebenová 
sonda“) – detail uspořádání plochých 
Pitotových trubic. 
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8 Závěr: 

Cílem této práce bylo vyšetřit vliv nepříznivého tlakového gradientu na mezní vrstvu 

při zkráceném přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence při spolupůsobení dalších 

okrajových podmínek (drsnosti obtékaného povrchu a intenzitě turbulence nabíhajícího 

proudu). 

Na základě studia literatury a vyšetření řady případů zkráceného přechodu mezní 

vrstvy do turbulence byl popsán vliv nepříznivého tlakového gradientu podél mezní 

vrstvy na proudové pole v mezní vrstvě. Přítomný nepříznivý tlakový gradient výrazně 

zkracuje vzdálenost, ve které dojde k začátku procesu přechodu mezní vrstvy 

do turbulence, délka přechodové oblasti mezní vrstvy do turbulence je také kratší, 

proces přechodu mezní vrstvy do turbulence tedy proběhne celkově rychleji. V těsné 

blízkosti povrchu, ve vnitřní oblasti mezní vrstvy má průběh intermitentního faktoru 

kvalitativně odlišný charakter.  

Pro určení přechodové intermitence přímým postupem je často používána metoda 

TERA, postup při použití této metody byl dále doplněn o kritérium, které objektivně 

určí prahovou hodnotu tzv. kriteriální funkce. Upravený postup je algoritmizovatelný 

a poskytuje objektivní výsledky určení průběhu intermitentního faktoru γ(x), 

resp. γ(Rex) a γ(Re2) a v konečném důsledku i objektivní určení přechodové oblasti 

mezní vrstvy. 

Průběh intermitentního faktoru podél vyvíjející se mezní vrstvy byl vyhodnocen 

tzv. přímým a tzv. nepřímým postupem. Bylo zjištěno, že přímý postup určení průběhu 

intermitentního faktoru (oproti nepřímému postupu) určuje začátek přechodové oblasti 

v kratší vzdálenosti od náběžné hrany rovinné desky. Ze zjištěných rozdílů je zřejmá 

omezená platnost Emmonsova konceptu intermitentního faktoru [9], viz vztah (1.21), 

tento koncept představuje lineární princip superpozice. 

Univerzální intermitentní funkce je použitelná i v případech s výrazným nepříznivým 

tlakovým gradientem podél proudu a při složitých okrajových podmínkách vzniku 

a vývoje mezní vrstvy. V matematickém modelu zkráceného přechodu byla zpřesněna 

hodnota součinitele produkce a šíření turbulentních skvrn a součinitele zahrnujícího vliv 
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nepříznivého tlakového gradientu, byl tak zpřesněn doposud používaný matematický 

model zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence.  

Dílčí výsledky byly publikovány v [60, 63 – 65, 69  – 72]. Výstupy této práce by 

měly přispět ke zlepšení představy o proudovém poli v těsné blízkosti obtékaného 

povrchu s nepříznivým tlakovým gradientem podél proudu. Mohou pomoci uživatelům 

současných simulačních CFD metod při modelování úloh s mezními vrstvami 

v proudovém poli a při modelování zkráceného přechodu mezní vrstvy do turbulence 

při nepříznivém tlakovém gradientu ve vnějším proudu. Správné určení polohy 

a velikosti přechodové oblasti v mezní vrstvě je klíčové pro věrohodnost dalších 

výsledků získaných použitím tohoto modelu. 

 Základní cíle této práce byly splněny, podrobnější kvantitativní popsání vlivu 

uvažovaných okrajových podmínek na přechod mezní vrstvy do turbulence při jejich 

společném působení na mezní vrstvu by vyžadovalo další podstatně podrobnější a velice 

rozsáhlou výzkumnou práci.  
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