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1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

1.1 Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence 

V technické praxi velice často dochází k tzv. zkrácenému 
přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence, angl. „bypass 
transition“. Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence 
nastává, když nabíhající proud není zcela laminární a obsahuje 
fluktuace rychlosti v nabíhajícím proudu, jejichž intenzita je 
vyšší než (0,7 - 1)% časově střední rychlosti Ue, [1].  

Pro modelování zkráceného přechodu mezní vrstvy do 
turbulence není lineární teorie stability použitelná. Zatím nebyla 
formulována obecná teorie pro modelování tohoto typu 
přechodu mezní vrstvy do turbulence, k dispozici jsou pouze 
fenomenologické modely vytvořené na základě fyzikálního 
modelování. [2] Správné určení přechodové oblasti je však při 
matematickém modelování mezní vrstvy klíčové. 

1.2 Určení přechodové oblasti v proudovém poli mezní        
vrstvy 

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, který dobře charakterizuje 
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proces přechodu mezní vrstvy do turbulence. Příčina 
intermitentního chování proudění v mezní vrstvě se připisuje 
postupnému vytváření a šíření skvrn turbulence (angl. „turbulent 
spots“). Charakterizující veličinou je tzv. intermitentní faktor γ 
(x) [2]  

 γ (x)=
0

1 ( , ) d
T

I x t t
T  ,              (1.1) 

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

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





           (1.2) 

Intermitentní faktor γ je tedy definován jako poměr součtu 
časových úseků, v nichž bylo identifikováno turbulentní 
proudění, a celkové doby pozorování, viz [3].  Je definována 

tzv. univerzální intermitentní funkce   (obr. 1.1) 

 
2

01 0, 412  x xx exp       

 

 




,  (1.3) 

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,   (1.4) 
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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. [3] 

 
Obr 1.1 Univerzální intermitentní funkce, (1.3). 

Intermitentní faktor γ lze vyhodnotit tzv. nepřímým postupem 
(z integrálních charakteristik jednotlivých rychlostních profilů 
podél mezní vrstvy) nebo tzv. přímým postupem (analýzou 
záznamů HWA signálů okamžité rychlosti v těsné blízkosti 
obtékaného povrchu podél mezní vrstvy. Pravděpodobně první 
srovnání obou přístupů je uvedeno [4].  

1.3 Přímý postup určení intermitentního faktoru  

Tzv. přímý postup určení intermitentního faktoru γ spočívá ve 
vyhodnocení časových záznamů velikosti okamžité rychlosti 
podél mezní vrstvy, tj. v přímém rozlišení a určení turbulentních 
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a neturbulentních úseků v časovém záznamu okamžité rychlosti. 
Metody pro přímé určení faktoru intermitence γ pracují s 
prahovou hodnotou C (angl. tzv. „treshold“) tzv. kriteriální 
funkce K. V případě zpracovávání diskretizovaného  HWA 
signálu okamžité rychlosti, resp. z něho zvláštním postupem 
(např. tzv. metoda TERA) odvozené diskretizované kriteriální 
a indikátorové funkce I, je intermitentní faktor γ (x) v dané 
vzdálenosti x od náběžné hrany určen [5] 

1

1( ) ( , t )
n

j
j

x I x
n




  ,               (1.5) 

kde I(x, t) je tzv. indikátorová funkce. Indikátorová funkce 
I(x, t) je definována viz obr. 1.12. [5] 

  I(x, t)= P

P

0 ( , )
1 ( , )

K x t K
K x t K


 




  ,               (1.6) 

Pro metodu TERA (angl. "Turbulent Energy Recognition 
Algorithm Methods") dále platí [6] 

       P 2 RMSC , , d )d /( )K x x t u x t tu ,          (1.7) 

kde hodnotu konstanty C2 je nutno určit empiricky. 

1.4 Nepříznivý tlakový gradient  

Nepříznivý tlakový gradient (též “gradient tlaku”) ve vnějším 
proudu je v technické praxi poměrně častým jevem. Příklady 
nalezneme ve vnitřní i vnější aerodynamice, může se jednat 
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např. o stěny difuzoru nebo proudění na sací straně leteckých 
a lopatkových profilů, jsou to v technické praxi poměrně časté 
a velmi významné případy. Nepříznivý tlakový gradient 
ve vnějším proudu má obecně silně destabilizující vliv na mezní 
vrstvu. O vlivu nepříznivého tlakového gradientu lze najít řadu 
prací, např. [7 - 9].  

1.5 Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při 
nepříznivém gradientu tlaku 

Problematika zkráceného přechodu do turbulence při 
složitějších okrajových podmínkách je obecně velmi složitá 
a v dostupné literatuře není výrazněji zastoupena, např. [9]. 
Z publikovaných výsledků vyplývá velmi významný vliv 
nepříznivého gradientu tlaku podél proudu i v podmínkách pro 
tzv. zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence. 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. 

 1.6 Matematické modelování mezní vrstvy 

Pro matematické modelování zkráceného přechodu se 
využívají metody s časovým (Reynoldsovým) středováním 
v Navierových–Stokesových rovnicích (RANS). Pro tyto 
rovnice byly odvozeny matematické modely mezní vrstvy, které 
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byly navrženy a validovány na základě výsledků fyzikálních 
experimentů. Modely přechodu mezní vrstvy do turbulence 
obvykle pracují s intermitentním faktorem, intermitentní 
charakter proudění je nejčastěji modelován s využitím 
univerzální intermitentní funkce (1.3), např. [10] ve tvaru 

    2
01 exp xn Re Re        ,         (1.8) 

kde n je celkový parametr produkce a šíření turbulentních 

skvrn. V případě přítomnosti tlakového gradientu je používán 
modifikovaný model (1.9), viz [10], který je rozšířením 
předchozího modelu o vliv tlakového gradientu. 

    
0 APG( )n n G  ,                   (1.9) 

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

okrajových podmínkách bez přítomnosti tlakového gradientu 
a GAPG je součinitel vlivu tlakového gradientu. [11] 

    Dále lze uvést také jednu z nejnovějších publikací [12], která 
se věnuje problematice použití metody přímé numerické 
simulace (DNS).  

    Vliv drsnosti je při matematickém modelování pomocí 
Reynoldsových středovaných Navierových – Stokesových  
rovnic obvykle popsán disipačním parametrem   [13].  
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2.  Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je zhodnocení vlivu okrajových 
podmínek, zejména nepříznivého tlakového gradientu 
na přechod laminární (nebo pseudolaminární) mezní vrstvy 
do turbulence v podmínkách pro tzv. zkrácený přechod mezní 
vrstvy do turbulence. 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 

intermitentního faktoru γ 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. 
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3 Fyzikální modelování  

Problematika zkráceného přechodu mezní vrstvy 
do turbulence je značně komplikovaná a není doposud známa 
teorie, která by umožňovala tuto úlohu řešit. Prostředky 
matematického modelování (CFD) jsou z důvodu složitosti 
úlohy a okrajových podmínek omezené. Fyzikální modelování 
má při řešení této problematiky nezastupitelný význam. 

 
Obr.č. 3.1 Uspořádání experiment v aerodynamickém tunelu. 

3.1 Experimentální práce  

Předmětem experimentálního výzkumu byly mezní vrstvy 
vyvíjející se na modelech rovinné desky, viz obr č. 3.1. 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.  
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3.2 Modelování okrajových podmínek mezních vrstev  

Intenzita turbulence v nabíhajícím proudu byla generována 
vložením turbulizační mříže Tue = 0,5% a Tue = 3% v místě 
náběžné hrany desky. Nepříznivý tlakový gradient podél modelu 
rovinné desky s různou drsností povrchu (modelována drsnost 
“typu K”) byl vyvolán změnou plochy průřezu přilehlého 
proudového kanálu podél proudu – výsledný difuzorový kanál 
měl úhel rozšíření α = 5°, viz obr č. 3.2, podrobněji např. v [18].  

 

 
Obr. 3.2. Uspořádání experimentu pro případy s nepříznivým 
tlakovým gradientem podél rovinné části obtékané desky. 

4.  Postup měření a zpracování získaných dat  

4.1 Měření okamžité rychlosti 

Pro měření okamžité rychlosti proudění v mezní vrstvě  byla 
použita sonda se žhaveným drátkem (angl. „hot wire 
anemometry“, HWA). Pro následné vyhodnocování okamžité 
rychlosti byl použit ochlazovací zákon pro žhavené drátkové 
HWA čidlo formulovaný dle Kocha a Gartshoreho, viz [19]. 
HWA signál byl vzorkován s frekvencí 75 kHz, doba záznamu 
měření jednoho měřícího bodu profilu byla nastavena na 20 s.  
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4.2 Úprava metodiky při použití postupu TERA 

Vyhodnocení intermitentního faktoru bylo provedeno 
přímým postupem pomocí metody TERA. Pro nalezení 
optimální hodnoty konstanty prahové hodnoty kriteriální funkce 

2C  v metodě TERA bylo autorem navrženo nové pomocné 

kritérium - kvalita aproximace průběhu intermitentního faktoru 
vztahem pro obecnou intermitentní funkci (1.3). 

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 konstanty prahové hodnoty 

kriteriální funkce 2C v metodě TERA 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 Tab. 4.2. 

Vhodnost tohoto jednoduchého kritéria se plně osvědčila, 
kritérium je poměrně snadno algoritmizovatelné.  
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4.3 Určení intermitentního faktoru v oblasti s nepříznivým 
tlakovým gradientem 

V případech s nepříznivým tlakovým gradientem je ve shodě 
s [20] obtížné „správně“ vyhodnocovat pomocí tzv. přímého 
postupu intermitentního faktoru γ  ve vzdálenosti nižší, než 
y+ ≈ 100, tj. zde ve vzdálenosti nižší než cca y ≈ 1 mm. Na obr. 
č. 5.6 je příklad srovnání průběhu γ(x, y = konst.) pro různé 
vzdálenosti y od povrchu modelu desky. 

 
Obr. 4.1 Závislost intermitentního faktoru γ (Re2) na vzdálenosti 
od stěny a porovnání s průběhem  γ (Re2) určeného v místě změny 
znaménka součinitele S(u), tj. v místě, kde S(u) = 0.  
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Při srovnání s průběhem tvarového parametru rychlostního 
profilu mezní vrstvy H12 je patrné, že v souladu se zjištěním 
Jonáše, viz [5] neodpovídá průběh intermitentního faktoru γ  
v těsné blízkosti povrchu desky průběhu tvarového parametru 
H12.  

5. Přehled získaných výsledků 

5.1 Porovnání přímého a nepřímého postupu vyhodnocení 
intermitentního faktoru  

Výsledky byly publikovány v [15 - 18]. Z tabulky Tab. 5.1 je 
patrné, že průběh intermitentního faktoru vyhodnoceného 
nepřímým postupem je ve srovnání s průběhem intermitentního 
faktoru vyhodnoceného přímým postupem posunut dál od 
náběžné hrany. Rovněž se liší délka přechodové oblasti 
vyhodnocená z průběhu intermitentního faktoru. 

Podobný rozdíl mezi oběma přístupy pro  případ obtékání 
rovinné desky bez tlakového gradientu podél mezní vrstvy je 
v literatuře pravděpodobně poprvé uveden v [20]. Je zřejmé, že 
polohu přechodové oblasti je v některých případech 
nepříznivého tlakového gradientu problematické přesně stanovit. 
Ze zjištěných rozdílů je rovněž zřejmá omezená platnost 
Emmonsova konceptu intermitentního faktoru [9], viz vztah 
(1.5), tento koncept představuje lineární princip superpozice.  
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5.2 Celkový přehled výsledků  

Na obr. 5.1 je vzájemné porovnání všech vyšetřovaných 
případů. Polohy smluvního začátku přechodové oblasti x0,01 

a smluvního konce přechodové oblasti x0,99 byly určeny pomocí 
aproximace univerzální intermitentní funkcí, viz vztah (1.3).   

 

Obr. 5.1 Průběh intermitentního faktoru γ(x).   

 

  V tabulce Tab. 5.2, je uveden celkový přehled 
nejdůležitějších výsledků, jsou uvedeny polohy začátku, konce 
a velikosti přechodové oblasti vyhodnocené z průběhů 
intermitentního faktoru určeného tzv. přímým postupem pomocí 
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modifikovaného postupu (viz kapitola 4.2) metodou TERA. 
Na obr. 5.2 jsou vyneseny průběhy intermitentního faktoru γ pro 
případy bez tlakového gradientu podél mezní vrstvy. 
Na obr. č. 5.3 je příklad průběhu intermitentního faktoru γ 
a intermitentního faktoru γIND vyhodnoceného tzv. nepřímou 
metodou při nepříznivém tlakovém gradientu podél mezní 
vrstvy. 

 V případech s nepříznivým tlakovým gradientem 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. Délka 
přechodové oblasti je v těchto případech velmi krátká.  

Z provedených měření a z dalších výsledků dostupných 
v literatuře vyplývá, že nepříznivý tlakový gradient výrazným 
způsobem urychluje celý proces přechodu mezní vrstvy 
do turbulence. 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. 
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Obr. 5.2  
0

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

 

Obr. 5.3 
0

/U U   (Re2), H12(Re2), γ*(Re2), γ(Re2), γ(Re2)IND; 
α = 5°, hladký povrch desky, Tue = 0,5%. 
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6. Souhrn a zobecnění získaných výsledků  

6.1 Souhrn výsledků  

Na základě získaných dat byly vyneseny závislosti 
tzv. univerzální intermitentní funkce γ*(ξ), viz obr. 6.1, kde ζ je 
bezrozměrný parametr polohy v přechodové oblasti.  

Obr. 6.1 Univerzální intermitentní funkce γ(ξ), γ*(ξ). 0-  x x
 


 

Základní úloha – rovinná deska obtékaná volným proudem 
s nepříznivým tlakovým gradientem podél proudu představuje 
podobný stav proudění, jaký se vyskytuje na tzv. sací straně 
leteckého nebo lopatkového profilu obtékaného proudem 
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s nenulovým úhlem náběhu střední aerodynamické tětivy profilu 
vůči vektoru časově střední rychlosti nabíhajícího proudu.  

 Ve shodě se zjištěním Jonáše, viz [5], bylo rovněž zjištěno, 
že se směrem po proudu zkracuje vzdálenost od stěny, ve které 
koeficient asymetrie fluktuací okamžité rychlosti S(u) mění 
znaménko (z kladného na záporné). Vlivem výrazné ztráty 
stability proudění v oblasti s výrazným nepříznivým tlakovým 
gradientem podél proudu mohou vznikat intenzivní fluktuace 
vektoru okamžité rychlosti tekutiny. Ztrátu stability zjevně 
podporuje právě přítomnost nepříznivého tlakového gradientu, 
kdy nepříznivý tlakový gradient působí proti směru vektoru 
časově střední rychlosti proudění. V současné době probíhají na 
toto téma experimentální výzkumné práce pomocí metody 
stereoskopického PIV, [22 - 24].       

 6.2 Model přechodu mezní vrstvy pro matematické CFD 
modelování  

Univerzální intermitentní funkce γ*, viz vztah (1.3), je 
použitelná i v případě zkráceného přechodu, tento vztah dobře 
charakterizuje vývoj mezní vrstvy v přechodové oblasti. 

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 (1.8) jsou uvedeny v tabulce Tab. 6.1. Je patrné, 
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že zjištěné hodnoty n  a hodnoty určené ze vztahu uvedeného 

v [11] se v některých případech výrazně liší. 

Tab. 6.1 Součinitel n  a  n  podle [11]. 

 

Tab. 6.2 Součinitel GAPG, viz vztah (1.10). 

 

Pro případy obtékání rovinné desky s různou drsností 
povrchu desky a různou intenzitou turbulence nabíhajícího 
proudu byly určeny hodnoty součinitele vlivu tlakového 
gradientu GAPG podle vztahu (1.10), viz tabulka Tab. 6.2. 
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7.  Závěr 

Experimentálně byla vyšetřena řada případů přechodu mezní 
vrstvy do turbulence na rovinné desce v podmínkách 
pro tzv. zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při 
různých okrajových podmínkách a při nepříznivém tlakovém 
gradientu podél vyvíjející se mezní vrstvy. Cíle práce byly 
splněny, dílčí výsledky byly publikovány v [15 - 18, 22 - 24]. 
Výstupy této práce jsou také použitelné pro fyzikálně správnější 
a kvalitnější počítačové matematické modelování praktických 
úloh proudění.
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Resumé 

Přechod laminární mezní vrstvy do turbulence často probíhá 

tzv. „zkráceně“, angl. „bypass transition“. Pomocí metody sondy 

se žhaveným drátkem je možné zaznamenat okamžitou rychlost 

proudění v mezní vrstvě. Záznamy okamžité rychlosti je možné 

podrobně matematicky analyzovat.  

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.  

Tzv. přímý postup určení průběhu intermitentního faktoru 
(oproti nepřímému postupu) určuje začátek přechodové oblasti 
v některých případech ve výrazně kratší vzdálenosti od náběžné 
hrany rovinné desky, délka přechodové oblasti je srovnatelná 
v případě obou postupů. 

Metoda TERA byla dále doplněna o kritérium, které 
objektivně určí prahovou hodnotu tzv. kriteriální funkce. 
Upravený postup je algoritmizovatelný a poskytuje objektivnější 
výsledky určení průběhu intermitentního faktoru γ. 

V matematickém modelu zkráceného přechodu byla 
zpřesněna hodnota součinitele produkce a šíření turbulentních 
skvrn a součinitele zahrnujícího vliv nepříznivého tlakového 
gradientu.  
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Summary 

    The aim of this work was to summarize and investigate 
the effect of the adverse pressure gradient on the boundary layer 
transition on a flat plate with influence of other boundary 
conditions (roughness of the surface, turbulence intensity of the 
inlet flow). Using hot wire anemometry is possible very detailed 
observation and capturting of the velocity field across the 
boundary layer and capturing of instantaneous velocity records 
and good spatial and temporal resolution.  

    The TERA method was supplemented by a criterion that 
objectively determining the threshold value of the “criterion 
function”. The modified procedure is simple, “algorithmizable” 
and give objective results of determinisation of the transition 
region in the boundary layer.   

    It has been found that the ”direct” method (TERA) determine 
the start  and the end of the transition region at a significantly 
shorter distance from the leading edge of the flat plate, the 
length of the transition region is comparable for both methods. 
The outputs of this work is usefull for mathematical modelling 
(CFD) of practical tasks with boundary layer transition and it 
should helps to improve the knowledge of the flow field in 
boundary layer. 
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