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OPONENTSKÝ POSUDEK 

na doktorskou disertační práci (Ph.D.) 

 

Ing. Vladislav Skála : Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při 

nepříznivém gradientu tlaku  
 

Předložená disertační práce se zabývá aktuální tématikou – zkráceným přechodem mezní vrstvy 

do turbulence v důsledku nepříznivého gradientu tlaku.  Má   94 stran a je psána v češtině.  Autor 

se v textu odkazuje na 72 publikací. Dále je uveden seznam  všech 29 prací, kde je spoluautorem.  

Disertační práce je rozdělena do osmi základních částí. 

 V první kapitole  Ing. Skála se věnuje  vysvětlení   základních  pojmů a   rozboru současného 

stavu znalostí o zkráceném přechodu v mezní vrstvě při kladném gradientu tlaku.  Je třeba velmi 

ocenit rozsah a  hloubku rozboru dostupné literatury. Je také uveden přehled prací o přechodu 

v mezní vrstvě realizovaných na pracovišti doktoranda – ÚT AV ČR.  

 

Ve druhé části   jsou formulovány cíle dizertační práce. Autor předpokládá jejich řešení pomocí 

moderních experimentálních metod. Naměřená data jsou zpracována s užitím nejnovějších 

teoretických postupů.  

  

Třetí kapitola se zabývá modelováním  přechodu mezní vrstvy s nepříznivým tlakovým 

gradientem na rovinné desce v aerodynamickém tunelu. Tlakový gradient proudu je vytvořen 

rozšiřujícím se kanálem. To je realizováno   pomocí skloněné desky. Hodnota úhlu mezi základní 

obtékanou a skloněnou deskou je α = 5
o
.  

      

Byly vyšetřeny případy s různými kombinacemi okrajových podmínek. Jedná se o : intenzitu 

turbulence vnějšího proudu  ( Tu = 0,5% a 3% v místě náběžné hrany desky )  a drsnost povrchu 

desky. Zvýšená hodnota intenzity turbulence byla vytvořena pomocí síta. Zkoušky proběhly pro 

případy hydraulicky hladkého  a drsného  povrchu desky  ( Ra = 0,6mm).  

Kvůli možnosti porovnání  dosažených výsledků přechodu mezní vrstvy do turbulence 

s tlakovým gradientem byla ještě získána data  bez tlakového    gradientu, kdy  desky byly 

rovnoběžné α = 0
o
.  

Ve čtvrté kapitole  byl uveden postup měření  a zpracování získaných dat. Okamžitá rychlost 

proudu v mezní vrstvě  byla měřena pomocí žhaveného drátku. Měřený signál byl vzorkován 

s frekvencí 75 kHz. 

 Intermitentní faktor mezní vrstvy  je vhodný jako kritérium pro přechod mezní vrstvy do 

turbulence. Jeho hodnoty   byly stanoveny nejprve pomocí autorem upraveného  přímého   

postupu s názvem  TERA. Byly získány průběhy intermitentního faktoru  na vzdálenosti od 

náběžné hrany pro různé varianty výše zmíněných okrajových podmínek. Aplikace tohoto 

postupu není vhodná těsně  u  stěny, v našem případě v oblasti y < 1,0 mm. Byl také stanoven 

intermitentní faktor s využitím nepřímého  postupu, kdy se vychází z vyhodnocených integrálních  
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parametrů mezní vrstvy podél vyšetřované délky  mezní vrstvy na desce. Obvykle se používá 

tvarový parametr nebo třecí součinitel. 

Přehled  dosažených výsledků je uveden v 5.kapitole disertační práce. Nejprve byly porovnány 

průběhy intermitentního faktoru mezní vrstvy podle přímého a nepřímého postupu. Byly 

pozorovány jisté rozdíly, které autor vysvětluje. V obrázcích  a v přiložených tabulkách jsou 

porovnány všechny změřené průběhy intermitentního faktoru pro varianty s tlakovým gradientem 

s úhlem rozevření desky 5
o
a variantami parametrů – intenzita turbulence a  drsnost povrchu 

desky. Také jsou znázorněny křivky získané s nulovým rozevřením desek. Z výsledků vyplývá , 

že nepříznivý tlakový gradient  výrazně urychluje proces přechodu mezní vrstvy do turbulence. 

Za těchto podmínek přispívá významně k rychlejšímu přechodu  zvýšená  hodnota intenzity 

turbulence nabíhajícího proudu  a drsnosti povrchu obtékané desky. 

V následující kapitole disertační práce Ing.Skála zobecnil některé dosažené výsledky s užitím 

universální intermitentní funkce. Prakticky všechny naměřené body se podařilo popsat touto 

obecnou funkcí. Výjimku tvoří body  těsně u povrchu stěny.  

Autor disertace  předpokládá využití svých dosažených výsledků při zdokonalování metod 

výpočtu CFD zejména při řešení obtékání částí letadel a  lopatkových profilů. Komerční 

programy CFD nemají totiž přechod mezní vrstvy  do turbulence dostatečně popsán  pro 

nedostatek kvalitních podkladů. Dosažené výsledky se dají také aplikovat při tepelných 

výpočtech , kde na určení délky přechodu mezní vrstvy na povrchu tělesa závisí přesnost výpočtu 

tepelného výkonu při přestupu tepla konvekcí.  

V krátké sedmé kapitole jsou navrženy  pneumatické násobné sondy celkového tlaku pro budoucí 

měření v mezní vrstvě. Je snaha urychlit měření. 

V závěrečné  osmé  kapitole své disertační práce Ing. Skála shrnuje dosažené výsledky.  

 

Připomínky k textu disertační práce: 

V kapitole Závěr se objevuje několik odkazů  na publikace , kde Ing.Skála  je členem autorského 

kolektivu . To není v souladu s  pravidly pro psaní technických publikací včetně disertačních 

prací.  Kapitola  Závěr by měla obsahovat   shrnutí nejdůležitějších výsledků, které dosáhl 

disertant.  

 

Dotazy do diskuse: 

1. Autor v textu své práce se zmiňuje o speciálním měření , jehož výsledky  vylučují vznik 

odtrženého proudění na skloněné desce. Mohl by uvést podrobnosti o tomto měření. 

Rovněž v práci chybí rozložení sondážních rovin podél obtékané desky .  

2. V dizertační práci je zmínka  o měření přechodu mezní vrstvy s výrazně nepříznivým 

tlakovým gradientem  v ÚT AVČR (reference č. [30] a [52])  s větší hodnotou sklonu 

desky α = 11,5
o
. Jak tyto výsledky souvisí s daty doktoranda získanými pro menší sklon 

desky α = 5
o 
? 

3. Ing. Skála  předpokládá užití svých výsledků ve zpřesnění výpočtových podkladů  metod 

CFD při řešení přechodu mezní vrstvy do turbulence. Při jejich  aplikaci ve vnitřní 



3 
 

aerodynamice by se  měl při modelování vstupního proudu např. lopatkové řady  kromě 

zvýšené intenzity turbulence proudu   ještě respektovat vliv pulsací proudu. Ty vznikají 

při relativním pohybu rotorových a statorových lopatkových řad turbostroje.  Mohl by se 

autor k tomu  vyjádřit ? 

 

Závěrečné poznámky 

Disertační práce je orientována na konkrétní aplikaci, na experimentální  vyšetření přechodu 

mezní vrstvy do turbulence na desce s nepříznivým tlakovým gradientem vnějšího proudu. Záběr 

disertační práce je relativně široký. Řešená problematika je velmi obtížná, jak plyne z důkladného 

a rozsáhlého rozboru současného stavu znalostí z literatury.  

 

Je třeba velmi ocenit  velký rozsah náročného experimentu v aerodynamickém tunelu. Byl rovněž 

proveden kvalifikovaný rozbor chyb měření.  

 

Práce obsahuje původní  vědecké  přínosy autora. Jedná se zejména o vyšetření vlivu 

nepříznivého gradientu tlaku na přechod laminární mezní vrstvy do turbulentní při různých 

okrajových podmínkách: zvýšená turbulence vstupního proudu a  drsnost povrchu desky. 

 

 Většina dosažených výsledků byla uveřejněna v publikacích převážně   na seminářích a  na 

konferencích.  Úprava disertační práce je velmi dobrá. 
  

 

Závěr 

Ing. V. Skála  ve své disertační práci prokázal velmi  dobré znalosti v oboru. Disertace má  velmi 

dobrou odbornou úroveň a obsahuje nové  poznatky. Při řešení použil moderní metody výpočtu a 

měření.  Původní dosažené výsledky lze aplikovat  při zdokonalování výpočtových postupů CFD 

v oboru vnější a vnitřní aerodynamiky. Rovněž publikační činnost lze  hodnotit  velmi kladně.  

Je možné  konstatovat, že předložená disertační práce Ing. V. Skály splňuje požadavky tvůrčí 

vědecké práce dle Zákona č.111/1998 Sb. a prováděcích předpisů.  Proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

Zpracoval: Prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc.  

                  AHT Energetika , 190 11 Praha 9 – Běchovice, Podnikatelská 550 

 

V Praze, dne 4.3.2019 

 

 


