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Abstrakt
Tato habilitační práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické
práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických
proudových a teplotních polí. Po shrnutí dostupných poznatků byly řešeny dvě úlohy:
(1) Vírová řada za ochlazovaným válcem, (2) impaktní proud řízený úplavy. Obě úlohy
byly řešeny experimentálně, jednak z pohledu mechaniky tekutin, jednak z pohledu
termodynamiky.
Tato práce splnila tři hlavní cíle, přičemž první dva byly zaměřeny na tvorbu
nových vědeckých poznatků: Prvním cílem bylo prokázat platnost hypotézy o tom, že
ochlazování válce, obtékaného vzduchem v režimu laminárního úplavu, má
destabilizující účinek. Druhým cílem byla intenzifikace přestupu tepla na stěně
obtékané impaktním proudem pomocí pasivního řízení, kdy do jádra proudu byly
zavedeny úplavy.
Třetím cílem této práce byla podpora výchovy studentů bakalářského,
magisterského a doktorského studia. V průběhu řešení se podařilo vybudovat výzkumný
tým. Studenti byli zapojováni do aktivit tohoto týmu. Autor byl konzultantem nebo
školitelem několika bakalářských, diplomových a doktorských prací, jejichž zaměření
úzce souviselo s problematikou této práce.
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tepelná vodivost tekutiny
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Nusseltovo číslo, látkové vlastnosti vyhodnoceny při teplotě Tf
hustota hmotnostního toku naftalenových par, sublimujících
z obtékaného povrchu
Prandtlovo číslo
tlak
barometrický tlak
celkový tlak
objemový průtok
hustota tepelného toku
Reynoldsovo číslo
efektivní Reynoldsovo číslo
radiální souřadnice
Schmidtovo číslo
Sherwoodovo číslo
Strouhalovo číslo
termodynamická teplota
efektivní teplota, viz rovnice (2.8)
filmová teplota, viz rovnice (2.7)
teplota povrchu
teplota nabíhající tekutiny
teplotní poměr (též teplotní zatížení), T* = Tw/T∞
teplota
okamžitá rychlost
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X
Y
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m
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m
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rozměr aktivní plochy naftalenu ve směru y, Y = 100 mm
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ν
ρ
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úhel separačního bodu na válci, měřený od náběžného
stagnačního bodu
kontrakce trysky
kinematická viskozita
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Zkratky
CTA drátková anemometrie v režimu konstantní teploty drátku (z anglického
„Constant Temperature Anemometry“)
LDA laserová dopplerovská
Anemometry“).

anemometrie
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anglického
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LDV laserová dopplerovská vibrometrie (z anglického „Laser Doppler Vibrometry“)
PIV
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integrální laserová anemometrie (z anglického „Particle Image Velocimetry“)

1. Úvod
Předložená habilitační práce byla vypracována na základě výsledků vědecké
a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na nestacionární a neizotermická proudová
a teplotní pole. Pulzace v proudovém poli mohou být způsobeny vnějším buzením nebo
samotným proudovým polem (pulzace vynucené a samobuzené). Tato práce
se zaměřuje pouze na pulzace samobuzené, a sice na periodické úplavy a nestacionární
proudy s výraznou periodickou složkou rychlosti. Obojí je zkoumáno především
v neizotermických podmínkách. Sledovány jsou rovněž otázky interakce úplavů
a proudů i problematika vzájemného ovlivňování proudových a teplotních polí.
Po shrnutí relevantních poznatků jsou řešeny dvě konkrétní úlohy:
1. Vírová řada za ochlazovaným válcem.
2. Impaktní proud řízený úplavy.
První úloha má charakter základního výzkumu a přináší nové vědecké poznatky
v dosud málo probádané oblasti. Druhá úloha směřuje k aplikačnímu využití, neboť
ukazuje na zajímavou možnost intenzifikace transportních procesů pomocí pasivního
řízení impaktního proudu. Jak je známo a jak bude shrnuto v kapitole 2.2.1, impaktní
proudy dosahují velmi vysokých hodnot intenzity přestupu tepla na obtékané stěně.
Pokud uvažujeme jednofázovou tekutinu beze změny skupenství, tak jde dokonce
o nejvyšší možné intenzity konvektivního přestupu tepla. To je jeden z hlavních
důvodů, proč se impakní proudy používají v mnohých oblastech průmyslu. Příkladem je
sušení, ohřev obtékaného povrchu a chlazení elektronických součástek nebo lopatek
spalovacích turbin (v kapitole 2.2 je v tabulce 2 uvedeno mnoho dalších známých
oblastí použití).
Řešení obou úloh je prováděno jednak z pohledu mechaniky tekutin, jednak
z pohledu termodynamiky, a to především nauky o sdílení tepla a hmoty.
Experimentální řešení používá jednak komerčně dostupnou měřicí techniku, jednak
metodu sublimace naftalenu pro vyhodnocení lokálních hodnot transportních
součinitelů. Jelikož tato metoda je poměrně málo rozšířená, patřičná pozornost je
věnována též objasnění jejích principů i možností.
V průběhu posledních deseti let se při řešení sledované problematiky podařilo
vybudovat nový výzkumný tým: Laboratoř sdílení tepla a hmoty v oddělení
Termodynamika Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Tato laboratoř existuje již od
roku 2004. Zpočátku měla název Laboratoř stability proudění při vysokých/nízkých
teplotách. Autor je vedoucím laboratoře od doby jejího založení.
Mladí pracovníci a studenti jsou úspěšně zapojováni do aktivit týmu. Autor byl
konzultantem nebo školitelem několika bakalářských, diplomových a doktorských
prací, jejichž témata úzce souvisela s popisovanou problematikou (především
ve spolupráci s TU Liberec a ČVUT Praha). Experimentální části těchto studentských
prací byly většinou prováděny ve zmíněné laboratoři. V souladu s takovým přístupem,
předložená práce přináší nové vědecké poznatky a zároveň přispívá k výchově studentů
bakalářského, magisterského i doktorského studia.
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1.1 Motivace a cíle práce
V této práci jsou řešeny dvě související úlohy:
1. Vírová řada za ochlazovaným válcem
Současný stav poznatků je uveden v následující kapitole 2.1. Chování vírové řady
v neizotermickém případě je z literatury sice známo, ovšem relevantní publikace
jsou zaměřeny pouze na případ ohřívaného válce. Na základě současného stavu
poznatků možno pouze usuzovat, jaký bude vliv ochlazování válce. Tento úsudek
možno formulovat ve tvaru hypotézy: Ochlazování válce, obtékaného vzduchem
v režimu laminárního úplavu, způsobuje destabilizaci úplavu. To znamená,
ochlazování může způsobit přechod od stacionárního úplavu k periodickému.
V režimu periodického úplavu pak bude zvyšovat frekvenci vírové řady.
Ovšem experimentální důkaz, potvrzující platnost této hypotézy, prozatím
v literatuře chybí.
2. Impaktní proud řízený úplavy
Tato úloha patří mezi úlohy komplexní – ve smyslu potřebnosti mnoha parametrů,
včetně několika délkových měřítek, pro popis úlohy. Směřuje k potřebám
aplikačního využití (současný stav poznatků je uveden v kapitole 2.2, včetně
přehledu oblastí použití impaktních proudů v tabulce 2). Třebaže intenzita
konvektivního přestupu tepla u impaktních proudů je velmi vysoká, dosavadní
poznatky nasvědčují tomu, že je možno ji ještě zvýšit řízením proudu. Kromě toho,
řízení může modifikovat rozložení lokálních hodnot transportních součinitelů
do žádoucí podoby, například zrovnoměrnit rozložení na celé stěně, nebo naopak
zvýšit intenzitu procesu ve zvolených místech.
Ovšem tato obecná úvaha má prozatím pouze úroveň hypotézy. Navíc, dosud chybí
vhodná metoda pro porovnání různých případů, která by dokázala postihnout vliv
změn hlavních parametrů (rozměry, látkové vlastnosti tekutiny a rychlost proudu).
Cíle práce
1. Hlavním cílem výše uvedené první úlohy je experimentálně prokázat platnost
hypotézy o destabilizujícím účinku ochlazování válce, obtékaného vzduchem
v režimu laminárního úplavu. Dílčí kroky pro dosažení tohoto cíle jsou následující:
(a) Návrh experimentálního modelu a jeho uvedení do provozu.
(b) Vizualizační experimenty demonstrující teplotní efekt ochlazovaného válce.
(c) Vyhodnocení závislosti Strouhalova čísla na Reynoldsově čísle, zahrnující vliv
ochlazování.
(d) Analýza a zobecnění výsledků pomocí konceptu efektivní teploty.
2. Hlavním cílem druhé úlohy je experimentálně prokázat možnost intenzifikace
přestupu tepla na stěně obtékané impaktním proudem pomocí pasivního řízení,
konkrétně zavedením úplavů do jádra proudu. Dílčí kroky jsou:
(a) Návrh exp. modelu, jeho uvedení do provozu a ověření možnosti řízení proudu.
(b) Vyhodnocení transportních součinitelů pomocí metody sublimace naftalenu.
(c) Navržení metody pro porovnání účinků různých variant uspořádání.
(d) Analýza výsledků a vyhodnocení intenzifikace přestupu tepla.
3. Zapojení studentů do výzkumného procesu ve sledované oblasti. Zatímco první dva
cíle sledují tvorbu nových vědeckých poznatků, tento třetí cíl je zaměřen na podporu
výchovy studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia.
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2.1 Periodický úplav za válcem

2. Současný stav poznatků
2.1 Periodický úplav za válcem
Historické souvislosti a motivace
Proces utváření a odplouvání vírů za špatně obtékaným tělesem je předmětem zájmu
už odedávna. Špatně obtékané těleso (anglicky „bluff body“) se vyznačuje tupou
odtokovou hranou, popřípadě zaoblenou závětrnou částí. Jiné používané označení
v češtině je tzv. „těžko obtékatelné těleso“, jak uvádí Pirner (1990). Obvykle je za
autora prvních dokumentovaných pozorování uváděn geniální umělec a vědec
renesanční doby Leonardo da Vinci (15. dubna 1452, Vinci, Itálie – 2. května 1519,
Amboise, Francie). Známé jsou například jeho kresby svatého Kryštofa, kdy vírová
řady je formována tekoucí vodou za ponořenou poutnickou holí – viz např. Zdravkovich
(1997). Podstatně starší známky toho, jak byla lidská mysl vždy fascinována proudící
vodou, obtékáním těles a úplavem za nimi, předložili Nakayama a kol. (2002).
Studovali starověké keramické nádoby pocházející z doby asi 2,5 tisíce let před naším
letopočtem. Reliéfy z těchto nádob údajně zobrazují víry za kameny ležícími v proudu
řeky. Následné potvrzení této hypotézy pak celý tým prováděl docela vážně
s profesionálním badatelským přístupem. Nejprve použili kvalitativní vizualizaci vírů
v řece, následovala vizualizace ve vodě v laboratorních podmínkách metodou
vodíkových bublinek a konečně byla prováděna také numerická simulace vírové řady
(Nakayama a kol., 2002).
Procesy utváření vírů za tělesem s tupou odtokovou hranou patří mezi úlohy
základního charakteru. Tyto úlohy mají zároveň značný praktický význam, neboť
bezprostředně souvisejí s aeroelasticitou a samobuzeným kmitáním obtékaných těles.
Tyto procesy jsou významných zdrojem vibrací, hluku, či dokonce poškození
obtékaných těles. Známým příkladem je zřícení visutého mostu Tacoma Narrows
ve státě Washington, USA. Most byl dlouhý 1,5 km, zavěšený byl na dvou 130 m
vysokých pilířích vzdálených od sebe 853 m (Fuller a kol., 2000; Zdravkovich, 2003).
Otevřen byl 1. července 1940. V provozu ovšem vykazoval značné vibrace. Docházelo
dokonce k tak velkým vertikálním kmitům vozovky, že automobily jedoucí za sebou
se střídavě ztrácely z pohledu a následně opět ukazovaly podle toho, v které části vlny
se zrovna nacházely. Proto dostal označení „Cválající Gertie“ (v originále „Galloping
Gertie“). Dne 7. listopadu roku 1940 se kmitání mostu postupně zvyšovalo, a tak byl
provoz raději uzavřen. V 9:30 měl vítr rychlost až 68 km/h a rozkmit dosahoval téměř
0,9 m při době periody 1,7 s. Zhruba po půlhodině došlo k vytvoření torzních kmitů,
které dále narůstaly, až nakonec vozovka dosahovala příčného náklonu asi ±35° při
době periody 5 s. Nakonec došlo ke zřícení mostu v 11:10. Jedno z prvních vysvětlení
příčin podal T. von Kárman, který byl přesvědčen, že se jedná o důsledek rezonance
periodického odtrhávání vírů a vlastní frekvence mechanického kmitání konstrukce
(Billah a Scanlan, 1991). Podrobnější rozbor mnohem později ukázal, že havárie není
typickým příkladem rezonance, jak bývá často pro zjednodušení uváděno, ale že
příčinami jsou aeroelasticita a samobuzené vibrace (anglicky „flutter“). Budící
aerodynamické síly pak nelineárně narůstají s velikostí výchylky od rovnovážné polohy
(Billah a Scanlan, 1991). Havárie byla jednou z motivací pro velký rozvoj
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aerodynamiky a aeroelasticity, a to v teoretické i experimentální rovině zkoumání.
Významným důsledkem byl rovněž velký pokrok experimentálního modelování
v aerodynamických tunelech. Kromě toho, důsledkem byl též pokrok v numerické
simulaci těchto jevů související s pozdějším rozvojem výpočetní techniky.
Druhým, velmi dobře dokumentovaným příkladem je zřícení chladicích věží
v elektrárně ve Ferrybridge ve Velké Británii (Zdravkovich, 2003; Šafařík a kol.,
2009). K havárii tří věží došlo dne 1. listopadu 1965, zbývajících pět věží elektrárny
bylo vážně poškozeno. Příčinou byly mechanické vibrace konstrukce věží vybuzené
nárazovým větrem o rychlosti 135 km/h. Velkou roli přitom sehrály interakce úplavů
od jednotlivých věží. Po opravě a uvedení do provozu v následujícím roce 1966 byla
tato elektrárna svým výkonem 2 GW největší elektrárnou Evropy.
Třetím příkladem je havárie 17stupňového axiálního kompresoru General Electric
spalovací turbíny elektrárny ve Vřesové. Analýza odhalila řetěz příčin havárie
v aeromechanických interakcích, jak vysvětluje článek autorů Cyrus a Polanský (2010).
Požadavek na použití nízko výhřevného paliva si vynutil zvýšení průtoku a posunutí
provozních parametrů mimo návrhový režim. Nakonec došlo ke vzniku periodického
proudového pole v podobě vírových řad v úplavech za lopatkami. Aerodynamické
pulzace indukovaly mechanické rozkmitání lopatek vedoucí nakonec k havárii celého
stroje.
Další příklad je spojen s experimentálním výzkumem proudových polí
v lopatkových strojích – Šafařík a kol. (2009). Ve vysokorychlostním aerodynamickém
tunelu v laboratořích Ústavu termomechaniky v Novém Kníně bylo proměřováno
proudové pole netypické lopatkové mříže, jejíž profily měly tlustou odtokovou hranu.
Návrhový režim byl supersonický. V oblasti transsonických rychlostí došlo ke vniku
vírových řad v úplavech. Dynamický účinek byl tak veliký, že způsobil hrozivé
rozkmitání lopatek, až nakonec došlo k úplné destrukci modelu.
Jelikož uspořádání příčně obtékaného kruhového válce má velmi dobře
definovatelnou geometrii, bývá často používáno jako modelový případ pro studium
procesu vytváření a odplouvání vírů. Obtékáním válce příčným proudem vzduchu se
zabýval již Prof. Čeněk Strouhal*. Předmětem jeho zájmu byly akustické projevy strun
ve větru, tedy jev známý jako tzv. „zpívající telegrafní dráty”.
_______________

__________________

_________

__

______________________

______________________

_____________

* Prof. Čeněk (Vincenc) Strouhal (10. dubna 1850, Seč – 23. ledna 1922, Praha) patří
mezi významné zakladatele české experimentální fyziky. Od roku 1875 byl asistentem
na univerzitě ve Würzburgu, kde vytvořil proslulou experimentální práci O zvláštním
způsobu buzení zvuku (Strouhal, 1878), na jejímž základě se téhož roku ve Würzburgu
habilitoval. Čtyři roky poté byla Univerzita Karlova rozdělena na část českou
a německou (dekretem císaře Františka Josefa ze dne 21.4. 1882). Prof. Strouhal byl
jmenován řádným profesorem experimentální fyziky c. k. české Karlo-Ferdinandovy
univerzity (od 1.10. 1882, císařským rozhodnutím ze dne 27. 4. 1882). Jmenování přijal,
třebaže již krátce předtím přijal jinou zajímavou nabídku na místo v Geologickém
ústavu Spojených států v New Yorku. Nakonec ani do Ameriky neodjel a od roku 1882
působil v Praze. Na české části university vybudoval fyzikální ústav. Posléze byl
děkanem Filozofické fakulty (1888/89), proděkanem (1889/90), rektorem české části
univerzity (1903/04) a jejím prorektorem (1904/05). Tyto i další zajímavé životopisné
údaje jsou dostupné např. v článcích autorů Novák (1910) a Strouhal (1997).
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Třebaže rozeznívání strun Aeolovy harfy bylo pozorováno už v antice, příčiny
nebyly dlouho známy. Ještě v 19. století byl běžně rozšířený název „třecí tóny“, který
odkazoval na mylné představy o příčinách jevu. Vznik tónu při obtékání mělo
způsobovat tření vzduchu o povrch struny, čehož následkem mělo být její mechanické
rozkmitání. Teprve Strouhal (1878) správně odhalil, že příčinou jevu je periodický
charakter odtrhávání vírů při obtékání a následně pak vybuzené akustické rozkmitání
okolního vzduchu.
Prof. Strouhal jev experimentálně zkoumal. Přitom upevňoval válce o průměrech
0,385 mm až 8,5 mm ve svislé poloze na rameno, kterým pak otáčel rovnoměrnou
rychlostí. Frekvenci úplavem generovaného zvuku měřil Königovým sonometrem
(Zdravkovich, 1997). Z výsledků vyhodnotil závislost frekvence na rychlosti proudění
a průměru válce. Ukázal, že frekvence je přímo úměrná rychlosti proudění a nepřímo
úměrná průměru válce. Výsledky zobecnil do tvaru následující rovnice (Strouhal,
1878):
f = konst. U/D,

(2.1)

kde U je rychlost nabíhajícího proudu, D je průměr obtékaného válce a f je naměřená
frekvence. Pro největší průměry válců pak uvedenou konstantu vyhodnotil v rozsahu
0,185 až 0,200. Pro nejmenší průměry již hodnota konstantní nebyla, což velmi dobře
odpovídá mnohem pozdějším poznatkům, jak bude vysvětleno v kap. 2.1.1, obr. 1(c).
Významnost výsledku spočívala v odhalení tenkrát naprosto výjimečného
a převratného poznatku: naměřená frekvence nezávisí ani na mechanickém napětí válce
(napnutí struny), ani na jeho délce, ani na jeho materiálu. Teprve mnohem později bylo
prokázáno, že byl takto odhalen mimořádně důležitý parametr periodických dějů
v mechanice tekutin představující bezrozměrnou frekvenci oscilací. V současné době
tento parametr označujeme termínem Strouhalovo číslo, St = fD/U.
Pravděpodobně poprvé byl termín Strouhalovo číslo navržen až téměř půl století
po uvedeném objevu (Bénard, 1926). Ovšem práce byla psána francouzsky, a tak není
divu, že termín musel čekat ještě dalšího čtvrt století na svoje všeobecné přijetí. K tomu
došlo až poté, kdy jej použili v anglicky psaných textech Kovásznay (1949) a Roshko
(1952). Poznamenejme, že americká literatura často i v dnešní době používá neadresný
termín „bezrozměrná frekvence“.
V následujícím textu bude zaveden ještě druhý základní parametr, kterým je
Reynoldsovo číslo, Re = UD/ν, kde ν je kinematická viskozita nabíhající tekutiny. Na
tomto místě bude vhodné zmínit rozsah původních experimentů (Strouhal, 1878). Jak
bylo vyhodnoceno mnohem později, experimenty pokrývaly velmi široký rozsah dvou
řádů Re = 40–5500 (Hošek, 1968).
Připomeňme ještě další historické souvislosti: Prof. Strouhal navrhl parametr fD/U,
později jeho jménem nazvaný, už roku 1878. Ovšem závislost na Reynoldsově čísle
odhalit nemohl, neboť Reynoldsovo číslo bylo formulováno až o celých pět let později,
jak publikoval Reynolds (1883) – (Osborne Reynolds, 23. srpna 1842, Belfast,
Irsko - 21. února 1912, Watchet, Somerset, Anglie). Pro úplnost dodejme, že se můžeme
setkat také s tvrzením, že Reynoldsovo číslo se vlastně objevilo už mnohem dříve,
neboť tento parametr pochází od jiného velikána 19. století, kterým byl George Gabriel
Stokes (13. srpna 1819, Skreen, Irsko – 1. února 1903, Cambridge, Anglie). Stokes
tento parametr použil a publikoval ve svých odvozeních již plných 32 let před
Reynoldsovým objevem (Stokes, 1851).
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Periodické úplavy v neizotermickém případě
Chování periodického úplavu při laminárním obtékání válce bylo v minulosti zkoumáno
mnohými autory, přičemž naprostá většina z nich se zaměřila pouze na izotermický
případ. Skutečnost je ovšem mnohem složitější. Neizotermický případ ohřívaného nebo
ochlazovaného válce umístěného v příčném proudu tekutiny v sobě totiž zahrnuje
jednak problematiku mechaniky tekutin, jednak problematiku nauky o sdílení tepla.
Přitom v obou vědních oborech náleží mezi základní úlohy (Zdravkovich, 1997 a 2003;
Schlichting a Gersten, 2000; Eckert a Drake, 1972). Jak je zřejmé, pozornost nutno
věnovat oběma výše uvedeným částem a navíc i jejich vzájemnému ovlivňování.
Rozdíly teplot totiž mohou měnit stabilitu a dynamiku úplavu. Například rozdíl mezi
teplotami tekutiny a válce ovlivňuje frekvenci vírové řady, jak bude diskutováno
v dalším textu.

2.1.1 Pohled mechaniky tekutin
Režimy příčně obtékaného kruhového válce
Od dob Prof. Strouhala v devatenáctém století byl úplav za válcem studován mnohými
autory. Velmi dobře to ukazuje dvoudílná monografie (Zdravkovich, 1997 a 2003),
která podrobně rozebírá výsledky více než 1000 relevantních publikací. Proudové pole
příčně obtékaného kruhového válce je schematicky znázorněno na obr. 1(a). Režimy
obtékání je možno kvalifikovat pomocí velikosti Reynoldsova čísla. Obr. 1(b) pak
ukazuje typickou závislost odporového součinitele cD na Reynoldsově čísle, kde
cD = F/(0,5ρU2DL), přičemž F je aerodynamický odpor, ρ je hustota tekutiny a L je
délka válce. Obr. 1(c) ukazuje typickou závislost mezi Strouhalovým a Reynoldsovým
číslem St(Re). Experimentální hodnoty v obr. 1(b, c) jsou vyneseny podle grafů
v rozsáhlé příručce Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics (2007).
V následujícím textu je uvedeno přehledné rozdělení do pěti základních režimů
obtékání i jejich další členění, jak je používá Zdravkovich (1997). U jiných autorů
je možno nalézt poněkud odlišné detaily v rozdělení i v terminologii, nicméně fyzikální
podstata je vždy stejná.
1. Laminární obtékání. Tato oblast obsahuje tři základní podoblasti:
Obtékání bez odtržení, a tedy i bez úplavu. Je označované jako tzv. plíživé proudění
(“creeping flow”). Dochází k němu při velmi nízkých hodnotách Re < 4–5.
- Pro oblast Re < 1 je proudové pole symetrické vzhledem k rovině procházející
osou válce a kolmé na směr nabíhajícího proudění. Jinak řečeno, proudnice
tekutiny v náběžné oblasti jsou zrcadlovým obrazem proudnic za válcem.
- Pro oblast 1 < Re < 5 již obtékání není tak přesně symetrické a oblast za válcem
je poněkud protažena oproti oblasti náběžné. Nicméně nedochází k odtržení
mezní vrstvy a úplav tedy neexistuje.
Stacionární odtržení mezní vrstvy, 4–5 < Re < ReC, kde ReC je tzv. kritické
Reynoldsovo číslo kvantifikující horní hranici této podoblasti. Na zadní straně
válce dochází k odtržení laminární mezní vrstvy. Příčinou je nárůst tlaku podél
povrchu válce. Odtržená mezní vrstva vytváří dvojici protiběžných vírů.
Zvyšováním Reynoldsova čísla tyto víry mohutní a separační linie odtržení na
závětrné části válce se postupně vzdaluje od zadní stagnační linie. Wu a kol. (2004)
vyhodnotili separační linii pro tuto i následující podoblast (v rozsahu Re = 10–280)
v místech ΘS ~ 165°–108°, kde ΘS je úhel měřený od náběžné stagnační linie.
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(a)

(b)

(c)

Obr. 1. Režimy úplavu příčně obtékaného kruhového válce: (a) schematické znázornění,
(b) součinitel odporu cD, (c) Strouhalovo číslo St. Experimentální hodnoty v grafech
(b, c) jsou vyneseny podle příručky Springer Handbook of Experimental Fluid
Mechanics (2007).
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Při kritickém Reynoldsově čísle ReC, tj. na horní hranici této podoblasti, již dochází
ke ztrátě stability dvojice stacionárních protiběžných vírů a k jejich střídavému
odplouvání po proudu.
Nejrůznější autoři se shodují na rozsahu hodnot ReC = 40–49. Např. hodnotu
40 uvádí Kovásznay (1949), 44 Collis a Williams (1959), 45,9 Lange a kol. (1998),
47 Fey a kol. (1998) a 49 Williamson (1996). Hodnota ReC = 47,5 ± 0,7 byla
vyhodnocena autory Wang a kol. (2000). Poznamenejme, že hodnota ReC není
zatížena hysterezí, tzn. nezávisí na tom, zda je rychlost obtékání pozvolna
zvyšována nebo snižována.
Periodické odtrhávání vírů, ReC < Re < 180–200, neboli Kármánova vírová řada,
anglicky obvykle označována jako „Kármán vortex street“. Zdravkovich (1997)
používá poněkud modifikovaný termín „Kármán-Bénard eddy street“, aby tím
zdůraznil objevitelskou prioritu H. Bénarda (1874–1939). Ten totiž publikoval
pravděpodobně první jasné schéma periodického úplavu v podobě dvojice vírových
řad, přičemž odhalil střídavý výskyt jednotlivých vírů v obou řadách:
Bénard (1908a, 1908b). Svoje výsledky opíral o experimenty s válcem, kterým
pohyboval nehybnou kapalinou (vodou nebo cukerným roztokem). Víry na volné
hladině pozoroval jako prohloubení, která dokázal při bočním osvětlení
vyfotografovat. Rotaci vírů spodní řady sice vyznačil v první práci opačnou oproti
skutečnosti, ale na pravou míru to uvedl o pět roků později (Bénard, 1913a
a 1913b): víry jedné řady rotují opačně než víry řady druhé. Tento děj studoval
Theodore von Kármán (1881, Budapest – 1963, Aachen) a svoje vysvětlení pak
podal na základě analýzy stability střídavého uspořádání vírů (Kármán, 1911).
Frekvence odtrhávání vírů je velmi přesně známa, jak bude diskutováno v dalším
textu. Děj je pravidelný a periodický. Rozlišujeme dvě podoblasti:
• ReC < Re < ReO, stabilní dvourozměrný úplav,
• ReO < Re < 180–200, nestabilní dvourozměrný úplav.
Hranice mezi oběma podoblastmi bývá uváděna přibližně ReO = 64–65 (hodnotu 64
uvádí Williamson, 1989; hodnotu 65 König a kol., 1990). V nedávné době byla tato
hodnota zpřesněna článkem autorů Wu a kol. (2012) do podoby ReO = 64,3 ± 0,3,
kdy byla navíc zobecněna platnost i na neizotermický případ, jak bude diskutováno
v dalším textu.
2. Přechod do turbulence v úplavu, 170–180 < Re < 350–400. Obtékání válce je stále
laminární, ale po odtržení laminární mezní vrstvy dochází v úplavu k přechodu
do turbulence. Vírová struktura je trojrozměrná a periodická podél rozpětí válce.
K odtržení laminární mezní vrstvy dochází v místech ΘS ~ 115°–95°. S rostoucím
Reynoldsovým číslem se linie odtržení posouvá proti proudu, tj. velikost úhlu ΘS
se zmenšuje. Oblast obsahuje dvě podoblasti, označované jako módy A a B
(Williamson, 1988):
Mód A, 170–180 < Re < 260. Charakteristická délka prostorové periody podél osy
válce je přibližně 3 D až 4 D. Zřetelná diskontinuita závislosti St(Re) velmi dobře
indikuje nástup tohoto módu – viz obr. 1(c). Tato spodní hranice oblasti je navíc
zatížena hysterezí v rozsahu Re = 170–180, tzn. úplav zde má bistabilní charakter
a jeho stav závisí na tom, zda je rychlost obtékání pozvolna zvyšována nebo naopak
snižována.
Mód B, 230 < Re < 350–400. Vírová struktura je jemnější a charakteristická délka
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prostorové periody podél osy válce je přibližně 1 D. Úplav na spodní hranici tohoto
režimu má alternující charakter, kdy ani jeden z módů A a B není stabilní.
V rozsahu Re = 230–260 dochází k neustálému a nepravidelnému střídání módů
A a B, popř. oba módy existuji zároveň. S tím je spojena změna frekvence, která
dosahuje běžně 3–4 % – viz Williamson (1988). Na grafu St(Re) na obr. 1(c) je
překrývání módů A a B spolehlivě identifikovatelné poměrně výraznou
diskontinuitou.
3. Přechod do turbulence ve smykové vrstvě, 350–400 < Re < 105–2·105. Obtékání válce
i odtržení mezní vrstvy je stále laminární. Zdravkovich (1997) rozlišuje tři podoblasti:
350–400 < Re < 1000–2000. Jde o pokračování módu B. Typickým rysem je rozpad
vírů na jemnější trojrozměrnou strukturu.
1000–2000 < Re < 2·104 –4·104. Strouhalovo číslo pozvolna klesá od svého velmi
plochého lokálního maxima, které má hodnotu přibližně 0,21 – viz obr. 1(c).
Rozhodujícím mechanismem je zde Kelvinova-Helmholtzova nestabilita (Fey a kol.,
1998). Linie odtržení laminární mezní vrstvy se nachází na náběžné straně válce
a s rostoucím Reynoldsovým číslem se odtržení posouvá proti proudu, tzn. velikost
úhlu ΘS se mírně zmenšuje. Často se uvádí separační úhel ΘS ~ 82° (což odpovídá
Re = 1,2·104, viz Zdravkovich, 1997). Přesněji vzato, linie odtržení nemá stacionární
charakter, ale osciluje v rozsahu přibližně ΘS ~ 78°–90° pro Re = 3,7·104 – 6,5·104.
Přitom uvedený rozsah už zasahuje do začátku další podoblasti:
2·104 – 4·104 < Re < 105 – 2·105. Pozvolný pokles Strouhalova čísla pokračuje
až ke svému lokálnímu minimu na hodnotě přibližně 0,19. Obdobně jako předchozí
maximum, toto minimum je rovněž velmi ploché, jak je vidět na obr. 1(c).
4. Přechod do turbulence v mezní vrstvě na válci, 105– 2·105 < Re < (?). Otazníkem zde
vyznačuje Zdravkovich (1997) nejistou horní hranici tohoto režimu. Přechod
do turbulence probíhá v mezní vrstvě na válci, přičemž dochází k odtržení laminární
mezní vrstvy, k následnému přechodu do turbulence a potom ke znovupřilnutí. Nakonec
dojde k odtržení turbulentní mezní vrstvy na zadní straně válce. S výjimkou podkritické
oblasti, kdy k odtržení laminární mezní vrstvy dochází už na náběžné straně válce
v místech ΘS ~ 75°–90°, uvedené děje probíhají až na závětrné části válce. K odtržení
laminární mezní vrstvy tam dochází v místech ΘS ~ 100°–110°. Následuje znovupřilnutí
a odtržení turbulentní mezní vrstvy pro ΘS ~ 125°–140°, čímž se zmenšuje šířka úplavu
i odporový součinitel. Zdravkovich (1997) rozlišuje pět dílčích podoblastí, přitom
všechny jsou velmi citlivé na vnější vlivy, jako např. drsnost povrchu a turbulence
nabíhajícího proudění – viz též Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics
(2007). Proto jsou uvedené hodnoty Re pouze informativní:
Podkritická oblast, 105– 2·105 < Re < 3·105 – 3,4·105. Odtržení laminární mezní
vrstvy probíhá na náběžné straně válce, v místech ΘS ~ 75°–90°. Hodnoty
Strouhalova čísla prudce narůstají od St ~ 0,2 až na St ~ 0,35 – viz obr. 1(c).
Nesymetrický režim se separační bublinou, 3·105 – 3,4·105 < Re < 3,8·105 – 4·105.
Separační bublina se vyvine pouze na jedné straně válce. Vírová řada je
nepravidelná. Při turbulentním nabíhajícím proudu nebo vlivem drsnosti povrchu
může dokonce úplně zaniknout. Třebaže publikované hodnoty Strouhalova čísla
mají poněkud větší rozptyl, další nárůst až na hodnoty St ~ 0,46 je zřejmý – viz
obr. 1(c).
21

2. Současný stav poznatků

Symetrický režim s dvojicí separačních bublin, 3,8·105 – 4·105 < Re < 5·105 – 106.
Dolní hranice této oblasti má hysterezní charakter v rozsahu Re = 3,8·105 – 4·105.
Kritická oblast, 5·105 – 106 < Re < 3,5·106 – 6·106. Oblast zahrnuje tzv. „krizi
odporu“ (anglicky „drag crisis”), kdy dochází k prudkému a dobře měřitelnému
poklesu odporového součinitele z hodnoty přibližně 1,2 na 0,3 – viz obr. 1(b). I tato
oblast je velice citlivá na vnější vlivy. Zvyšování drsnosti povrchu a turbulence
nabíhajícího proudění mohou snížit až několikanásobně hodnotu kritického
Reynoldsova čísla. Navíc mohou natolik urychlit proces přechodu do turbulence, že
obě předchozí oblasti a jejich separační bubliny ani nemusí být patrné.
Nadkritická oblast, 3,5·106 – 6·106 < Re < (?). Až do začátku šedesátých let minulého
století bylo všeobecně uznáváno, že jde o turbulentní proudění bez koherentních
vírových struktur. Pomíjivost takových tvrzení ukázal Roshko (1961) pomocí
termoanemometrických měření. V rozsahu Re = 0,9·106 – 3,5·106 žádnou periodicitu
nenalezl, čímž potvrdil očekávání. Ovšem pro Re = 3,5·106 identifikoval opětovný
nástup periodicity. Na svou dobu naprosto nečekané výsledky prokázaly existenci
periodické struktury v úplavu pro Re = 3,5·106 – 8,3·106, při hodnotách Strouhalova
čísla St = 0,26–0,28 (Roshko, 1961). Z toho důvodu se v literatuře můžeme setkat
s označením „Roshko Street“ pro úplav v tomto režimu.
5. Plně turbulentní obtékání pro velmi vysoká Reynoldsova čísla, Re → ∞. Zdravkovich
(1997) raději neuvádí ani řádový odhad velikosti Re. Nicméně rozlišuje dvě podoblasti,
podle místa přechodu do turbulence:
K přechodu dochází v těsné blízkosti náběžného bodu na válci, Θ ≤ 5°.
Limitní případ, kdy vzdálenost přechodu od náběžného bodu už nelze
rozlišit, Θ →0°.

U
0

100km

Obr. 2. Satelitní fotografie vírové řady v úplavu za sopkou vysokou 2300 m na ostrově
Jan Mayen v Severním moři, (The Book of the World, 1996); D = (9,5–10) km,
T = 1/f = (1,7-2,5) h, Re = (0,5–0,8)1010 a St = 0,1–0,14.
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Všeobecně známé příklady úplavů, ukazující režim při velmi vysokých Reynoldsových
číslech, jsou vírové řady v zemské atmosféře. Obr. 2 ukazuje fotografii úplavu
za sopkou vysokou 2300 m na ostrově Jan Mayen v Severním moři. Snímek byl
publikován ve velkoformátové knize The Book of the World (1996). Parametry dvojice
obdobných snímků, pořízených pří výzkumu Euteneuera satelitní kamerou z výšky
1450 km, uvádí např. Pirner (1990). Hodnoty jsou to pozoruhodné: D = (9,5–10) km,
U = (7–11) m/s, f = (1,1–1,6)10-4 Hz, T = 1/f = (1,7–2,5) h. Za poznamenání zde stojí
velikost bezrozměrných parametrů, které je možno vyhodnotit: Re = (0,5–0,8)1010
a St = 0,1–0,14. Zatímco Reynoldsovo číslo leží o 3 řády mimo graf na obr. 1(c),
Strouhalovo číslo až překvapivě dobře zapadá do sledovaného rozsahu.
Výše uvedené režimy obtékání kruhového válce jsou definovány hodnotou
jediného nezávislého parametru, kterým je Reynoldsovo číslo. Výhoda je zřejmá,
kvalifikace režimů tak může mít velmi obecnou platnost. Přidáním dalších parametrů
ovšem můžeme hranice režimů posouvat, anebo dokonce můžeme vytvářet i režimy
další – samozřejmě za cenu ztráty obecnosti. Uveďme alespoň několik konkrétních
možností, známých z dostupné literatury: krátký válec, dvojice válců nebo jejich větší
počet, kdy dochází k vzájemnému ovlivňování úplavů, válce oscilující v nejrůznějších
módech (příčně, podélně, torzně), popř. elastické válce. Další velkou skupinu
představují válce rotující.
Poněkud jiné rozdělení režimů obtékání existuje, pokud je nabíhající proudění
turbulizováno, kdy některé málo stabilní režimy mohou zcela zaniknout. Další režimy
je možno vytvořit ohřevem válce při smíšené konvekci – např. režim E popisují Ren
a kol. (2006), přičemž označení E volili podle názvu svého města Eindhoven.

Závislost mezi Strouhalovým a Reynoldsovým číslem
Dvě podobnostní čísla jsou základem popisu dynamiky periodického úplavu
za kruhovým válcem: Strouhalovo a Reynoldsovo číslo. Vztah mezi nimi byl pro
izotermický případ zkoumán již mnohokrát, současný stav poznatků ukazuje obr. 1(c)
v podobě závislosti mezi nimi.
Pro případ laminárního režimu periodického odtrhávání vírů pravděpodobně
poprvé závislost St(Re) vyhodnotil Lord Rayleigh (J.W. Strutt, 1842, Essex, Anglie –
1919, tamtéž). Bylo to koncem 19. století a závislost měla následující tvar (Rayleigh,
1896):
⎛ 20.1 ⎞ .
St = 0.195 ⎜1 −
⎟
Re ⎠
⎝

(2.2)

Závod o zpřesňování vztahu St(Re) byl tímto odstartován. Zpřesnění bylo
provedeno o více než půl století později, kdy Roshko (1952, 1954) proměřil frekvenci
úplavu a výsledky zpracoval v rozsahu Re = 40–150 do rovnice
⎛ 21.2 ⎞
St = 0.212 ⎜1 −
⎟.
Re ⎠
⎝

(2.3)

Další významné zpřesnění provedl Williamson (1988) přidáním třetího členu
do korelačního vztahu:
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St =

A*
+ B * + C * Re ,
Re

(2.4)

kde A* = –3,3265, B* = 0,1816 a C* = 1,6·10–4. Tato korelace se liší od předchozího
vztahu (2.3) o pouhých –1.3% až +2.0%. O deset let později navrhl stejný autor
(Williamson a Brown, 1998) převratnou úpravu – zpřesnění tentokrát nespočívalo
v pouhém přidávání členů řady, ale v návrhu zcela nové mocninné řady s parametrem
(1/Re)0.5 :
St = D * +

E*
Re

+

F*
+ …
Re

(2.5)

Co je velmi významné, tato korelace byla navržena pro velmi široký rozsah
Reynoldsova čísla od Re = 49 do Re = 1,4·105. Pro laminární obtékání a paralelní
vírovou řadu v rozsahu Re = 49–180 byly konstanty řady vyhodnoceny ve dvou
variantách:
- řada mající tři členy, D* = 0,2850, E* = –1,3897 a F* = 1,8061,
- řada mající dva členy, D* = 0,2665, E* = –1,0175, (F* = 0).
Zpřesňování vztahu St(Re) bylo roku 1998 v plném proudu. A tak není divu, že
rovnice (2.5) byla navržena, vyhodnocena a publikována nezávisle ještě jednou
ve stejném roce jiným týmem (Fey a kol., 1998), s konstantami D* = 0,2684,
E* = -1,0356, F* = 0 a platností v rozsahu Re = 47–180.
Rozdíly mezi výsledky nejnovějších korelačních vztahů St(Re) jsou velmi malé.
Např. hodnoty Strouhalova čísla podle rovnice (2.5) s výše uvedenými konstantami,
které uvádí Williamson a Brown (1998) a Fey a kol. (1998), se liší maximálně o 0,6%
(ve sledovaném režimu periodického úplavu při laminárním obtékání, tj. v rozsahu
Re = 49–180). Přitom jde o korelace naprosto nezávislých experimentů na zcela
odlišném zařízení. Periodická vírová řada za kruhovým válcem má tedy charakter téměř
„etalonového“ oscilátoru v mechanice tekutin. Z hlediska opakovatelnosti a přesnosti je
téměř obdobou harmonického oscilátoru, známého z mechaniky hmotného bodu. Tato
významná skutečnost se využívá při konstrukci anemometrů nebo průtokoměrů, které
vyhodnocují rychlost proudění nebo průtočné množství na základě měření frekvence
úplavu za vhodným tělískem sondy (Doebelin, 2004; Wang a kol., 2009).
Přesná realizace závislosti St(Re) ve vhodném experimentálním zařízení ovšem
vyžaduje dvojrozměrnou (též paralelní) vírovou řadu, kdy jednotlivá vírová vlákna jsou
rovnoběžná s osou válce (anglické označení případu zní „parallel vortex shedding“).
Nutnými podmínkami takové realizace jsou jednak velmi přesně nastavené okrajové
podmínky, jednak velmi přesně seřízená geometrie:
Nabíhající laminární proudění musí být homogenní bez jakýchkoliv poruch.
Rozměry měřicího prostoru musí být tak velké, aby nedošlo k ovlivnění proudového
pole válcem a jeho úplavem. Jinak řečeno, tzv. zablokování či ucpání tunelu musí
být zanedbatelné (anglicky „solid and wake blockage“ – viz Morgan, 1975).
Osa válce musí být přímková, kolmá k vektoru rychlosti proudění. Válec musí být
dostatečně dlouhý (tzn. změna jeho délky nesmí ovlivnit ani charakter vírové řady,
ani její frekvenci). Válec musí mít přesně kruhový příčný průřez a musí být tuhý bez
jakýchkoliv mechanických vibrací. Jeho povrch musí být hladký.
Ovšem i při dodržení všech těchto nutných podmínek bývá dvojrozměrná vírová řada
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od určitého Reynoldsova čísla (ReO) nestabilní. I velmi malá porucha pak přivodí
změnu a vírová řada nevratně přejde na řadu šikmou, trojrozměrnou. Kritické
Reynoldsova číslo, spojené s touto změnou, bylo experimentálně vyhodnoceno pro
izotermické případy jako ReO = 64–65, jak bylo zmíněno výše (Williamson, 1989;
König a kol., 1990; Wu a kol., 2012).
Frekvence šikmé vírové řady je vždy poněkud nižší než řady paralelní. Tento vliv
popisuje tzv. „kosinový zákon“ (Williamson, 1989):
fΘ =f cos(Θ)

(2.6)

kde fΘ je frekvence šikmé vírové řady, f je frekvence paralelní vírové řady a Θ je úhel,
který svírá osa válce s osou vírů. Williamson (1989) naměřil úhly v rozsahu Θ = 13–19°
a vyhodnotil pokles frekvence, spojený se změnou vírové řady z dvojrozměrné na
trojrozměrnou, v rozsahu 2–5%. Eisenlohr a Eckelmann (1989) vyhodnotili tyto úhly
poněkud větší: Θ = 15°–30°; rovnice (2.6) v takovém případě dává výrazně větší pokles
frekvence od 3% do 13%.
Hranici mezi oběma režimy pro kritické Reynoldsova číslo ReO velmi dobře
indikuje nespojitost na průběhu závislosti St(Re). Je tedy zřejmé, že pro šikmou vírovou
řadu platí mnohem hůře reprodukovatelná funkce St(Re,Θ), na rozdíl od jednoznačné
závislosti St(Re) ve dvourozměrném případě. To ještě více zdůrazňuje výše uvedený
význam paralelní vírové řady jako experimentální realizace přesného (téměř
„etalonového“) oscilátoru v mechanice tekutin.

Koncové manipulační metody
Jelikož skutečný válec nemůže být nikdy nekonečně dlouhý, principiální poruchy
přicházejí vždy z konkrétního provedení jeho koncových částí (Williamson, 1996). Pro
experimentální vytvoření přesně definované paralelní vírové řady nutno izolovat
uvedené koncové efekty. To lze dosáhnout pomocí tzv. „koncových manipulačních
metod“ (end-manipulating methods). Tyto metody řízení proudového pole mohou být
aktivní nebo pasivní.
•

Jediná prozatím známá aktivní metoda spočívá v odsávání tekutiny z úplavu
v blízkosti konců válce – Miller a Williamson (1994).

•

Pasivní metody byly doposud vyvinuty a publikovány čtyři. Pravděpodobně první
z nich popsal ve svém článku Williamson (1988). Válec opatřil koncovými deskami,
které nejsou kolmé k ose válce, ale jsou odkloněné od kolmé pozice o úhel
12° až 15°. O rok později doporučil poněkud větší rozsah naklonění 12° až 20°
(Williamson, 1989).

•

Pouhý jeden rok po Williamsonovi (1988) publikovali historicky druhou metodu
Eisenlohr a Eckelmann (1989). Jejich metoda spočívá v použití koncových válců,
koaxiálně umístěných na sledovaný válec. Jejich doporučený průměr činí
1,8 D až 2,2 D. Je velmi zajímavé, že jejich metoda byla vyvíjena ve stejné době,
jako metoda nakloněných koncových desek, jak vyplývá z odkazu v článku
Williamson (1988) na soukromou komunikaci s Eisenlohrem.

•

Třetí nezávisle vyvinutou metodu publikovali Hammache a Gharib (1989)
ve stejném roce (!) jako Eisenlohr a Eckelmann (1989). Metoda používá dvojici
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příčných řídících válců, které jsou předsunuté před sledovaný válec. Jejich úplavy
vymezují sledovanou nenarušenou oblast proudového pole od nedefinovaného okolí.
Po vodorovný sledovaný válec jsou oba řídící válce svislé a mají průměr
7,8 D až 9,6 D.
•

Poslední prozatím známá metoda spočívá v upevnění konců sledovaného válce
na držáky, které mají tvar pozvolna se rozšiřujících kuželů, koaxiálních vzhledem
k válci – Wang a kol. (1998).

Neizotermický úplav z pohledu mechaniky tekutin
Jak bylo diskutováno výše, závislost mezi Strouhalovým a Reynoldsovým číslem je
známa s relativně velkou přesností – viz např. rovnice (2.5), kterou publikovali
nezávisle ve stejném roce Williamson a Brown (1998) a Fey a kol. (1998). Rovněž
problematika dvojrozměrnosti nebo trojrozměrnosti vírové řady byla v minulosti
zkoumána do značné hloubky. Co je proto překvapivé: ještě v uvedeném roce 1998
nebyl znám vliv teplotních rozdílů na dynamiku úplavu a všechny výše uvedené
poznatky platily pouze pro izotermický případ. Přesněji řečeno, právě v uvedeném roce
1998 se objevil rozpor překvapivě odhalující tuto mezeru ve zdánlivě dost důkladně
probádané úloze:
Publikace autorů Lange a kol. (1998) měla jednoznačný závěr: „frekvence vírů
je určována tlakovými charakteristikami proudu a není téměř ovlivňována
povrchovou teplotou válce“. Výsledek byl podložen numerickými simulacemi
obtékání ohřívaného válce v rozsahu T* = 1,003–1,5, kde T* je teplotní poměr (též
teplotní zatížení), T* = Tw/T∞, Tw je teplota povrchu válce a T∞ je teplota nabíhající
tekutiny; obě veličiny jsou termodynamické teploty v Kelvinech. Za zmínku stojí,
že publikace autorů Lange a kol. (1998) byla vytvořena velmi významným týmem
(Prof. Durst, Universita v Erlangenu, Nürnberg, Německo) a vyšla ve velmi
významném časopise (Int. J. Heat Mass Transfer).
Rovněž jednoznačný, avšak zcela odlišný závěr publikoval ve stejném roce Yahagi
(1998): „frekvence vírů klesá, jestliže teplota válce vzrůstá“. Tento závěr vyvodil
ze svých experimentů, které pokrývaly velmi široký rozsah teplotního poměru
T* = 1–3,0 při Re = 260. Pokles frekvence byl vyhodnocen 4,2%, 8,8% a 13,5%
pro T* = 1,61, 2,30 a 2,98.
Uvedený rozpor je možno řešit s použitím konceptu efektivní teploty. Vyžaduje
to zvládnout čtyři dílčí úlohy, přičemž první tři patří do experimentální mechaniky
tekutin, čtvrtá do nauky o sdílení tepla:
(1) Generování paralelní vírové řady pro neizotermický případ. Jinak řečeno, vyvinutí
spolehlivé „koncové manipulační metody“ pro neizotermický úplav.
(2) Nalezení efektivní teploty pomocí kritického efektivního Reynoldsova čísla.
(3) Vyhodnocení závislosti mezi Strouhalovým číslem a efektivním Reynoldsovým
číslem.
(4) Eliminace vlivu teplotního zatížení z popisu konvektivního sdílení tepla pomocí
vhodné referenční teploty.
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(1) Generování paralelní vírové řady pro neizotermický případ
V předchozím textu bylo objasněno jak velký význam má paralelní vírová řada mající
charakter velmi přesného oscilátoru. Její realizace je poměrně pracná a neobejde se bez
některé z „koncových manipulačních metod“. Zatímco pro izotermický případ existuje
celkem pět metod (viz text výše), pro neizotermické podmínky existuje pouze metoda
příčných řídících válců pro neizotermický případ, která je založena na kombinaci
pasivního řízení proudového a teplotního pole (Wang a kol., 2000). Řízení proudového
pole spočívá v použití dvojice příčných řídících válců, které jsou umístěny před
sledovaný válec tak, že jejich úplavy vyčleňují oblast, do které neproniknou poruchy
z okolí. Pro izotermický případ tuto metodu úspěšně vyvinuli Hammache a Gharib
(1989). Ovšem v případě ohřívaného válce metoda selhává, neboť dochází k lokálnímu
přehřívání konců válce, které jsou pak zdrojem poruch způsobujících nestabilitu
proudového pole. Proto nutno do přehřívaných míst umístit malé chladiče kotoučového
tvaru. Pasivní řízení teplotního pole ochlazováním koncových oblastí tak eliminuje
poruchy od přehřátých míst. Generování stabilní paralelní vírové řady je pak možné
i při ohřevu válce (Wang a kol., 2000).

(2) Efektivní teplota a kritické efektivní Reynoldsovo číslo
V izotermickém úplavu existuje vírová řada za válcem v případě, když je Reynoldsovo
čísla větší než kritická hodnota ReC. Velikost bývá uváděna v literatuře v rozsahu
ReC = 40 až 49, jak bylo psáno výše. Ohřev válce ovšem úplav ovlivňuje.
V případě obtékání vzduchem je úplav ohřevem stabilizován. Hodnota ReC se proto
zvyšuje, ba dokonce může dojít i k potlačení existence vírové řady v důsledku ohřevu.
Obr. 3(a) demonstruje tento teplotní efekt, vyhodnocený autory Wang a kol. (2000):
hodnota kritického Reynoldsova čísla se lineárně zvyšuje s rostoucí teplotou povrchu
válce. Za poznamenání stojí skutečnost, že frekvence vírové řady byla vyhodnocena
dvěma nezávislými metodami – jednak vizualizací ve stroboskopickém světle, jednak
anemometrem se žhaveným drátkem. Jak ukazuje obr. 3, je rozdíl výsledků obou
nezávislých experimentů a obou použitých metod prakticky zanedbatelný. Měření
rychlosti pro vyhodnocení Reynoldsova čísla používalo v obou případech laserovou
dopplerovskou anemometrii.
(a)
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Obr. 3. Teplotní efekt ohřívaného válce (Wang a kol., 2000); (a) zvyšování kritického
Reynoldsova čísla s teplotou povrchu válce, (b) přepočet hodnot demonstrující kritické
efektivní Reynoldsovo číslo ReC,eff = 47,5 ± 0,7.
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Vysvětlení teplotního účinku spočívá v lokálním zvýšení kinematické viskozity
vzduchu ohřevem. Naopak, v případě obtékání vodou bude ohřev způsobovat lokální
snížení kinematické viskozity vody – proto je úplav ve vodě ohřevem destabilizován
a hodnota ReC se snižuje, viz Vít a kol. (2007).
Nejjednodušší způsob kvantifikace teploty neizotermického proudové pole používá
tzv. filmovou teplotu
Tf = (Tw+T∞)/2

(2.7)

Ovšem taková volba nemá žádné hlubší fyzikální opodstatnění. Myšlenku
kvantifikovat neizotermické proudové pole dokonalejším způsobem pomocí tzv.
efektivní teploty poprvé publikoval Lecordier a kol. (1991). Následně byla tato koncepce
prohlubována – viz Dumouchel a kol. (1998), Lecordier a kol. (2000). Podle tohoto
přístupu je definováno efektivní Reynoldsovo číslo, Reeff = UD/νeff, kde νeff je efektivní
kinematická teplota odpovídající efektivní teplotě Teff:
Teff = T∞+ ceff (Tw – T∞),

(2.8)

kde ceff je koeficient, jehož hodnota byla pro vzduch určena experimentálně jako
ceff = 0,28 v článku autorů Wang a kol. (2000). Vyhodnocení se opírá o předpoklad
podobnosti izotermického a neizotermického proudového pole při vzniku vírové řady.
Předpokladem je, že ke vzniku vírové řady dochází vždy pro stejné kritické efektivní
Reynoldsovo číslo (ReC,eff), ať je teplotní zatížení T* = Tw/T∞ jakékoliv. Hodnota
uvedeného čísla byla vyhodnocena ReC,eff = 47,5 ± 0.7. Obr. 3(b) to ukazuje v grafické
podobě přepočtením hodnot z obr. 3(a).
Rovnice (2.8), včetně hodnoty koeficientu ceff = 0,28, byla potvrzena několika
dalšími studiemi s použitím experimentálního, numerického i teoretického přístupu.
První potvrzení správnosti bylo předloženo hned v článku Wang a kol. (2000), kdy
efektivní teplota byla použita k zobecnění závislosti mezi Strouhalovým
a Reynoldsovým číslem pro ohřívaný válec – viz následující text a rovnice (2.9).
Další potvrzení správnosti použití efektivní teploty uskutečnili nezávislí autoři
numericky – Shi a kol. (2004). Správnost přístupu byla plně potvrzena, včetně hodnoty
koeficientu ceff = 0,28. Jiné nezávislé potvrzení publikovali autoři Baranyi a kol. (2009),
jak bude podrobněji diskutováno při popisu závislosti St(Reeff) v dalším textu.
Teoretické potvrzení platnosti rovnice (2.8) provedl Fedorchenko a kol. (2007).
Platnost koeficientu ceff = 0,28 byla navíc rozšířena na všechny zředěné plyny. Další
potvrzení a rozšíření platnosti rovnice (2.8) na větší oblast Reynoldsova čísla provedli
experimentálně Wu a Wang (2007), kteří úspěšně použili popis pomocí efektivní teploty
nejen v oblasti laminárního obtékání, ale též v oblasti přechodu do turbulence v úplavu.
Možnost použít efektivní teplotu pro popis obtékání válce vodou byla zkoumána
jednak experimentálně (Vít a kol., 2007), jednak teoreticky (Fedorchenko a kol., 2011).
Ukázalo se, že problematika neizotermického proudového pole v kapalinách se výrazně
odlišuje od obtékání v plynech. Je zřejmé, že pro popis bude nutno nalézt nejenom jiný
koeficient ceff (např. v článku Vít a kol., 2007 bylo navrženo ceff = 0,97), ale
pravděpodobně též modifikovat východisko celé koncepce – předpoklad podobnosti
izotermického a neizotermického proudového pole při vzniku vírové řady (Fedorchenko
a kol., 2011).
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(3) Závislost mezi Strouhalovým číslem a efektivním Reynoldsovým číslem
Jak bylo uvedeno výše, závislost mezi Strouhalovým číslem a Reynoldsovým číslem je
známa pro izotermický případ paralelní vírové řady poměrně přesně – např.
rovnice (2.5). Ohřev válce ovšem odsouvá vznik vírové řady k vyšším hodnotám
kritického Reynoldsova čísla ReC, jak ukazuje obr. 3(a). Teplotní zatížení T* je tedy
parametrem závislosti mezi Strouhalovým a Reynoldsovým číslem v neizotermickém
případě. Obr. 4(a, b) znázorňují tento teplotní efekt s využitím experimentálních hodnot
z článku autorů Wang a kol. (2000), kdy čtyři závislosti mezi Strouhalovým
a Reynoldsovým číslem jsou vyneseny pro různé bezrozměrné teploty T* = 1,00 –1,80.
Na vodorovné ose grafu na obr. 4(a) je Reynoldsovo čísla Re, na obr. 4(b) pak efektivní
Reynoldsovo čísla Reeff. Jak je vidět, graf St(Reeff) potvrzuje univerzální charakter
závislosti, neboť všechny naměřené hodnoty jsou koncentrovány na jedinou křivku
St(Reeff). Jinak řečeno, vliv teplotního zatížení je obsažen v přepočtu hodnot Re na
hodnoty Reeff. Metodou nejmenších čtverců a volbou obdobného typu mocninné řady
jako rovnice (2.5) byla nalezena závislost

St = 0, 2660 − 1, 0160 / Reeff ,

(2.9)

která je platná v rozsahu Re = Rec až 163 pro všechna zkoumaná teplotní zatížení
T* = 1,00–1,80 – viz Wang a kol. (2000). Význam této rovnice spočívá v popisu
neizotermických případů. Ovšem kvantitativní porovnání s existujícími poznatky možno
provést pouze pro izotermický případ, neboť pro neizotermický případ jiné korelace
prozatím neexistují. V izotermickém případě činí odchylka hodnot podle této rovnice
a hodnot podle rovnice (2.5) maximálně 0,23% pro korelační koeficienty autorů
Williamson a Brown (1998), popř. 0,46% pro korelační koeficienty autorů
Fey a kol. (1998).

Obr. 4. Teplotní efekt ohřívaného válce (experimentální hodnoty z článku autorů Wang
a kol., 2000); (a) závislost Strouhalova čísla na Reynoldsově čísle, (b) zobecněná
závislost Strouhalova čísla na efektivním Reynoldsově čísle.

29

2. Současný stav poznatků

V nedávné době se objevila experimentální práce autorů Baranyi a kol. (2009),
kteří experimentálně zkoumali obtékání ohřívaného válce. Svoje experimentální
výsledky zpracovali s využitím výše popsaného konceptu efektivní teploty, včetně
rovnic (2.8 a 2.9). Jejich výsledky potvrdily platnost obou těchto rovnic, dokonce bylo
navrženo rozšíření jejich platnosti směrem k větším Reynoldsovům číslům. Bohužel,
Baranyi a kol. (2009) modifikovali poněkud nešťastným způsobem rovnici (2.8), když
z konstanty ceff učinili funkci teplotního zatížení T*. Vedeni snahou o co nejlepší
matematickou aproximaci experimentálních dat, odsunuli do pozadí fyzikální smysl
popisu. Jejich korekce jsou ovšem na škodu věci, neboť svým přístupem zcela vyhladili
nespojitosti na závislostech St(Re) a St(Reeff). Tím ovšem vymazali velmi významnou
informaci – uvedené nespojitosti jsou podstatným indikátorem změny režimu úplavu.
Článek autorů Trávníček a Wang (2011) je publikovaným komentářem
experimentální studie týmu autorů Baranyi a kol. (2009). Uvádí na pravou míru
nejasnosti zavedené týmem Baranyi a kol., (2009) a opětovně prokazuje správnost
původního přístupu. Rovněž prokazuje, že platnost a přesnost původních rovnic
(2.8 a 2.9) nepotřebuje žádné dodatečné korekce.
Závislosti na obr. 4 se týkají paralelní vírové řady. Z toho důvodu jsou to vždy
plynulé křivky. Ovšem jak bylo uvedeno výše, pokud dojde ke změně paralelní vírové
řady na řadu šikmou (trojrozměrnou), vznikají nespojitosti na průběhu St(Re). Pro
izotermický případ uvádí Williamson (1989) jako kritickou hodnotu ReO = 64, König
a kol. pak uvádějí ReO = 65. Nedávný článek autorů Wu a kol. (2012) zobecňuje toto
chování pro neizotermický případ v širokém rozsahu teplotního zatížení T* = 1,00–1,80,
kdy hodnota kritického efektivního Reynoldsova čísla ReO,eff byla vyhodnocena
ReO,eff = 63,3 ± 1,3. Kromě toho, Wu a kol. (2012) ukazují ještě další a významnější
skutečnost: poměr obou kritických Reynoldsových čísel je konstantní bez ohledu na
velikost teplotního zatížení – jde o invariantu všech úplavů izotermických
i neizotermických:
ReO,eff /ReC,eff = ReO /ReC = 4/3 .

(2.10)

2.1.2 Pohled nauky o sdílení tepla
Kriterium vynucené konvekce
Tato práce se zaměřuje na vynucenou konvekci z příčně obtékaného válce. Nezabývá se
ani přirozenou ani smíšenou konvekcí. Nutno tedy uvést kriterium, jehož splnění
opravňuje takové zanedbání. Nejjednodušší kriterium pro vynucenou konvekci se opírá
o kritickou hodnotu Richardsonova čísla Ricrit. Pokud Ricrit není překročeno, jedná
se potom výhradně o vynucenou konvekci:
Ri < Ricrit ,

(2.11)

kde Ri = Gr/Re2, Gr je Grashofovo číslo, Gr = g γ (Tw–T∞) D3/ν2, g je velikost
gravitačního zrychlení a γ je teplotní objemová roztažnost tekutiny. Látkové vlastnosti
jsou vyhodnocovány pro filmovou teplotu Tf .
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Morgan (1975) vyhodnotil kriterium pro vynucenou konvekci z možnosti zvýšit
Nusseltovo číslo vlivem smíšené konvekce. Ukázal, že zvětšení Richardsonova čísla na
hodnoty Ri = 0,4–0,7 již způsobuje zvýšení Nusseltova čísla o 5%. Hodnota Ri = 0,3 je
spojena s malým zvýšením Nusseltova čísla o 3%. Morgan (1975) tedy zavádí
konvenční kriterium Ricrit ~ 0,5, platné s uvedenou přibližností.
Obecnější kriterium možno nalézt v dostupné literatuře ve tvaru:
Gr/Rer < (Gr/Rer)crit ,

(2.12)

kde exponent r nabývá hodnot v rozsahu 1,8–3. Např. Sharma a Sukhatme (1969)
vyhodnotili kritickou hodnotu ve tvaru (Gr/Re1,8)crit = 0,58 ± 0,13.
Hatton a kol. (1970) navrhli kriterium pro sdílení tepla ve vzduchu (Pr = 0,71)
ve tvaru (Gr/Re2,39)crit = 0,21. Navíc kvantifikovali, že pokud je poměr Gr/Re2,39 menší
než tato kritická hodnota, je vliv přirozené konvekce menší než 10%.
Collis a Williams (1959) navrhli kriterium ve tvaru (Gr/Re3)crit = 1. Je ovšem
pravděpodobné, že jejich výsledek platí pouze pro velmi malé průměry válce, používané
pro anemometry se žhaveným drátkem. Jejich experimenty byly totiž prováděny pouze
v rozsahu průměrů D = 0,003 mm až 0,054 mm.

Vynucená konvekce z kruhového válce příčně obtékaného proudem tekutiny
Jednou ze závislostí staršího data, která popisuje vynucenou konvekci z kruhového
válce příčně obtékaného proudem tekutiny, je „Kingův zákon“ z roku 1914. Často bývá
označován jako tzv. "ochlazovací zákon". Kvantifikuje vztah mezi tepelným tokem
odváděným konvekcí z povrchu válce a rychlostí proudící tekutiny. Původní tvar byl
poněkud komplikovaný (Zdravkovich, 1997), nicméně pro objasnění principu zde
postačí uvažovat jeho zjednodušenou variantu, která názorně vystihuje podstatu, kterou
je lineární závislost mezi Nusseltovým číslem a odmocninou Reynoldsova čísla
(Bruun, 1995):
Nuf = C1 + C2 Ref0,5

(2.13)

kde C1 a C2 jsou empirické konstanty, Nuf je střední Nusseltovo číslo, Nuf = h D/ k, h je
střední součinitel přestupu tepla, k je tepelná vodivost tekutiny. Látkové vlastnosti jsou
vyhodnocovány pro filmovou teplotu Tf , jak zdůrazňuje index f.
Kramers (1946) zpracoval výsledky experimentů, provedených ve vzduchu, vodě
a oleji, do následující rovnice:
Nuf = 0,42 Prf 0,20 + 0,57 Prf 0,33 Ref 0,50,

(2.14)

kde Prf je Prandtlovo číslo a index f opět zdůrazňuje vyhodnocení látkových vlastností
pro filmovou teplotu Tf. Rovnice (2.14) má překvapivě široký rozsah platnosti,
Ref = 0,01–104 a Prf = 0,71–103, jak uvádí Brunn (1995).
Obecněji řečeno, přestup tepla z válce závisí především na Reynoldsově čísle
(rovnice (2.13 i 2.14)) a dále pak na Prandtlově čísle (rovnice (2.14)). Mnoho dalších
vlivů může proces ovlivnit. Velmi významným vlivem je teplotní zatížení, s jehož
zohledněním dostáváme následující vztah:
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Nuf = (K1 + K2 Ref n ) Pr p F r,

(2.15)

zavádějící tzv. součinitel teplotního zatížení F r (anglicky „temperature loading factor“),
kde K1, K2, n, p, r jsou empirické konstanty, F je teplotní poměr – v dalším textu budou
blíže objasněny možnosti jeho vyjádření.
Prandtlovo číslo pro vzduch při atmosférickém tlaku se mění s teplotou jen velmi
málo – v rozsahu od 20 oC do 300 oC klesá monotónně od 0,71 do 0,68 (Hilsenrath
a Touloukian, 1954). Proto je možná a obvyklá jeho aproximace konstantní hodnotou
Pr  0,7. Rovnice (2.15) má potom tvar používaný pro sdílení tepla ve vzduchu
Nuf = (A + B Ref n) F r,

(2.16)

Součinitel teplotního zatížení F r možno uvažovat jako funkci teplotního poměru
T*= Tw/T∞ (např. Morgan, 1975; Hilpert, 1933) nebo poměru Tf /T∞ (Hatton a kol.,
1970; Collis a Williams, 1959; Fand a Keswani, 1972; Lange a kol., 1998). Další
možnost je založena na poměru Te/T∞ (kde Te je efektivní teplota, Te = T∞ + 0,24(Tw –T∞)),
jak publikovali Dumouchel a kol., 1998. Pro úplnost dodejme, že analytickým
způsobem se pokoušeli podchytit teplotní vlivy např. Herwig a Wickern (1986) pro
laminární mezní vrstvu.
Velké množství autorů vyhodnocovalo konstanty v rovnici (2.16). Jejich
reprezentativní souhrn publikoval Morgan (1975) ve svém přehledovém článku. Od té
doby se objevila řada dalších návrhů, např. Churchill a Bernstein (1977), Žukauskas
a Žiugdža (1985), Lange a kol. (1998). Tabulka 1 uvádí několik nejznámějších
výsledků, které se týkají sdílení tepla ve vzduchu. V grafické podobě je ještě širší
soubor představen na obr. 5 pro T*= 1,5.

Nu f

T* = 1,50
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Dumouchel a kol. (1998)
Kramers (1946)
Hilpert (1933)
Morgan (1975)
Wang, Trávníček (2001)
Lange a kol. (1998)
Collis, Williams (1959)
Hatton a kol. (1970)
Fand, Keswani (1972)
Žukauskas, Žiugdža (1985)
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Obr. 5. Vynucená konvekce z kruhového válce, příčně obtékaného proudem vzduchu
(Pr = 0,71) – porovnání nejznámějších dostupných výsledků pro T* = Tw/T∞ = 1,50.
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TABULKA 1:
Konstanty a rozsahy platnosti rovnice (2.16) pro sdílení tepla ve vzduchu, Pr = 0,7.
Autoři
Collis a Williams
(1959)
Hatton
a kol. (1970)
Morgan (1975),
(korigoval starší
korelace –
- Hilpert, 1933)
Dumouchel a kol.
(1998)*
Lange a kol.
(1998)**

A

B

n

F

r

Rozsah Ref
nebo Re

Max.
T* = Tw/T∞

0,24

0,56

0,45

Tf /T∞

0,17

Ref =0,02–44

2,0

0

0,48

0,51

Tf /T∞

0,17

Ref = 44–140

2,0

0,384

0,581

0,439

Tf /T∞

0,154

Ref = 0,6–45

0

0,795

0,384

Tw /T∞

n/4

Ref = 4–33,8

0

0,583

0,471

Tw /T∞

n/4

Ref = 35–5000

–0,60*

0,81*

0,45

Tf /T∞

0,25

Re= 30–120

1,5

0,082

0,5

Tf /T∞

0,17

Re=10-4 – 200

1,5

0,734Refκ

∗∗

1,68
většinou
1,28
(ojediněle
3,5)

*

Hodnoty A = –0,60 a B = 0,81 byly vyhodnoceny z experimentálních výsledků, které
publikovali Dumouchel a kol. (1998) v grafické podobě. Kromě toho, ve stejném článku
bylo publikováno ještě grafické zpracování v podobě závislosti Nuf (Ree), kde efektivní
Reynoldsovo číslo a efektivní kinematická viskozita byly určovány pro efektivní teplotu
Te = T∞ + 0,24(Tw –T∞). Z publikovaného grafu možno vyhodnotit následující rovnici:
Nu = (A’ + B’ Reen )(Te /T∞)m,

(2.17)

kde n = 0,45, m = –0,28.
**

Lange a kol. (1998) zpracovali výsledky svých numerických simulací do rovnice
(2.16), přičemž navrhli poměrně komplikovaný tvar členu A = 0,734 Refκ, s exponentem
κ = 0,05 + 0,226 Ref0,085. Obdobný tvar se objevil již ve starší experimentální korelaci
autorů Fand a Keswani (1972). Kromě toho, Lange a kol. (1998) se pokusili eliminovat
součinitel teplotního zatížení z popisu závislosti Nusseltova čísla na Reynoldsově čísle.
Pro ten účel vyhodnocovali látkové vlastnosti tekutiny pro teplotu povrchu válce. Nutno
ovšem uvést, že posoudit přesnost jejich přístupu je prakticky nemožné, neboť jejich
numerické simulace pokrývaly jen relativně malý rozsah teplotního poměru
T*= 1,003–1,5. Ovšem tak malé teplotní zatížení způsobuje jenom velmi malé zvýšení
hodnoty Nuf. Číselný odhad maximálního zvýšení možno provést např. pomocí rovnice,
kterou uvádí Morgan (1975), viz tabulka 1 pro Ref = 35–5000: [Fmax]r = 1,50,471/4 =
1,049. Maximální zvýšení hodnoty Nuf je tedy menší než 5%. Tak malá hodnota je jen
stěží měřitelná, neboť je srovnatelná s přesností kvalitních experimentů ve sdílení tepla.
Uveďme tři nedostatky všech prozatím diskutovaných korelačních vztahů, které
jsou uvedeny v tabulce 1 a graficky znázorněny na obr. 5:
Rozsah platnosti vztahů je vždy spojen s konkrétním režimem úplavu. U všech
uvedených rovnic je režim určován Reynoldsovým číslem Ref nebo Re. Ovšem pro
větší teplotní rozdíly toto číslo samotné nepostačuje k přesnému určení režimu. Ten
totiž závisí též na velikosti teplotního poměru T*.
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Všechny uvedené rovnice obsahují součinitel teplotního zatížení F r. Závislost
Nuf(Ref) tedy platí pouze pro jednu hodnotu T*, např. obr. 5 pouze pro T*= 1,5.
Uvedené rovnice nemohou podchytit vliv dvojrozměrnosti nebo trojrozměrnosti
proudového pole v úplavu.
Tyto nedostatky možno odstranit zavedením vhodné referenční teploty. Takový způsob
popisu sdílení tepla byl použit v článku autorů Wang a Trávníček (2001).
Representativní Reynoldsovo číslo bylo definováno jako Rerep = UD/νrep, kde νrep je
kinematická viskozita odpovídající representativní teplotě Trep:
Trep = T∞ + 0,36 (Tw–T∞).

(2.18)

Cílem postupu bylo dosáhnout toho, aby součinitel teplotního zatížení v rovnici
(2.16) nezávisel na teplotě, tzn. aby bylo Fr = 1. Jinak řečeno, snahou bylo zahrnout vliv
teplotního zatížení do přepočtu hodnot Re na hodnoty Rerep. Experimenty byly
provedeny v rozsahu T* = 1,1–1,8 a Re = 5–163. Výsledky byly pro režim stacionárního
odtržení mezní vrstvy (5 < Re < ReC) aproximovány vztahem
Nuf = 0,502 + 0,434 Rerep0.5,

(2.19)

a pro režim periodického úplavu (ReC < Re < 163) vztahem
Nuf = –0,153 + 0,527 Rerep0.5.

(2.20)

Kromě toho bylo prokázáno, že poslední rovnice platí pro paralelní i šikmou
vírovou řadu. To znamená, že vliv režimu vírové řady na intenzitu sdílení tepla je
zanedbatelný v uvedeném rozsahu Re = ReC až 163 (Wang a Trávníček, 2001).
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2.2 Tekutinové proudy
Pokud proudění vazké tekutiny probíhá při velkých Reynoldsových číslech, projevuje se
vliv viskozity jen v relativně tenké vrstvě tekutiny, nazývané smyková vrstva. Tato
vrstva se vyznačuje velkým příčným gradientem rychlosti a tedy intenzivními projevy
viskozity. Tuto úvahu použil Prandtl (1904) pro popis obtékání stěny, přičemž zavedl
pojem mezní vrstva – viz též Schlichting a Gersten (2000), Noskievič (1987).
K rozlišení smykových vrstev nutno uvážit blízkost a vliv stěn. Proud tekutiny je jedním
ze základních a idealizovaných případů smykových vrstev, u kterého proudové pole
není ovlivňováno stěnami.
Zatopený proud je případ, kdy tekutinový proud vytéká z otvoru nebo trysky
a proniká do prostředí stejných nebo podobných látkových vlastností (obvykle až na
malé odchylky, způsobené malými rozdíly teplot) – např. kapalina do kapaliny nebo
plyn do plynu (anglicky „submerged jet“). Poznamenejme, že proudy s volným
povrchem leží tematicky mimo rámec této práce – typickým případem jsou proudy
kapaliny do plynu.
Zatopený proud má tři hlavní části, jimiž jsou počáteční oblast, přechodová oblast
a oblast vyvinutého proudu. Ve stručnosti budou uvedeny v kapitole 2.2.1 při popisu
impaktního proudu a jeho oblasti I, která ještě není ovlivněna dopadem na stěnu.
Proud vytékající z trysky může mít laminární nebo turbulentní charakter. To závisí
na konkrétní geometrii a Reynoldsově čísle. Velmi obvyklý je případ, kdy proud vytéká
z trysky jako laminární, ale brzy poté ztrácí stabilitu. V proudu dochází ke generování
koherentních vírových struktur, které jsou unášeny proudem, dále rostou a dochází k jejich
interakcím. Nakonec se tyto struktury rozpadají a dochází k procesu přechodu
do turbulence. Z původně koherentních vírových struktur vznikají velké struktury
nekoherentní, které se dále deformují a rozpadají na menší, které postupně přecházejí
do fluktuačních pohybů.
Tento proces je zachycen na obr. 6(a), kdy byl zviditelněn laminární výtok
vyvinutého proudění z trubice kruhového průřezu při Re = 1600, kde Re = UD/ν,
U je střední rychlost průtoku, D = 10 mm je průměr trubice a ν je kinematická viskozita
tekutiny. Trubice byla dostatečně dlouhá (75 D), aby bylo dosaženo přibližně vyvinutého
proudění s parabolickým rychlostním profilem na jejím konci. Obr. 6(b) ukazuje případ
výtoku z trysky při stejném výstupním průřezu i stejném Reynoldsově čísle. Na výstupu
z trysky je rychlostní profil plochý, a tak gradient rychlosti na jeho okrajích je vyšší než
v případě vyvinutého parabolického profilu. Důsledkem toho je podstatně rychlejší ztráta
stability i nástup přechodu do turbulence na obr. 6(b) oproti obr. 6(a). Obr. 6(c) ukazuje
vizualizaci dvourozměrného proudu ze štěrbinové trysky o šířce B = 10 mm, při
porovnatelné hodnotě Reynoldsova čísla (Re = UB/ν = 1500). Víry generované ve
smykové vrstvě proudu jsou velmi dobře patrné, i jejich rozpad. Frekvence generování
vírových struktur byla určena stroboskopem a bylo vyhodnoceno Strouhalovo číslo
0,41, 0,24 a 0,30 pro obr. 6(a, b, c). V dalším textu bude uvedeno, že tyto hodnoty jsou
v souladu s údaji ostatních autorů.
Jako typický příklad přechodu proudění do turbulence se obvykle uvádí ustálený
průtok tekutiny trubicí kruhového průřezu (Reynolds 1883, viz též Noskievič 1987),
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kdy bývá kritické Reynoldsovo číslo přechodu Re = 2300. Ovšem na rozdíl od průtoku
trubicí, tekutinový proud postrádá stabilizující účinek stěny, a tak jeho kritické
Reynoldsovo číslo bývá až o dva řády menší. Například Bejan (1995) uvádí rozsah
kritických hodnot Re = 10–30 pro osově symetrický zatopený proud.
Poznamenejme na tomto místě, že v souladu s odbornou literaturou bývá obvyklé
nazývat osově symetrickou trysku s kruhovým výstupním průřezem jako tzv. „kruhovou
trysku“ – např. v angličtině „round nozzle“ (Martin, 1977), v němčině „Runddüse“
(Schlünder a Gnielinski, 1967; Martin, 1973), v ruštině pak „круглое соплo“ (Dyban
a Mazur, 1982). Obdobně bývá osově symetrický proud, vytékající z takové trysky,
nazýván jako tzv. „kruhový proud“.

(a)

(b)

(c)

Obr. 6. Příklad vizualizace zatopených proudů
vzduchu při laminárním výtoku (Trávníček, 2002),
(a) osově symetrický proud vytékající z dlouhé
trubice, Re = UD/ν = 1600, St = fD/U = 0,41,
(b) osově symetrický proud vytékající z kruhové
trysky, Re = UD/ν = 1600, St = fD/U = 0,24,
(c) dvourozměrný proud ze štěrbinové trysky,
Re = UB/ν = 1500, St = fB/U = 0,30.
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Obr. 6 ukazuje, jak mohou vznikat výrazné koherentní struktury ve stacionárních
proudech. Jednou z významných prací o tom publikovali Crow a Champagne (1971),
když zkoumali kruhový proud. Nalezli tzv. preferovaný mód („preferred mode“),
při kterém je proud nejcitlivější na vnější působení na konci potenciálního jádra
proudu. Typickým parametrem takového módu je Strouhalovo číslo, jehož velikost
vyhodnotili jako St = 0,3. Přitom Strouhalovo číslo je bezrozměrným vyjádřením
frekvence, St = fD/U, kde f je charakteristická frekvence, D je průměr ústí trysky a U je
časově střední rychlost výtoku z ústí. Uvedená hodnota St = 0,3 ovšem není žádnou
konstantou, ba naopak, závisí na charakteru proudění při výtoku z trysky – především
na tvaru rychlostního profilu, tloušťce mezní vrstvy v ústí trysky a struktuře proudu.
Velmi silně se zde projevuje vliv konkrétní geometrie trysky i způsob přívodu tekutiny.
To velmi dobře ukazuje práce publikovaná s odstupem 20 roků (Thomas, 1991), kdy se
uvádí Strouhalovo číslo odpovídající přirozené frekvenci odplouvání vírů (bez vnějšího
buzení) v poměrně širokém rozsahu St = 0,25 až 0,85. S těmito poznatky souhlasí
závěry, které mezitím publikovali Vlasov a Ginevski (1980), když nalezli
charakteristické frekvence a odpovídající Strouhalovo číslo v rozmezí St = 0,3–0,5,
(měřeno ve smykové vrstvě na konci potenciálního jádra proudu). V souladu s tím jsou
výsledky, které publikovali Liu a Sullivan (1996): přirozená frekvence a odpovídající
Strouhalovo číslo ve smykové vrstvě klesá z hodnoty St = 1,23 v ústí trysky na St = 0,61
ve vzdálenosti z’/D = 2,5, kde z’ je vzdálenost od ústí trysky. Frekvenci preferovaného
módu a odpovídající Strouhalovo číslo zkoumali rovněž Gutmark a Ho (1983); jejich
hodnoty v místech z’/D = 5 činí St = 0,275–0,5. S uvedeným rozsahem velmi dobře
souhlasí tři případy proudů na obr. 6 (a, b, c), mající hodnoty St = 0,41, 0,24 a 0,30.
Další, velmi zajímavou a perspektivní oblastí pulzujících proudů jsou
syntetizované proudy a hybridní syntetizovaných proudy. Jsou to pulzující zatopené
tekutinové proudy, které jsou generovány z vynucených pulzací tekutiny při jejím
periodickém vyfukování a nasávání otvorem vhodné dutiny. V nejobvyklejším případě
mají časově střední průtok tekutiny otvorem nulový. S pomocí fluidických diod možno
dosáhnout i nenulového průtoku (hybridní syntetizované proudy). Tato problematika
ovšem leží daleko mimo vytčený rámec práce, a tak zde nebude dále rozebírána.

2.2.1 Impaktní proudy
Výrazem impaktní proud označujeme tekutinový proud, který naráží do stěny. Výraz vznikl
z anglického označení “Impinging Jet” v šedesátých letech minulého století. Do češtiny jej
tenkrát zavedli Ing. Milan Korger a Ing. František Křížek z bývalého Státního výzkumného
ústavu pro stavbu strojů (SVÚSS) v Praze-Běchovicích – (Korger a Křížek, 1967).
Výrazem impaktní proudění se označuje komplexní proudové pole, vytvořené
soustavou impaktních proudů, často ovlivňované způsobem odvodu tekutiny
od obtékané stěny, popř. výskytem ohraničení a stísnění proudového pole. Tato práce se
zabývá zatopenými proudy, jak bylo vysvětleno na začátku kapitoly 2.2. V souladu s tím
jsou zkoumány zatopené impaktní proudy, kdy látkové vlastnosti tekutiny v proudu i jeho
okolí jsou téměř stejné. Impaktní proudy s volným povrchem tedy nejsou předmětem
této práce.
Základní dva případy jsou osově symetrický impaktní proud a dvojrozměrný impaktní
proud. Jinak řečeno, na stěnu naráží proud z kruhové nebo štěrbinové trysky. Příčný
rozměr trysky značíme D (průměr trysky mající kruhový příčný průřez) nebo B (šířka
štěrbinové trysky).
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Obr. 7. Schéma impaktního zatopeného proudu: (1) přívod tekutiny, (2) tryska,
(3) potenciální jádro proudu; I Oblast proudu neovlivněného stěnou: Ia. počáteční oblast,
Ib. přechodová oblast, Ic. oblast vyvinutého proudu, II Stagnační oblast, III Stěnový
proud.
Jak schematicky znázorňuje obr. 7, impaktní proud má tři hlavní části: I. proud
neovlivněný stěnou, II. stagnační oblast a III. stěnový proud. Terminologie i následující
stručný přehled pochází, pokud není řečeno jinak, především z prací autorů Dyban
a Mazur (1982), Martin (1973 a 1977), Incropera a DeWitt (1996).
I. Proud neovlivněný stěnou
Pokud je vzdálenost stěny od trysky (H) dostatečně velká, vzhledem k příčnému
rozměru trysky, existují tři hlavní oblasti – jako pro každý běžný zatopený proud. Jsou
jimi počáteční oblast (Ia), přechodová oblast (Ib) a oblast vyvinutého proudu (Ic).
Ia. Počáteční oblast
V případě výtoku z trysky nebo otvoru ve stěně je výtokový profil plochý, jak je
schematicky vyznačeno v obr. 7. Po výtoku dochází na hranici proudu ke směšování
s okolní tekutinou. Tento proces postupně proniká dovnitř proudu. Počáteční oblast je
charakterizována tzv. potenciálním jádrem proudu. Označení „potenciální“ zde
vyjadřuje, že proudové pole v jádru není ovlivňováno viskozitou a má charakter
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proudění neviskózní tekutiny. Důvodem je absence příčných gradientů rychlosti, které
ve viskózní tekutině způsobují tečná napětí. V celém potenciálním jádru je tedy rychlost
konstantní. Ovšem s postupem proudu podél osy zasahuje směšovací vrstva stále více
do tohoto jádra, které proto plynule zmenšuje svůj příčný rozměr. Konec počáteční
oblasti představuje zároveň i konec jádra proudu. Jako příklad možno uvést délku jádra
turbulentních proudů, vytékajících z kruhových a štěrbinových trysek, kterou uvádí
Blevins (2003): zc’ = 5D a 6B.
Ib. Přechodová oblast plynule spojuje počáteční oblast s oblastí vyvinutého proudu.
Rychlostní profil na ose proudu vykazuje lokální maximum, um. S postupem podél osy
začíná rychlost proudu na ose klesat.
Ic. Oblast vyvinutého proudu se vyznačuje rychlostními profily, které jsou si – po
přepočtu do vhodných bezrozměrných souřadnic – navzájem podobné. Oblast i chování
proudu jsou proto označovány jako automodelní (z ruského „автомоделность“) nebo
„samopodobné“ (z anglického „self similar“) popř. „similaritní” (z anglického
„similarity“, původem z latinského „similitudo“). Existuje i český název „podobnost
bez omezení“ (Kožešník 1983), ale ten je poněkud těžkopádný, a tak se neujal.
Pokles rychlosti podél osy vyvinutého turbulentního proudu probíhá podle
mocninné funkce: um ~ (z‘*/D)n pro osově symetrický případ a um ~ (z‘*/B)n pro
dvourozměrný případ, kde z‘* je vzdálenost od virtuálního počátku v blízkosti ústí
trysky a n je exponent, mající konstantní hodnotu. Pro osově symetrický případ platí
n = –1 a pro dvourozměrný případ n = –0,5 (viz např. Schlichting a Gersten, 2000;
Blevins, 2003).
Uvedené rozdělení na tři hlavní oblasti Ia, Ib Ic je idealizací, která má svoji
omezenou platnost. V konkrétních podmínkách může být výrazně modifikováno.
Například, pokud je vzdálenost stěny od trysky tak malá, že by přechodová oblast nebo
dokonce jádro proudu dosahovalo až ke stěně, tak oblast vyvinutého proudu Ic ani
nemůže existovat.
II. Stagnační (náběžná) oblast
Zde se již projevuje vliv stěny. Osově symetrický proud je rozprostřen do stran
a dvourozměrný proud je rozdělován na dvě části. Na ose proudu dochází k plynulému
poklesu podélné složky časově střední rychlosti až na nulovou hodnotu ve stagnačním
bodě.
Blízkost stěny ovlivňuje též velikost podélných turbulentních fluktuací rychlosti.
Tento proces ovšem není jednoduchý, a tak ani jeho projevy nejsou monotónní.
V blízkosti stěny často existuje lokální maximum fluktuací rychlosti, jak ukázali
Ashforth-Frost a kol. (1997), když anemometrem se žhaveným drátkem proměřovali
impaktní proud ze štěrbinové trysky o šířce B = 30 mm pro vzdálenost H/B = 4 a 9,2.
Uvedené maximum fluktuací nalezli v odlehlosti z = 0,3 mm a 0,9 mm od stěny. Ještě
blíže ke stěně pak její tlumící účinek způsobuje pokles velikosti fluktuací až na nulovou
hodnotu na stěně. Průběhy ovšem závisí na konkrétních podmínkách, např. jsou
významně ovlivňovány turbulencí proudu na výstupu z trysky. To experimentálně
prokázali již Gardon a Akfirat (1965).
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Obr. 8. Schematické znázornění průběhu lokálních hodnot Nusseltova čísla na stěně
obtékané impaktním proudem pro kruhové a štěrbinové trysky o příčném rozměru
D (průměr kruhové trysky) nebo B (šířka štěrbinové trysky).

Sdílení tepla a hmoty ve stagnační oblasti
O komplikovanosti chování proudového pole svědčí i jeho projevy ve sdílení tepla a hmoty
na obtékané stěně. Typickým případem je rozložení transportních součinitelů přestupu
tepla a přenosy hmoty – v bezrozměrném tvaru jde o rozložení lokálních hodnot
Nusseltova a Sherwoodova čísla. Schematické vyobrazení dvou základních typů těchto
průběhů je nakresleno na obr. 8 – viz např. práce autorů Gardon Akfirat (1965), Korger
a Křížek (1966 a 1972), Martin (1977), Dyban a Mazur (1982), Garimela (2000),
Incropera a DeWitt (1996).
Hlavním parametrem, podle kterého možno orientačně tyto dva typy rozlišit, je
vzdálenost trysky od stěny, H. Pro „větší“ vzdálenosti existuje typ A, pro „menší“
vzdálenosti typ B. Hranici mezi nimi možno orientačně očekávat pro kruhové
a štěrbinové trysky pro H = 5 D (někdy též H = 6,3 D – viz Korger a Křížek, 1972)
a 8 B.
A.

Při dostatečně velké vzdálenosti trysky od stěny dojde k vývinu proudu ještě před
jeho dopadem na stěnu. Ve stagnačním bodě pak existuje lokální maximum
Nusseltova čísla. Hodnoty monotónně klesají směrem od stagnačního bodu a průběh
je často nazýván jako „zvonovitý“ nebo nepřesně jako „průběh tvaru Gaussovy
křivky“ (třebaže průběh není, přesně vzato, Gaussovou funkcí).

B.

V případě malých vzdáleností trysky od stěny, kdy proud ještě není vyvinutý, anebo
kdy dokonce jádro proudu dosahuje až ke stěně, mají průběhy Nusseltova čísla
nemonotónní charakter. Kromě lokálního maxima ve stagnačním bodě existují ještě
tzv. sekundární maxima po jeho stranách. Ve výše uvedené literatuře bylo popsáno
několik příčin jejich existence. Hlavní problém ovšem spočívá v jejich vzájemném
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působení, kvůli kterému jsou tato sekundární maxima často považována
za „prubířský kámen“ výzkumu aerodynamiky a sdílení tepla u impaktních proudů.
Stručný přehled příčin jejich existence:
•

Jako hlavní příčina se uvádí přechod z laminárního proudění od stagnačního bodu
do turbulentního stěnového proudu. Tento přechod není samovolný, ale je
spouštěn dopadem koherentních vírových struktur a ovlivňován tlakovými
poměry na stěně.

•

Velké vírové struktury jsou generovány v místech velkého příčného gradientu
rychlosti, tedy po stranách proudu již za hranou ústí trysky. Dopadají do
vznikajícího stěnového proudu na obtékané stěně, kde dochází k jejich interakci
a spuštění či urychlení přechodu do turbulence.

•

Významný vliv na urychlení přechodu má i vymizení příznivého tlakového spádu
v těchto místech. Tlakové poměry na stěně jsou totiž v blízkosti stagnačního bodu
příznivé pro stabilizaci proudění: ve stagnačním bodě je přetlak od nárazu
proudu, ale s postupem tekutiny od něj se přetlak monotónně vytrácí –
zrychlující proudění v okolí stagnačního bodu přechází do zpomalujícího
stěnového proudu.

•

Důležitým parametrem je Reynoldsovo číslo, jehož snižování je spojeno
s vymizením sekundárních maxim. Např. Martin (1977) uvádí monotónní
průběhy Nusseltova čísla, tj. průběhy bez sekundárních maxim:
- u proudu ze štěrbinové trysky při H/B = 4 pro Re ≤ 11500,
- u kruhového proudu při H/D = 2,5 pro Re ≤ 10000.

•

Dalším působícím mechanismem je periodické odtrhávání laminární mezní
vrstvy od obtékané stěny ve sledovaném místě, ke kterému může docházet
v důsledku interakce vírových struktur s mezní vrstvou, jak experimentálně
prokázali Didden a Ho (1985).

•

Dalším významným a komplikujícím vlivem je ohraničení či stísnění prostoru,
ke kterému dochází, jeli tryska součástí stěny (anglicky „confined jet
impingement“) – viz např. Garimella (2000), Meola a kol. (1996). Může pak
docházet k recirkulaci tekutiny právě do míst sekundárních maxim, jejichž výskyt
je tímto podporován, jak prokázal Garimella (2000). Jednou z příčin je posílení
mechanismu periodického odtrhávání laminární mezní vrstvy.

•

Výskyt sekundárních maxim je potlačován zvyšováním turbulence proudu
(Gardon a Akfirat, 1965), popř. zavedením pulzací do proudu (Garimella,
2000).

•

Pro doplnění dodejme, že pro malé vzdálenosti trysky od stěny mohou existovat
ještě další lokální maxima na průběhu Nusseltova čísla, jak experimentálně
prokázali již Korger a Křížek (1972) pro H/D < 4,5.

Další komplikací, která ztěžuje porovnání experimentálních výsledků jednotlivých
autorů, jsou rozdíly v použitém zařízení i experimentálních metodách. Např.
v nedávném článku autorů Trávníček a kol. (2012) bylo diskutováno sedm vlivů, které
ztěžují porovnání transportních součinitelů při jejich vyhodnocení různými autory.
Ovšem pravděpodobně největší komplikací je vzájemné působení všech uvedených
příčin.
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III. Stěnový proud
Tekutina odtéká pryč ze stagnační oblasti podél stěny. Začíná se vyvíjet stěnový proud.
Přechod ze stagnační oblasti je plynulý, tj. i stěnový proud začíná svojí přechodovou
oblastí. Dyban a Mazur (1982) vyhodnotili, že mohou nastat významné odlišnosti mezi
takto vytvořeným stěnovým proudem a běžným stěnovým proudem, který vzniká
vyfukováním tekutiny tryskou umístěnou tangenciálně podél stěny. Důvodem rozdílů je
vyšší intenzita turbulence, která je generovaná ve stagnační oblasti, a která pak přetrvává
ještě dlouho ve stěnovém proudu.
Použití impaktních proudů
Impaktní proudy dosahují velmi vysoké intenzity přestupu tepla na obtékané stěně,
přesněji řečeno, dosahují nejvyšších intenzit konvektivního přestupu tepla při proudění
jednofázové tekutiny. Vícefázové tekutiny popř. proudění s fázovou změnou mohou mít
přestup tepla ještě intenzivnější, ale takové případy nejsou předmětem této práce.
Vysoká intenzita přestupu tepla na obtékané stěně je jednou z hlavních příčin, proč
jsou impaktní proudy tak často používány v nejrůznějších průmyslových aplikacích jako
je sušení, ohřev a chlazení. Nejznámější oblasti použití jsou stručně představeny
v tabulce 2. Další dvě hlavní příčiny častého použití jsou možnost přizpůsobit soustavu
impaktních proudů konkrétnímu tvaru teplosměnné plochy a relativní cenová výhodnost
uspořádání.
TABULKA 2: Přehled hlavních oblastí použití impaktních proudů
______________________________________________________________________
Sušení
Papír a lepenka při výrobě i tisku
Textilie při výrobě i tisku (tkané i netkané, pleteniny)
Dýhy a překližky
Fotografické filmy
Keramika a porcelán
Natírané desky
Plechy a válcované produkty
Ohřev
Ohřev plamenem
Odmrazování letadel
Vyrovnávání teplot válců v papírenském průmyslu
Chlazení
Elektronika
Turbínové lopatky
Stěny spalovacích komor
Stěny pecí
Termonukleární reaktory
Výroba skleněných tabulí
Válcování plechů a fólií
Výroba elektroniky, např. LCD displejů
Testovací příklady pro numerické simulace (např. ověřování modelů turbulence)
______________________________________________________________________
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Pulzace proudového pole umožňují ještě další zvýšení hodnot transportních
součinitelů. Ovšem zvýšení není automaticky způsobeno jakýmikoliv pulzacemi, ale je
vždy velmi úzce spojeno s parametry konkrétní úlohy. Pokud nejsou parametry vhodně
zvolené, může být účinek pulzací malý nebo dokonce negativní – tzn. pulzace mohou
přestup tepla zhoršit, jak vysvětluje např. Herman (2000).
Velmi poučné příklady zhoršení přestupu tepla u impaktních proudů, v důsledku
pulzací proudu, publikovali Herwig a kol. (2004). Pulzace vytvářeli pasivním řízením
pomocí tří účelně navržených trysek: (a) kruhová tryska opatřená prstencovou
vestavbou, generující periodickou vírovou řadu (autoři ji nazývali „Karman jet nozzle“),
(b) tryska vybavená fluidickým oscilátorem, (c) kruhová tryska s nástavcem většího
průměru, generující na výstupu proud s precesním pohybem; aerodynamika precesního
proudu byla podrobněji zkoumána již dříve (např. Nathan a kol., 1998), nicméně
Herwig a kol. (2004) tyto práce překvapivě necitují. Třebaže autoři Herwig a kol.
(2004) velice usilovali o zlepšení přestupu tepla, jejich výsledky prokazují převážně
opačný efekt: v případech (b, c) došlo k výraznému snížení transportních součinitelů
o 20% až 50% oproti případu bez pulzací; mírné zvýšení o 10% až 15% autoři uvádějí
v případě (a). Ovšem takové závěry byly očividně zkreslené diskutabilním způsobem
porovnání, kdy impaktní proud s pulzacemi a referenční proud bez pulzací porovnávali
pro stejný průtok. Přitom až překvapivě opomenuli podstatnou skutečnost: vestavba
trysky přece zmenšuje průtočný průřez, a tedy zvyšuje rychlost, tlakovou ztrátu i výkon
potřebný k vytvoření proudu. Např. u trysky (a) s periodickou vírovou řadou byl průřez
zmenšen o 28%, tzn. rychlost byla v zúžení zvýšena o 39%. Není tedy divu,
že podstatné zvýšení rychlosti a tedy i zvýšení energie proudu poněkud zvýšilo i přestup
tepla na obtékané stěně.
Jelikož je zřejmé, že tento zajímavý problém prozatím není v dostupné literatuře
objasněn, věnuje se mu úloha č. 2 této práce v kapitole 3.2.
Jiný příklad možného pasivního řízení impaktního proudu zkoumali autoři Haneda
a kol. (1998), když umístili do jádra dvourozměrného impaktního proudu pružně
uložený válec. Periodická vírová řada za válcem jej dokázala rozkmitat. Důsledkem
aeroelastických interakcí a periodické vírové řady pak docházelo k vytvoření
pulzujícího impaktního proudu. V případě velmi malých vzdáleností stěny od trysky
(H/B = 3–5) bylo dosaženo lokální zvýšení přestupu tepla na stagnační linii proudu
až 20 %. Nutno ovšem uvést, že takový přístup je problematický především ze dvou
důvodů:
Haneda a kol. (1998) zvyšovali přestup tepla u konfigurace s velmi malou
vzdáleností trysky od stěny, H/B = 3–5. Jelikož optimální hodnoty činí H/B ~ 10
(např. Martin, 1977, nalezl optimální hodnotu 10,074), tak je zřejmé, že Haneda
a kol. (1998) vlastně zlepšovali funkci konfigurace, v prvním kroku velmi špatně
navržené. Jimi dosažené zlepšení proto není až tak velkým překvapením.
Poznamenejme na tomto místě, že úloha č. 2 v kapitole 3.2 je rovněž zaměřena na
intenzifikaci přestupu tepla, ovšem výchozí konfigurací bude optimální uspořádání
impaktního proudu. Cílem bude zvýšit pasivním řízením přestup tepla nad maximální
hodnoty dosažitelné optimálním uspořádáním bez řízení.
Druhý problematický důvod spočívá v tom, že Haneda a kol. (1998) umístěním válce
do mezery mezi stěnu a trysku vlastně tuto mezeru podstatně zmenšili. Taková
změna odporuje optimalizační přístupu (Martin, 1977). Je totiž známo, že umístěním
mechanických prvků se úloha mění – je možno sice dosáhnout určitého zvýšení
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přestupu tepla, ale efekt je vždy menší, než účinek optimálního uspořádání
impaktního proudu bez řízení pro nově zvolenou (zmenšenou) mezeru – Martin
(1977). Tři známé příklady takového zvýšení přestupu tepla umístěním
mechanických prvků do mezery mezi stěnu a trysku zkoumali např. Schlünder
a Gnielinski (1967), Korger (1974) a Ali Khan a kol. (1982). Schlünder a Gnielinski
(1967) použili drátěné kruhy přikládané na stěnu obtékanou kruhovým impaktním
proudem – to vše v koaxiálním uspořádání. Korger (1974) použil turbulizační síto
umístěné těsně u obtékané stěny (síto byl vlastně drátěný pás používaný v pásové
sušárně dýh). Umístěním děrované přepážky do blízkosti obtékané stěny dosáhli
zvýšení přestupu tepla autoři Ali Khan a kol. (1982).
Impaktní proudy z trysek s členitým průřezem, bistabilita a hystereze
Výše uvedený popis a schéma impaktního proudu na obr. 7 s jednoduchým rozdělením
na oblasti Ia, Ib a Ic se týkají základní geometrie kruhových a štěrbinových trysek.
Ovšem trysky mohou být tvarovány rozmanitě, a tak existují trysky se zvlněným,
členitým a lalokovitým okrajem, s křížovým příčným průřezem, či dokonce poeticky
nazývané trysky „rozetová“ a „tvarovaná podle sedmikrásky“ (v anglickém originále
„rosette nozzle“ a „daisy-shaped nozzle”). Jejich výhodou je podstatně větší omočený
obvod při stejné ploše průřezu. Proto mohou dosahovat větší intenzity směšování
s okolím, jak ukazují např. články autorů Huber a Viskanta (1994), Kumar a Kurian
(1995), Nastase a Meslem (2008), Nastase a kol. (2008), El Hassan a Meslem (2010),
Meslem a kol. (2011) a Kristiawan a kol. (2012).
Impaktní proudy z trysek s členitým průřezem mohou vykazovat bistabilitu
a hysterezi. Tyto badatelsky i aplikačně zajímavé efekty jsou známé z nejrůznějších
oblastí fyziky. Vyskytují se i v mechanice tekutin. Bistabilitou označujeme případ, kdy
okrajové podmínky nepostačují k jednoznačnému určení proudového pole. K tomu je
zapotřebí znát ještě historii nastavování parametrů. Hystereze označuje případ odezvy
na pozvolnou (kvazistacionární) změnu jednoho z parametrů, kdy odezva při zvyšování
hodnot zvoleného parametru je odlišná od odezvy při jeho snižování. V názorné
grafické interpretaci závislosti dvojice parametrů se hystereze projevuje jako tzv.
hysterezní smyčka. U impaktních proudů byla bistabilita a hystereze prokázána
ve dvourozměrném případě (Trávníček a Křížek, 1999; Trávníček a Maršík, 2003)
i v případě osově symetrickém (Kokoshima a kol., 1991; Trávníček a Tesař, 2013).
Přitom osově symetrický anulární impaktní proud je velmi perspektivní i z pohledu
sdílení tepla, neboť umožňuje dosahovat vyšších hodnot transportních součinitelů
na obtékané stěně (Tesař a Trávníček, 2005 a 2008). Bistabilita a hystereze jsou
zajímavé jevy, ovšem na jejich důkladnější popis zde není prostor. Nicméně, tyto jevy
jsou zde zmíněny, neboť se mohou dotýkat tématu této práce – je totiž známo
a opakovaně ověřeno, že nežádoucí výskyt bistability a hystereze může významně
komplikovat chování impaktního proudu a možnost jeho řízení. To bylo ukázáno např.
v práci autorů Trávníček a kol. (2003), kde hystereze a bistabilita musely být záměrně
potlačovány pasivním řízením proudu. Konkrétně, do blízkosti ústí trysky byl umístěn
spoiler, narušující okraj hlavního proudu a usnadňující jeho odklonění následným
řídícím zásahem (šlo o aktivní řízení hlavního anulárního proudu, který byl radiálním
řídícím proudem přepínán do druhého stavu).
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3. Experimentální řešení
Řešení dvou úloh je představeno v následujících kapitolách 3.1 a 3.2:
1. Vírová řada za ochlazovaným válcem
2. Impaktní proud řízený úplavy

3.1 Úloha č. 1: Vírová řada za ochlazovaným válcem
3.1.1 Použitá zařízení a metody
Experimenty byly prováděny ve dvou navazujících krocích:
- Horký proud vzduchu byl generován v laboratořích Ústavu termomechaniky AV ČR
v.v.i. pomocí zařízení, které je vyobrazeno na obr. 9 a popsáno v následujícím
textu. Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno s cílem prokázat vliv ochlazování
válce na chování úplavu především na základě vizualizačních experimentů.
- Druhá část experimentů sledovala rozšíření rozsahu zkoumaných parametrů
a nezávislé vyhodnocení Strouhalova a Reynoldsova čísla. Uvedené zařízení bylo
proto převezeno a instalováno do aerodynamického tunelu v National Taiwan
University. Tunel bylo k tomu účelu upraven a vybaven elektrickým ohřevem.
Experimenty byly zaměřeny na kvantifikaci jevů především pomocí bodového
měření rychlosti a frekvence metodami laserové dopplerovské anemometrie
a anemometrem se žhaveným drátkem.
Uspořádání experimentů v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Experimenty v ÚT AV ČR, v.v.i. byly zaměřeny především na vizualizaci úlohy, včetně
stroboskopického měření frekvence vírové řady. Navazují na předchozí dílčí výsledky,
které byly presentovány na konferencích (Trávníček a kol., 2002; Maršík a kol., 2008).
Obr. 9 znázorňuje zařízení, na kterém byly prováděny experimenty v ÚT AV
ČR, v.v.i.. Experimentální model válce byl vyroben z mosazné trubky o vnějším
průměru D = 1,96 mm a světlosti 1,49 mm. Byl umístěn vodorovně, napříč horkého
proudu vzduchu. Ochlazován byl protékající studenou vodou, přiváděnou přímo
z vodovodu. Její průtok byl seškrcen regulačním ventilem a měřen odměrným válcem.
Teplota chladící vody byla měřena rtuťovým teploměrem na přítoku do válce
i na výtoku. Při experimentech této práce byla 17,3 oC ± 0,5 oC. V případě umístění
zkoumaného válce do horkého proudu vzduchu docházelo k mírnému ohřevu chladící
vody, který byl vždy menší než 0,25 oC. Aby ohřev byl takto malý, bylo nutno nastavit
dostatečně vysoký průtok chladící vody: střední průtočná rychlost chladící vody
zkoumaným válcem byla z objemového průtoku vyhodnocena jako 8,4 m/s. Uvedené
nastavení umožnilo považovat okrajovou podmínku na stěně zkoumaného válce jako
konstantní teplotu stěny Tw = konst, s nepřesností vždy menší než 1 oC.
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Zařízení podle obr. 9 sestává z elektrické ohřívané desky (1) o výkonu
regulovatelném v rozsahu 150 W až 800 W, na kterou je umístěn hliníkový výměník
tepla (2), který vykonává zároveň funkci usměrňující voštiny. Dále pokračuje
uklidňovací komora (3) a tryska (4), která má stěny tvarovány podle Bernoulliovy
lemniskáty. Kontrakce trysky je 6,75 a její výstupní průřez je čtvercový o straně
B = 52 mm. Tryska je vyrobena z mosazného plechu a je opatřena izolací ze skleněných
vláken. Princip zařízení spočívá v generování laminárního proudu ohřátého vzduchu
(6), který stoupá v důsledku vztlakových sil vzhůru. Vzduch je přisáván z okolí (5).
Množství tohoto přisávání možno omezovat škrcením, tj. částečným zakrýváním otvorů
pro přisávání (5). Ohřátý vzduch stoupá zařízením přes výměník (2) a uklidňovací
komoru do trysky (4).
Ve výšce 10 mm až 15 mm nad výstupem z trysky je umístěn experimentální
model (7), kterým je výše popsaný kruhový válec. Jak bude uvedeno v dalším textu,
v některých případech zde byla umisťována dvojice geometricky stejných válců,
chlazených na různé teploty. Použitý souřadný systém x, y, z je na obr. 9 vyznačen
rovněž, přitom souřadnice z je kolmá k rovině obrazu.
Uvedeným způsobem je model válce umístěn v potenciálním jádru stoupajícího
horkého proudu vzduchu. Jelikož průřez na výstupu z trysky (4) je čtvercový o straně
B = 52 mm a délka obtékané části zkoumaného válce má přibližně stejnou velikost,
je štíhlost zkoumaného válce B/D = 26,5 a tzv. zablokování či ucpání měřicího prostoru
činí D/B ~ 3.8 %. Zařízení bylo umístěno doprostřed digestoře, mající přibližně
krychlový prostor se stranou 0,9 m. Přitom pouze stěna směrem k pozorovateli byla
otevřena.

Obr. 9. Schéma zařízení pro výzkum obtékání ochlazovaného válce horkým vzduchem:
(1) elektricky ohřívaná deska, (2) výměník tepla, (3) uklidňovací komora, (4) tryska,
(5) přisávaní vzduchu z okolí, (6) proud ohřátého vzduchu, (7) experimentální model
kruhového válce.
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Experimentální výzkum obtékání válce, při jeho umístění do jádra proudu, byl
ve světové literatuře již použit několikrát. Úplav za ohřívaným válcem takto zkoumali
např. Lecordier a kol. (1991, 1999 a 2000), Dumouchel a kol. (1998) a Yahagi (1998).
Jedno úskalí takových experimentů nutno zmínit. Experimenty s válcem umístěným
do jádra proudu byly běžně prováděny bez použití některé ze známých koncových
manipulačních metod. Jinak řečeno, poruchy na koncích válce nebyly zcela
eliminovány, a tak mohly způsobit přechod od nestabilního dvourozměrného úplavu
(paralelní vírové řady) do trojrozměrného úplavu (šikmé vírové řady). Jak bylo uvedeno
v kapitole 2.1.1, taková nestabilita se vyskytuje pro Reynoldsova čísla Re > 64 až 65,
viz např. Williamson (1989), König a kol. (1990), Wu a kol. (2012).
Teplotu a rychlost stoupajícího horkého proudu možno nastavovat vhodnou
kombinací výkonu topení a škrcením přisávání. Používaný rozsah teploty proudu byl
od 70 oC do 200 oC (tj. pro T* = Tw/T∞ = 0,85–0,61). Teplota proudu byla měřena
termočlánkem typu K s teflonovou izolací a průměrem vodičů 0,5 mm. Termočlánek
byl cejchován v olejové lázni a jeho přesnost byla vyhodnocena ± 0,3 K.
Experimenty byly provedeny v rozsahu rychlosti proudu od 0,7 m/s do 1,1 m/s.
Metoda vyhodnocení rychlosti z frekvence vírové řady bude popsána v dalším textu.
Vizualizace proudového pole byla prováděna metodou „kouřícího drátu“. Svazek
spletený ze tří tenkých odporových drátů, každý o průměru 0,1 mm, je napnut napříč
proudovým polem. Důvodem pro použití svazku tří drátů je výrazné zvětšení omočené
plochy (1,7× ve srovnání s jediným drátem stejného průřezu, jako mají všechny tři
současné dráty dohromady). Svazek je natřen vizualizační kapalinou, kterou byla v této
práci emulze parafínového oleje s benzínem a vazelínou. Následně je svazek ohříván
průchodem stejnosměrného elektrického proudu. V důsledku ohřevu dochází
k odpařování kapaliny. Páry vzápětí kondenzují v okolním vzduchu na drobné kapičky,
jejichž průměr bývá přibližně 1 µm (viz např. Mueller, 1989). Bílá mlha, unášená
proudícím vzduchem, je pak pozorována a fotografována na kontrastním černému
pozadí. K osvětlení je v této práci použit buď fotografický blesk nebo stroboskop.
Výsledkem vizualizace s fotografickým bleskem je okamžitý obraz proudového
pole v podobě emisních čar (jiným názvem průběžné čáry, anglicky streaklines).
Stroboskopický efekt (použit byl stroboskop Cole-Parmer 87002) umožňuje nalézt
frekvenci periodické vírové řady. Přesnost samotného stroboskopu činí ± 0,01 %
nastavené frekvence. Ovšem nepřesnost měření frekvence stroboskopickým efektem
nutno uvažovat větší, neboť je ovlivněna odchylkami skutečného procesu od ideálního
periodického děje. Tyto odchylky se projevují kolísavým pohybem pozorovaného
stroboskopického obrazu, který by měl být v ideálním případě zcela nehybný.
Nepřesnost určení frekvence vírové řady byla vyhodnocena z opakovaných měření.
Pro teploty T∞ < 150 oC (tj. T* > 0.69) byla menší než ± 1,5%. Pro vyšší teploty
než T∞ > 150 oC (tj. T* < 0.69) byla nepřesnost menší než ± 2%.
Uspořádání experimentů na Tchaj-wanu
V druhém kroku bylo zařízení podle obr. 9 převezeno a instalováno
do aerodynamického tunelu v National Taiwan University, Tchaj-wan. Zařízení sice
generuje použitelný laminární proud ohřátého vzduchu i bez ventilátoru, ovšem zvýšení
teploty proudu a jeho rychlosti jsou spolu svázané, neboť zvýšení příkonu elektrického
ohřevu zvyšuje teplotu i rychlost proudu. Pro možnost nezávislého nastavování obou
veličin bylo zařízení instalováno do aerodynamického tunelu.
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Jde o vertikální tunel otevřeného typu, proudění změřuje nahoru. Ve spodní části
v suterénu budovy je axiální ventilátor, nad ním v přízemí následuje difuzor,
usměrňující voština, soustava uklidňujících sít a tryska tunelu. Nad trysku tunelu byl
instalován elektrický tepelný výměník. Autor navrhoval úpravy pro rozšíření funkce
tunelu na provoz s horkým vzduchem. Rovněž se podílel na oživovacích a ověřovacích
experimentech při provozu s ohřevem. Parametry tunelu, jeho úpravy pro generování
horkého proudu i podrobnosti uvádění do provozu byly popsány v diplomové práci
(Tu, 2005), u které byl autor této práce konzultantem.
Vzduch je ohříván a proudí dále nahoru, kde je připojeno zařízení podle obr. 9
(bez elektricky ohřívané desky (1)), tzn. proudí hliníkovým výměníkem tepla (2), který
vykonává funkci usměrňující voštiny. Dále vzduch pokračuje uklidňovací komorou (3)
a tryskou (4). Proud ohřátého vzduchu (6) obtéká zkoumaný válec (7), který je
ochlazovaný protékající vodou. Ohřátý vzduch je pak odvětráván odtahovým potrubím
mimo laboratoř. Experimenty se zaměřily na kvantifikaci sledovaných jevů především
pomocí bodového rychlosti proudění a frekvence vírové řady.
Laserová dopplerovská anemometrie (anglicky Laser Doppler Anemometry, LDA,
viz např. Doebelin, 2004; Kopecký, 2008) byla použita pro měření rychlosti
nabíhajícího proudu. Systém TSI (60 mW Helium-Neon laser) byl použit v režimu
vyhodnocení dopředného rozptylu (anglicky forward-scattering mode). Optický měřicí
objem měl průměr 0,169mm a délku 1,97 mm. Vzhledem k malým rychlostem nebylo
zapotřebí dodávat do proudu žádné dodatečné částice. Systém a jeho uspořádání bylo
obdobné jako v dřívějších pracích autorů Wang a kol. (2000) a Wang a Trávníček
(2001).
Anemometr se žhaveným drátkem byl použit pro měření frekvence vírové řady.
K anemometru (Dantec, 56C17) v režimu konstantní teploty drátku (anglicky Constant
Temperature Anemometry, CTA) byl připojena jednodrátková sonda (TSI, 1210-T1.5),
umístěná v úplavu za válcem. Signál anemometru byl zpracováván spektrálním
analyzátorem (AD-3524) pro identifikaci a vyhodnocení dominantní frekvence
v úplavu. Stejné měření frekvence bylo použito např. v článku autorů Wang a kol.
(2000).
Teploty horkého vzduchu i chladící vody na vstupu do válce i na výstupu z něj byly
měřeny termočlánky typu J.
Metoda vyhodnocení rychlosti proudění z frekvence vírové řady
Izotermický případ
Závislost mezi Strouhalovým číslem a Reynoldsovým číslem je pro laminární úplav
v režimu Kármánovy vírové řady velmi přesně známa z literatury – viz např. rovnice
(2.9) pro případ Reeff = Re. Do této rovnice dosadíme definiční vztahy St = fD/U
a Re = UD/ν a provedeme substituci X = U 0,5. Úpravou získáme kvadratickou rovnici
X 2 + bX + c = 0,
kde b =

fD
E* ν
, c= , přičemž konstanty rovnice (2.9)
D*
D* D

E* = – 1,0160.
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(3.1.1)
jsou D* = 0,2660,
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Jelikož diskriminant této rovnice b2–4c je vždy kladný, rovnice má dvě různá
reálná řešení. Po dosazení substituce U = X 2 dává první řešení hledanou rychlost
proudění
U =

2
1 ⎛
2
⎞
⎜ -b + b - 4c ⎟ .
⎠
4 ⎝

(3.1.2)

Druhé řešení se znaménkem minus před odmocninou nemá význam, neboť
vyhodnocení pak vede na velmi malá Reynoldsova čísla Re < 20, kde neplatí výchozí
předpoklad odvození, tj. existence vírové řady a platnost rovnice (2.9).
Vyhodnocená rychlost proudění je funkcí frekvence vírové řady a teploty. Názorně
je to vidět po dosazení do výsledné rovnice, kdy obdržíme
⎡
1 ⎢ E*
U =
4 ⎢ D*
⎣

2

ν
⎛ E* ⎞ ν
⎛
+ ⎜
+ 4⎜
⎟
D
⎝ D* ⎠ D
⎝

2

⎤
f D ⎞⎥
D* ⎟⎠ ⎥ ,
⎦

(3.1.3)

kde frekvence je ve výsledku zahrnuta explicitně a vliv teploty se do něj promítá
prostřednictvím kinematické viskozity ν.

Neizotermický případ, ohřívaný válec obtékaný chladnějším vzduchem
Odvození používá koncept efektivní teploty a efektivního Reynoldsova čísla, díky
kterému je závislost mezi Strouhalovým číslem a efektivním Reynoldsovým číslem
velmi přesně známa, viz rovnice (2.9). Odvození závislosti U(f, T∞, Tw) možno provézt
obdobně, jako bylo ukázáno v izotermickém případě. Výsledek je formálně téměř
stejný:
U =

2
1 ⎛
⎞
2
-b
+
b
4
c
⎜ eff
⎟ ,
eff
4 ⎝
⎠

(3.1.4)

kde parametr beff zahrnuje vliv efektivní teploty prostřednictvím efektivní kinematické
viskozity νeff : beff =

νeff
.
D

E*
D*

Po dosazení obdržíme výslednou rychlost proudění v případě ohřívaného válce
(v následujícím odstavci pak bude platnost rozšířena i na případ válce ochlazovaného):

⎡
1 ⎢ E*
U =
4 ⎢ D*
⎣

2

2
⎤
⎛ E * ⎞ νeff
⎛ f D ⎞⎥
+ ⎜
+ 4⎜
⎟
⎟ .
D
⎝ D* ⎠ D
⎝ D* ⎠ ⎥
⎦

νeff

(3.1.5)
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Neizotermický případ, ochlazovaný válec obtékaný horkým vzduchem
Předpoklady i odvození jsou stejné jako pro předchozí případ ohřívaného válce.
Výsledkem je rovněž rovnice (3.1.5), vyhodnocující rychlost proudění z frekvence
vírové řady a teplot Tw a T∞ prostřednictvím efektivní kinematické viskozity νeff.
Principiální úskalí spočívá v tom, že prozatím ještě nebylo prokázáno, zda koncept
efektivní teploty a efektivního Reynoldsova čísla – tj. rovnice (2.8 a 2.9) – platí
i v případě ochlazovaného válce.
Platnost bude prokázána v další části této práce přímým měřením rychlosti
proudění a frekvence vírové řady.

3.1.2 Diskuse výsledků
Jelikož zařízení podle obr. 9 bylo navrženo a vyrobeno právě pro experimenty
s ochlazovaným válcem v proudu horkého vzduchu, nejprve bylo nutno ověřit správnost
funkce a použitelnost pro měření. Rovnoměrnost teploty proudu byla vyhodnocena
traverzováním termočlánku napříč proudem. Obr. 10 ukazuje příklady dvou teplotních
profilů, naměřeného v místech 10 mm nad ústím trysky – tedy v místech, kde byl poté
umisťován zkoumaný válec. Měření bylo provedeno pro teplotu v jádře proudu 89 °C
a 193 °C. Jak ukazuje obr. 10, teplota napříč proudem je přibližně konstantní ve většině
průřezu: např. ve střední části od z/B = –1/3 do +1/3 je odchylka teploty menší než 4 K,
tj. menší než 1 %. Výjimkou jsou směšovací vrstvy na okrajích, kde se projevuje snížení
teploty přisáváním vzduchu z okolí o teplotě laboratoře.
Vizualizace ukázala, že proudění v jádře proudu je laminární a použitelné pro
experimenty s obtékáním válce. Rychlost proudu pro uvedené dva teplotní profily byla
vyhodnocena metodou vyhodnocení rychlosti z frekvence vírové řady. Byla 0,70 m/s
a 1,1 m/s, jak je vyznačeno v obr. 10.

Obr. 10. Příklady dvou teplotních profilů, naměřených v místech 10 mm nad ústím
trysky.
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Vizualizační experimenty
První typ experimentů demonstruje vliv ochlazování válce na chování vírové řady
pomocí porovnání úplavů za dvěma geometricky shodnými válci, umístěnými vedle
sebe do stejného horkého proudu. Jediný parametr, který se mění v průběhu
experimentu, je teplota levého válce.
•

Obr. 11(a) ukazuje výchozí ustálený stav, kdy jsou oba válce obtékány horkým
proudem o teplotě T∞ =145 °C. Válce jsou znázorněny na spodní straně obrázku
o souřadnici x = 0, jejich osová rozteč je 30,5 mm. Sledované proudové pole
je isotermické, žádné chlazení není použito, teploty válců jsou proto stejné jako
teplota proudu (T* = 1). Úplavy za oběma válci jsou v režimu stacionárního
laminárního úplavu, tj. Re < Rec, jak demonstrují zviditelněné emisní čáry.

•

Následovalo přivedení chladící vody do levého válce. Po uplynutí přechodového
děje byl dosažen nový ustálený stav, který je zviditelněn na obr. 11(b). Oba válce
jsou obtékány nezměněným proudem horkého vzduchu o teplotě 145 °C. Obtékání
pravého válce se nezměnilo a je stále isotermické, T* = 1. Ovšem levý válec je nyní
ochlazován na teplotu Tw = 17 °C, tj. T* = 0,69. Zatímco úplav za pravým válcem
zůstává stále v režimu stacionárního laminární úplavu, za ochlazovaným levým
válcem úplav přešel do režimu periodické vírové řady, kdy Reeff>Rec, jak velmi
zřetelně ukazují zviditelněné emisní čáry.

•

Nakonec byl uzavřen průtok chladící vody do levého válce. Po uplynutí
přechodového děje, včetně odpaření vody z vnitřku válce a jeho profouknutí
tlakovým vzduchem, je znovu dosažen ustálený stav. Ten odpovídá výchozímu
stavu na obr. 11(a). Vírová řada vymizela, oba úplavy jsou v režimu stacionárního
laminárního úplavu. Žádný hysterezní efekt mezi jednotlivými kroky nebyl
v průběhu tohoto experimentu identifikován.

(a)

(b)

x=0

Obr. 11. Vizualizace úplavů za dvojicí válců v horkém proudu o teplotě T∞ = 145 oC;
(a) Isotermický případ, (b) chlazení levého válce (T* = 0,69) úplav destabilizuje.
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Experiment byl třikrát opakován, vždy se stejným výsledkem. Rovněž byl
proveden obdobný experiment s chlazením válce pravého, aby byl eliminován vliv
možných odchylek geometrie. Tyto experimenty prokazují, že ochlazování válce
destabilizuje úplav a způsobuje přechod od režimu laminárního stacionárního úplavu
k periodickému úplavu.
Druhý typ experimentů odhaluje vliv ochlazovaní válce na frekvenci vírové řady.
K tomu byl do horkého proudu vzduchu umístěn pouze jeden válec. Jediný parametr,
který se měnil v průběhu experimentu, byla teplota tohoto válce.
•

Obr. 12(a) ukazuje výchozí ustálený stav. Válec je vyznačen na spodní straně
obrázku na souřadnici x = 0. Válec je obtékán horkým proudem o teplotě
T∞ =144,5 °C. Sledované proudové pole je isotermické, žádné chlazení není použito
(T* = 1). Úplav je v režimu periodické vírové řady. Stroboskopem byla
vyhodnocena frekvence vírové řady f = 63,1 Hz.

•

Následovalo přivedení chladící vody do válce. Po uplynutí přechodového děje byl
dosažen nový ustálený stav při obtékání ochlazovaného válce (T* = 0,70), který
je zviditelněn na obr. 12(b). Z porovnání obr. 12(a, b) je patrné, že vzdálenost vírů
je poněkud menší v případě chlazeného válce na obr. 12(b). Jelikož rychlost horkého
proudu je stejná v obou případech, obr. 12(b) demonstruje zvýšení frekvence vírové
řady důsledkem ochlazení válce. Stroboskopem bylo vyhodnoceno zvýšení
frekvence vírové řady z hodnoty f = 63,1 Hz na f = 67,1 Hz.

Obr. 12. Vizualizace úplavu za válcem v horkém proudu o teplotě T∞ = 144,5 oC,
Re = 61; (a) isotermický případ T* = 1,00, (b) válec je chlazen, T* = 0,70, Reeff = 71.
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•

Nakonec byl průtok chladící vody do válce opět uzavřen. Po uplynutí přechodového
děje (včetně odpaření vody z vnitřku válce a jeho profouknutí tlakovým vzduchem)
byl dosažen ustálený stav, který odpovídal stavu výchozímu na obr. 12(a). Ani nyní
nebyl identifikován žádný hysterezní efekt.

Uvedený experiment byl třikrát opakován. Výsledky byly přibližně stejné,
tj. spadaly do výše uvedeného rozsahu nepřesností při určení frekvence vírové řady
pomocí stroboskopu ± 1.5%. Uvedený experiment tak prokazuje, že ochlazování
válce způsobuje zvýšení frekvence vírové řady.
Závislost mezi Strouhalovým a Reynoldsovým číslem pro neizotermické případy
Vizualizační experimenty se stroboskopickým měřením frekvence byly provedeny
pro tři zvolené teploty horkého proudu T∞ = 88,6°C, 144,5°C a 193,0°C. Při každé
teplotě byl sledován jednak (a) izotermický případ bez chlazení, jednak (b) případ
chlazeného válce při Tw =17,3oC ± 0.5oC. V následující tabulce 3 jsou uvedeny
naměřené frekvence i výsledky vyhodnocení rychlosti proudění podle výše uvedené
metody a rovnice (3.1.5). Dále jsou zde uvedeny výsledky přepočtu na bezrozměrné
parametry T*, Reeff, Re a St, přičemž kinematická viskozita vzduchu ν byla
vyhodnocována pro teplotu nabíhajícího proudu T∞ a efektivní kinematická viskozita
vzduchu νeff byla vyhodnocována z efektivní teploty Teff, určené vztahem (2.8).
TABULKA 3: Parametry experimentů s ochlazovaným válcem
Experiment

T∞

U

C

Hz

m/s

1(a), izotermický

88,6

49,2

0,71

1,00

61,4

61,4

0,136

1(b), chlazený válec

88,6

50,4

0,70

0,80

66,9

60,5

0,142

2(a), izotermický

144,5

63,1

0,91

1,00

61,1

61,1

0,136

2(b), chlazený válec

144,5

67,1

0,90

0,70

71,1

60,7

0,146

3(a), izotermický

193,0

73,6

1,07

1,00

59,4

59,4

0,134

3(b), chlazený válec

193,0

78,6

1,06

0,62

71,3

58,5

0,146

o

T*

Reeff

f

Re

=Tw /T∞ =UD/νeff =UD/ν

St
=fD/U

Jak ukazují výsledky z tabulky 3, při všech třech teplotách proudu způsobilo
ochlazování válce zvýšení frekvence vírové řady. Grafická interpretace těchto výsledků
je provedena v následujících obr. 13 až 16.
Obr. 13 ukazuje závislost St(Reeff). Jak známo, tato závislost je popsána vztahem
(2.9) autorů Wang a kol. (2000), jehož platnost byla prozatím potvrzena pro
izotermický případ i pro případy ohřívaného válce. Pro názornost je do stejného grafu
vynesen rovněž průběh St(Re) podle rovnice (2.5) autorů Williamson a Brown (1998) –
jde o průběh platný pouze pro izotermický případ, kdy Reeff = Re. Jak je z obr. 13
zřejmé, odchylka mezi oběma průběhy je zanedbatelně malá (v kapitole 2.1 bylo
uvedeno, že je menší než 0,23%).
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Obr. 13. Závislost St(Reeff) s vynesením experimentálních hodnot z tabulky 3.
V obr. 13 jsou vyznačeny hodnoty uvedené v tabulce 3. Tyto experimentální body
leží na křivce zobrazující vztah (2.9), neboť tato rovnice byla použita pro vyhodnocení
rychlosti.
Pro znázornění teplotních účinků možno transformovat závislost St(Reeff) do tvaru
St (Re, T*). Pro ten účel uvažujeme závislost kinematické viskozity vzduchu na teplotě
ve tvaru ν ~ T 1,7774 (Goldstein a Cho, 1995). Z definičních vztahů pro Re a Reeff pak
vyplývá následující závislost pro jejich poměr
Re/Reeff = νeff/ν∞ = (Teff/T∞)1,7774.

(3.1.6)

Po dosazení do rovnice (2.8) možno odvodit Reynoldsovo číslo Re jako funkci
Reeff a T* ve tvaru
Re = Reeff (0,72 + 0,28 T* )1,7774.

(3.1.7)

Konečně, po dosazení do rovnice (2.9) obdržíme závislost

St = 0,2660 −

1,0160
Re

( 0,72 + 0,28T *)0,8887

(3.1.8)

Tato rovnice je hledanou závislostí St (Re, T*), kde teplotní poměr T* vystupuje
jako parametr. Obr. 14 ukazuje tři křivky, které byly vykresleny podle rovnice (3.1.8)
pro experimentálně použité teplotní poměry T* = 0,62, 0,70 a 0,80. Do stejného grafu
jsou vyneseny rovněž výsledky z tabulky 3. Názorně je nyní vidět teplotní efekt
při ochlazování válce, kdy dochází ke zvyšování frekvence vírové řady, tj. ke zvyšování
hodnot Strouhalova čísla.
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Obr. 14. Detail závislosti St(Re, T*) v rozsahu Re = 55 až 75.

Obr. 15. Závislost St(Re, T*) v rozsahu celého režimu laminárního periodického úplavu.
Čárkovaným obdélníkem je vyznačena oblast, která je detailněji vykreslena na obr. 14.

Z obr. 14 je patrný mírný pokles Reynoldsova čísla, ke kterému docházelo
při ochlazování, který je v grafu vidět jako o mírný odklon čárkovaných spojnic
experimentálních bodů od svislice. To může být způsobeno nepřesnostmi měření
a nastavení, popř. též vlivem rozdílů v odporu izotermického a neizotermické úplavu
(tzv. vlivem zablokování či ucpání úplavem, anglicky „wake blockage”). Uvedené vlivy
možno na tomto místě zanedbat, neboť pokles Re činí maximálně 1,6 %,
tzn. je srovnatelný s výše uvedenou nepřesností při vyhodnocení frekvence.
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Obr. 14 představuje detailní zobrazení závislosti St (Re, T*) ve velice malém
rozsahu Re = 55 až 75. Následující obr. 15 vykresluje tuto závislost v rozsahu celého
režimu laminárního periodického úplavu, v rozsahu teplotního poměru T* = 0,6 až 1,80;
čárkovaným obdélníkem je zde vyznačena poměrně malá oblast, detailněji vykreslená
již v obr. 14.
Přímé experimentální potvrzení výsledků bylo provedeno po přemístění zařízení
podle obr. 9 do aerodynamického tunelu v National Taiwan University, Tchaj-wan.
Měření rychlosti bylo provedeno pomocí LDA, měření frekvence úplavu pomocí CTA,
obdobně jako v dřívějších experimentech s ohřívaným válcem (Wang a kol., 2000;
Wang a Trávníček, 2001). Naměřené hodnoty byly uvedeny v diplomové práci
(Tu, 2005), u které byl autor této práce konzultantem.
•
•
•

Obr. 16 ukazuje experimentální hodnoty následujících tří souborů:
Výše uvedená data z tabulky 3 pro ochlazovaný válec.
Výsledky měření pro ochlazovaný válec (Tu, 2005).
Výsledky měření pro ohřívaný válec (Wang a kol., 2000).

Všechny experimentální hodnoty velmi dobře potvrzují platnost rovnice (3.1.8), jak je
zřejmé z obr. 16. Přesněji řečeno:
•

Tato práce prokazuje, že k popisu chování úplavu za ochlazovaným válcem možno
využít koncept efektivní teploty a efektivního Reynoldsova čísla, tj. rovnice (2.8
a 2.9), v rozsahu T* = 0,67 až 1,00. Rozdíly mezi hodnotami Strouhalova čísla podle
rovnice (2.9) a hodnotami naměřenými pro ochlazovaný válec jsou přijatelně malé:
vyhodnocení ukázalo relativní rozdíly vždy menší než ± 0,8 % a směrodatnou
odchylku pouhých 0,35 %.

Obr. 16 Závislost St(Re, T*) s vynesením experimentálních hodnot.
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•

Platnost konceptu efektivní teploty a efektivního Reynoldsova čísla pro ohřívaný
válec v rozsahu T* = 1,00 až 1,80 je ukázána rovněž (ale to již bylo známo dříve, viz
Wang a kol., 2000).

Příčina uvedených jevů spočívá v teplotní závislosti kinematické viskozity vzduchu
na teplotě, ν ~ T1,7774 (Goldstein a Cho, 1995), kdy ohřev zvyšuje viskozitu v mezní
vrstvě, ale ochlazování naopak snižuje. Tato platí obecně pro jakýkoliv zředěný plyn,
jak bylo teoreticky odvozeno autory Fedorchenko a kol. (2007).
V případě obtékání válce vodou nebo jinou kapalinou je vliv teploty kvalitativně
opačný, tzn. ohřev válce obtékaného kapalinou má destabilizující účinek a jeho
ochlazování má účinek stabilizující. Ovšem kvantifikace tohoto jevu, např. v podobě
konceptu efektivní teploty pro vodu nebo jinou kapalinu, prozatím není dokončena
a leží mimo oblast této práce, třebaže mnoho údajů je již známo z dostupné literatury –
viz např. Vít a kol. (2007), Fedorchenko a kol. (2011).
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3.2 Úloha č. 2: Impaktní proud řízený úplavy
3.2.1 Použité zařízení a metoda sublimace naftalenu
Schéma uspořádání je nakresleno na obr. 17. Zařízení používá radiální ventilátor
s elektromotorem o jmenovitém výkonu 2 kW, přičemž otáčky možno regulovat
frekvenčním měničem. Vzduch proudí potrubím přes měřicí clonu, kterou je měřeno
jeho průtočné množství Q. Vzduch je dále přiváděn do uklidňovací komory (1) tvaru
svislého válce o průměru 1 m a výšce 1 m. Vzduch v této komoře prochází směrem dolů
soustavou uklidňovacích sít, usměrňovací voštinou, dalším sítem až nakonec proudí
štěrbinovou tryskou (2) do měřicího prostoru. V této práci byla nastavena šířka trysky
B = 10,0 mm. Hloubka měřicího prostoru W = 130 mm je vymezena dvěma
průhlednými koncovými stěnami (3), které vymezují sledovanou oblast v rozsahu
od x = –200 mm do x = +200 mm. Proud (4), vytékající z trysky, má dvourozměrný
charakter se štíhlostí W/B = 13.
Tato práce se zaměřuje na impaktní proud s pasivním řízením. K tomu účelu bylo
možno na ústí trysky, napříč vytékajícího proudu, upevnit soustavu kruhových
válců (6). Bylo to celkem 6 válců (n = 6), každý o průměru D = 2,0 mm, umístěných
s roztečí os 20 mm – viz obr. 17 (b). Zmenšení průřezu těmito řídícími válci činí
BN = nD/W = 9,2%.
B

Obr. 17. Schéma uspořádání impaktního proudu s úplavy, (a) nárys, (b) bokorys:
(1) uklidňovací komora, (2) štěrbinová tryska, (3) koncové stěny, (4) proud
vzduchu, (5) obtékaná stěna s naftalenovým vzorkem, (6) řídící válce.
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Popsané uspořádání umožňuje generovat dva impaktní proudy:
• Referenční proud, tj. dvourozměrný proud z trysky bez umístění řídících válců.
Střední rychlost na výtoku z trysky je vyhodnocována z průtoku Q, měřeného clonou:
UN = Q/(BW). Reynoldsovo číslo proudu je definováno jako Re = UN B/ν.
• Proud s úplavy, kdy proud vytéká z trysky se soustavou řídících válců. Jde o případ
pasivního řízení proudu. Střední rychlost na výtoku z trysky, opět měřená clonou, činí
UN = Q/[BW(1-BN)]. Reynoldsovo číslo proudu je definováno opět jako Re = UN B/ν,
Reynoldsovo číslo obtékání řídících válců je ReD = UND/ν.
B

Proud vzduchu (4) dopadá na obtékanou stěnu (5) se zapuštěným naftalenovým
vzorkem o ploše X × Y = 300 mm × 100 mm. Vzdálenost stěny od trysky byla v této
práci nastavena H = 10,0 B. Tato vzdálenost odpovídá optimální vzdálenosti pro
referenční proud, z hlediska dosažení maximálního přestupu tepla na stěně – viz Martin,
1977. Rozsah Reynoldsových čísel byl Re = 13300–20400 a ReD = 2700–4100.
Změření základních údajů rychlostní pole bylo provedeno pneumometrickými
metodami, kdy lokální rychlost proudu byla vyhodnocena z rozdílu celkového
a statického tlaku. Používána byla válcová tříotvorové sonda o průměru 2,3 mm. Tlaky
byly měřeny elektronickými tlakoměry Greisinger GMH 3156, vybavenými
piezoodporovými převodníky relativního tlaku GMSD 2,5 MR s rozsahem –199,9Pa až
250 Pa a rozlišením 0,1 Pa. Přesnost tlakoměru činí ±0,25 Pa, přesnost převodníků
±0,5 Pa (vliv hystereze a nelinearity) a ± 2,5 Pa (vliv rozdílů teploty). Stejným
tlakoměrem a převodníkem byl měřen tlakový spád na zkoumané trysce, označovaný
Δp.
Teploty vzduchu i naftalenového povrchu byly měřeny termistory (Ahlborn, Therm
2280-3), přičemž jeden termistor byl zalitý pod povrch naftalenu. Kromě toho, teplota
naftalenového povrchu byla měřena také bezkontaktně infrateploměrem (Ahlborn,
AMiR 7811-50B).
Experimenty byly prováděny v uzavřené kabině o rozměrech 1,3 m × 0,8 m ×
1,8 m, která je opatřena odvětráním, vyvedeným mimo budovu. Důvodem bylo použití
metody sublimace naftalenu pro určení transportních součinitelů na obtékané stěně.
Podrobnosti této metody jsou uvedeny v následujícím textu.
Metoda sublimace naftalenu
Těžiště experimentů spočívá v určení transportních součinitelů na stěně, obtékané
vzduchem. Pro tento účel existuje několik metod, jak uvádí např. Doebelin (2004).
Jednou z nich je metoda sublimace naftalenu, pomocí které je možno vyhodnotit
rozložení lokálních hodnot součinitelů přenosu hmoty. Metoda je poměrně ojedinělá
v ČR i ve střední Evropě. Určitou výjimkou bylo vyhodnocení středních hodnot
transportních součinitelů na TU Brno (Janotková a Pavelek, 1986; nicméně lokální
hodnoty tenkrát vyhodnocovány nebyly).
Historii metody experimentálního zkoumání přenosu hmoty pomocí sublimace
pevné látky do proudícího vzduchu možno hledat již koncem třicátých let a v letech
čtyřicátých, jak uvádí např. Spalding (1963). K praktickému používání metody došlo
v širší míře až v letech šedesátých (Sogin, 1958). Počátky používání této metody
v České republice spadají do téměř stejné doby – Korger a Křížek (1964 a 1966).
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Princip metody
Zabýváme se případem obtékání naftalenového povrchu vzduchem, kdy hnací silou
hmotnostního toku par, sublimujících z povrchu a odváděných do okolí, je gradient
jejich koncentrace p /(Rn T), kde p je parciální tlak naftalenových par, Rn měrná plynová
konstanta naftalenu a T je teplota. Velikost hustoty hmotnostního toku par je dána
rozdílem koncentrací při povrchu (kde předpokládáme stav nasycených par) a v okolí –
Spalding (1963), Bird a kol. (1960), Šesták a Rieger (1993):
⎛ p
pe ⎞
nn = hm ⎜ sat −
⎟,
⎝ Rn Tw Rn Te ⎠

(3.2.1)

kde nn je hustota hmotnostního toku par mezi povrchem o teplotě Tw a okolím o teplotě
Te, hm je součinitel přenosu hmoty vztažený na rozdíl koncentrací naftalenu, psat je
parciální tlak nasycených par naftalenu při povrchu a pe je parciální tlak par naftalenu
v okolí.
Uvedená rovnice je definičním vztahem zavádějícím součinitel přenosu hmoty hm.
Jelikož se zabýváme případem, kdy v přiváděném vzduchu nejsou žádné naftalenové
páry, tj. pe = 0, odpadá druhý člen v závorce.
Realizace experimentu předpokládá nalezení spolehlivého řešení několika dílčích úloh:
A. Návrh a realizace experimentálního modelu a okrajových podmínek.
B. Látkové vlastnosti naftalenu.
C. Výroba naftalenového vzorku.
D. Vyhodnocení množství odsublimovaného naftalenu.
E. Bezrozměrné vyjádření součinitele přenosu hmoty, analogie mezi přestupem tepla
a přenosem hmoty.
F. Validace metody, vyhodnocení jejího omezení a nejistoty výsledku.
A. Návrh a realizace experimentálního modelu a okrajových podmínek
Experimentální model má část povrchu vyrobenu z naftalenu. Z této části dochází
k sublimaci naftalenových par do proudícího vzduchu.
Okrajové podmínky proudového pole odpovídají sledované úloze. Na rozdíl od
variability okrajových podmínek proudového pole, teplotní okrajové podmínky jsou
jednoznačně svázané s metodou. Konkrétně vzato, sublimace probíhá jako adiabatický
proces, při kterém je veškeré teplo, nutné ke změně skupenství, odebíráno proudícímu
vzduchu. Sublimace tedy poněkud snižuje teplotu naftalenového povrchu i teplotu
vzduchu v mezní vrstvě. Tento rozdíl činil maximálně 0,2 K ve všech experimentech,
popisovaných v této práci. Z pohledu proudového pole je to hodnota tak malá, že ji
zanedbáváme a proudové pole považujeme za přibližně izotermické. Ovšem z pohledu
sublimace naftalenu je i toto malé podchlazení nezanedbatelné, neboť snižuje tlak
nasycených par naftalenu na povrchu naftalenu až o 2 % (Goldstein a Cho, 1995).
Proti uvedenému malému ochlazování povrchu sublimací působí naopak
aerodynamický ohřev, způsobený zabržděním dopadajícího proudu (anglicky „recovery
effect“). Zabrždění vzduchu se projevuje ohřátím o teplotní rozdíl 0,5γU2/cp, kde U je
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rychlost zabržděného proudu a součinitel γ (anglicky „recovery factor“) nabývá hodnot
menších než 1; např. hodnota 0,84 platí pro laminární mezní vrstvu vzduchu (Goldstein
a Cho, 1995). Jak bude uvedeno v následujícím textu, v části F: Validace metody,
vyhodnocení jejího omezení a nejistoty výsledku, tento efekt omezuje použití metody
pro větší rychlosti proudu, neboť zvýšení teploty aerodynamickým ohřevem při rychlosti
proudu např. 20 m/s činí už téměř 0,2 K.
B. Látkové vlastnosti naftalenu
Naftalen je aromatický uhlovodík, jeho vzorec je C10H8. Jeho molekulová váha a měrná
plynová konstanta jsou 128,17 – (Lide, 1990; Goldstein a Cho, 1995)
a Rn = 64,87 J/(kg K) – (Lide, 1990).
Užívaný pravopis slova „naftalen“ předepisují Pravidla českého pravopisu z roku
1993, která připouští výslovnost [-en] i [-én]. Kromě toho je možné užívat též tvar
„naftalín“. Jako zajímavost uveďme, že uvedené tvary se délkou samohlásek liší
od dřívějšího vydání pravidel z roku 1983, kde bylo uváděno: „naftalén“ s jedinou
možnou výslovností [-én] a „naftalin“ i „naftalín“, opět s jedinou možnou výslovností
[-ín].
Látkové vlastnosti naftalenu, jak uvádějí Goldstein a Cho (1995):
Hustota naftalenu: ρn = 1175,0 kg/m3.
Tlak nasycených par naftalenu: Goldstein a Cho (1995) uvádějí řadu možných
vztahů, asi nejpoužívanější z nich je aproximace empirickou rovnicí podle Ambrose
a kol. (1975):

log psat =

1 ⎡ a0
⎤
+ a1 x + a2 (2 x 2 − 1) + a3 (4 x 3 − 3 x) ⎥ ,
⎢
TW ⎣ 2
⎦

(3.2.2)

kde TW je teplota naftalenového povrchu v Kelvinech, x je teplotní parametr
x = (2 Tw-574)/114, a0 až a3 jsou konstanty: a0 = 301,6247, a1 = 791,4937, a2 = -8,2536
a a3 = 0,4043.
Součinitel difúze naftalenových par do vzduchu je popsán následující závislostí
na teplotě a tlaku:
1,93

⎛ T ⎞
DC = 0, 0681 ⎜
⎟
⎝ 298,16 ⎠

⎛ 1, 013 ⋅105 ⎞ −4
⎜
⎟ 10
p
⎝
⎠

(3.2.3)

Tento součinitel nezávisí na vlhkosti vzduchu, jak uvádí např. Goldstein a Cho
(1995).
Schmidtovo číslo sublimace naftalenových par do okolního vzduchu závisí
na teplotě:
⎛ T ⎞
Sc = 2, 28 ⎜
⎟
⎝ 298,16 ⎠
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Pro obvyklou teplotu experimentů 22 °C až 28 °C vychází hodnota Schmidtova
čísla 2,284 až 2,277, tj. přibližně 2,28.
Kinematická viskozita vzduchu je vyhodnocována rovněž ze závislostí na teplotě
a tlaku. Goldstein a Cho (1995) uvádějí následující vztah, který pochází od autorů
Ambrose a kol. (1975):
1,7773

⎛ T ⎞
ν = 0,1556 ⎜
⎟
⎝ 298,16 ⎠

⎛ 1, 013 ⋅105
⎜
p
⎝

⎞ −4
⎟ 10
⎠

(3.2.5)

Hustota vzduchu je vyhodnocována pomocí stavové rovnice ideálního plynu
ρ = p/rT, přičemž r je měrná plynová konstanta suchého vzduchu, která má velikost
r = 287,10 J/(kg K) při teplotě 0°C a tlaku 105 Pa. V experimentech popisovaných v této
práci byl výpočet hustoty zpřesněn uvažováním vlhkosti vzduchu v laboratoři. Vlhkost
se promítá do stavové rovnice mírným zvýšením měrné plynové konstanty a tedy
snížením hustoty vzduchu. Např. měrná vlhkost 0,0055 g/kg zvyšuje měrnou plynovou
konstantu na hodnotu 288 J/(kg K) a snižuje hustotu vzduchu o přibližně 0,4 %.
C. Výroba naftalenového vzorku se provádí odléváním roztaveného naftalenu do
ocelové kokily. Pro zajištění dostatečné tuhosti a pomalého chladnutí na teplotu
místnosti je kokila poměrně robustní, kdy tloušťka stěn činí 5 mm. Pracovní povrch
kokily je kvalitně vyleštěn; před odléváním je zbaven nečistot a odmaštěn
perchloretylenem. Rozměr aktivní plochy naftalenu je X × Y, kde X = 300 mm
a Y = 100 mm, viz obr. 17.
Teplota tavení naftalenu se v literatuře uvádí 78,2°C (Lide, 1990) až 80,2°C
(Goldstein a Cho, 1995; Perry, 1984). Teplotu odlévání nutno volit dostatečně vysokou.
Pro dosažení co nejlepší homogenity výsledného naftalenového odlitku a zajištění jeho
malé pórovitostí, Goldstein a Cho (1995) doporučují nechat naftalen krátce přejít varem
a krátce potom odlévat. Teplotu varu uvádějí 217,993 °C.
D. Vyhodnocení množství odsublimovaného naftalenu
Uvažujeme stacionární děj, přičemž „doba expozice“ Δt je čas, po který probíhá
sublimace z naftalenového povrchu do proudícího vzduchu. Množství odsublimovaného
naftalenu možno vyhodnotit buď vážením nebo měřením úbytku naftalenové vrstvy.
V prvém případě můžeme vyhodnotit pouze střední hustotu hmotnostního toku
naftalenu:

[ nn ]ΔA =

Δm
,
ΔA Δ t

(3.2.6)

kde [ nn ]ΔA je střední hustota hmotnostního toku naftalenu, odsublimovaného z povrchu
o velikosti ΔA během času Δt a Δm je hmotnost odsublimovaného naftalenu. Úpravou
možno získat střední hodnotu součinitele přenosu hmoty na ploše ΔA:

[ hm ]ΔA =

Rn T W
Δm .
p sat Δt ΔA

(3.2.7)
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Je-li množství odsublimovaného naftalenu vyhodnocováno měřením lokálního
úbytku naftalenové vrstvy, je možno získat lokální hodnoty ve sledovaném místě:
nn =

ρ n Δz
Δt

,

(3.2.8)

kde nn je hustota hmotnostního toku naftalenových par ve sledovaném místě,
ρn je hustota naftalenu a Δz je tloušťka odsublimované vrstvy ve stejném místě.
Úpravou pak možno získat lokální hodnotu součinitele přenosu hmoty:

hm =

ρ n Rn TW

Δz

psat Δt

(3.2.9)

Kromě uvedeného lokálního součinitele přenosu hmoty se často používá jeho
střední hodnota (střední vzhledem k ploše A, na které dochází k přenosu hmoty):

hm =

1
A

∫∫h

m

dA

(3.2.10)

A

Základní dva případy jsou dvourozměrné a rotačně symetrické proudové pole.
Ve dvourozměrném případě, např. pro impaktní proud ze štěrbinové trysky, platí

hm,Lx

1
=
Lx

Lx / 2

∫

− Lx / 2

hm ( x)dx ,

(3.2.11)

kde Lx je integrační úsek; např. pro soustavu impaktních proudů je to rozteč
štěrbinových trysek.
Pro rotačně symetrické proudové pole, např. pro impaktní proud z kruhové trysky,
platí

hm,R

2
= 2
R

R

∫rh

m

(r ) dr ,

(3.2.12)

0

kde R je poloměr kruhu integrace.
Měření množství odsublimovaného naftalenu je možno provádět buď vážením,
nebo měřením úbytku tloušťky naftalenové vrstvy.
a) Vážení naftalenu. Následující postup používali ve své práci Korger a Křížek (1964
a 1966):
• Naftalenový vzorek byl složen z hranolků, které byly jednotlivě zváženy.
• Složený vzorek byl umístěn do měřicího prostoru, kde byl podroben expozici. Doba
expozice byla obvykle v rozsahu Δt = (15 až 180) min.
• Vzorek byl opět rozebrán na jednotlivé hranolky, a ty byly znovu jednotlivě
zváženy. Rozdíl hmotnosti hranolku před expozicí a po ní je hmotnost naftalenu Δm,
odsublimovaného z povrchu hranolku o velikosti plochy ΔA . Z těchto hodnot lze
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výše uvedeným způsobem podle rovnice (3.2.7) vyjádřit střední hodnotu součinitele
přenosu hmoty [ hm ]ΔA . Jelikož hranolky byly dostatečně malé (např.
10 mm × 10 mm × 100 mm), bylo možno získané střední hodnoty (střední na úseku
10 mm) považovat za blízké lokálním hodnotám.
b) Měření úbytku tloušťky naftalenové vrstvy:
• Kovová kokila s vyrobeným naftalenovým vzorkem je otevřena. Vzorek zalitý
v části kokily je umístěn na měřicí stůl vybavený traverzorem. Snímači polohy
(TOMES, ČR) je změřen reliéf naftalenového povrchu. Hodnoty jsou digitalizovány
pomocí patřičně vybaveného počítače (měřicí karta National Instruments
a programové prostředí Labview). Obvyklý krok vzorkování je 0,1 mm,
zaznamenává se průměr z 10 hodnot.
• Vzorek v kokile je přemístěn do měřicího prostoru, kde je podroben expozici. Doba
expozice je obvykle v rozsahu Δt = 20 min až 600 min.
• Vzorek v kokile je znovu přemístěn na měřicí stůl, kde je podruhé změřen reliéf
naftalenového povrchu. Absolutní rozdíl výšky reliéfu před expozicí a po ní
je průběh tloušťky odsublimované vrstvy Δz. Z tohoto průběhu možno výše
uvedeným způsobem podle rovnice (3.2.9) vyjádřit průběh součinitele přenosu
hmoty na obtékané ploše hm.
E. Bezrozměrné vyjádření součinitele přenosu hmoty,
analogie mezi přestupem tepla a přenosem hmoty
Bezrozměrným vyjádřením součinitele přenosu hmoty je Sherwoodovo číslo definované
vztahem Sh = hmL/Dn, kde L je charakteristický rozměr a Dn je součinitel difúze
naftalenových par do vzduchu.
Sherwoodovo číslo Sh má lokální charakter, neboť je vyhodnoceno z lokálního
součinitele přenosu hmoty hm. Kromě toho se často používá jeho střední hodnota
(střední vzhledem k ploše A, na které dochází k přenosu hmoty): Sh = hm L / Dn .
Konvektivní přestup tepla popisuje následující vztah* zavádějící součinitel přestupu
tepla h:
q = h(Tw - Te),

(3.2.13)

kde q je hustota tepelného toku. Bezrozměrným vyjádřením lokálního součinitele
přestupu tepla je Nusseltovo číslo, definované vztahem Nu = hL/k, kde k je tepelná
vodivost proudící tekutiny. Pro případ středních hodnot součinitele přestupu tepla h
(střední vzhledem k ploše přestupu A) zavádíme střední hodnoty Nusseltova čísla,
Nu = h L / k .

*

V mnohých učebnicích je uvedená rovnice (3.2.13) označována jako tzv. „Newtonův
ochlazovací zákon“, třebaže Isaac Newton (1642–1727) tento vztah nezavedl,
ba dokonce ani nepoužil pojem tepelný tok. Mnohem blíže těmto pojmům byl až o sto
let později J.B.J. Fourier (1768–1830), když zavedl koncept „external conductivity“.
Označení „Newtonův zákon ochlazování“ pravděpodobně poprvé použil Fourierův
agilní rival J.C.E. Péclet (1793–1857).
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Pro případ malých koncentrací a malé hustoty hmotnostních toků má analogie mezi
přestupem tepla a přenosem hmoty následující tvar (Bird a kol., 1960; Šesták a Rieger,
1993):
Nu/(RemPrn ) = Sh/(RemScn ) ,

(3.2.14)

kde Sc je Schmidtovo číslo Sc = ν/Dn, Pr je Prandtlovo číslo Pr = ν ρ cP /k a m, n jsou
exponenty, závisející na parametrech konkrétní úlohy, m = 0,5–0,8 a n = 0,33–0,4;
např. v práci autorů Trávníček a kol. (2003) bylo použito m = 0,7 a n = 0,4. Látkové
vlastnosti proudícího vzduchu jsou následující: ν je kinematická viskozita, ρ je hustota
a cP je měrná tepelná kapacita při stálém tlaku. Ve sledovaném případě sublimace
naftalenových par do okolního vzduchu se jedná o tzv. částečnou analogii, kdy
Sc/Pr ≠ 1.
Bezrozměrný vztah popisující analogii mezi přestupem tepla a přenosem hmoty
možno upravit do následujícího tvaru, vyjadřujícího poměr součinitele přestupu tepla
a součinitele přenosu hmoty jako funkci látkových vlastností proudící tekutiny:
h /hm = (k/Dn)(Pr/Sc)n = cP ρ (Sc/Pr)1–n = (cP ρ)n (k/ Dn)1–n .

(3.2.15)

Bezrozměrný popis přenosu hmoty a přestupu tepla představují kriteriální rovnice:

Sh = f( L *1, L *2 , ... , L *N ) Re m Sc n

(3.2.16)

Nu = f( L *1, L *2 , ... , L *N ) Re m Pr n

(3.2.17)

kde L1*, L2*, ... , LN* jsou bezrozměrné parametry, definující geometrii a zadání
okrajových podmínek.
F. Validace metody, vyhodnocení jejího omezení a nejistoty výsledku
Validace metody byla provedena porovnáním výsledků s experimenty založenými
na odlišném principu, jako bylo např. měření hmotnostního toku odpařované kapaliny
nebo měření tepelného toku při sdílení tepla. Porovnání prokázala spolehlivost
naftalenové metody – viz např. Dyban a Mazur (1982), Koopman a Sparrow (1976).
V nedávné době byla spolehlivost metody prokázána a její výsledky porovnány též
s jinými nezávislými výsledky v článku zaměřeném na impaktní proud a možnosti jeho
aktivního řízení (Trávníček a kol., 2012).
Hlavní omezení metody je v možnosti používat ji pouze pro určení časově
středních hodnot součinitele přenosu hmoty. Obvyklé doby experimentů jsou 20 min
až 120 min, výjimečně pro velmi malé intenzity přenosu hmoty při laminárním proudění
až 600 min. Přitom maximální tloušťka odsublimované vrstvy bývá od 0,03 mm
do 0,1 mm.
Přirozená sublimace naftalenu probíhá v průběhu přípravy experimentu, tj. během
veškerých manipulací s naftalenovou deskou. Tento vliv je nutno minimalizovat
relativně krátkou manipulační dobou vzhledem k době expozice.
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Jak bylo uvedeno výše v textu, v části A: Návrh a realizace experimentálního
modelu a okrajových podmínek, proudové pole je přibližně izotermické, ovšem přesněji
vzato se teplota povrchu naftalenu může mírně odlišovat od teploty proudícímu
vzduchu. Sublimace způsobuje mírné ochlazení povrchu (až o 0,2 K). Oproti tomu,
aerodynamický ohřev při zabrždění vzduchu na povrchu naopak způsobuje ohřátí
(anglicky „recovery effect“). Pokud jsou rychlosti proudu menší než 10 m/s,
je aerodynamický ohřev naftalenového povrchu menší než 0,05 K, tedy prakticky
zanedbatelný. Při rychlosti proudu 20 m/s způsobuje aerodynamický ohřev zvýšení
teploty téměř 0,2 K. Pro vyšší rychlosti je přehřátí ještě významnější, např. pro rychlost
30 m/s činí téměř 0,4 K. Třebaže se oba teplotní vlivy zčásti kompenzují, bývá vždy
vhodné měřit teplotu naftalenového povrchu a nespoléhat se pouze na měření teploty
vzduchu v mezní vrstvě. Měření teploty naftalenu se provádělo jednak termistorem,
zalitým pod povrch naftalenu, jednak bezkontaktně infrateploměrem.
Z hlediska uvedených teplotních vlivů je použití metody poměrně bezproblémové
pouze do rychlostí proudu přibližně 20 m/s až 30 m/s. Při vyšších rychlostech totiž
nelze zanedbat lokální rozdíly v přehřívání povrchu. Rozdíly teplot povrchu řádově
0,1 K by zatížily výsledky experimentů dodatečnou chybou (řádově 1%), jak vyplývá
z velké citlivosti tlaku nasycených naftalenových par na změnu teploty. U vysokých
rychlostí by se navíc mohly projevovat efekty mechanické eroze. Z těchto důvodů je
velmi neobvyklý výzkum soustavy kruhových impaktních proudů autorů Christ a kol.
(1977), neboť jejich rychlosti proudů byly až 140 m/s!
Nejistoty měření
Průběh součinitele přenosu hmoty na obtékané stěně je výsledkem nepřímého měření,
neboť výsledné hodnoty vyhodnocujeme ze vztahu (3.2.9). Neurčitost výsledku tedy
závisí na přesnosti určení veličin ρn, Tw, Δz, psat a Δt, tzn. na přesnosti měření
jednotlivých veličin a na přesnosti vyhodnocení látkových vlastností. Vyhodnocení
těchto veličin je uvedeno v následující tabulce 4 pro uvedené stavové parametry.
TABULKA 4: Přehled parametrů pro vyhodnocení nejistoty měření hm a Sh pomocí
metody sublimace naftalenu pro teplotu, tlak a měrnou vlhkost vzduchu: 25 °C,
98 066,5 Pa (tj. 735,56 torr) a 0,0055 g/kg (tj. ρ = 1,142 kg/m3, ν = 1,607 10-5 m2/s
a Sc = 2,280). Nejistoty jednotlivých veličin jsou uvedeny jako pravděpodobné chyby
s intervalem spolehlivosti 95%.
Proměnná veličina

ρn (kg/m3)
Tw (K)
Δz (mm) pro stagn. bod
Δt (s)
psat (Pa)
L (mm)
Dn (m2/s)

Hodnota
xj

Chyba
absolutní
2σxj

Chyba
relativní
2σxj/ xj
(%)

1175

13

1,1

298,15
0,10
1200
11,22
10,0
7,049 10-6

0,20
0.0034
15
0,42
0,1
3,6 10-7

0,07
3,4
1,3
3,77
1,0
5,1
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Podle „zákona přenosu chyb“ (Kline a McClintock, 1953; Meloun a Militký, 2004)
je střední kvadratická chyba (výběrová směrodatná odchylka) výsledné hodnoty
součinitele přenosu hmoty sestavena ze středních chyb všech přímo měřených veličin xj.
Relativní střední kvadratická chyba výsledku činí

σ hm / hm =

5

2

∑ (σ xj / xj ) ,

(3.2.18)

j=1

kde σhm je střední kvadratická chyba výsledku a σxj jsou střední kvadratické chyby
jednotlivých veličin xj, uvedené v tabulce (neurčitost 3,77 % pro psat uvádí Goldstein
a Cho, 1995). Po dosazení vychází relativní střední kvadratická chyba výsledku
σhm /hm = 2,7 %. Nejistotu výsledku možno vyjádřit pomocí pravděpodobné chyby,
která pro pravděpodobnost 95 % (1:20) činí dvojnásobek střední kvadratické chyby.
Výsledky měření součinitele přenosu hmoty jsou tedy zatíženy pravděpodobnou chybou
6 % (zaokrouhleno nahoru) v intervalu spolehlivosti 95 %.
Obdobně byla vyhodnocena nejistota Sherwoodova čísla Sh = hmL/Dn. Příspěvky
neurčitosti veličin L a Dn jsou uvedeny v tabulce 4 (neurčitost 5,1 % pro Dn uvádí
Goldstein a Cho, 1995). Zákon přenosu chyb (3.2.18) dává relativní střední kvadratickou
chybu výsledku 3,7 %. Výsledné Sherwoodovo číslo je tedy zatíženo pravděpodobnou
chybou 8 % (zaokrouhleno nahoru) v intervalu spolehlivosti 95 %.

3.2.2 Diskuse výsledků
Obr. 18 ukazuje rychlostní profily naměřené v rovině III ve směru souřadnice y
(souřadný systém a označení rovin je znázorněno v obr. 17). Měřeny byly dva případy
impaktních proudů:
• Profil naměřený pro referenční proud je plochý a demonstruje přijatelnou
dvourozměrnost proudu. Pouze na okrajích oblasti (y/W = ±0,5) se projevuje vliv
ohraničení a formování mezních vrstev na koncových stěnách.

Obr. 18. Průběh rychlosti napříč proudem, měřený v rovině III pro Re = 18400
(referenční proud) a Re = 18400, ReD= 3800 (proud s úplavy).
B
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• Proud řízený úplavy vykazuje periodický charakter profilu podél souřadnice y, kdy
poklesy rychlosti jsou způsobeny úplavy za řídícími válci (tj. v rovině II).
Koherentní a turbulentní složky rychlosti proudění v této práci vyhodnocovány
nebyly, neboť experimenty byly zaměřeny především na sdílení tepla a hmoty na
obtékané stěně. Ovšem ze znalosti chování proudů a úplavů možno předpokládat výskyt
dominantních frekvencí v proudovém poli, generovaných jednak smykovou vrstvou
proudu (Re = 13300–20400), jednak úplavem za řídícími válci v režimu přechodu
do turbulence ve smykové vrstvě (ReD = 2700–4100). Podle popisu v kapitolách 2.1
a 2.2, tyto dominantní frekvence existují v proudu při rozsahu Strouhalova čísla 0,2 až
0,5, v úplavu pak bude odpovídající hodnota Strouhalova čísla přibližně 0,21. Po
dosazení do definičních vztahů pro Strouhalova čísla vychází rozsah dominantních
frekvencí proudu 640 Hz až 1,6 kHz, v úplavu pak 3,2 kHz až 8,2 kHz.
Obr. 19 je výsledkem měření transportních součinitelů pro referenční impaktní
proud. Naměřený průběh byl přepočten s využitím analogie mezi přestupem tepla
a přenosem hmoty do tvaru Nu/Prn = Sh/Scn s exponentem n = 0,4. Jelikož jde o případ
dostatečně velké vzdálenosti stěny trysky (jinak řečeno, stěna není v dosahu
potenciálního jádra proudu), ve stagnačním bodě existuje lokální maximum Nusseltova
čísla. Hodnoty monotónně klesají v podobě průběhu „zvonovitého“ tvaru směrem
od stagnačního bodu do stran. Naměřený průběh tedy kvalitativně odpovídá očekávání
a poznatkům popisovaným v kapitole 2.2.
Validace metody: Podstatné pro řešenou úlohu bude kvantitativní porovnání
naměřených hodnot pro tento konkrétní případ. K tomu účelu se zaměříme na hodnotu
naměřenou ve stagnačním bodě, kterou porovnáme s třemi dostupnými výsledky
ze známých korelačních rovnic autorů Korger a Křížek (1966), Gardon a Akfirat (1966)
a Kumada a Mabuchi (1970). Pro účely porovnávání je nutno rovnici autorů Korger
a Křížek (1966) převézt do následujícího bezrozměrného tvaru (původní tvar byl
vztahem rozměrovým, platným pro jinou definici Re i pro poněkud jiné aproximace
látkových vlastností naftalenu); po úpravě obdržíme hodnotu Sherwoodova čísla ve
stagnačním bodě Sh0:
Sh0 = 0,679 (H/B)–0,66 Re0,66 Sc1/3,

(3.2.19)

s platností v rozsahu H/B = 8,5–40 a Re = 6400–38000.
Sh/Sc 0,4 = Nu/Pr 0,4

y = 0, Re = 18500

100
H/B = 10,0

50
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Obr. 19. Průběh přestupu tepla a přenosu hmoty na stěně obtékané referenčním proudem.
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TABULKA 5: Porovnání přestupu tepla a přenosu hmoty ve stagnačním bodě
referenčního impaktního proudu pro H/B = 10 a Re = 18500.
Experimentální metoda

Sh0/Sc0,4 = Nu0/Pr0,4

rovnice (3.2.19),
Korger a Křížek (1966)

sublimace naftalenu

92,1

Gardon a Akfirat (1966)

Gardonovo čidlo (snímač tepelného
toku, viz Doebelin, 2004)

98,4

Kumada a Mabuchi (1970) sublimace naftalenu

104,6

Experiment, obr. 19

96,7

sublimace naftalenu

Tabulka 5 uvádí hodnoty Sh0, po přepočtu do poměru Sh0/Sc0,4 = Nu0/Pr0,4, pro
parametry experimentu podle obr. 19, tj. H/B = 10, Re = 18500. Rozdíly mezi
hodnotami plynoucími z literatury a výsledky provedeného experimentu jsou v rozsahu
od – 5 % do + 8 %. Tento rozptyl je přijatelně malý, tj. není větší než pravděpodobná
chyba vyhodnocení Sherwoodova čísla (8 % v intervalu spolehlivosti 95 %, jak bylo
popisováno výše). Možno tedy přistoupit k vlastní úloze impaktního proudu, řízeného
úplavy.
Obr. 20 znázorňuje průběh transportních součinitelů na stěně, obtékané impaktním
proudem řízeným úplavy. Vynášeny jsou opět bezrozměrné hodnoty ve tvaru
Sh/Sc0,4 = Nu/Pr0,4. Největší hodnoty byly dosaženy opět na stagnační přímce x = 0.
Periodický charakter naměřených hodnot podél souřadnice y kvalitativně odpovídá výše
uvedenému periodickému charakteru rychlostního profilu (obr. 18). Přitom k poklesu
hodnot Nusseltova čísla dochází v místech poklesu rychlosti, tj. v úplavech válců

Obr. 20. Rozložení lokálních hodnot přestupu tepla a přenosu hmoty na stěně, obtékané
impaktním proudem s úplavy; Re = 20 000.
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v rovině II. Detailnější vyobrazení je předvedeno na obr. 21, kde jsou průběhy hodnot
Sh/Sc0,4 = Nu/Pr0,4 vyneseny podél stagnační přímky (rovina III, x/B = 0) a ve čtyřech
paralelních rovinách x/B = 1, 2, 3 a 4. Výsledky potvrzují periodický charakter
naměřených hodnot podél souřadnice y. Kromě toho, obr. 21 ukazuje, že v místech
úplavů v rovině II zřejmě průběhy nemají jednoduché lokální minimum (sedlo), jak by
se dalo očekávat podle obr. 20 s velmi hrubým krokem ve směru souřadnice y, ale
zřejmě zde existuje další lokální maximum, indikující srážku protiběžných stěnových
proudů a jejich odtržení od stěny. Jde o případ separačního bodu označovaný jako tzv.
„obrácený stagnační bod“ (anglicky „reverse stagnation point”) – viz např. Maki
a Yabe, (1989a a 1989b).
Průběh hodnot Sh/Sc0,4 = Nu/Pr0,4 budeme porovnávat s hodnotami referenčního
impaktního proudu. Je ovšem netriviální otázkou, jaké nastavení referenčního případu
zvolit. Tři základní možnosti, neboli tři základní metody porovnání jsou následující:
A. Porovnání pro stejný hmotnostní průtok Qρ,
B. porovnání pro stejný příkon neboli stejný součin objemového průtoku
a tlakového spádu na trysce QΔp,
C. porovnání pro stejnou střední rychlost na výstupním průřezu trysky UN.
Metoda A je velmi často používaná – viz např. Herwig a kol. (2004), Huang a ElGenk (1998). Někdy bývá interpretována jako porovnání pro stejná Reynoldsova čísla
(za předpokladu stejného průřezu). Ovšem často se stává, že metoda A dává příliš
optimistické závěry. Pokud totiž pasivní řízení podstatně zvýší odpor (tedy tlakovou
ztrátu Δp), tak není divu, že může způsobit i zvýšení přestupu tepla. Tak tomu bylo
např. v experimentech autorů Herwig a kol. (2004) a Huang a El-Genk (1998).
Metoda B je v této práci považována za nejlépe odpovídající charakteru úlohy, kdy
jde o intenzifikaci transportních jevů bez dalších nároků na zvyšování výkonu.

Obr. 21. Průběh lokálních hodnot přestupu tepla a přenosu hmoty na stěně, podél
stagnační přímky (v rovině III) a v dalších paralelních rovinách – proud s úplavy
pro Re = 19400.
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Pro porovnání bylo provedeno vyhodnocení podle všech tří metod A, B i C. Přitom
uvažujeme přestup tepla na stagnační přímce impaktního proudu řízeného úplavy pro
zvolenou hodnotu Re = 20000. Pro účel porovnání byly naměřené hodnoty z obr. 21
(Re = 19400) korigovány v souladu s rovnicí (3.2.19), tj. podle úměrnosti Nu0 ~ Re0,66.
Velikost korekce byla +2 %, neboť (20000/19400)0,66 = 1,020.
Obdobným postupem nutno korigovat hodnoty referenčního impaktního proudu
z obr. 19 (Re = 18500, obr. 19), přitom velikost korekce činí 1,000, 1,037 a 1,066
pro metodu porovnání A, B a C. Výsledky jsou vykresleny do grafu na obr. 22. Průběh
pro impaktní proud s úplavy má periodický charakter, kdy maximální hodnoty
odpovídají místům mezi úplavy (rovina I) a minimální hodnoty (přesněji řečeno
hodnoty v „obráceném stagnačním bodě“) jsou v místech úplavů v rovině II.
Intenzifikace oproti hodnotám referenčních impaktních proudů A, B a C zde není
patrná. Pro přesnější kvantifikaci jsou střední hodnoty podél stagnační přímky (roviny
III) uvedeny v tabulce 6. Porovnání ukazuje, že intenzifikace na stagnační přímce
je téměř zanedbatelná: metoda B dává dokonce zhoršení –1%; nejvíc optimistická
metoda A dává +3%, metoda C naopak –4%. Tabulka 6 ukazuje pro názornost, jak
se lišily příkony QΔp metod A a C. Pouze metoda B porovnává případy o stejném
příkonu řízeného a referenčního proudu 24,6 W.
TABULKA 6:
Porovnání středních hodnot sdílení tepla a přenosu hmoty na stagnační přímce.
Metoda
Sh0/Sc0.4
porovnání
Re
QΔp =Nu0/Pr0.4 Zisk řízení
(W)
(%)
Impaktní proud, řízený úplavy
--20000
24,6
99
--Referenční impaktní proud
A
18500
20,8
97
+3
Referenční impaktní proud
B
19600
24,6
100
–1
Referenční impaktní proud
C
20400
27,8
103
–4

Obr. 22. Průběh lokálních hodnot přestupu tepla a přenosu hmoty na stěně, podél
stagnační přímky (v rovině III) – porovnání proudu s úplavy a referenčních proudů,
podle metody porovnání A, B, C. Parametry jsou uvedeny v tabulce 6.
72

3.2 Úloha č. 2: Impaktní proud řízený úplavy

Obr. 23 ukazuje průběhy hodnot Sh/Sc0,4 = Nu/Pr0,4, naměřené pro impaktní proud
řízený úplavy v rovinách I a II (viz obr. 17), s výše uvedenou korekcí +2% pro přepočet
na Re = 20000. Dále je v obr. 23 vynesena střední hodnota těchto dvou průběhů (I a II).
Konečně je zde též vynesen průběh pro referenční impaktní proud při Re = 19600 –
tj. při porovnání metodou B. V souladu s obr. 22 je zřejmé, že hodnoty středního
průběhu (I a II) na stagnační přímce (x = 0) a referenční hodnoty jsou téměř stejné.
Ovšem střední průběh proudu s úplavy (I a II) je v centrální oblasti plnější než
průběh referenční. Tak je možno nalézt hledanou intenzifikaci v místech x/B = 2,6–2,8,
která zde činí přibližně 13 % oproti referenčnímu průběhu. To je vyznačeno na obr. 23.
Pro aplikační účely mají velký význam střední hodnoty transportních součinitelů.
Proto byly naměřené průběhy z obr. 23 integrovány, v souladu s rovnicemi (3.2.10
a 3.2.11):

Sh Lx

B
=
Lx Y Dn

Y /2

∫

−Y / 2

Lx / 2

∫

− Lx / 2

hm ( x, y )dxdy ,

(3.2.20)

kde Y je integrační úsek ve směru souřadnice y (tj. rozměr aktivní plochy naftalenu
v tomto směru, Y = 100 mm, viz obr. 17) a Lx je integrační úsek ve směru souřadnice x.
Obr. 24 ukazuje porovnání výsledku s referenčním impaktním proudem. Největšího
zisku bylo dosaženo pro rozsah integrace (Lx/2)/B = 3,1–3,6. Tento zisk činí přibližně
8 %, jak je vyznačeno v obr. 24. „Optimistická“ metoda porovnání A dává pro stejný
případ dokonce zisk 12%.
Nutno podtrhnout skutečnost, že intenzifikace bylo dosaženo, přestože
východiskem bylo optimální uspořádání referenčního impaktního proudu. V případě
jiných parametrů referenčního proudu, než optimálních, je dosažení intenzifikace vždy
podstatně snazší. Východiskem jsou totiž menší hodnoty transportních součinitelů.
To může mít význam v případech konkrétních aplikačních úloh impaktního chlazení,
např. ve stísněném uspořádání při chlazení elektroniky.
Sh/Sc 0,4 = Nu/Pr 0,4

H/B = 10,0
ZISK 13 %

100

50
proud s úplavy, I
proud s úplavy, II
proud s úplavy, střední (I a II)
referenční proud

0
-10

-5

0

5

10

x/B

Obr. 23. Průběh lokálních hodnot přestupu tepla a přenosu hmoty na stěně, v rovinách
I a II – porovnání proudu s úplavy a referenčního proudu, podle metody porovnání B.
Parametry jsou uvedeny v tabulce 6.
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Kromě toho byla názorně předvedena skutečnost, která bývá často u podobných
úloh opomíjena: metodě porovnání nutno věnovat dostatečnou pozornost. Porovnání
pro stejný příkon, neboli stejný součin objemového průtoku a tlakového spádu na
trysce, odpovídá nejlépe charakteru úlohy.
Možno konstatovat, že relativně jednoduchými experimentálními metodami, které
pracující s časově středními hodnotami rychlosti proudění i tepelného toku, bylo
dosaženo formulovaného cíle: parametry optimálního uspořádání byly ještě zlepšeny
použitím pasivním řízení proudového pole.
Zároveň nutno připustit, že pro další pokračování úlohy by bylo zapotřebí použít
podstatně dokonalejších experimentálních metod, umožňujících prohloubení znalostí
o dynamice proudového i teplotního pole (např. systém Time-Resolved PIV). Tato pole
jsou značně komplikovaná v prostoru i v čase. Jde o komplexní úlohu mající několik
základních délkových měřítek (B, D, H), a přesněji vzato též hloubku W. Navíc,
v jednom proudovém poli se kombinují koherentní i turbulentní složky pulzací, včetně
přechodu laminárního úplavu do turbulence ve smykové vrstvě.

Obr. 24. Střední hodnoty přestupu tepla a přenosu hmoty na stěně – porovnání
proudu s úplavy a referenčních proudů, podle metody porovnání B. Parametry jsou
uvedeny v tabulce 6.
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Cíle této práce byly formulovány ve třech hlavních bodech, které byly splněny:
1. Úloha č. 1: vírová řada za ochlazovaným válcem
Experimentálně byla prokázána platnost hypotézy o tom, že ochlazování válce,
obtékaného vzduchem v režimu laminárního úplavu, destabilizuje úplav.
(a) Experimentální model byl navržen, vyroben a uveden do provozu. Vzduch
je elektricky ohříván a usměrňován na zkoumaný válec. Ochlazovaní válce
zajišťuje průtok vody jeho vnitřkem. Experimenty byly provedeny ve dvou
navazujících krocích:
 První část experimentů byla provedena se samostatně fungujícím modelem
v laboratořích Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.. Tyto experimenty byly
zaměřeny především na vizualizaci úlohy, včetně stroboskopického měření
frekvence vírové řady.
 Druhá část experimentů sledovala rozšíření rozsahu zkoumaných parametrů
a nezávislé vyhodnocení Strouhalova a Reynoldsova čísla. Proto byl uvedený
model převezen a instalován do aerodynamického tunelu na Tchaj-wanu
(National Taiwan University), který byl pro tento účel upraven a vybaven
elektrickým ohřevem.
(b) Byly provedeny vizualizační experimenty demonstrující teplotní efekt
ochlazovaného válce obtékaného vzduchem v režimu laminárního úplavu.
Ochlazování způsobuje destabilizaci úplavu. Přechod od stacionárního úplavu
k periodickému byl demonstrován při umístění dvou stejných válců do stejného
proudu. Ochlazování jednoho válce způsobuje tento přechod. V režimu
periodického úplavu pak bylo stroboskopicky vyhodnoceno zvýšení frekvence
v důsledku ochlazování.
(c) Byla vyhodnocena závislost Strouhalova čísla na Reynoldsově čísle, zahrnující
vliv ochlazování, kdy parametrem závislosti je teplotní poměr (rovnice 3.1.8
a obr. 14–16):
St = 0,2660 −

1,0160
Re

( 0,72 + 0,28T *)0,8887

(4.1)

Experimentálně byla potvrzena platnost pro ochlazovaný válec v rozsahu
T* = 0,62 až 1,00 a Re = 60 až 100. Stejná rovnice platí i pro laminární
periodický úplav za ohřívaným válcem, jak je známo z dostupné literatury.
(d) Analýza výsledků prokázala možnost použít koncept efektivní teploty pro případ
vírové řady za ochlazovaným válcem. Zobecněná závislost Strouhalova čísla na
efektivním Reynoldsově čísle má tvar následujícího vztahu (viz též rovnice 2.9):

St = 0, 2660 − 1, 0160 / Reeff

(4.2)
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Doposud uváděný rozsah platnosti byl T* = 1,00 až 1,8. Nyní je tento rozsah
rozšířen i do oblasti ochlazování válce T* = 0,62 až 1,00, tzn. výsledný rozsah
platnosti činí T* = 0,62 až 1,8.
2. Úloha č. 2: impaktní proud řízený úplavy
Experimentálně byla prokázána možnost intenzifikace přestupu tepla na stěně
obtékané impaktním proudem pomocí pasivního řízení, konkrétně zavedením úplavů
do jádra proudu.
(a) Experimentální model byl navržen, vyroben a uveden do provozu. Jde
o štěrbinovou trysku upravenou tak, že do ní lze instalovat řadu příčných válců.
Měření proudového pole válcovou sondou potvrdilo žádoucí charakter proudu,
kdy se podél hloubky měřicího prostoru střídá neovlivněný proud s úplavy. Tyto
úplavy dosahují až ke stěně, na kterou impaktní proud dopadá.
(b) Metodou sublimace naftalenu bylo vyhodnoceno rozložení lokálních hodnot
součinitelů přenosu hmoty na obtékané stěně. Referenční měření bylo
provedeno pro případ běžného impaktního proudu. Pomocí analogie mezi
přestupem tepla a přenosem hmoty byly výsledky přepočteny na lokální hodnoty
Nusseltova čísla.
(c) Byly navrženy a diskutovány tři metody porovnání výsledků různých variant
uspořádání. Jako nejlépe vystihující charakter úlohy je použito porovnání pro
stejný příkon, neboli stejný součin objemového průtoku a tlakového spádu
na trysce (na rozdíl od mnohdy používaných metod preferujících např. stejné
průtoky, stejná Reynoldsova čísla, nebo stejné výtokové rychlosti proudů).
(d) Analýza výsledků prokázala intenzifikaci přestupu tepla. Oproti referenčnímu
případu bylo dosaženo zvýšení lokálních hodnot Nusseltova čísla o 13 %
a zvýšení středních (integrálních) hodnot Nusseltova čísla o 8 %.
3. Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia byli zapojováni
do výzkumného procesu ve sledované oblasti. Příkladem je diplomová práce
zkoumající vírovou řadu za ochlazovaným válcem, kdy měření byla provedena
na modelu převezeném z Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. na Tchaj-wan
(Tu, 2005). Vybrané hodnoty jsou vyznačeny v grafu na obr. 16.
V průběhu řešení jednotlivých úloh byl vybudován výzkumný tým: Laboratoř
sdílení tepla a hmoty (oddělení Termodynamika, Ústav termomechaniky AV ČR,
v.v.i.). Mladí pracovníci a studenti byli úspěšně zapojováni do aktivit týmu. Autor
byl konzultantem nebo školitelem několika bakalářských, diplomových
a disertačních prací, jejichž témata byla zaměřena na periodické vírové řady
(Tu, 2005), impaktní proudy (Werner, 2009; Turek, 2012), řízení proudových polí
(Němcová, 2011; Dančová, 2006 a 2012; Broučková, 2010 a 2012) popř. proudy
s výraznou periodickou složkou rychlosti (Kordík, 2006 a 2011). Kromě toho,
studenti byli zapojováni do mezinárodní spolupráce prostřednictvím zahraničních
stáží např. na Tchaj-wanu a v Nizozemí (National Taiwan University, Eindhoven
University of Technology).
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Výhledy do budoucnosti, náměty pro výzkum a formulace studentských prací
Vyřešením obou zkoumaných úloh vzniká velké množství úloh dalších. Sledovaná
proudová a teplotní pole jsou totiž značně komplikovaná v prostoru i čase, kdy v jedné
oblasti existují koherentní i turbulentní složky pulzací, včetně přechodu do turbulence.
Pro další pokračování výzkumu bude zapotřebí použít podstatně dokonalejších
experimentálních metod, umožňujících prohloubení znalostí o dynamice chování těchto
struktur (např. pomocí systému Time-Resolved PIV).
Příkladem je impaktní proud řízený úplavy, kde měřitelná intenzifikace přestupu
tepla byla dosažena na základě experimentálních metod pracujících pouze s časově
středními hodnotami rychlosti proudění i tepelného toku. Je ovšem zřejmé, že proudové
pole obsahuje periodické i turbulentní složky rychlosti, generované jednak impaktními
proudy, jednak úplavy za řídícími válci. Dokonalejší metody umožní objasnit výskyt
těchto struktur i jejich vzájemné interakce. Následně pak bude možno soustředit úsilí
na další zvyšování transportních součinitelů.
Za zdůraznění na tomto místě stojí možnosti, které nové úlohy dávají mladým
pracovníkům a studentům. Budoucí bakalářské a diplomové práce mohou být zaměřeny
na proměřování dílčích úloh, témata širšího záběru je pak možno formulovat v rámci
prací doktorských – obdobně, jako tomu bylo v předchozích letech ve výše uvedených
studentských pracích.
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