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1. Seznam použitých označení 
 
latinská abeceda 
C  konstanta 

rC  korelační suma 

( )D κ  disipační spektrum 

( )D t  detekční funkce 
D  dimenze 
e  jednotkový vektor 
( )E κ  energetické spektrum 

f  hustota pravděpodobnosti; podélná 
korelační funkce (bezrozměrná); 
frekvence 

F  distribuční funkce; součinitel 
špičatosti 

g  příčná korelační funkce 
(bezrozměrná) 

( )G f  jednostranné frekvenční spektrum 
H  Kolmogorov-Sinaiova entropie 
( ),I r t  indikační funkce 

( )I δ  Shannonova entropie 
k  kinetická energie 
l  délkové měřítko 
L  integrální měřítko; rozměr 
M  statistický moment 
p  tlak 
P  pravděpodobnost 
( ),P f T  periodogram 

q  fyzikální veličina 
Q  bezrozměrný statistický moment 
r  korelační koeficient; poloměr 

hyper-koule 
R  korelace, autokorelace 
Re  Reynoldsovo číslo 
s  časový posuv 

ijs  tenzor fluktuační rychlosti 
deformace 

S  součinitel šikmosti 
( )S f  oboustranné frekvenční spektrum 

nS  strukturní funkce n-tého řádu 

( ),S r t  kriteriální funkce 
t  čas 

T  časový úsek; obecná transformace 
u  vektor rychlosti 
V  objem 

iW  součinitelé waveletové 
transformace 

x  vektor polohy 
 
řecká abeceda 
δ  Diracova funkce; hrana hyper-

krychle 
ε  rychlost disipace; vzdálenost bodů 

ve fázovém prostoru 
γ  součinitel intermitence 
η  Kolmogorovovo měřítko 
ϕ  fázový úhel 
κ ,κ  vektor vlnových čísel, modul 
λ  Taylorovo mikroměřítko; 

Ljapunovovův exponent; vlastní 
číslo; prahová hodnota 

ν  součinitel kinematické vazkosti 
θ  Heavisideova funkce 
ρ  hustota, korelační koeficient, 

autokorelační funkce 
τ  časové měřítko 
ω  úhlová frekvence 
ψ  matečný wavelet 
Φ  spektrum 
Ψ  vlastní funkce 
 
další označení 
.  aritmetický průměr 
.  střední hodnota souboru 

.′  fluktuace 
.  periodická složka 
.  Fourierův obraz 
⋅  norma 
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2. Úvod  
Proudící tekutina je vděčným předmětem zkoumání fyziků a techniků již po mnoho 

staletí. Tento zájem souvisí s praktickým významem problematiky, který sahá od různých 
aplikací ve strojírenství přes astronomii až po předpověď počasí. Studium dynamického 
chování tekutinových systémů zároveň představuje výzvu pro fyziky i matematiky. Je 
historicky prvním oborem, ve kterém se pokusili o vypořádání se s problémem 
deterministického chaosu, který je charakteristický pro turbulenci. Tento stav dynamického 
systému byl poprvé systematicky zkoumán právě v případě proudících tekutin, ačkoli se 
ukazuje, že je typický pro většinu dynamických systémů a to nejen mechanických ale i 
chemických, biologických a třeba i společenských. Důvodem pro zdrženlivost při studiu 
takových problémů je složitost a mnohotvárnost jejich projevů, která je obtížně uchopitelná 
klasickými matematickými prostředky. Zpočátku se pro popis chaotických systémů používaly 
statistické metody, které umožnily charakterizovat náhodný aspekt zkoumaných jevů, pro 
studium procesu samoorganizace systému jsou však nevhodné. V posledních 30 letech vznikl 
nový obor, kterým je teorie chaotických dynamických systémů, souvisejí s ní takové pojmy 
jako deterministický chaos, fraktální struktura nebo entropie. Na základě této teorie vznikla 
řada specializovaných metod pro studium dynamických systémů v turbulentním stavu. 

V předkládané práci se zaměříme na přehled možností při studiu dynamických jevů 
v proudících nestlačitelných tekutinách. Budeme se zabývat metodami studia periodických a 
kvazi-periodických pohybů v proudící tekutině, chaotického chování či vzájemné kombinace 
těchto případů. Bude podán přehled jak klasických metod založených na teorii 
pravděpodobnosti, tak některých metod využívajících teorii chaosu. Z důvodu bouřlivého 
rozvoje tohoto odvětví si ovšem nemůžeme činit nárok na úplnost přehledu těchto přístupů. 
Ve druhé části práce budou uvedeny některé příklady aplikace popisovaných přístupů 
v experimentálních studiích, kterými se autor zabýval. 

Předmětem zájmu budou zejména změny struktury proudového pole v čase. Proudící 
tekutinu budeme v rámci práce považovat za spojitý, v čase proměnný, tedy dynamický, 
prostorově homogenní systém, kdy její objektivně exitující mikroskopická molekulární 
struktura nehraje při makroskopickém chování podstatnou roli. Určuje pouze materiálové 
konstanty tekutiny, jako jsou hustota či vazkost. Tento všeobecně přijímaný předpoklad není 
zcela korektní za podmínek vhodných pro vznik nestabilit charakteristických pro turbulenci, 
kdy zanedbání molekulární struktury je právě jedním ze zdrojů náhodnosti při chování 
systému. Bez přijetí tohoto předpokladu však není možno zkoumat reálné tekutinové systémy 
současnými prostředky ani experimentálně, ani je matematicky modelovat. Daní za tento 
ústupek je potom určitá dávka stochastičnosti v chování takto popisovaných systémů. 

 
V první části práce je podán systematický přehled metod používaných při výzkumu 

turbulentního proudění. Do tohoto přehledu jsou zahrnuty i originální příspěvky autora v této 
oblasti. Jedná se zejména o: 

• příspěvek k metodě středování ([53]); 
• metody analýzy intermitence založené na energetické bilanci a waveletové 

transformaci ([43, 44, 76, 78, 79, 80, 86, 87, 95, 96, 99, 104, 107]); 
• aplikace kontinuální waveletové transformace na turbulentní signály, 

interpretace výsledků ([23, 24, 43, 107]); 
• aplikace metod pro analýzu dynamických systémů na turbulenci v tekutinách 

([162, 169]); 
• metody identifikace a analýzy koherentních struktur obecně ([15, 32]). 
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• metody identifikace a analýzy koherentních událostí typu „bursting 
phenomenon“ ([20, 21, 33, 35]); 

• metody analýzy koherence signálů ([148]); 
• analýza signálů z HW sond ([17, 29, 47, 48, 61, 64, 65, 66, 67, 122, 123, 158, 

164, 171]); 
V části 6 je potom uveden přehled aplikací vybraných metod v konkrétních originálních 

pracích autora, zaměřených na výzkum různých aspektů turbulentního proudění. Jedná se 
zejména o: 

• interakci turbulentního proudu s poddajnými tělesy ([2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 22, 34, 41, 42]); 

• přechod mezní vrstvy do turbulence ([18, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 33, 35, 36, 39, 
40, 45, 46, 50, 52, 54, 56, 59, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 87, 89, 95, 96, 99, 
103, 104, 113, 122, 123, 140, 174]); 

• proudění kanály s drsnými stěnami ([51, 62]); 
• volné smykové vrstvy ([28, 88, 141, 142, 143, 147]); 
• syntetizovaný paprsek ([126, 127, 129, 132, 141, 142, 143, 151, 153, 156]); 
• interakci paprsku s příčným proudem, vliv parametrů příčného proudu ([13, 27, 

37, 49, 55, 57, 58, 60, 63, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 83, 97, 111, 112, 114]); 
• náhlé rozšíření kanálu – schod na jedné stěně ([145, 152, 155, 164, 166, 168, 

172, 173, 175, 176]); 
• proudění v zakřivených kanálech ([38, 93, 100, 101, 119, 120]); 
• měření fluktuačních proudových polí v parních turbínách za provozu ([81, 84, 

98, 108, 109, 121, 131, 134, 135, 137, 138, 144, 150, 163]); 
• řízení proudění (přechod do turbulence, odtržení mezní vrstvy a její 

znovupřilnutí) ([68, 72, 82, 132, 141, 142, 143 153, 167, 173, 176]); 
• turbulentní difúzi ([85, 90, 91, 92, 94, 102, 105, 106, 110, 115, 116, 117, 118, 

124, 125, 128, 130, 133, 136, 139, 146, 154, 157, 159, 165]). 
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3. Proudící tekutina jako dynamický systém 
Proudění reálné tekutiny může být matematicky popsáno Navier-Stokesovými 

rovnicemi1 bilance hybnosti doplněnými o rovnici kontinuity. Pro nejjednodušší případ 
nestlačitelné tekutiny bez vlivu vnějších sil mají tvar 

 ( ) 21D p
Dt t

ν
ρ

∂
= + ⋅∇ = − ∇ + ∇
∂

u u u u u ,   0∇⋅ =u , (4.1) 

kde u  je vektor rychlosti, ρ  je hustota, p  je tlak a ν  je kinematická viskosita. 
Navier odvodil tyto rovnice již v roce 1823. N-S rovnice v sobě pravděpodobně obsahují 

všechny aspekty skutečného chování tekutin včetně jevu turbulence, aspoň tomu nasvědčují 
doposud experimentálně ověřované případy. Přesto je nutné stále pohlížet na N-S rovnice jako 
na přibližný matematický model a neustále je konfrontovat s experimentálními daty. 
Uvědomme si také, že hypotéza o platnosti N-S rovnic je založena na apriorní platnosti 
dalších hypotéz, jako je hypotéza spojitosti tekutiny, či hypotéza, že tekutina je newtonská. 
Není-li přijetí těchto hypotéz v daném případě oprávněné, potom s velkou pravděpodobností 
nelze úspěšně aplikovat ani matematický model založený na N-S rovnicích. 

N-S rovnice jsou parciální diferenciální rovnice, mají některé důležité vlastnosti, které 
jsou určující pro dynamické chování systému popsaného tímto modelem. Předně matematický 
model závisí na čase, jedná se tedy o systém dynamický. Dále je tento systém nelineární, 
nelineární člen ( )⋅∇u u  charakterizuje konvekci. Nelinearita se ukazuje jakožto klíčová 
vlastnost, která určuje charakter dynamického chování systému za určitých podmínek a jeho 
přechod do stavu deterministického chaosu, který je typický pro turbulenci. 

Dále se ukazuje, že jediným parametrem určujícím charakter řešení N-S rovnic (4.1) při 
daných okrajových a počátečních podmínkách je Reynoldsovo číslo, které kvantifikuje poměr 
setrvačných a vazkých sil: 

 UlRe
ν

= , (4.2) 

kde U  je typická rychlost proudění, l  je typický rozměr a ν  je kinematická viskozita. 
Všechny metody studia dynamických systémů, ať již experimentální či matematické, 

předpokládají prostorovou diskretizaci. Tekutinu jako kontinuum nelze v současnosti 
dostupnými prostředky studovat. Při studiu dynamických charakteristik obvykle systém 
zkoumáme v jednom či ve více bodech v prostoru a v čase. U vyvinutého turbulentního 
proudění je třeba provést prostorovou (i případnou časovou) diskretizaci takovým způsobem, 
aby bylo možno zachytit všechny struktury, které se v proudu vyskytují – od nejmenších, 
charakterizovaných Kolmogorovovým měřítkem (viz 4.1.2), až po největší, jejichž velikost se 
může blížit velikosti celé smykové oblasti. Pozorování je třeba provádět tak, aby bylo možno 
nezkresleně vyhodnotit dynamické charakteristiky. To znamená, že je třeba zajistit, aby 
zaznamenávaný signál obsahoval celé spektrum fluktuací, které se v daném případě mohou 
uplatnit. Požadavky na prostorovou a časovou diskretizaci spolu přímo souvisejí, protože 
změny signálu v prostoru i v čase mají svůj původ ve stejných dynamických strukturách 
pohybujících se v proudu. 

Přijetím různých hypotéz o charakteru proudění jako celku lze studium podstatným 
způsobem zjednodušit. Lze např. provádět sledování pouze v jediném bodě v prostoru a 
předpokládat jisté souvislosti chování tekutiny ve vzdálených bodech, které můžeme popsat 
statistickými charakteristikami. Takovou charakteristikou může být korelace. Pokud se 
korelace signálů získaných ve dvou bodech prostoru blíží 0, potom lze považovat chování 
                                                 
1 dále N-S rovnice 
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v těchto bodech za nezávislé. Obecně požadujeme, aby se korelační koeficienty pro dva 
sousední body diskretizační sítě blížily 1. Dále lze přijmout předpoklady týkající se 
homogenity či isotropie proudového pole ve statistickém smyslu. Obecně však platí, že přijetí 
takového předpokladu může být limitujícím faktorem, který do značné míry předurčuje 
způsob chování modelu. 

 
Z teorie dynamických systémů je známo, že mnoho skutečných spojitých systémů může 

být modelováno soustavou parciálních diferenciálních rovnic, které potom musí být zpravidla 
řešeny numericky. Takovéto dynamické systémy mají teoreticky nekonečný počet stupňů 
volnosti a k jejich řešení jsou vyžadovány počáteční podmínky charakterizované nekonečným 
počtem stavů rozmístěných v prostoru. Dynamické chování prostorově spojitých systémů 
může být proměnné jak v prostoru tak v čase, mohou vznikat jak pravidelné tak chaotické 
struktury. 

Proudění tekutin lze kvalitativně charakterizovat jako laminární nebo turbulentní. 
Laminární proudění je typické buďto velmi pomalým pohybem nebo vysokou hodnotou 
vazkosti, částice tekutiny se pohybují uspořádaně, vzájemně po sobě kloužou ve vrstvách 
(lamina je latinsky vrstva, plátek), odtud tedy laminární. Naproti tomu turbulentní proudění 
(turbulentus je latinsky neuspořádaný) je charakterizováno rychlým pohybem nebo nízkou 
viskozitou, kdy malé poruchy v proudu nekontrolovatelně rostou a způsobují tak 
nepředvídatelné lokální chování tekutiny, intenzivní vířivé promíchávání v celé oblasti 
(exaktnější definice turbulence bude podána později). 

Je určitým paradoxem, že proudění zcela nevazké tekutiny je vždy laminární, turbulence 
nemůže vzniknout v nevazké tekutině. Je to dáno tím, že částice tekutiny na sebe vzájemně 
působí pouze tlakovými silami, tečné síly jsou nulové. V takové tekutině nemůže vzniknout 
vířivost, která je charakteristická pro turbulentní proudění. Tato skutečnost je obsahem 
Thomsonovy věty o vírech, která je pro ideální nevazkou tekutinu ekvivalentní tvrzení: „byl-li 
pohyb v určitém okamžiku nevířivý, zůstane jím nadále“. Na druhou stranu, každá reálná 
tekutina je charakterizována nenulovou viskozitou, nevazká tekutina je pouze idealizovaným 
limitním případem. 

Při laminárním proudění se obraz proudění v čase nemění, pokud jsou okrajové 
podmínky také neměnné a odhlédneme-li od mikroskopických jevů typu Brownova pohybu. 
Můžeme tedy tvrdit, že v tomto případě není žádný dynamický stupeň volnosti tekutinového 
systému aktivní. V Lagrangeovském smyslu2 se každá částice tekutiny, jakkoli velká, chová 
dynamicky – mění svou polohu v čase a v prostoru. Díváme-li se však na systém jako na 
celek Eulerovským pohledem3, potom můžeme stav systému považovat za statický (pokud se 
nemění okrajové podmínky). 

Při změně podmínek proudění, zpravidla zvýšení rychlosti, může dojít k přechodu 
systému do stavu nestability daného stavu. Okrajovými podmínkami je určen nový stabilní 
stav systému, ke kterému jeho vývoj směřuje – atraktor. Těsně po ztrátě stability je chování 
systému poměrně jednoduché, existuje pouze velmi malý počet aktivních stupňů volnosti, 
výchylky od nestabilního rovnovážného stavu jsou malé a chování systému lze popsat 
s dostatečnou přesností linearizovaným modelem. Později při zvětšování výchylek dochází 
k uplatnění nelinearit, struktura je stále složitější a méně uspořádaná až dochází ke vzniku 
stavu deterministického chaosu – turbulence. V tomto stavu je počet aktivních stupňů volnosti 
dán charakterem poruch, které se v proudu vyskytují. Jedná se potom o rozlehlý systém4, kdy 
vzájemná korelace změn stavu ve dvou bodech s odlehlostí rychle klesá k 0. 

                                                 
2 Lagrangeův přístup sleduje chování určité částice tekutiny. 
3 Eulerův přístup je reprezentován popisem systému v pevně daném bodě v prostoru. 
4 angl.: extended system 
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Tekutinový systém ve stavu turbulence mění v čase svou strukturu. Přesto pro popis 
turbulentního proudění existují statické modely, které využívají statistického popisu pomocí 
statistických momentů. Jedná se o modely založené na Reynoldsových rovnicích, v literatuře 
jsou označované jako RANS5 modely. 

 
Obecně, studium dynamických systémů se zpravidla provádí ve fázovém prostoru, jeho 

dimenze je dána počtem stupňů volnosti, respektive počtem nezávisle proměnných veličin, 
které dokonale popisují stav systému. Každý bod ve fázovém prostoru potom představuje 
určitý dynamický stav systému. 

Základní charakteristikou dynamického systému je tzv. atraktor. Jedná se o fázový 
portrét stavu, ke kterému je systém „přitahován“ (odtud název) při počátečních podmínkách 
ležících v jisté oblasti fázového prostoru. Vývoj systému v čase směřuje k tomuto stavu a po 
dostatečně dlouhé době se k němu neomezeně přibližuje. Z klasické teorie dynamických 
systémů jsme zvyklí na dva typy atraktorů. Může se jednat jednak o jediný bod ve fázovém 
prostoru, potom systém směřuje k určitému statickému, v čase neměnnému rovnovážnému 
stavu. Druhou možností je tzv. mezní cyklus, jedná se o uzavřenou křivku ve fázovém 
prostoru, která charakterizuje periodickou změnu stavu systému. Existuje však ještě třetí 
možnost, totiž vznik tzv. podivného atraktoru6, který je typický pro stav systému nazývaný 
deterministický chaos7. Tento stav je typický pro turbulentní chování tekutiny a má klíčový 
význam pro studium tekutinových systémů. Pojem deterministický chaos podrobně 
vysvětlíme v kapitole 4.1.1.3. 

Bifurkační bod charakterizuje stav systému na mezi stability jisté struktury. Další vývoj 
systému může pokračovat podle více scénářů, mohou být dva nebo více, může jich být i 
nekonečně mnoho. Výběr konkrétního scénáře závisí na nepatrných událostech typu 
Brownova pohybu, z hlediska antropomorfních měřítek8 nezbývá než tento proces považovat 
za náhodný, kdy pravděpodobnost realizace jednotlivých scénářů je nenulová, je však menší 
než 1. Na konci každého scénáře je nový stabilní stav systému nebo další bifurkační bod. 

Byla vyvinuta celá řada velmi efektivních metod pro studium dynamických systémů. 
Tyto metody však většinou předpokládají velmi nízký počet stupňů volnosti systému. 
V prostorech s vysokou dimenzí se velmi obtížně pracuje, již při dimenzi větší než 3 chybí 
možnost názorné představy o útvarech existujících v takovém prostoru. Existují však efektivní 
matematické metody, které umožňují studium takových systémů, některé z nich budou 
ukázány v této práci. 

3.1. Turbulence 
Poznávání turbulence nám dává každodenní zkušenost, kouř stoupající z cigarety nebo 

z ohně vykazuje nepravidelné chování proudícího vzduchu, který jej unáší. Vítr podléhá 
prudkým místním změnám směru i velikosti rychlosti, což může mít dramatické následky pro 
námořníky či letce. Během letu dopravním letadlem je obvykle pojem turbulence spojován 
s aktem připoutání se pomocí bezpečnostních pasů. Turbulence je také používána při popisu 
volných proudů – paprsků. Při proudění vody v řece má její přítomnost důležitý důsledek pro 
ukládání sedimentu na dno. Rychlé proudění tekutiny kolem překážky nebo třeba kolem 
leteckého profilu způsobuje vznik turbulence v mezní vrstvě. Za špatně obtékaným tělěsem se 

                                                 
5 Reynolds Averaged Navier-Stokes (equations) 
6 angl.: strange atractor 
7 angl.: deterministic chaos 
8 Pojem „antropomorfní“ představuje pohled očima člověka, který je svými smysly schopen vnímat pouze jevy, 
jejichž prostorové a časové měřítko se příliš neliší od měřítek lidského těla a pocodů v něm probíhajících. Je-li 
tedy velikost člověka řádu metrů, potom antropomorfní měřítka mohou být charakterizována rozdílem např. o 5 
řádů, tedy 10-5 m až 105 m, v časové oblasti možná od 10-1 s po 109 s. 
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vytváří turbulentní úplav a dochází ke zvýšení odporové síly, kterou působí proud tekutiny na 
překážku (bývá vyjádřen pomocí slavného součinitele Cx). V podobných případech je zde 
snaha o potlačení turbulence za účelem dosažení lepších aerodynamických vlastností 
automobilů a letadel. 

Chování většiny mořských a atmosférických proudů nemůže být přesně předpovězeno, 
spadají totiž do kategorie turbulentních proudů, to se týká i proudů planetárního měřítka. 
Turbulence malých měřítek v zemské atmosféře může představovat vážný problém při 
astronomických pozorováních prováděných ze zemského povrchu, je potom určující při 
výběru polohy observatoře. Atmosféry planet jako jsou Jupiter či Saturn, sluneční atmosféra 
nebo zemská vnější sféra jsou turbulentní. Galaxie mají typický tvar vírů, podobných těm, 
které se vyskytují v turbulentních proudech, jako je například proudění ve směšovací vrstvě 
dvou proudů o různé rychlosti. Jedná se tedy velmi pravděpodobně o útvary, které vznikly 
v souvislosti s turbulencí. Mohli bychom jmenovat mnoho dalších příkladů z aerodynamiky, 
hydrauliky, jaderného a chemického inženýrství, oceánologie, meteorologie, astrofyziky, 
kosmologie či geofyziky. Na opačném pólu spektra jsou potom kvantové víry vznikající 
v supratekuté tekutině, které mají rozměry vyjádřitelné v násobcích rozměru atomu. Svět 
turbulence tedy zahrnuje celý námi pozorovaný vesmír a turbulence je typickým způsobem 
chování tohoto vesmíru na všech jeho stupních.  

Přesto (a nebo právě proto) je definice turbulence obtížná. Můžeme například říci, že 
turbulentní proudění je takové proudění, které je „neuspořádané“ v čase a prostoru. Toto 
ovšem samozřejmě není přesná matematická definice. Proudy, které nazýváme turbulentní, 
mohou mít dosti odlišné vlastnosti, mohou být prostorové či téměř rovinné, mohou obsahovat 
výrazně organizované, téměř pravidelné struktury. Společnou nutnou vlastností je, že tyto 
proudy jsou schopny míšení a přenosu hmoty podstatně rychleji než v případě, kdy se uplatní 
pouze molekulární transportní mechanismy. Tato vlastnost je považována za nejdůležitější pro 
její praktické aplikace, např. v inženýrských aplikacích je sledován koeficient turbulentního 
přenosu tepla nebo turbulentní odporová síla (závisí na turbulentním přenosu hybnosti). 

To co považujeme za turbulenci je proto lépe vyjádřit jako seznam vlastností, atributů, 
pomocí kterých můžeme identifikovat turbulentní proudění (viz např. Lesieur, 1997): 

1. Náhodnost: Turbulentní proudění je nepředvídatelné v tom smyslu, že malé náhodné 
poruchy v daném počátečním čase jsou zesilovány do té míry, až se po určité době stává 
deterministická předpověď dalšího vývoje nemožná. Tento fakt se může zdát v rozporu 
s faktem, že turbulentní proudění je s velkou přesností popsáno N-S rovnicemi, které jsou 
zřejmě deterministické povahy. Vlivem jejich nelineárnosti může za jistých okolností nastat 
situace, kdy jsou poruchy určitého typu velmi silně zesilovány v čase. Tyto poruchy mohou 
souviset s nepřesností zadání počátečních podmínek a nebo s Brownovým pohybem částic 
tekutiny, který není N-S rovnicemi modelován, protože tekutina je zde považována za 
kontinuum. Důsledkem těchto faktů je nepředpověditelné chování turbulentního proudění. 
Ovšem ve statistickém smyslu lze vývoj turbulence považovat za předpověditelný, jedná se 
tedy o tzv. deterministický chaos.  

2. Difusivita: Dochází k promíchávání transportovaných skalárních veličin podstatně 
rychleji než při molekulární difúzi. Tato vlastnost má zřejmě důležité praktické důsledky – 
turbulence je charakterizována zvýšeným míšením tekutiny. Intenzita tohoto míšení může být 
o několik řádů vyšší než míšení vzniklé vlivem molekulární difúze. Můžeme odhadnout, že 
součinitel molekulární difúze tekutin je v technických aplikacích minimálně o dva řády menší 
než typická hodnota součinitele turbulentní difúze, v případě planetárních proudů 
(atmosférické jevy či proudění v oceánech) může být tento rozdíl ještě podstatně větší – 
typicky 7 řádů! 

3. Vířivost: Turbulentní proudění je charakterizováno vysokými lokálními hodnotami 
vířivosti související s přítomností vírových struktur. Pole vířivosti je obecně nehomogenní a 
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mění se dynamicky v čase. Vírové struktury bývají nazývány koherentními víry či obecněji 
koherentními strukturami. 

4. Spektrum měřítek: Vírové struktury, které vznikají spontánně v turbulentním 
proudovém poli, jsou charakterizovány širokou škálou délkových měřítek. Jejich velikost je 
shora omezena rozměry smykových oblastí, ve kterých vznikly a zdola potom velikostí vírů 
podléhajících disipaci v přímé souvislosti s vazkostí tekutiny. 

5. Prostorovost: Vírové struktury se vyskytují v prostoru turbulentního proudového pole 
v náhodných místech a s náhodnou orientací. Z této skutečnosti vyplývá prostorovost 
vektorového pole fluktuací rychlosti. Při určitých okrajových podmínkách mohou být 
struktury větší než je jistá mezní velikost prostorově uspořádány, např. mohou mít rovinný 
charakter. To se týká například proudění v tenkých vrstvách, kdy rozměry oblasti umožňují 
vznik vírů větších měřítek než je tloušťka vrstvy pouze s orientací vířivosti napříč vrstvou a 
nikoli podél ní. Pro menší měřítka je proudové pole opět prostorové. 

6. Disipativnost: Turbulence je disipativním procesem, tj. kinetická energie pohybu 
tekutiny je disipována na úrovni malých vírů a mění se v teplo. Pro to, aby bylo turbulentní 
proudění dlouhodobě zachováno, je třeba přivádět energii do systému zvnějšku. To se děje 
v oblasti velkých měřítek, energie je odebírána z hlavního proudu. 

7. Nelinearita: Turbulentní proudění je nelineární svou podstatou, již jeho vznik je 
podmíněn uplatněním nelinearit, kdy dochází k růstu malých poruch. Vývoj i interakce 
jednotlivých struktur v turbulentním proudovém poli lze popsat s uspokojivou přesností pouze 
nelineárním matematickým modelem. 

 
Tato „definice“ se omezuje pouze na vyjmenování atributů, tedy nutných vlastností 

turbulentního proudění. Z výše vyjmenovaných vlastností vyplývají některé další, které jsou 
v nich implicitně obsaženy. Vyplývají z ní také některé závěry týkající se velikosti některých 
bezrozměrných charakteristik. Nechť l je charakteristická délka energetických, tedy největších 
vírů obsažených v turbulentním proudění a u je charakteristická v čase proměnná rychlost. 
Potom velmi hrubá analogie mezi procesem míšení spojeným s turbulencí a nekoherentními 
náhodnými pohyby nám umožňuje definovat součinitel turbulentní difúze, který je úměrný 
l u⋅ . V dalším bude definována veličina l jakožto integrální měřítko turbulence. Nechť jsou 
dále definovány součinitelé molekulární difúze hybnosti ν  (nazývaný častěji molekulární 
kinematická viskosita či vazkost) a tepla ϑ  (molekulární tepelná vodivost). Potom je 
schopnost zvýšeného přenosu těchto dvou fyzikálních veličin (hybnosti a tepla) 
v turbulentním proudu charakterizována hodnotou bezrozměrných součinitelů /l u ν⋅  a 

/l u ϑ⋅  značně větších než jednička. První z těchto parametrů je nazýván Reynoldsovo číslo, 
druhý je potom Pecletovo číslo. 

Turbulentní proudění je ze své přirozenosti nestabilní, kdy se jakkoli malá porucha 
vlivem nelinearit pohybových rovnic v čase zesiluje. Naproti tomu laminární proudění se 
chová přesně opačně. Proudové čáry, které jsou narušeny překážkou, se opět vracejí do 
původní konfigurace. Vazké síly v laminárním proudu převažují a tlumí poruchy a zabraňují 
tak vzniku turbulentního proudění. 

3.1.1. Pořádek, nepořádek, chaos a turbulence 
Podle současných znalostí je terminologie typu pořádek, nepořádek nebo chaos v 

souvislosti s turbulencí často používána nesprávně. 
Pojem nepořádek lze ve smyslu statistické termodynamiky spojit s pojmem entropie 

systému. Předpokládá se, že podle druhého zákona termodynamiky je izolovanému systému 
vlastní tendence k maximalizaci entropie, v čase dochází ke zvětšování entropie a tedy k 
vývoji systému od stavu pořádku směrem k nepořádku. Problémem je, že pro makroskopická 
měřítka neexistuje pro mechanické systémy uspokojivá definice entropie. Termín koherence 
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se zpravidla používá pro prostorově uspořádané struktury, jako jsou velké víry ve 
směšovacích vrstvách, pruhy ve mezních vrstvách nebo disipativní struktury způsobující 
vnitřní intermitenci (přesnější definice koherentních struktur bude podána dále). Existence 
těchto vysoce organizovaných a uspořádaných struktur v turbulentním proudu může být pro 
někoho překvapením, někdo může zcela odmítnout věřit v jejich existenci, jiní je mohou 
považovat za něco nezávislého na proudovém poli bez jakékoli souvislosti s turbulencí. 
Ukazuje se však nade vší pochybnost, že tyto struktury jsou součástí turbulence samé a co víc, 
jsou jejími základními stavebními kameny. Chování a parametry těchto struktur jsou obecně 
nepředpověditelné, každá jednotlivě však vykazuje významnou prostorovou koherenci. Je 
však omylem spojovat nepředpověditelnost s prostorovou neuspořádaností, při té totiž nelze 
očekávat existenci dobře definovaných prostorových struktur. Pokud se podíváme na nějaký 
okamžitý stav turbulentního pole, vidíme soustavu turbulentních vírových struktur, které jsou 
nepředpověditelné, co se týče jejich fáze (tedy polohy v prostoru), udržují si však svůj 
geometrický tvar během doby značně delší než je typická doba ztráty předpověditelného 
chování. Za těchto podmínek lze s úspěchem aplikovat klasický pravděpodobnostní přístup k 
analýze takového proudového pole. 

Nyní již není obtížná představa turbulence jako synonyma pro pořádek, pokud pořádek 
chápeme jako existenci v prostoru organizovaných koherentních struktur. Tradičně byl pojem 
turbulence ztotožňován s nepořádkem a chaosem, laminární proudění je obecně synonymem 
uspořádaného pohybu. Podíváme-li se na tento problém z makroskopického hlediska – 
antropomorfních měřítek, potom se skutečně turbulentní pohyb jeví jako náhodný. Ovšem v 
mikroskopickém měřítku je tomu právě naopak – chaotickým se jeví pohyb laminární a 
turbulence je vysoce organizovaná. Četná prostorová a časová měřítka obsažená v turbulenci 
odpovídají řízenému synchronizovanému pohybu obrovského množství molekul. Při tomto 
pohledu je přechod laminárního proudění k turbulentnímu procesem samouspořádávání 
proudící tekutiny. Část energie systému, která v případě laminárního proudění byla obsažena 
tepelném pohybu molekul, je převedena do makroskopického uspořádaného pohybu. 

Toto pojetí turbulence není nové. Již v prvním století před naším letopočtem vyslovil 
tento názor římský básník a filosof Titus Lucretius Carrus. První atomisté byli posedlí 
problémem turbulentního proudění, v Lucretiově době byla turbulence hlavním inspiračním 
zdrojem fyziky. V Epikurově pojetí atomismu se předpokládá, že pohyb atomů se děje podle 
zákonů determinismu, podle nutnosti, atomy se však mohou od této nutnosti samovolně 
odchylovat. Odchylka clinamen je podle Epikura projevem svobodné vůle atomů, tím je 
oslabena absolutnost determinismu. Lucretius pokládá právě clinamen za základ mechanismu 
vzniku vírových útvarů v turbulentně proudící tekutině, ty jsou potom základními kameny 
našeho světa. Clinamen zavedený Lucretiem ad hoc byl často kritizován jako jakýsi umělý 
prvek. V dnešním pojetí matematické teorie stability se běžně používá pojem infinitesimální 
porucha, která má náhodnou povahu. Jedná se v podstatě o obdobu clinamenu. 

Lucretius považoval vesmír za turbulentní pořádek, který vznikl z počátečního 
Brownovského chaosu pomocí mechanismu, který je založen na působení clinamenu. 
Počáteční chaotický stav lze potom ztotožnit s tím, co nyní nazýváme laminární stav. 
Všeobecně přijímané tvrzení: „Z laminárního proudění vzniká turbulence“ můžeme tedy 
přeformulovat do tvrzení (poněkud provokativního): „Pořádek (tj. turbulence) vzniká z chaosu 
(tj. z laminárního stavu)“. Naše tvrzení můžeme ještě dále zpřesnit a konkretizovat: 
„Působením vnějších vlivů se z chaosu vynořují koherentní struktury“. 

Termodynamickou teorii koherentních struktur v nejobecnějším smyslu slova 
formuloval v druhé polovině 20. století I.Prigogin. 

Tato věta popisuje mechanismus vzniku vesmíru, života v něm a třeba i vývoje lidské 
společnosti. Mechanismus tohoto procesu je založen na nestabilitě nelineárního rozlehlého 
systému, kterým je v našem případě tekutina (může jím však být i celý vesmír). Chaotický 
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Brownův pohyb můžeme charakterizovat frekvenčně omezeným bílým šumem, zahrnuje 
široké spektrum frekvencí. V dynamickém systému jsou však zesilovány pouze určité 
frekvence, jejich konkrétní hodnota je dána vlastnostmi systému a hlavně jeho stavem, který 
je určen působením vnějších vlivů – okrajovými podmínkami a množstvím energie i 
způsobem, kterým je do systému dodávána. Zesilováním vybraných všudypřítomných poruch 
mikroskopických rozměrů tyto útvary pronikají do makrosvěta a berou na sebe podobu 
koherentních struktur v tom nejširším slova smyslu. 

3.1.2. Teorie turbulence 
Na tomto místě se pokusíme podat historický přehled dostupných fenomenologických 

pohledů na problematiku turbulence v proudících tekutinách. Ty potom musí být 
východiskem pro volbu metod pro studium jevů s turbulencí spojených. 

3.1.2.1. Statistické teorie 
Komplexní chování tekutinových systémů v turbulentním stavu je vážným problémem 

při jejich systematickém studiu. Jednou z možností, jak se s tímto problémem vypořádat, je 
použití statistických metod. Při tomto přístupu dochází zpravidla ke značnému zjednodušení 
celé situace uvažováním pouze vybraných statistických veličin. Statistické metody jsou 
obecně vhodné pro popis chování tekutinového systému ve stavu turbulence, možnosti 
předpovědi chování tohoto systému a zvláště objasnění fyzikálních mechanismů s tím 
souvisejících jsou ale velmi omezené. 

3.1.2.1.1. Kineticko-statistický přístup 
Pro popis chování tekutiny při turbulentním proudění byly navrženy statistické metody 

založené na myšlence rozkladu rychlostního pole na střední a fluktuační složku po vzoru 
metody používané v kinetické teorii plynů, kde se rozlišuje mezi středním (makroskopickým) 
pohybem a fluktuačním (teplotním) pohybem molekul. Tento statisticko-kinetický přístup 
předpokládá existenci „tekutinových molekul“9 a zavedli jej nejdříve Saint-Venant a 
Boussinesq, 1877, rozpracoval jej Reynolds, 1894. Zavedení Reynoldsova rozkladu do N-S 
rovnic vede k Reynoldsovým rovnicím10 pro středované veličiny. Vlivem nelineárního 
advektivního členu v Reynoldsových rovnicích přináší tento přístup obtíže v podobě 
statistického momentu fluktuací rychlosti druhého řádu, který je nazýván tenzorem 
Reynoldsových napětí. Problémem je, že tento moment druhého řádu je funkcí momentů 
třetího řádu, které jsou zase funkcí momentů řádu čtvrtého a tak dále až do nekonečna. Pro 
každý řád dostáváme soustavu rovnic, která obsahuje méně rovnic, než se v ní vyskytuje 
neznámých veličin, máme zde proto co do činění s problémem neuzavřenosti soustavy rovnic. 
Abychom uzavřeli systém Reynoldsových rovnic, musíme dodat další rovnice, které získáme 
a priori přijetím fenomenologické hypotézy. 

Tento přístup implicitně předpokládá, že měřítka pohybů jsou objektivně oddělena. 
Zejména se jedná o dostatečné oddělení fluktuací od středních hodnot. Tento požadavek je 
nutný, abychom mohli přijmout Reynoldsův předpoklad o rovnosti střední hodnoty součinu a 
součinu středních hodnot v nelineárním členu N-S rovnic. 

Pro uzavření systému Reynoldsových rovnic zavedl v roce 1925 Prandtl zvláštní 
měřítko, nazývané směšovací délka11. Použitím hypotézy formulované Boussinesqem v roce 
1877 a analogie s molekulární difúzí, která vyjadřuje gradienty rychlosti pro měřítka menší 

                                                 
9 Tyto „tekutinové molekuly“ souvisí s nejmenšími strukturami v turbulentním proudu (tedy s Kolmogorovovým 
měřítkem). 
10 Model využívající rovnice RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes. 
11 angl.: mixing length 
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než je střední volná dráha molekul, Prandtl předpokládal, že existuje turbulentní difúze, která 
vyhlazuje rychlostní pole pro měřítka menší než je směšovací délka. Potom lze tenzor 
Reynoldsových napětí přepsat jako turbulentní difúzní člen. Pokud však uvažujeme proudění 
při vysokých hodnotách Reynoldsových čísel, hypotéza využívající analogii s kinetickou 
teorií plynů přestává fungovat. Molekulární difúze může být modelována difúzní lineární 
Laplaceovou rovnicí, protože platí, že difúzní pohyby jsou odděleny od pohybů velkých 
měřítek. Toto však neplatí pro plně vyvinuté turbulentní proudění, ve kterém nelineární 
advektivní člen dominuje nad difúzním členem a obsahuje fluktuace všech měřítek. Nejsou 
zde tedy oddělena velká a malá měřítka pohybu. Tato skutečnost je hlavní překážkou při 
pokusech o modelování turbulence pomocí hybnostních rovnic, problém jejich neuzavřenosti 
je stále nedořešen. 

Modelování turbulence by mělo vycházet z pečlivé statistické analýzy turbulentního 
proudění při laboratorních nebo numerických experimentech. Obvykle jsou zkoumány dlouhé 
časové záznamy, ze kterých jsou vyhodnocovány korelace, přitom se předpokládá 
stacionárnost. Použití kovariancí a vzájemných korelací pro studium signálů s fluktuacemi 
navrhl poprvé Einstein roku 1914. V roce 1935 zavedl Taylor vedle statistické stacionárnosti 
ještě hypotézu o statistické isotropii a homogenitě, předpokládal nezávislost statistických 
momentů na posunutí a natočení souřadného systému. Právě od Taylora pochází myšlenka 
studia turbulentního pole pomocí energetického spektra založeného na Fourierově 
transformaci dvoubodové korelace přírůstků rychlosti. Taylor také předpokládal, že 
prostorové rozložení změn rychlosti se mění pouze zvolna a pole těchto změn je unášeno 
středním proudem, časové a příslušné prostorové korelace tedy vedou na stejné spektrum – 
tato myšlenka je obsahem tzv. Taylorovy hypotézy (viz 5.5.2). Taylor však předpokládal, že 
disipace energie není v turbulentním proudovém poli rozložena spojitě, formuloval tak 
problém intermitence malých měřítek, který je otevřeným problémem teorie turbulence 
dodnes. 

3.1.2.1.2. Pravděpodobnostně-statistický přístup 
Tento přístup k popisu turbulentního proudového pole byl navržen ve snaze o vyřešení 

problému neuzavřenosti systému Reynoldsových rovnic v souvislosti s faktem, že ve 
skutečnosti nejsou oddělena malá a velká měřítka turbulentních pohybů. Spočívá v nahrazení 
pozorování konkrétního proudění korelací mnoha nezávislých realizací téhož experimentu. 
Tímto způsobem definujeme průměry souborů dat12, které nám umožňují studovat zákony 
pravděpodobnosti výskytu různých stavů a definovat libovolný statistický moment. Tento 
přístup byl poprvé použit Gabeleinem v roce 1935 a je na něm založena Kolmogorovova 
teorie z roku 1941 a mnoho dalších. 

Pravděpodobnostní přístup je typický pro statistickou fyziku. V případu turbulence však 
narážíme na některé problémy, které jsou spojené s faktem, že proudící tekutina je otevřeným 
termodynamickým systémem s přísunem energie z vnějšku a s disipací vlivem vazkých 
smykových napětí. Vnější síly, které vnášejí do proudu energii, působí pouze na pohyby 
velkých měřítek, zatímco třecí síly disipující energii jsou relevantní pouze v případě pohybů 
malých měřítek. Kolmogorov se s tímto problémem vyrovnal tak, že předpokládal existenci 
energetické kaskády. 

Myšlenka energetické kaskády13 byla poprvé formulována L.F.Richardsonem v roce 
1922. Základem této myšlenky je představa, že se vyvinuté turbulentní proudění skládá 
z velkého počtu vírů různých měřítek. Richardson předpokládal, že největší víry jsou 
nestabilní, rozpadají se a předávají energii vírům poněkud menším. Tyto menší víry 

                                                 
12 angl.: ensemble average 
13 angl.: energy cascade 
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procházejí podobným procesem rozpadu a přenášejí svou energii na stále menší víry. V tomto 
mechanismu rozpadu hraje vazkost zanedbatelnou roli. Energetická kaskáda pokračuje, až je 
Reynoldsovo číslo víru dostatečně malé, takové, že se vírový pohyb stává stabilním vlivem 
vazkých sil a dochází k přímé disipaci kinetické energie víru a k přeměně v teplo. Richardson 
charakterizoval tento proces ve formě sonetu, kterým parafrázoval sonet J.Twista: 

„Ve velkých spirálách (rozuměj vírech) jsou další malé spirály, 
které se živí jejich rychlostí 
a v malých spirálách jsou ještě menší 
a tak dále, až k vazkosti. 
(v molekulárním smyslu)“ 
V tomto modelu figuruje viskosita až na samém konci posloupnosti procesů. Rychlost 

disipace14 ε  je určena prvním z posloupnosti procesů, kterým je transformace energie 
největších vírů. Energie těchto vírů je řádu 2

0u  a časové měřítko 0 0 0uτ = l , rychlost přenosu 
energie je potom charakterizována měřítkem 2 3

0 0 0 0u uτ = l . Tato velikost měřítka rychlosti 
disipace byla experimentálně potvrzena pro velká Reynoldsova čísla a nezávisí na viskozitě. 

V limitním případě pro velmi vysoká Reynoldsova čísla Kolmogorov předpokládal 
existenci určitého rozsahu vlnových čísel κ , ve kterém je zachovávána energie a je pouze 
předávána z větších měřítek směrem k menším konstantní rychlostí. Tuto oblast vlnových 
čísel Kolmogorov nazval inerciální oblastí. Důsledkem těchto předpokladů je nenulová 
hodnota koeficientu šikmosti přírůstků rychlosti s rozložením hustoty pravděpodobnosti 
systematicky posunutým vzhledem ke Gaussovu a předpoklad neintermitentního charakteru. 
Dalším důsledkem je škálování energetického spektra E  podle zákona 5 3− : 
 ( ) 2 3 5 3E Cκ ε κ −=  (4.3) 
Přestože některé tyto dílčí závěry odporují skutečnosti, hlavní výsledek této teorie, související 
se sklonem energetického spektra, byl potvrzen mnoha experimenty. 

Hypotéza turbulentního kaskádového přenosu energie a výsledné škálování 
energetického spektra je pravdivé pouze za předpokladu provádění středování souboru dat. 
Pokud se ale podíváme na jednotlivou realizaci proudového pole, potom vidíme, že 
turbulentní energie je vytvářena velmi lokálně ve fyzikálním prostoru a to ve smykových 
oblastech a tedy nelokalizovaně ve Fourierově prostoru vlnových čísel15. Stejný závěr platí 
pro prostorové rozložení oblastí disipace energie. Tyto skutečnosti, na které upozornil v roce 
1974 Kraichnan, jsou v příkrém rozporu s předpoklady Kolmogorovy teorie. 

Experimentální pozorování ukázala existenci intermitence malých měřítek, ta byla 
poprvé popsána Towsendem v roce 1951. Dále, Landau poukázal na skutečnost, že rychlost 
disipace není v inerciální oblasti konstantní, ale fluktuuje. Na tyto skutečnosti reagoval 
Kolmogorov v roce 1962 novou teorií, která zohledňovala vliv intermitence na energetické 
spektrum. Ukázalo se však, že problém tím není zdaleka vyřešen, vznikla dlouhá řada nových 
teorií, (např. beta model, model log-Poisson) a další teorie vznikají dosud, aniž by se podařilo 
tento problém zvaný vnitřní intermitence definitivně vyřešit tak, aby predikce teorie byly 
experimentálně potvrzeny. Podle Kraichnana se „opuštěním teorie K41 otevřela Pandořina 
skřínka možností“. 

Robustnost vlastností energetického spektra není příliš překvapivá, protože se jedná o 
Fourierovu transformaci dvoubodové korelace přírůstků rychlosti a ta je necitlivá vzhledem 
k řítkým událostem, kterými může být výskyt koherentních vírů vznikajících ve smykových 
oblastech. Jenže pokud uvažujeme statistiky vyšších řádů, potom o robustnosti 
Kolmogorovovi teorie již nelze hovořit. 

                                                 
14 angl.: dissipation rate 
15 vyplývá to z Heisenbergova principu neurčitosti – viz 5.4.7 
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3.1.2.2. Deterministický přístup 
Součastně se statisticko-pravděpodobnostním přístupem k popisu turbulentního 

proudění, založeným na průměrech souborů dat, můžeme pozorovat snahy o studium 
jednotlivých realizací zvlášť s využitím deterministických principů. V roce 1951 Towsend 
jako první poukázal na existenci organizovaných koherentních struktur, které hrají důležitou 
roli v transportních procesech v turbulentním proudu a jsou zodpovědné za chaotické a 
intermitentní chování. V roce 1955 potom Theodorsen zformuloval hypotézu, která 
předpokládá, že koherentní struktury (ve tvaru zahnutých vírových trubic) jsou odpovědné za 
vírové pohyby v prostorovém turbulentním proudovém poli. Přítomnost takovýchto 
koherentních vírů ve zcela vyvinutém turbulentním proudění byla pozorována jak 
v laboratorních tak numerických experimentech. Například mnoho numerických experimentů 
ukázalo, že vířivost má tendenci se koncentrovat v konečném počtu koherentních vírů, které 

vznikají při spontánním vývoji proudění. Na obr. 1 je příklad vizualizace vírových čar při 
numerické simulaci isotropní, homogenní turbulence, obrázek připomíná „bednu červů“16. 

Víry mají svou dynamiku a zákonitosti interakcí, které jsou prakticky nezávislé na 
proudění v pozadí. Ačkoli prozatím neexistuje obecná definice koherentního víru (dáváme 
zde přednost termínu „vír“ před termínem „struktura“, který je příliš obecný), se kterou by 
všichni souhlasili, my je zde chápeme jako oblasti koncentrované vířivosti v poli vířivosti, 
kde rotace převažuje nad deformací. Podrobněji se definicí koherentních struktur a vírů 
budeme zabývat v sekci 4.1.3. 

                                                 
16 angl.: box of worms 

 
Obr. 1 – Vírové čáry v proudící tekutině – „bedna červů“ 
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Koherentní víry „žijí“ v časové oblasti mnohem déle než je doba jejich jedné obrátky, 
mohou však být rychle destabilizovány a zničeny vlivem silné deformace. Vykazují fázové 
korelace v prostorové nebo i časové oblasti, které jsou podstatně silnější než u nejmenších 
měřítek proudění. Vznikají spontánně při náhodně zvolených počátečních podmínkách ve 
smykových vrstvách mechanismem vzniku nestabilit. Mají svou vlastní dynamiku jako je 
splynutí rovnoběžných vírů se stejným znaménkem17, „přemostění“ vírů s opačným 
znaménkem18 a vznik jednorozměrných vláknových vírů při silné deformaci. Při rovinném 
proudění v důsledku ortogonálnosti vektorů vířivosti a gradientu rychlosti nemůže dojít k 
protahování vírů, zatímco prostorové koherentní víry protahovány být mohou. Tento 
mechanismus vede buďto k produkci vířivosti nebo k rozpadu víru a k následné disipaci 
vířivosti. 

V případě rovinného proudění můžeme charakterizovat koherentní víry z topologického 
hlediska pomocí tensoru napětí (gradientů rychlosti). Jeho symetrická část odpovídá nerotační 
deformaci, zatímco antisymetrická část odpovídá rotaci elementu tekutiny. Vlastní hodnoty 
tenzoru deformace umožňují rozdělit oblast proudění do různých oblastí lišících se 
Lagrangeovou dynamikou. V rovině se vyskytují dva typy oblastí, které jsou buďto eliptické 
nebo hyperbolické (Weiss, 1991). Imaginární vlastní hodnoty odpovídají eliptickým oblastem, 
kde je rotace dominantní ve srovnání s deformací, trajektorie jsou potom uzavřené křivky 
charakteristické pro koherentní víry. Reálné vlastní hodnoty odpovídají hyperbolickým 
oblastem, kde převládá deformace nad rotací a kde dochází k exponenciálnímu vzdalování 
trajektorií, které je charakteristické pro hyperbolické stagnační body proudění na pozadí. 
U prostorového proudění, kde může dojít k protahování vírů, existuje více topologických 
oblastí. Bohužel klasická teorie turbulence není vhodná pro studium koherentních vírů, 
protože tyto jsou unášeny proudem způsobem, který nelze charakterizovat jako homogenní a 
isotropní náhodný proces. Jsou také velmi nestabilní a jejich časová i prostorová „životnost“ 
je v prostorové turbulenci velmi omezená. Dále, jejich přítomnost ovlivní pouze rychlostní 
strukturální funkce vyšších řádů (statistické momenty přírůstků rychlosti vyšších řádů), které 
byly změřeny pouze nedávno. Tyto výsledky odporují Kolmogorovově teorii, která 
předpovídá lineární závislost (se sklonem 1 3) mezi škálovacím exponentem rychlostních 
strukturálních funkcí a jejich řádem (více viz 5.3.4). Navíc bylo objeveno, že existují dvě 
různé nelineární závislosti pro strukturní funkce lichého a sudého řádu. 

Musíme mít na paměti, že energetická kaskáda je pouze hypotéza Kolmogorovovy 
teorie a že pozorované škálování energetického spektra turbulentního proudění může být 
vysvětleno i bez této hypotézy. Alternativní pohled, který budeme nazývat „dynamický“, je 
založen na předpokladu, že nelineární dynamika turbulentního proudění směřuje ke kvazi-
singulárním strukturám ve fyzikálním prostoru, jako jsou bodové víry v rovině nebo vírová 
vlákna v prostoru. Tento dynamický pohled zastává Kraichnan v článku z roku 1974. 
Dynamický přístup rozpracoval pro rovinné proudění Saffman v 1971 a pro prostorové 
proudění Lundgren v 1982. Saffman předpokládá, že nelineární dynamika rovinného 
turbulentního proudění vytváří diskontinuity vířivosti podél čar, které nazýváme 
jednorozměrná vírová vlákna, tato situace vede k energetickému spektru 4κ − . Lundgren 
potom předpokládá, že nelineární dynamika prostorového turbulentního proudění vede ke 
vzniku vírových trubic. Ty lze chápat jako 2D vírová vlákna, stáčejí se do spirál, energetické 
spektrum je potom škálováno podle 5 3κ − . Tyto myšlenky byly dále rozvinuty Gilbertem, 
1988 a Moffattem, 1993, kteří navrhli, že zákon škálování rovinného turbulentního proudění 
můžeme vysvětlit stočením vláken vířivosti do spirál, které vede ke škálování 

3κ − energetického spektra vlivem akumulace singularity uprostřed spirály. 

                                                 
17 angl.: meeting, bývá také nazýváno párování (angl.: pairing). 
18 angl.: bridging 



 20 

V roce 1991 Farge a 
Holschneider navrhli namísto 
jednorozměrných vláken 
vířivosti vytváření 
dvourozměrných osově-
symetrických vírů typu hrot19 
– viz obr. 2. V těchto 
strukturách je vířivost v jádře 
vlivem vazkosti omezená. 
Zavádí se poloměr jádra jako 
nové délkové měřítko, je tím 
menší čím je vyšší 
Reynoldsovo číslo. Autoři se 
domnívají, že tyto hrotité víry 
byly zformovány z původně 
náhodného pole vířivosti 
vlivem nevazké nestability 
podobné Kelvin-Helmholzově 
nestabilitě, která způsobuje 
nárůst vířivosti v nejsilnějších 
singularitách v počátečním 
náhodném poli (odpovídá to 

výraznějším okrajům hustoty pravděpodobnosti rozdělení vířivosti ve srovnání s normálním 
rozdělením). Podobný mechanismus vysvětluje vznik vírů na stěně. Bylo ukázáno, že tyto 
singularity typu hrot zůstávají stabilní během vývoje dle N-S rovnic a že deformace, kterými 
působí na pozadí, způsobují jeho organizaci a brání jeho další nestabilitě, která by se jinak 
mohla rozvinout v jejich okolí. Nestability snad mohou vznikat pro velmi vysoká či 
nekonečně velká Reynoldsova čísla, toto však zůstává důležitou otevřenou otázkou. 

Podle Kolmogorovovy teorie K41 je turbulence v inerciální oblasti charakterizována 
mocninným zákonem energetického spektra, neexistuje zde tedy charakteristické délkové 
měřítko. Proto turbulence v této oblasti měřítek vypadá podobně při libovolném zvětšení a 
může být popsána jako samopodobná (fraktální charakter). Podle experimentálních výsledků 
však je turbulence charakterizována kvazi-singulárními strukturami jako jsou víry a má 
intermitentní povahu (týká se rozložení veličin jako je kinetická energie či energie disipace). 

3.1.2.3. Deterministický chaos 
Pod pojmem chaos se všeobecně rozumí takové chování, které je projevem absolutní a 

čisté náhody, není v něm místo pro působení zákonitostí. Takovéto chování by bylo možno 
nazvat absolutně nekoherentní, kdy neexistují vazby mezi sousedními stavy (jak v prostoru 
tak v čase). Chování skutečných systémů v přírodě však spíše charakterizuje termín 
deterministický chaos. Jedná se o proces samoorganizace složitých systémů, kdy vznikají 
soustavy koherentních struktur chovajících se v souladu s přírodními zákony. Z hlediska jedné 
určité struktury má vývoj systému prvky náhodnosti, systém jako celek se však vyvíjí zcela 
zákonitě a tedy deterministicky. Tento jev lze nalézt v přírodních systémech všech možných 
forem – od fyzikálních, chemických (např. chemické reakce), tak i v biologických systémech 
(např. chování kolonie mravenců). 

Typickým příkladem relativně dobře prozkoumaného systému, chovajícího se podle 
zákonů deterministického chaosu, je turbulentní proudění. Struktura vyvinutého turbulentního 

                                                 
19 angl.: cusp 

 
 

Obr. 2 – Vírové struktury typu „hrot“ v turbulentním 
proudovém poli vířivosti 
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proudění je charakterizována vírovými koherentními strukturami, jejichž velikost je dána 
jistými zákonitostmi, okamžitá poloha a orientace konkrétního víru v prostoru je však 
náhodná. Matematický model proudící tekutiny je dán, jak již bylo výše konstatováno, N-S 
rovnicemi. V každém případě se jedná o deterministický matematický model. Ukazuje se 
však, že za určitých podmínek může dojít k extrémnímu zesilování poruch určitého charakteru 
v proudovém poli. Systém tedy funguje jako filtr, který některé poruchy potlačuje, jiné 
zesiluje. Tento proces, který je zpočátku lineární, vede po určitém čase, kdy dojde k zesílení 
poruch nad jistou mez, k masivnímu uplatnění nelinearit a k přechodu systému do 
chaotického stavu. 

Toto je obecná vlastnost dynamických systémů popsaných nelineárním matematickým 
modelem. Zatímco u lineárních systémů je odezva úměrná podnětu, aspoň co se amplitudy 
týče, u nelineárních systémů citlivost na buzení kolísá v závislosti na podmínkách a 
charakteru poruch. Při extrémním zvýšení citlivosti k poruchám jistého typu se jedná o 
problém stability systému, kdy se mění kvalita chování systému a ten přechází k chaotickému 
chování. Chaotické chování je charakterizováno stavem, kdy i velmi malé, prakticky 
neměřitelné podněty vyvolávají velké změny v chování systému. Pokud tyto podněty nejsme 
schopni indikovat, pak se jeví chování bez zjevné příčiny – chaotické. Při chaotickém chování 
systému roste řádově jeho komplexita (počet stupňů volnosti). 

Ukazuje se, že lineární systémy jsou pouhou idealizací a ve skutečnosti žádný reální 
systém nelze dokonale popsat lineárním matematickým modelem. Lineární model může pro 
skutečný systém platit s dostatečnou přesností pouze pro malé fluktuace výchylek, vždy však 
existuje jistá mez, nad kterou je chování systému nelineární. Většina systémů je však silně 
nelineární, linearizovaný model pro takové systémy platí pouze pro infinitesimálně malé 
výchylky od rovnovážné polohy. Všechny dynamické systémy vyskytující se v přírodě jsou 
ve své podstatě nelineární a za určitých podmínek může být jejich chování popsáno jakožto 
deterministický chaos. Proto je chaotické chování v přírodě tak časté. 

Důvodem, proč chaotické chování dynamických systémů bylo tak dlouho mimo zorné 
pole vědců je fakt, že je nelze modelovat pomocí linearizovaného matematického modelu, 
který byl v minulosti z důvodu jednoduchosti prakticky výhradně používán pro studium 
dynamických systémů. 

Proudící tekutina je poměrně složitý, spojitý dynamický systém, s velkou variabilitou 
okrajových podmínek, lze jej charakterizovat velmi vysokým počtem stupňů volnosti. 
Studium vlastností takového systému je obecně technicky velmi obtížné, ani dnešními 
prostředky výpočetní techniky nelze zvládnout simulaci byť velmi jednoduchých případů 
turbulentního proudění z technické praxe20. Proto budeme demonstrovat chaotické chování 
dynamických systémů na případě daleko jednodušším, s malým počtem stupňů volnosti. 
Základní mechanismus vzniku chaosu je společný všem dynamickým systémům bez ohledu 
na jejich složitost. Vybereme příklad, který vlastně odstartoval éru systematického studia 
chaosu. Jedná se o tzv. Lorenzův systém. 

Lorenz prováděl simulace soustavy obyčejných diferenciálních rovnic pomocí 
číslicového počítače, schopného počítat s přesností na 6 platných číslic. Poté Lorenc provedl 
zaokrouhlení počáteční podmínky na 3 platné číslice a očekával, že toto zaokrouhlení nebude 
mít vliv na výsledky. Přitom narazil na nestabilní chování matematického modelu. Postupně 
zjednodušil svůj matematický model, který měl původně 12 dimenzí až na známý třírozměrný 
Lorenzův systém z roku 1963: 

                                                 
20 Máme zde na mysli metodu přímé numerické simulace DNS, turbulentní proudění se v technické praxi 
obvykle řeší pomocí modelů turbulence. 
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 (4.4) 

Tento matematický model zachycuje základní vlastnosti konvektivního proudění v 
atmosféře, která je zahřívána povrchem ze spodu a ochlazována svrchu. Vzniká tak rotační 
pohyb částic vzduchu, kdy ohřátá částice stoupá, tím se ochlazuje a začne klesat, aby se opět 
zahřála a stoupala. Tento jev je známý jako Rayleigh-Bénárdova nestabilita. Okrajové 
podmínky jsou poněkud idealizovány: proudění v horní oblasti je uvažováno bez smykového 
napětí místo realističtější podmínky stejných rychlostí, v příčném směru je uvažována 
periodická okrajová podmínka místo omezení stěnami a celý případ je modelován jako 
rovinný místo prostorového. Schéma tohoto modelu je na obr. 3, jedná se o tzv. Reygleigh-
Bénárdovu buňku, která se periodicky opakuje v příčném směru. 

Proměnné x , y  a z  v rovnici (4.4) nejsou souřadnicemi v prostoru, jejich fyzikální 
význam je poněkud abstraktní. Proměnná x  představuje rychlost rotace pohybu částice, 
kladná hodnota je ve směru hodinových ručiček. Proměnná y  je potom rozdíl teplot 
stoupající a klesající tekutiny a proměnná z  charakterizuje odchylku svislého profilu teploty 
od lineárního průběhu. Parametr r  je vlastně Rayleigho číslo a σ  potom číslo Prandtlovo, 
konečně parametr b  představuje štíhlost válce tekutiny při konvekci, tedy poměr jeho délky a 
průměru. 

Z matematického hlediska má systém rovnic (4.4) následující vlastnosti: 
1. rovnice jsou autonomní, to znamená, že jejich pravá strana explicitně neobsahuje čas, 

koeficienty jsou konstantní; 
2. obsahují pouze první časové derivace. Důsledkem tohoto spolu s uvážením autonomie 

systému je zřejmé, že jeho vývoj závisí pouze na okamžitých vlastnostech proměnných 
( ), ,x y z  a nikoli na jejich historii; 

Studená stěna 

Teplá stěna 

Obr. 3 – Schéma Lorenzova systému – Rayleigh-Bénárdova buňka 
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3. rovnice jsou nelineární, viz členy xz  
a xy  ve druhé a třetí rovnici; 

4. systém je disipativní. Tento závěr 
plyne z přítomnosti diagonálních částí 
soustavy rovnic, které odpovídají 
ustalujícímu se řešení; 

5. řešení soustavy rovnic je omezené 
v prostoru proměnných. 
Lorenz prováděl matematickou 

simulaci systému, jednalo se vlastně o 
numerickou integraci rovnic v čase pro 
různé hodnoty parametrů a pro různé 
počáteční hodnoty proměnných. Pro 
hodnoty parametru 1r ≤  řešení spěje 
k ustálené hodnotě 0x y z= = = , kdy 
veškerá konvekce zaniká. 

Obvyklé parametry pro atmosférické 
podmínky 10σ = , 28r =  a 8 3b =  
způsobují chaotické chování systému, 
kdy se směr rotace náhodně mění. 
Dynamické systémy jsou 
charakterizovány limitním stavem – 
atraktorem, který nastává po určitém 

přechodovém čase, který závisí na počátečních podmínkách. Tento limitní, konečný stav 
může být zobrazen ve fázovém prostoru buďto jako bod – konečný stav klidu, ke kterému 
systém spěje nebo jako limitní cyklus – uzavřená křivka, který odpovídá periodickému 
pohybu. 

Fázový prosto pro Lorenzův systém je charakterizován proměnnými x , y  a z . Atraktor 
příslušející Lorenzovu systému za určitých podmínek vybočuje z výše popsaného konceptu, 
nedojde k jeho ustálení ani po velmi dlouhém čase, vzniká nekonvergující křivka. Pro 
omezený čas je znázorněn na obr. 4. Tento atraktor je historicky prvním z tzv. „podivných 
atraktorů21“, který charakterizuje chaotické chování dynamického systému a který byl 
podroben zevrubnému systematickému zkoumání. Tento atraktor má některé vskutku podivné 
vlastnosti: 
1. je tvořen spojitou křivkou v prostoru, která obecně začíná v jistém počátečním bodě, může 

však mít nekonečně velkou délku. Přitom vyplňuje jistý přesně vymezený podprostor ve 
fázovém prostoru, ze kterého nikdy nevybíhá; 

2. nikdy neprotíná sám sebe, nekříží se ani se neopakuje22; 
3. má vlastnost fraktálů, tj. jeho struktura je podobná na různých měřítkách; 
4. jeho průběh v prostoru je náhodný, chaotický, nepředpověditelný. 

Ukazuje se, že kritická hodnota parametru r  při výše uvedených hodnotách parametrů σ  
a b  je rovna asi 24.74, pro hodnoty nižší směřuje vývoj systému do jediného bodu ve 
fázovém prostoru, pro hodnoty vyšší dostáváme nekonečný pohyb s prvky chaosu. 

Tzv. „motýlí atraktor“ na obr. 4 se skládá ze dvou větví, jedna je charakterizována 
kladnou hodnotou x , druhá potom zápornou a představuje rotaci válců v jednom či druhém 

                                                 
21 angl.: strange atractor 
22 H.Poinkaré teoreticky odvodil teorém, který říká, že stav nelineárního systému se musí po určité době 
opakovat (tzv. rekurentní teorém). Později se ukázalo, že perioda opakování daného stavu je u běžných 
nelineárních systémů extrémně velká blížící se nekonečnu. 

Obr. 4 – Lorenzův podivný atraktor 
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smyslu. Mezi oběma větvemi dochází k nepravidelným přeskokům. Tento atraktor se stal 
symbolem prvních průkopníků při zkoumání chaosu a jeho podobnost s motýlími křídly 
inspirovala Lorenze při jedné přednášce v roce 1972, kdy hovořil na téma předpověditelnosti 
počasí. Tehdy s nadsázkou prohlásil: „Pohyb křídel motýla kdesi v Brazilském pralese může 
způsobit vznik tornáda v Texasu.“ 

Na obr. 5 je ukázán výsledek simulace pro různé okrajové podmínky. Obr. 5(a) 
představuje simulaci průběhu proměnné x  v čase t  provedenou pro počáteční podmínky 

( ) ( ) ( ) [ ]0 , 0 , 0 0.1,0.1,0.1x y z =⎡ ⎤⎣ ⎦ , na obr. 5(b) je potom simulace pro nepatrně změněné 

počáteční podmínky ( ) ( ) ( ) [ ]0 , 0 , 0 0.100001,0.1,0.1x y z⎡ ⎤ =⎣ ⎦ . 

Z grafu je zřejmé, že časový průběh souřadnice x  je pro oba případy prakticky stejný až 
do času asi 30, dále se potom oba případy vyvíjejí zcela odlišným způsobem. Toto je zvláště 
zřetelně vidět na grafu obr. 5(c), kde je znázorněn rozdíl proměnné x  pro oba případy 
počátečních podmínek. Vidíme, že hodnota proměnné x  přeskakuje z kladných hodnot do 
záporných a naopak, tomu odpovídá pohyb po dvou větvích motýlího atraktoru. Přeskok 
z jedné větve na druhou je právě tím kritickým jevem, který určuje další vývoj systému. 
Ukazuje se, že přeskok je výsledkem nestabilního chování systému vznikající v souvislosti 
s jeho nelineární podstatou a jeho výskyt v jisté konfiguraci systému je výsledkem vlivu 
nesmírně malých poruch. Tyto poruchy mohou mít svůj původ v nepřesně definovaných 
parametrech úlohy, jejích počátečních či okrajových podmínkách nebo v případě matematické 
simulace v jakkoli malých zaokrouhlovacích chybách výpočetního systému. 

Přes svou revolučnost, byla Lorenzova práce nejméně deset let téměř nepovšimnuta, 
protože vyšla sice v renomovaném, avšak nepříliš známém a čteném časopise Journal of the 
Atmospheric Sciences. Posléze se však tato práce stala jednou z nejvíce citovaných prací 

 
Obr. 5 – Časový průběh proměnné x při simulaci Lorenzova systému 
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v oboru výzkumu chaosu a Lorenzův systém je považován za prototyp autonomního 
chaotického proudění. 

Kvalitativně podobným způsobem se chovají i jiné nelineární systémy, např. turbulentní 
proudění vazké tekutiny. Podmínky proudící tekutiny lze z hlediska stability řešení 
charakterizovat bezrozměrnou střední rychlostí proudění tzv. Reynoldsovým číslem. Pro 
Reynoldsova čísla vyšší než je kritická hodnota nastává chaotické chování proudící tekutiny, 
říkáme, že nastává přechod z laminárního stavu proudění do turbulentního. Výsledné 
chaotické chování a vývoj takového složitého systému je však podstatně komplexnější a 
složitější než u jednoduchého Lorenzova systému. Dochází totiž ke vzniku chaosu v různých 
místech v různých časových okamžicích. Výsledné dynamické struktury se potom bouřlivě 
vyvíjejí a interagují navzájem. 

3.1.3. Měřítka turbulence 
Za otce teorie homogenní a izotropní turbulence se běžně pokládá A.N. Kolmogorov 

díky svojí práci z r. 194123. Základní myšlenka spočívá v rozdělení měřítek turbulence na tři 
oblasti: integrální, inerciální a disipativní. 

Turbulence je generována na úrovni největších integrálních měřítek. Velikost těchto 
měřítek je v podstatě dána velikostí smykové oblasti a bývá označena L . Vzhledem k 
nízké hodnotě kinematické vazkosti (např. u vzduchu 5 21,5 10 m sν −= ⋅ ) je na úrovni těchto 
měřítek molekulární disipace zanedbatelná a veškerá energie se přenáší na menší měřítka 
mechanismem zvaným protahování vírů. Současně se předpokládá, že míchání vírových 
struktur homogenizuje a izotropizuje fluktuace, takže od určitého menšího měřítka je 
tekutina ve stavu, kdy fluktuace lze ze statistického hlediska považovat za homogenní a 
izotropní. Celý systém se považuje za rovnovážný, tj. veškerá energie vnášená do systému 
integrálními měřítky, je nakonec disipována na úrovni nejmenších měřítek rychlostí disipace 
ε  
 2 ij ijs sε ν= , (4.5) 

 ( )1
2ij i j j is u x u x′ ′= ∂ ∂ + ∂ ∂ , (4.6) 

kde ijs  je tenzor fluktuační rychlosti deformace. Při předpokladu izotropie, lze vztah pro ε  
zjednodušit na 
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, (4.7) 

kde „i“ znamená libovolně zvolenou komponentu (nejedná se o sčítací index).  
Molekulární disipace se začne projevovat teprve od měřítek, při nichž průměrná 

fluktuace rychlosti je úměrná rychlostnímu gradientu. Mírou fluktuací rychlosti je 
„turbulentní kinetická energie“ 1 2 i ik u u′ ′=  spjatá se střední kvadratickou odchylkou 

rychlosti stdu  vztahem 2stdu k= . Měřítko, při němž se začíná uplatňovat molekulární 
disipace, se zavádí jako 

 
( )

2
2 1

2
1 1

2u

u x
λ
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 (4.8) 

a nazývá se Taylorovo mikroměřítko24. Oblast měřítek, v níž lze turbulenci považovat za 
homogenní a izotropní, ohraničená zdola Taylorovým mikroměřítkem se nazývá 
                                                 
23 Tato práce bývá v literatuře často označována jako K41 
24 angl.: Taylor microscale 
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inerciální. Taylorovo mikroměřítko lze odhadnout na základě vztahu (4.7), položíme-li 
3u Lε ′∼  a ( )2 2 2

1 1u x u λ′ ′∂ ∂ ∼ . (Vztahy vyjádřené pomocí ~ je třeba chápat ve smyslu 
rovnosti až na multiplikativní konstantu řádu jednotek.) Dostáváme tak poměr mezi 
Taylorovým a integrálním měřítkem: 

 
1 2

1 215 Re
L Lu
λ ν −⎛ ⎞

⎜ ⎟′⎝ ⎠
∼ ∼ . (4.9) 

Na základě Taylorova mikroměřítka se definuje mikroškálové Reynoldsovo číslo 
Re uλ λ ν′= . Kratší měřítka odpovídají tzv. disipativní oblasti. Ta je ohraničena zdola 
minimálním měřítkem η , v němž lze ještě pozorovat fluktuace rychlosti. Označme uη  
charakteristickou rychlost fluktuací spojených s poruchami velkosti η . Vezmeme-li nyní v 
úvahu stále stejnou míru disipace vyjádřenou pro tato měřítka jako 3uηε η=  a 
požadujeme-li, aby tato rychlost a měřítko η  odpovídaly Reynoldsovu číslu rovnému 
jedné, 1uη η ν = , dostáváme Kolmogorovovu délku 

 ( )1 43η ν ε= .25 (4.10) 
Potom poměr mezi Kolmogorovovou a integrální délkou je 

 3 4Re
L
η −∼ . (4.11) 

Kolmogorovova teorie předpokládá, že mezi integrální oblastí a Taylorovým 
měřítkem existuje dostatečně rozsáhlá inerciální oblast, v níž platí předpoklady 
homogenity a izotropie a kde není patrný vliv ani integrálních měřítek, ani molekulární 
disipace. Tento předpoklad umožňuje zkonstruovat univerzální teorii. Jediným 
parametrem, který charakterizuje tuto oblast je totiž rychlost (či míra) disipace ε . 

3.1.4. Koherentní struktury 
Fakt, že se v turbulentních proudech vyskytují koherentní struktury je dnes všeobecně 

akceptován. Koherentní struktury hrají klíčovou roli v procesu míšení, stability, generování 
hluku atd. V přechodových proudech, kdy je nestabilita charakterizována určitou frekvencí, 
kterou lze předpovědět nebo při umělém periodickém buzení koherentní struktury poměrně 
snadno sledovat a analyzovat. Naproti tomu ve vyvinutých turbulentních proudech, kde jsou 
tyto struktury ukryty v chaotickém procesu, je jejich detekce velmi komplikovaným 
problémem. Analogovými prostředky zpracování signálu je tato úloha prakticky neřešitelná, 
proto je systematický výzkum koherentních struktur úzce spojen s rozvojem digitální techniky 
sběru a zpracování signálů. 

Identifikace koherentních struktur v chaotickém turbulentním proudovém poli je obecně 
velmi komplikovaná úloha, která vyžaduje jednak potřebný soubor experimentálních dat, dále 
potom aplikaci speciálních metod pro zpracování signálů. Metod identifikace koherentních 
struktur existuje velké množství, některé jsou velmi universální, jiné jsou specializované na 
určitý typ koherentních struktur. Obtížnost identifikace koherentních struktur souvisí se 
skutečností, že sama definice koherentních struktur není jednoznačná a dostatečně universální 
taková, aby pokryla všechny variace.  

Obecně se koherentní strukturou myslí oblast v proudící tekutině, která vykazuje 
nezanedbatelnou koherenci, tedy vzájemnou souvislost pohybů částic tekutiny v ní 
obsažených. Tato definice je však příliš obecná a není možno ji přímo použít pro účely 
identifikace koherentních struktur. Exaktní definice koherentních struktur v turbulentním 
                                                 
25 Stejný vztah lze získat z prosté dimensionální analýzy. 
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proudění není ustálena ani ve stále se rozrůstající komunitě lidí, kteří se problémem výzkumu 
těchto struktur v posledním období intenzivně zabývají. Uvedeme zde alespoň některé 
definice uznávaných autorit v oboru turbulence. 

První definice, kterou uvedeme, pochází od Lesieura, 1997 a vztahuje se k termínu 
koherentní vír. Víry jsou totiž obecně jedněmi z nejstabilnějších struktur v proudící tekutině, 
jsou tedy typickými koherentními strukturami. 

Předpokládejme v určitém čase 0t  existenci oblasti koncentrované vířivosti 
0

3
tD R⊂ . 

Nechť tD  je obraz oblasti 
0t

D  v čase 0t t≥ . Potom oblast tD  nazýváme koherentním vírem, 
pokud platí: 
1. oblast tD  si uchovává svou vnitřní strukturu po dobu delší, než je perioda otáčení této 

oblasti (zpravidla se požaduje pětinásobná doba); 
2. oblast tD  se chová náhodným způsobem ve smyslu velké citlivosti na malé změny 

počátečních podmínek. 
Další definici podal Hussain, 1981, 1983: „Koherentní struktura je útvar v proudící 

tekutině, který se vyznačuje okamžitou fázově korelovanou vířivostí“. 
Berkooz aj., 1993 definuje koherentní struktury jako „organizované prostorové 

vlastnosti, které se opakovaně objevují v proudovém poli (obvykle v souvislosti s místní 
smykovou oblastí) a vykazují jistou charakteristickou dobou života“. Tato definice vychází 
z koncepce energetických módů, kterou vytvořil Lumley, 1967 a která se vztahuje k technice 
vlastní ortogonální dekompozice (viz 5.7.1). Lumley zavádí představu projekce proudového 
pole na bázi funkcí (které nazývá stavebními kameny) ty jsou definovány na energetickém 
principu. 

Existuje celá řada dalších definic, jejich přehled uvádí El Tahry, 1990. Perry definuje 
koherentní struktury jako útvary, které se vyskytují periodicky, nemusí však být nutně 
organizované. Velikost a unášivá rychlost jsou náhodné, jejich orientace je však stálá. Podle 
Klina jsou koherentní struktury rekurzivní struktury, které přispívají k dynamice proudového 
pole tak, že způsobují produkci Reynoldsových napětí prostřednictvím mechanismu bursting 
phenomenon26. Wygnanski tvrdí, že koherentní struktury mohou být spojeny s převažujícími 
nestabilními módy. Tato představa je poněkud v protikladu s koncepcí Jimeneze. Stull 
definuje koherentní struktury jako entity, které přispívají k transportu hybnosti a pasivních 
skalárů na určité vzdálenosti bez přispění difúzních procesů působením Biot-Savartova 
zákona. Na rozdíl od tohoto, Hunt a Vassilicos definují koherentní struktury topologickým 
způsobem jako oblasti spirálního pohybu tekutiny. Adrian pomocí metody lineárního 
stochastického odhadu (viz 5.7.2) zavádí koncepci podmíněného víru, čímž se vyřeší některé 
problémy s definicí koherentních struktur, protože jeho definice vychází přímo z definice 
události jako takové. Tento přístup v sobě neobsahuje kvaziperiodicitu proudového pole ani 
mechanismus generování Reynoldsových napětí. Farge a Holschneider definují koherentní vír 
jako dvourozměrný osově-symetrický vír s hrotovitým rozložením vířivosti (viz 4.1.1.2). 

Obecnou vlastností turbulentních proudů je přítomnost oblastí s nenulovou vířivostí, které 
jsou spojeny s výskytem jistých elementárních útvarů – vírů27. Obecně lze spojovat vír 
s určitou organizovaností proudění, kterou můžeme kvantifikovat pomocí koherence. Proto 
bývá v souvislosti s turbulencí často používán výraz koherentní vír. Dalším hojně používaným 
termínem je koherentní struktura. 

Pokusme se nyní shrnout některé společné znaky výše uvedených definic a formulovat 
definici koherentního víru28. Jedná se zřejmě o oblast v proudící tekutině, která: 

                                                 
26 Neexistuje ustálený český ekvivalent, proto budeme používat anglický termín. Detaily viz kap.6.2.1. 
27 angl.: eddy, vortex 
28 angl.: coherent vortex 
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1. obsahuje dostatečně koncentrovanou vířivost takovou, že dráhy částic tekutiny vytvářejí 
v jejím blízkosti uzavřené křivky, 

2. během „doby života“, která je delší než jedna otáčka víru, si udržuje charakteristický tvar, 
3. je charakterizována nepředpověditelným proudovým polem. 

Koherentní víry mohou mít i relativně pravidelný, téměř periodický charakter. Může se 
jednat např. o vírové struktury vznikající v souvislosti s hydrodynamickou nestabilitou ve 
smykové vrstvě. Říkáme, že tyto víry jsou pseudoperiodické. 

Naproti tomu koherentní struktura29 je představována oblastí v proudící tekutině, která 
v daném čase vykazuje určitý stupeň organizovanosti vzhledem k nějaké veličině 
charakterizující proudění (rychlost, vířivost, tlak, hustota, teplota, apod.). Tato definice je 
mnohem širší než u koherentního víru, je zřejmé, že každý koherentní vír je zároveň 
koherentní strukturou, opačné tvrzení ovšem neplatí. 

Typickými příklady koherentních vírů jsou víry vznikající při Kelvin-Helmholtzově 
nestabilitě, Kármánovy víry v úplavu špatně obtékaného tělesa nebo vlásečnicové víry 
vznikající v laminární mezní vrstvě při ztrátě lineární stability nebo při procesu regenerace. 
Naopak koherentními víry nejsou například pruhy30 vznikající v turbulentní a přechodové 
mezní vrstvě, ty souvisí s výskytem oblastí zpomalené a zrychlené tekutiny a nikoli 
s koncentrací vířivosti. Stejně tak nejsou koherentními víry ve smyslu definovaném výše také 
různé stacionární vírové struktury, jako „startovací“ víry vznikající za konci křídel, neboť 
jejich chování je předpověditelné. 

V mezních vrstvách je proces produkce turbulence určován třemi druhy 
kvaziperiodických (či kvazináhodných) vírových struktur: velké vnější struktury, Falcovovy 
víry střední velikosti a události v blízkosti stěny. 

Velikost velkých prostorových vnějších struktur je dána tloušťkou mezní vrstvy 
(Kovasznay et al., 1970). Tyto víry řídí dynamiku mezní vrstvy v její vnější oblasti, jako je 
proces strhávání a produkce turbulence. Objevují se náhodně v prostoru a čase a pro nízká 
Reynoldsova čísla se jedná o pozůstatky Emmonsových skvrn turbulence vznikajících při 
přechodu do turbulence (Zilberman et al., 1977). 

Falcovovy víry jsou také vysoce koherentní a prostorové (Falco, 1974). Jsou to víry, 
které typicky vznikají v úplavech, paprscích, Emmonsových skvrnách turbulence, mřížkové 
turbulenci a v mezních vrstvách. Tyto víry jsou typické svou střední velikostí okolo 100 
stěnových jednotek 100 uτν . Falcovy víry jsou spojovacím článkem mezi velkými 
strukturami a strukturami v blízkosti stěny. 

Třetí druh vírů existuje v oblasti v blízkosti stěny ( 0 100y uτν> > ) a jsou odpovědné 
za převážnou část produkce Reynoldsových napětí, která má intermitentní povahu. Asi 
polovina celkové produkce turbulentní kinetické energie ( uv U y− ∂ ∂ ) je v prvních 5 % mezní 
vrstvy při typických Reynoldsových číslech dasažitelných v laboratorních experimentech. 
Tento proces produkce Reynoldsových napětí se nazývá bursting phenomenon31. Jeho začátek 
je spojen s protaženou vírovou dvojicí proti sobě rotujících vírů, které jsou orientovány ve 
směru hlavního proudu s průměrem asi 40 uτν . Tyto víry jsou ovlivněny silným smykem a 
indukují oblasti nízké a vysoké rychlosti mezi nimi – viz obr. 6. Struktury se vyskytují 
náhodně v prostoru i v čase, jsou však pseudoperiodické, střední vlnová délka v příčném 
směru je asi 80  až 100 uτν , jak poprvé pozoroval Kline et al., 1967. Také pozoroval, že 
oblasti nízké rychlosti se po proudu vyvíjejí a vznikají profily střední rychlosti s inflexním 
bodem, které jsou nestabilní i podle nevazké teorie. V této oblasti dochází k oscilacím mezi 

                                                 
29 angl.: coherent structure 
30 angl.: streaks 
31 neexistuje ustálený český ekvivalent 
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oblastmi nízké a vysoké rychlosti, tento jev je znakem vzniku sekundární nestability. Oblasti 
nízké rychlosti jsou potom odtlačovány směrem od stěny při zvyšující se amplitudě oscilací, 
následuje přechod do turbulence. Tento proces je velmi rychlý, Kline jej proto nazývá „burst“. 
Corino a Brodkey, 1969 ukázali, že oblasti nízké rychlosti jsou poměrně úzké (asi 20 uτν ) a 
mohou mít i nezanedbatelnou složku v příčném směru. Prakticky veškerá produkce 
turbulentní kinetické energie v oblasti blízko stěny probíhá pomocí tohoto mechanismu. 

Až v poslední době byl bursting phenomenon podrobněji prozkoumán. Falco, 1991 
ukázal, že typický vír vzniklý pomocí tekutiny vytlačené od stěny, který se pohybuje proti 
stěně, indukuje silnou událost proniknutí32 charakteristickou vysokou zápornou hodnotou uv , 
následuje fáze vypuzení33 pomalé tekutiny směrem od stěny, které je rovněž zdrojem 
Reynoldsova napětí (u  záporné, v  kladné). Oblast u stěny je neustále bombardována 
takovými balíky tekutiny s vysokou rychlostí, které mají svůj původ v logaritmické nebo 
vnější oblasti. To má za následek tendenci ke vzniku a dalšímu zesilování inflexního 
charakteru profilu rychlosti zesilováním okamžitého smyku, tím se podporuje vznik a 
zesilování nestabilit. 

3.2. Experimentální metody 
Studium proudících tekutin je doposud prováděno převážně experimentálně. Metody 

matematického modelování zatím neumožňují samy o sobě korektně řešit turbulentní proudy 
významné pro praxi, jejich použití je podmíněno dostupností dodatečných informací, které lze 
prozatím získat pouze z experimentu. Je to dáno buďto nedostatečností matematických 
modelů turbulence (RANS) nebo nedostatečností výpočetní techniky, která je v současnosti 
k dispozici (DNS). 

Stejnou neadekvátnost metod studia jako pro matematické modelování můžeme však 
pozorovat také v oblasti experimentálních metod. Důvodů je celá řada. Předně experimentální 
metody se zaměřují na sledování pole rychlostí a nikoli pole vířivosti, která charakterizuje 
turbulentní proudění daleko lépe. Dále, experimenty jsou prováděny v Eulerově souřadné 
soustavě namísto, aby se sledovala každá částice tekutiny Lagrangeovým přístupem, pak by 
se dal lépe studovat pohyb vírových vláken či trubic v prostoru. Dvoubodové korelace 
v Eulerově souřadné soustavě jsou totiž necitlivé vůči řídkým událostem, jako je přeběh 
koherentního víru. V neposlední řadě, mnoho problémů je ze své podstaty nehomogenních a 
nestacionárních, klasické statistické metody zpracování dat založené na středování takové 
                                                 
32 angl.: sweep 
33 angl.: ejection 

 
Obr. 6 – Model struktury turbulentní mezní vrtsvy v blízkosti stěny dle Blackweldera 1978
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problémy řešit neumí. Některé z těchto problémů lze vyřešit nasazením speciálních metod 
analýzy dat, jiné souvisejí se samou podstatou používaných experimentálních metod a jejich 
řešení je otázkou budoucnosti. 

V současnosti používané metody pro experimentální výzkum turbulentních proudů se 
zaměřují na monitorování polí okamžitých rychlostí nebo případně tlaků. Z hlediska 
prostorového můžeme současné experimentální metody rozdělit na bodové (tedy 0D) a 
vícedimensionální. 

Bodové metody nám mohou přinést informace o časovém vývoji dané veličiny 
(rychlosti či tlaku) v daném bodě prostoru. Jedná se například o metody využívající žhavené 
čidla a dále o LDA34 či dynamické snímače tlaku. Tyto metody jsou výhodné pro sledování 
dynamického chování systému. Kritickým místem těchto metod je výběr bodu pro sledování. 
Problémy nastávají při určování celkové topologie proudového pole, prostorové korelace se 
zpravidla omezují na dvoubodové. Při studiu proudového pole „bod po bodu“ je nutný 
předpoklad o jeho stacionárnosti. 

O topologii proudového pole dávají lepší obraz vícedimensionální metody pracující 
v 1D na úsečce, 2D v rovině či ve 3D v prostoru. Příkladem 1D metod jsou metody 
využívající ultrazvuku (UVP35 Monitor), ve více rozměrech mohou být využity různé varianty 
vizualizace, PIV36 a další optické metody. Tyto metody dávají dobrý víceméně kvalitativní 
obraz o podobě proudového pole, pokud by však bylo nutno zkoumat podrobně také strukturu, 
tam selhávají. Důvody jsou stejné jako při nasazení metody přímé numerické simulace DNS: 
u reálných proudů je rozsah měřítek typicky v několik řádů, jejich současné zvládnutí výše 
popsanými metodami je technicky nemožné. Na druhou stranu zde nečiní principiální obtíže 
studium nestacionárních procesů na určitém, předem zvoleném měřítku. Tyto metody jsou 
technicky značně náročné, interpretace získaných výsledků je zato triviální: sledujeme přímo 
obrazy struktury proudového pole v jednotlivých časových okamžicích. K analýze lze použít 
standardní či speciální algoritmy používané pro analýzu obrazové informace. 

Optimální situace při studiu dynamických tekutinových systémů je kombinace obou 
přístupů, kdy se provede kvalitativní analýza pomocí vícedimensionálních metod, vytipují se 
zajímavá místa, ve kterých se následně provede hloubková, detailní analýza časových 
závislostí pomocí přesnějších bodových metod. 

3.2.1. Metoda žhavených čidel 
Klasickou metodou pro výzkum turbulentních proudů je metoda žhaveného drátku, 

obecně metoda žhavených čidel. Jedná se o bodovou metodu, která je založena na 
ochlazování žhaveého čidla proudící tekutinou. Její výhodou je bezkonkurenční dynamický 
rozsah, který může být řádu až stovek kHz. Tato metoda je tedy vhodná pro sledování 
dynamiky tekutinového systému v daném bodě prostoru. Obecně je výstupní signál z čidla 
citlivý k mnoha různým fyzikálním veličinám (např. k teplotě tekutiny, jejímu chemickému 
složení, rychlosti a směru proudění), je proto nutná kalibrace čidla za specifických podmínek. 
„Měřící bod“ je dán velikostí čidla – obvykle ve tvaru drátku či filmu. V případě drátku je 
typická velikost průměr 5 μm a délka 1 mm. V případě sond s více čidly je „měřící bod“ dán 
obálkou všech čidel sondy. Princip i varianty této metody jsou popsány např. v Bruun, 1995. 

Metoda má celou řadu aspektů konstrukčních a technologických, které se týkají sond i 
elektronického zařízení. My se zde budeme stručně zabývat pouze problematikou zpracování 
výstupních signálů. Pro určení velikosti sledované veličiny je třeba na výstupní napětí 
aplikovat tzv. „ochlazovací zákon“, který je třeba určit z kalibrace. 

                                                 
34 Laser Dopler Anemometry 
35 Ultrasonic Velocity Profile 
36 Particle Image Velocimetry 
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Existuje možnost indikace více skalárních veličin v daném bodě. Mohou jimi být složky 
vektoru rychlosti nebo i fyzikálně zcela odlišné veličiny, jako je teplota nebo složení tekutiny 
(obecně všechny veličiny, které ovlivňují ochlazování čidla). Při vyhodnocování více veličin 
v jednom bodě můžeme postupovat principiálně dvojím způsobem. Můžeme použít klasickou 
sondu s jediným žhaveným čidlem, se kterou provádíme postupně sérii pozorování lišící se 
parametry nastavení čidla (jeho orientací v prostoru či teplotou). Potom za předpokladu 
statistické stacionárnosti parametrů proudového pole lze vyhodnotit statistické momenty 
sledovaných veličin a to včetně vzájemných korelací. Tento přístup byl použit při vývoji 
unikátní metody pro měření různých fyzikálních veličin v proudící tekutině o neznámých 
fyzikálních vlastnostech s aplikací na proudění vodní páry ve skutečných parních turbinách 
(viz [81, 84, 98, 108, 109, 121, 131, 134, 135, 137, 138, 144, 150, 163]). Dále byl aplikován 
na vyhodnocování koncentrace a rychlosti proudění směsi dvou plynů (viz [90, 92]). 

Druhou možností je použití speciální sondy s více čidly s různými vlastnostmi, potom 
lze vyhodnocovat okamžité hodnoty sledovaných veličin. Metoda ovšem vyžaduje použití 
komplikované a choulostivé speciální sondy se dvěma či více čidly, tím se zvětšuje velikost 
„měřícího bodu“. Tato metoda byla použita pro měření směru okamžitého vektoru rychlosti 
v rovině či v prostoru (viz [29, 61, 65, 66, 67, 158, 171]) a dále pro simultánní měření 
okamžitých hodnot rychlosti a koncentrace hélia (viz [85, 91, 94, 102, 106, 110, 115, 116, 
117, 118, 125]) a kysličníku uhličitého (viz [124, 128, 130, 133, 136, 139, 146, 154, 157, 159, 
165]) ve vzduchu. 

Sondy se žhavenými filmy lze používat k měření povrchového tření na stěně (viz [40, 
57, 58, 62, 78, 123, 134, 135]). Existují i různé speciální aplikace, např. indikace okamžité 
orientace proudění (viz [164]). 

3.2.2. Optické metody s částicemi 
Jedná se zejména o metody LDA a PIV, které optickou cestou měří pohyb částic 

v tekutině. Zkoumaným objektem není tedy proudící tekutina, ale směs tekutiny a vhodných 
částic. 

Úspěšná aplikace těchto metod závisí zejména na schopnosti částic kopírovat rychlost 
pohybu tekutiny. Problémy nastávají v oblastech velkých hodnot gradientů rychlosti ať již 
v prostoru či v čase. Použití metod využívajících pohyb částic je omezeno na proudová pole, 
která jsou charakterizována dostatečně nízkými frekvencemi fluktuací rychlosti a dostatečně 
velkými strukturami. Problematické je měření rychlosti proudění v blízkosti stěn ve vazké 
podvrstvě. Zde je totiž enormní hodnota gradientu rychlosti ve směru napříč mezní vrstvou a 
navíc zde může docházet k přímé interakci částic se stěnou (elektrostatické síly, povrchové 
síly, atp.). 

Použití optických metod využívajících pohybu částic v tekutině je velmi vhodné ve 
volných proudech v dostatečné vzdálenosti od stěny. Při dodržení zásad správné diskretizace 
(prostorové a časové) a s uvážením dynamiky částic lze tyto metody s úspěchem použít i pro 
vyhodnocování fluktuačních charakteristik v nestacionárním či turbulentním proudění. Pro 
měření v bezprostřední blízkosti stěn však obecně nelze tyto metody doporučit. 
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4. Metody analýzy signálů  
Při experimentálním výzkumu tekutinových systémů jsou výsledkem signály v čase a 

prostoru. Tyto signály mají obecně velmi složitý průběh. K analýze takových signálů lze 
přistupovat dvojím způsobem. Můžeme signály analyzovat buďto deterministickými 
metodami nebo metodami analýzy náhodných signálů. 

Zde prezentované metody jsou do značné míry obecnými metodami použitelné pro 
výzkum chování dynamických systémů. 

4.1. Typy signálů 
Zaměříme se na případy periodických či kvazi-periodických pohybů, chaotického 

chování či na vzájemnou kombinaci těchto případů. Takovéto signály jsou typické při 
výzkumu proudění reálných tekutin. 

4.2. Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti 
Charakter náhodného procesu může být zkoumán pomocí různých nástrojů. Jednou ze 

základních charakteristik náhodného procesu je distribuční funkce37 F . Je definována jako 
pravděpodobnost, že konkrétní realizace náhodného procesu u  bude menší než hodnota v  
 ( ) { }F v P u v≡ < . (5.1) 
Z definice distribuční funkce je zřejmé, že se jedná o neklesající funkci, pro niž platí: 
 ( ) 0F −∞ =  a ( ) 1F ∞ = . (5.2) 

Dále definujeme hustotu pravděpodobnosti38 f , podle Radon-Nikodynova teorému 
platí: 

 ( ) ( )dF v
f v

dv
≡ . (5.3) 

Z definice hustoty pravděpodobnosti plynou následující triviální vlastnosti: 

 ( ) 1f v dv
∞

−∞
=∫ , ( ) ( ) 0f f−∞ = ∞ = . (5.4) 

Pravděpodobnost, že veličina u  nabývá hodnot z intervalu [ ),a bv v  je možno vyjádřit 
pomocí distribuční funkce nebo hustoty pravděpodobnosti následujícím způsobem: 

 { } ( ) ( ) ( )b

a

v

a b b a v
P v u v F v F v f v dv≤ < = − = ∫ . (5.5) 

Proměnnost náhodné veličiny je úplným způsobem charakterizována distribuční funkcí 
a nebo hustotou pravděpodobnosti, jejich informační obsah je stejný. Tyto funkce ovšem 
neobsahují časové charakteristiky procesu. 

Experimentální určení hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce je poněkud 
problematické, protože se obecně jedná o spojité funkce. Hustotu pravděpodobnosti nejčastěji 
určujeme v diskretizované podobě jako histogram. Volba diskretizačního kroku histogramu 
není libovolná, je třeba vzít v úvahu průměrný počet vzorků, které připadnou na jeden 
interval. Pokud je tento počet příliš malý, potom dostáváme příliš rozházený průběh. 

4.3. Metoda středování 
Středování je další metodou použitelnou na náhodná data. Lze je provádět různým 

způsobem: v prostoru, v čase, v rámci souboru, fázové středování a podobně. Při středování 
                                                 
37 angl.: Cumulative Distribution Function – CDF 
38 angl.: Probability Density Function – PDF 
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uvažujeme spojitou změnu sledované veličiny, středujeme tedy teoreticky nekonečně mnoho 
diskrétních hodnot. V praxi požadujeme, aby počet středovaných hodnot byl „dostatečně 
vysoký“. Výslednou hodnotu potom můžeme označit za nejpravděpodobnější realizaci 
sledované veličiny ze statistického hlediska. 

Z teoretického hlediska je nejvhodnější uvažovat střední hodnotu souboru dat39. To 
znamená, že realizujeme experiment za nominálně stejných podmínek mnohokrát opakovaně, 
průměr provádíme z jednotlivých realizací. V praxi je často přijímána hypotéza o ergodičnosti 
daného procesu, potom lze středování souboru dat nahradit středováním v prostoru či čase. 

Středování v čase nebo v prostoru má smysl pouze za předpokladu stacionárnosti nebo 
homogenity sledovaného pole veličin. Proces musí být stacionární, to znamená, že všechny 
časové okamžiky jsou ze statistického hlediska rovnocenné. Statistické veličiny potom 
nezávisí na čase. Podobný závěr lze učinit v souvislosti se středováním v prostoru. Prostorové 
středování lze provádět v jedné, dvou či třech dimenzích, homogenita je potom vyžadována 
v příslušném rozsahu. 

V praxi není samozřejmě nic dokonale stacionární ani homogenní, ani nelze středování 
provádět přes nekonečně rozsáhlé intervaly. Problém určování střední hodnoty má dva 
parametry. Často se provádí středování v čase. Máme zde dvě charakteristická časová 
měřítka. Prvním je doba potřebná k určení střední hodnoty s požadovanou přesností, druhým 
je doba, po kterou je možno proces považovat za stacionární. Pro úspěšné určení průměru 
musí být hodnota prvního časového měřítka dostatečně menší než měřítko druhé. Příkladem 
může být měření v mezní vrstvě atmosféry, kdy rozlišujeme mezi „počasím“ a „atmosférickou 
turbulencí“, správné středování je podmíněno existencí mezery ve spektru, která odděluje oba 
jevy. 

Pomocí metody středování můžeme definovat statistické momenty, které jsou základní 
charakteristikou náhodných procesů. 

4.3.1. Reynoldsův rozklad 
Reynolds navrhl již roku 1895 v návaznosti na úvodní studii přechodu proudění v trubce 

do turbulence dekompozici turbulentního pole na střední a fluktuační složku. Časový průběh 
jakákoli fyzikální veličiny q  může být rozložen na střední hodnotu q  a fluktuační složku q′ . 
Obecně mohou být střední hodnota i fluktuační složka funkcí času: 
 q q q′= + . (5.6) 
Střední a fluktuační složky jsou definovány pomocí operace středování ...  

 q q= ,   0q′ = . (5.7) 

Fyzikální veličiny jsou obecně funkcí polohy a času ( ),q tx . Operace středování může 
být definována různým způsobem. 

První možností je využití operace filtrování pomocí dolnopropustného filtru 
nastaveného na mezní vlnové číslo κ  při délce analyzovaného signálu T . Střední hodnota 

q  potom bude: 

 ( ) ( )( ),,
, ,TT

q t f q t<= κκ
x x . (5.8) 

Klasické středování v čase signálu délky T : 

 ( ) ( )
2

2

1, ,
t T

T
t T

q t q d
T

τ τ
+

−

= ∫x x . (5.9) 

Můžeme však také definovat prostorový průměr v objemu V  

                                                 
39 angl.: ensamble average 
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 ( ) ( )1, ,
V

V

q t q t d
V

= ∫∫∫x ξ ξ . (5.10) 

Definice (5.8), (5.9) a (5.10) určují estimátory střední hodnoty, mají základní nevýhodu 
v tom, že obsahují parametry, které je třeba vhodně zvolit. Obecně platí, že je třeba volit 
časový resp. prostorový parametr tak, aby byl dostatečně veliký oproti největšímu časovému 
resp. délkovému měřítku turbulence. Hodnota středované hodnoty fyzikální veličiny pak bude 
jednoznačně definovaná za předpokladu platnosti ergodické hypotézy, tj. že turbulentní pole 
zkoumané veličiny je statisticky homogenní v čase a prostoru. Přesto jsou estimátory obecně 
funkcí času i polohy. Teoretická střední hodnota je získána operací středování, která je 
aplikována na nekonečně rozsáhlý interval. 

Operace středování má některé více či méně triviální vlastnosti, které jsou určující pro 
její použití. Uvedeme zde hlavní vlastnosti. 

Operace středování je lineární. Pro libovolné dvě funkce ( ),a x t  a ( ),b x t  a konstantu λ  
platí 
 a b a bλ λ+ = + . (5.11) 
Platí pravidlo o komutativnosti operace středování s derivací 

 a a
x x
∂ ∂

=
∂ ∂

. (5.12) 

Další pravidlo o dvojím středování 
 a a= . (5.13) 
A konečně pravidlo o průměrování násobení 
 a b a b= . (5.14) 

V praxi se nejčastěji používá středování v čase, zvláštní péči je nutno věnovat volbě 
délky signálu T . Ukazuje se, že tato hodnota představuje periodu odpovídající mezní 
frekvenci hornopropustného filtru, který takto na signál aplikujeme. Často se také používá 
statistické zpracování velmi dlouhých signálů po částech, tím dochází k jeho filtrování. Tento 
problém je podrobně rozebírán v práci [53]. 

4.3.2. Fázové středování 
Mnohdy je v signálu přítomna periodická složka fluktuací. Tato složka může souviset 

s pseudo-periodickou nestabilitou vznikající v proudu (např. Kármánova-Bénárdova vírová 
stezka) nebo s periodicky v čase proměnnými okrajovými podmínkami (např. rotující lopatky 
ve strojích). Periodická složka je charakterizována čárovým spektrem obsahujícím složku na 
základní frekvenci periodických fluktuací a na vyšších harmonických. Je třeba zdůraznit, že 
tyto fluktuace ze své povahy nelze přímo spojovat s turbulencí, pro kterou jsou typické 
fluktuace se spojitým spektrem frekvencí. V každém případě se však oba děje, které souvisí 
s periodickým a neperiodickým spektrem, vzájemně ovlivňují. 

V tomto případě použijeme modifikovaný Reynoldsův rozklad 
 ( ) ( )( ) ( )mod /q t q q t T q t′= + + , (5.15) 

kde q  je střední hodnota, q  je periodická fluktuační složka proměnná s periodou T  a q′  
potom náhodná fluktuační složka. 

Periodickou fluktuační složku určíme tak, že provedeme fázové středování signálu. 
Předpokládejme, že sledovaný signál nějakým způsobem souvisí s periodickým dějem, o 
němž máme základní informace k dispozici. Celý signál potom můžeme rozdělit na jednotlivé 
periody, ty potom dále na fázové úhly. Jedna perioda odpovídá fázovému úhlu 2π , analýzu 
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budeme provádět pro fázové úhly ( )j jϕ ϕ= Δ , kde 0,1,..., 1j N= − , 2 Nϕ πΔ = . Signál byl 
rozdělen na M  period délky T  

 ( ) ( )1

0

1
2 2

M

k

j j
q T q T k q

M
ϕ ϕ
π π

−

=

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎡ ⎤⎪ ⎪= + −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
∑ . (5.16) 

V ideálním případě je periodická složka spojena s mechanizmem periodického buzení, 
který je možno exaktně popsat pomocí informací získaných mimo proudové pole. Například 
se může jednat o periodické poruchy vzniklé působením nějakého mechanismu, třeba rotoru 
stroje osazeného lopatkami, perioda těchto změn i okamžitá fáze je potom dána polohou 
rotoru, kterou můžeme změřit. 

Metoda fázového středování byla použita pro měření v daném bodě [109, 150], při 
postupném proměření určité oblasti můžeme za předpokladu statistické stacionárnosti 
parametrů proudového pole vyhodnotit i „průměrné“ prostorové struktury – viz např. [143, 
151, 156]. 

Poněkud problematický je však případ, kdy periodický mechanismus nemůžeme 
dokonale popsat. Například když periodický (přesněji řečeno kvaziperiodický) děj vzniká 
působením proudového pole, jako je Kármánova vírová řada za špatně obtékaným tělesem. 
V těchto případech je nutné pro určení fáze použít nějaký nezávislý detekční systém. Daleko 
nejrozumnější variantou je však použití nějaké speciální metody založené na statistickém 
korelačním přístupu, např. pomocí „lineárního stochastického odhadu“, tato metoda bude 
popsána v kapitole 5.7.2.  

4.3.3. Statistické momenty 
Dalšími nástroji pro popis a analýzu náhodného signálu jsou statistické momenty. 

Statistický moment k-tého řádu kM  náhodné veličiny q  je definován jako 

 ( ) ( )k k
kM q q q f q dq= = ∫ , (5.17) 

kde ( )f q  je hustota pravděpodobnosti a operace integrace je chápána ve smyslu 

 
0 0 0

1... lim ...
L L L

nL L→∞
=∫ ∫ ∫ ∫ , (5.18) 

L  je velikost oblasti a n  je dimenze prostoru. Moment k-tého ( )kM q  je potom tedy k-tá 

mocnina funkce q  v normě kL . 
Momentem 1. řádu je aritmetický průměr. Dále lze definovat centrální statistické 

momenty řádu 2k ≥ , ty jsou definovány pomocí odchylek neboli fluktuací okolo 
aritmetického průměru q  
 ( ) ( )k k

ckM q q q f q dq′ ′ ′ ′= = ∫ . (5.19) 
Pro 2k =  dostáváme rozptyl neboli varianci. Vyšší momenty bývají prezentovány 

v bezrozměrném tvaru ( ),k lQ q  pomocí vztahu 

 ( ) ( )
( )

,
ck

k l k l
cl

M q
Q q

M q
=
⎡ ⎤⎣ ⎦

. (5.20) 

Nejčastěji se volí 2l = . Dostáváme pak bezrozměrné součinitele. ( )3,2S Q q=  je 

součinitel šikmosti40, ( )4,2F Q q=  je součinitel špičatosti41. Někdy bývají definovány 

                                                 
40 angl.: skewness factor 
41 angl.: flatness factor (český termín je antonymem anglického) 
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součinitelé vyšších řádů, např. ( )5,2hS Q q=  bývá označován jako hyperskewness a 

( )6,2hF Q q=  potom jako hyperflatness. 
Tyto součinitele se používají pro charakteristiku daného náhodného procesu a jeho 

rychlé srovnání s normálním Gaussovým rozdělením. Pro normální rozdělení platí, že 0S =  a 
3F = . 

4.3.4. Strukturní funkce 
Strukturní funkce jsou statistické charakteristiky přírůstků dané funkce, které mají 

vypovídací schopnosti při studiu korelací. Lze pomocí nich usuzovat na stacionárnost procesu 
a jeho intermitentní charakter. Lze je použít pro studium nestacionárních procesů se 
stacionárními přírůstky a to jak fraktálního tak multifraktálního charakteru. 

Strukturní funkce n-tého řádu náhodného skalárního pole q  je definována následujícím 
vztahem 

 ( ) ( ) ( ) n
nS q q d= + −⎡ ⎤⎣ ⎦∫r x r x x . (5.21) 

Strukturní funkce může být počítána pomocí hustoty pravděpodobnosti přírůstků veličiny 
q , které jsou definovány vztahem ( ) ( ) ( )q qΔ = + −r x r x . Je potom dána momentem n -tého 
řádu hustoty pravděpodobnosti 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )n
nS f d= Δ Δ Δ∫r r r r  (5.22) 

Obecným znakem strukturních funkcí je fakt, že počet bodů signálu pro jejich určení 
s danou přesností roste s řádem n. Strukturní funkce vyšších řádů je velmi obtížné určit 
s dostatečnou přesností. 

Účelem strukturních funkcí je měřit intenzitu fluktuací v závislosti na měřítku přímo v 
prostoru souřadnic. 

Kolmogorovova teorie předpokládá existenci inerciální oblasti, která je 
charakterizována známým zákonem 5 3−  pro spektrální hustotu kinetické energie – viz 
(4.3). Ukazuje se, že podobný zákon platí také pro strukturní funkce. 

Vztah (5.21) testuje mocniny průměrných přírůstků rychlosti mezi body prostorově 
vzdálenými o r  (modul vektoru r ). V inerciální oblasti tyto strukturní funkce musí záviset 
pouze na ε  a na měřítku r. Odtud plyne škálování 

 ( ) 3 3n n
nS r rε∼ , (5.23) 

což se za Kolmogorovova 
předpokladu, že ε  nezávisí na 
r, vyjadřuje stručně jako 

( ) 3n
nS r r∼ . 

Asi jedna dekáda spektra 
se chová skutečně podle 
škálovací relace 
( ) 5 3 5 3

i iE iκ κ− −∼ ∼ . Tato 
oblast vlnových čísel se 
pokládá za inerciální oblast. 
Prakticky dosažitelné jsou 
pouze hodnoty ir iU t= Δ , kde 

tΔ  je převrácená hodnota 
frekvence záznamu. Není-li 
tato frekvence dostatečná,  

Obr. 7 – Strukturní funkce řádu 2, 3 a 4 
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nedosáhne se malých měřítek. Ukazuje se, že lze obvykle nahradit rozdíl absolutní 
hodnotou rozdílu a škálování se nezmění. Na obr. 7 je znázorněno několik 
strukturních funkcí stále téhož signálu v závislosti na indexu i, který je úměrný r. 

Jak je vidět na obr. 7, na rozdíl od energetického spektra, není ani na strukturních 
funkcích nejnižšího řádu jasné patrná oblast škálování rζ∼ . Ukazuje se, že inerciální 
oblast je na strukturních funkcích mnohem méně zjevná, než na spektru. Z tohoto 
důvodu se používá hypotéza rozšířené samopodobnosti42 vycházející z toho, že 
strukturní funkce ( )3S r  se škáluje teoreticky jako r a tudíž se k získání škálovacích 
exponentů používá vztah 

 ( ) 3
n

nS r Sζ∼ , (5.24) 
který se ukazuje téměř vždy splněn. Podle K41 závisí exponenty nζ  lineárně na n podle 
vztahu 3n nζ = . 

4.4. Korelační a spektrální analýza 
Korelační a spektrální analýza je prostředkem pro studium struktur v prostoru či čase. 

Spektrální analýza je v současnosti jednou z nejužívanějších metod při studiu dynamických 
systémů. Je spolehlivým indikátorem chaosu. 

Širokopásmové spektrum nám indikuje přítomnost statisticky náhodné složky signálu, 
která může mít svůj původ buďto v šumu nebo chaosu. Rozhodnutí mezi těmito dvěma 
možnostmi nelze provést na základě výsledků Fourierovy analýzy. Potřebujeme tedy další 
techniky, které dovedou rozlišit koherentní signál od nekoherentního. 

Je třeba zdůraznit, že použitím Fourierovy transformace získáme obraz časové řady ve 
Fourierově prostoru frekvencí. Tímto krokem se zcela ztrácí informace o časovém vývoji 
signálu. 

4.4.1. Spektrální charakteristiky 
Pro sledování prostorových spekter je zaváděn pojem vlnového čísla43, které je 

definováno vztahem 
 2 /π=κ l , (5.25) 
kde l  je vektor vlnové délky. Vlnové číslo a vlnová délka jsou obdobou frekvence a periody 
v časové oblasti s tím rozdílem, že se jedná o vektorové veličiny orientovanou v prostoru. 

Dále definujeme autokorelaci44 rychlosti, v časové oblasti bude 
 ( ) ( ) ( )R s u t u t s′ ′= + , (5.26) 
kde s  je časový posuv. 

Autokorelační funkce45 je potom normalizovaná autokorelace 
 ( ) ( ) ( )2/s R s u tρ ′= . (5.27) 

Pro autokorelační funkci platí, že ( ) 1sρ ≤  a ( )0 1ρ = , dále ( )sρ  je sudá funkce, to 

znamená, že platí ( ) ( )s sρ ρ= − . 
Pro stacionární proces není autokorelace ani autokorelační funkce funkcí času. 
Na základě autokorelace můžeme definovat některé další důležité veličiny. Procesy 

spojené s turbulencí jsou náhodné povahy, absolutní hodnota jejich autokorelační funkce se 

                                                 
42 angl.: extended self-similarity 
43 angl.: wave number 
44 angl.: autocovariance 
45 angl.: autocorrelation function 
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s časem zmenšuje. Z toho vyplývá, že integrál autokorelační funkce pro s  rostoucí k 
nekonečnu konverguje. Můžeme tedy definovat integrální časové měřítko46 vztahem 

 ( )
0

L s dsρ
∞

= ∫  (5.28) 

Dále můžeme definovat frekvenční spektrum47 pomocí Fourierovy transformace 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

1 2 cosi sE R s e ds R s s dsωω ω
π π

∞ ∞−

−∞
= =∫ ∫ . (5.29) 

Druhý výraz plyne ze skutečnosti, že ( )R s  je sudá funkce. Platí dále inverzní vztah 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

2 cosi sR s E e d E s dωω ω ω ω ω
∞ ∞

−∞
= =∫ ∫ . (5.30) 

Veličiny ( )R s  a ( )E ω  obsahují ekvivalentní informaci. Konstanty před integrály ve 
vztazích (5.29) a (5.30) mohou být odlišné, jedná se o definiční vztahy. 

Základní vlastností ( )E ω  je, že integrál ( )2

1

E d
ω

ω
ω ω∫  představuje příspěvek frekvencí 

v rozsahu 1 2ω ω ω≤ <  k hodnotě rozptylu ( )2u t′ . Dále platí, že rozptyl lze vyjádřit 

integrálem: ( ) ( )2

0
u t E dω ω

∞
′ = ∫ . 

4.4.2. Spektrum rychlosti 
Spektrum rychlosti ( )ijΦ κ je tenzor 2. řádu, který bývá nazýván tenzor rychlostního 

spektra48. Je definován jako Fourierova transformace dvoubodové prostorové korelace 
rychlostí ( )ijR r  

 ( ) ( ) ( ), ,ij i jR u t u t′ ′= +r x r x . (5.31) 
V homogenní turbulenci lze vzájemný vztah spektra rychlosti a korelace vyjádřit 

rovnicemi 

 ( )
( )

( )3
1

2
i

ij ijR e d
π

∞
− ⋅

−∞

Φ = ∫ ∫ ∫ κ rκ r r , (5.32) 

 ( ) ( ) i
ij ijR e d

∞
⋅

−∞

= Φ∫ ∫ ∫ κ rr κ κ , (5.33) 

kde { }1 2 3, ,κ κ κ=κ  je vektor vlnových čísel (spojitých), { }1 2 3, ,r r r=r  je vektor polohy. 
Z fyzikálního hlediska tenzor rychlostního spektra představuje hustotu Reynoldsových 

napětí v prostoru vlnových čísel. Například pro =r 0  z rovnice (5.33) ihned plyne následující 
vztah: 

 ( ) ( )0ij i j ijR u u d
∞

−∞

′ ′= = Φ∫ ∫ ∫ κ κ . (5.34) 

Tenzor rychlostního spektra je komplexní veličinou, je pozitivně semidefinitní. Informaci 
v něm obsaženou lze rozdělit do několika částí. První informaci nesou indexy (i a j), které 
označují směr rychlosti ve fyzikálním prostoru. Další informace jsou obsaženy ve vektoru 
vlnových čísel κ . Jeho směr /κ κ  označuje směr Fourierova módu ve fyzikálním prostoru a 

konečně jeho velikost určuje příslušné prostorové měřítko 2 /π= κl . 

                                                 
46 angl.: integral timescale 
47 angl.: frequency spectrum 
48 angl.: velocity-spectrum tensor 
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V tenzoru je také obsažena informace o derivacích rychlosti 

 ( )ji
k l ij

k l

uu d
x x

κ κ
∞

−∞

′∂′∂
= Φ

∂ ∂ ∫ ∫ ∫ κ κ , (5.35) 

můžeme proto jeho pomocí také vyjádřit rychlost disipace 

 ( )2 12
2 ij dε νκ

∞

−∞

= Φ∫ ∫ ∫ κ κ . (5.36) 

Korelační funkce, stejně jako spektrum, je obecně funkcí času, ve výše uvedených 
výrazech není tato závislost vyznačena z důvodů větší přehlednosti. 

4.4.3. Jednorozměrné spektrum 
Téměř všechna experimentální data z výzkumu turbulentního proudění pocházejí 

z měření pomocí sond se žhaveným drátkem, které jsou umístěny v pevném bodě prostoru. 
Pro vyhodnocení autokorelačních funkcí se potom používá Taylorova hypotéza (viz 5.5.2). 
Z naměřených dat dostáváme 
 ( ) ( )2

11 1 1 1 1R r u f r′=e , (5.37) 

 ( ) ( )2
22 1 1 2 1R r u g r′=e . (5.38) 

Jednorozměrné spektrum je potom definováno Fourierovou transformací autokorelační 
funkce 

 ( ) ( ) 1 1
1 1 1 1

1 i r
jj jjE R r e drκκ

π
∞

−∞
= ∫ e , (5.39) 

kde 1κ  je vlnové číslo ve směru osy 1x , j se rovná 1 nebo 2. 
Jednorozměrné spektrum souvisí s tenzorem rychlostního spektra 

 ( ) ( )11 1 11 2 32E d dκ κ κ
∞

−∞

= Φ∫ ∫ κ . (5.40) 

Uvědomme si, že výsledné jednorozměrné spektrum 11E  obsahuje příspěvky ze všech 
vlnových čísel κ  v rovině 1 1κ⋅ =e κ  (průmět do této roviny). Výsledná amplituda κ  však 
může být podstatně větší než 1κ . 

Praktický výpočet jednorozměrného spektra jjE  můžeme zjednodušit na základě znalosti, 
že jjR  je vždy sudou funkcí 1κ . Potom zřejmě platí 

 ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 10

2 cosjj jjE R r r drκ κ
π

∞
= ∫ e  (5.41) 

a také inverzní transformace 

 ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 10
cosjj jjR e r E r r dκ κ κ

∞
= ∫ . (5.42) 

Pro případ isotropní turbulence je jednorozměrné spektrum svázané s energetickým 
spektrem ( )E κ , které bude definováno v následující kapitole. 

4.4.4. Energetické a disipační spektrum 
Tenzor rychlostního spektra obsahuje značné množství informaci, jeho praktické použití 

by bylo poněkud těžkopádné. Pro větší přehlednost se proto zavádí pojem energetické 
spektrum49, který reprezentuje poněkud redukovanou veličinu. 

                                                 
49 angl.: energy spectrum 
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Energetické spektrum vznikne z tenzoru rychlostního spektra potlačením informace o 
směrech rychlostí ve fyzikálním prostoru a informace o směrech vlnových čísel ve Fourierově 
prostoru. Matematicky to znamená výpočet stopy tenzoru 2. řádu a dále integraci po povrchu 
koule ve Fourierově prostoru s poloměrem κ = κ  se středem v počátku: 

 ( ) ( ) ( )1
2 iiE dκ κ= Φ∫∫ Sκ , (5.43) 

Energetické spektrum E  je tedy skalární funkcí skalární proměnné κ . 
Z definice energetického spektra vyplývá, že integrace ( )E κ  přes všechna κ  je 

ekvivalentní integraci ( )1
2 ijΦ κ  přes všechna κ . Pro kinetickou energii tedy platí vztah 

 ( )
0

k E dκ κ
∞

= ∫ , (5.44) 

Energetické spektrum ( )E κ  tedy představuje rozdělení kinetické energie na jednotlivá 
vlnová čísla κ . 

Podobně můžeme uvažovat o rychlosti disipace turbulence ε . Platí pro ni vztah 

 ( )2

0
2 E dε νκ κ κ

∞
= ∫ . (5.45) 

Výraz uvnitř integrálu je disipační spektrum50 ( )D κ  

 ( ) ( )22D Eκ νκ κ= . (5.46) 
Pomocí disipačního spektra můžeme např. vyjádřit disipaci v intervalu vlnových čísel 

( )10,κ  jako ( ) ( )1

1 0
D d

κ
ε κ κ κ= ∫ . 

4.4.5. Metody odhadu spekter 
Nyní se budeme věnovat metodám určení spekter daných dat získaných z experimentů či 

z numerických simulací. Pro jednoduchost budeme předpokládat závislost pouze na čase. 

4.4.5.1. Analogové metody 
Jedním z klasických postupů určení spektra je analogový postup filtrování sadou 

pásmových propustí, následný výpočet kvadrátu a středování. Filtrování signálu se provádí 
sadou pásmových propustí se šířkou pásma fΔ  a středem na frekvenci f , obdržíme tak 
filtrovaný signál ( ), ,x f f tΔ . Potom se vypočte kvadrát filtrovaného signálu, okamžité 
kvadráty signálu se středují přes časový interval T , získáme tak střední hodnotu kvadrátů. 
Nakonec se výsledek dělí šířkou pásma fΔ , tím získáme odhad spektrální hustoty ( )G f  
příslušné frekvenci f : 

 ( ) ( )2

0

1 , ,
T

G f x f f t dt
f T

= Δ
Δ ∫ . (5.47) 

Tento odhad spektrální výkonové hustoty je však vychýlený51, protože platí 

 ( ) ( ) ( )
2

2

1 f f

f f
G f G d G f

f
ξ ξ

+Δ

−Δ
= ≠
Δ ∫ . (5.48) 

S rostoucí hodnotou součinu f TΔ ⋅  klesá rozptyl odhadu spektrální hustoty. 

                                                 
50 angl.: dissipative spectrum 
51 tj. při zmenšování šířky pásma pásmových propustí při zvyšování jejich počtu výsledné spektrum 
nekonverguje ke skutečnému 
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Získané spektrum je při volbě dostatečně dlouhého intervalu pro středování T  
dostatečně hladké. Z praktických důvodů nelze volit extrémně malé hodnoty šířky pásma. 
Problémem je hlavně charakteristika útlumu pásmové propusti. 

Provádí se vyhodnocení spektrální hustoty na jednotlivých frekvencích f  postupně. 
Metoda je zřejmě použitelná pouze pro stacionární signály, s ohledem na požadavek 
statistické ekvivalence vyhodnocovaných úseků signálu je také třeba volit délku středování T  
dostatečně dlouhou. 

4.4.5.2. Korelační funkce 
Pro stacionární náhodný proces je definována autokorelační funkce 

 ( ) ( ) ( )R s x t x t s= + , (5.49) 

kde ( )x t  je vyhodnocovaný signál, s  je časový posuv a .  reprezentuje operaci 
středování v čase. 

Pomocí Wiener-Chinčinova teorému je definováno autospektrum. Oboustranná 
spektrální hustota je definována vztahem 

 ( ) ( ) 2j fsS f R s e dsπ∞ −

−∞
= ∫ , < <f−∞ ∞ . (5.50) 

Platí i inverzní vztah 

 ( ) ( ) 2j fsR s S f e dfπ∞

−∞
= ∫ . (5.51) 

Praktičtější pro běžné použití je jednostranné spektrum, to je definováno pouze pro 
kladné frekvence 
 ( ) ( )2G f S f= , 0 <f≤ ∞ . (5.52) 

Spektrum může být vztažené k jednomu signálu, pak se jedná o autospektrum, nebo ke 
dvěma signálům, pak jde o vzájemné spektrum. Podobně korelační funkce může být ve formě 
autokorelační a vzájemně korelační. 

4.4.5.3. Fourierova transformace 
Fourierovu transformaci používají po dlouhá léta vědci i inženýři pro analýzu a 

kvantifikaci signálů a to již v dobách, kdy nebyly počítače běžným vybavením laboratoří. Ač 
počítače podstatně zefektivnily práci a rozšířily možnosti při zpracování signálů, Fourierova 
transformace zůstává jedním z nejnáročnějších úkolů při analýze signálů vzhledem k velkým 
nárokům na objem výpočtů. 

Ačkoli Fourierova transformace je podle své definice spojitou transformací, její 
praktický výpočet se provádí na počítačích numericky, jedná se pak o digitální Fourierovu 
transformaci52 – DFT.  

Počátkem 60. let minulého století byla zavedena nová metoda, která podstatným 
způsobem zefektivnila výpočet a snížila objem nutných operací pro numerický výpočet 
Fourierovy transformace. Tato metoda byla nazvána rychlá Fourierova transformace53 – FFT, 
za její autory jsou tradičně považováni J.W. Cooley a J.W. Tukey. Při podrobnějším rozboru 
se však ukazuje, že autorství matematického postupu je nutno připsat již Gaussovi, který 
v roce 1805 de facto zavedl Fourierovy řady. Tímto postupem lze snížit náročnost klasické 
formy DFT, u níž počet operací nutný k jejímu výpočtu roste s 2N , kde N  je délka signálu, 
na hodnotu logN N⋅  u FFT. To znamená, že například u signálu délky 1024 bodů je FFT 
téměř o dva řády rychlejší než klasická DFT. 

                                                 
52 angl.: Digital Fourier Transform 
53 angl.: Fast Fourier Transform 
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Jedná se o klasickou metodu, kterou lze z důvodů interpretace výsledků aplikovat pouze 
stacionární signály. To znamená, že v případě nestacionárního signálu musíme volit délku 
integrace dostatečně krátkou, takovou, aby po dobu integrace bylo možno signál považovat za 
statisticky stacionární. 

Pro analýzu je však vyžadován poměrně dlouhý záznam signálu. Nevýhodou je také 
zvýšená citlivost k širokopásmovému šumu v signálu. 

Fourierova transformace je příkladem integrální transformace, je určena konvolučním 
součinem signálu se sadou harmonických analyzujících funkcí. 

 ( ) ( ) 2

0

1,
T j ftX f T x t e dt

T
π= ∫  pro < <f−∞ ∞ . (5.53) 

V současné době je Fourierova transformace standardní metodou s robustními a 
efektivními algoritmy implementace. Je proto snaha o maximální využití tohoto nástroje třeba 
k tomu, že se daný problém řeší ve spektrální oblasti pomocí Fourierových obrazů. 

4.4.5.4. Periodogram 
Periodogram ( ),P f T vznikne aplikací Fourierovy transformace na signál konečné 

délky T : 

 ( ) ( ) 21, ,P f T X f T
T

= , (5.54) 

kde výraz ( ),X f T  představuje Fourierovu transformaci signálu ( )x t  o délce T . 

Periodogram se potom blíží spektrální výkonové hustotě neboli spektru signálu ( )x t : 

 ( ) ( )lim ,
T

S f P f T
→∞

= . (5.55) 

Lze ukázat, že pro konečnou délku signálu T  je odhad spektrální výkonové hustoty 
vychýlený a také není konzistentní, rozptyl jeho hodnot neklesá s rostoucí délkou signálu. 
Prakticky to znamená, že jednotlivý periodogram je nepoužitelný pro analýzu signálu pro jeho 

značný rozptyl. To je markantní hlavně u digitální podoby Fourierovy transformace, kdy šířka 
pásma a tedy i krok frekvence je dán převrácenou hodnotou délky signálu – z toho je zřejmé, 
že při výpočtu jednotlivých hodnot nedochází k jejich středování a získáváme tak náhodné 
hodnoty. Na obr. 8 je znázorněn rozdíl mezi periodogramem a spektrem. 

Přijatelný odhad spektra můžeme získat pomocí metody průměrování. Průměrování lze 
provádět dvojím způsobem, přičemž výsledek je v obou případech stejný. Jedná se o 
průměrování periodogramů a o průměrování frekvenčních pásem. 

 
 

Obr. 8 – Periodogram a spektrum náhodného signálu 
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Při průměrování periodogramů je původní signál délky T  rozdělen na p  bloků délky 

pT T p= . Tím dochází ke změně šířky pásma z hodnoty 1 T  na hodnotu 1 pT , která je 

p  krát větší. Odhad spektra ( )S f  potom bude: 

 ( ) ( ) 2

1

1 ,
p

k
S f X f T

T p =

= ∑ . (5.56) 

V případě diskrétní implementace tedy provádíme průměr hodnot příslušejících každé 
frekvenci zvlášť. 

Při průměrování frekvenčních pásem vycházíme z jediného periodogramu, který je 
charakterizován dostatečně úzkým pásmem. Během procedury dochází k redukci počtu pásem 
tím, že se určitý počet sousedních pásem průměruje. Další možností výpočtu je aplikace 
klouzavého průměru na periodogram, tím dojde k jeho vyhlazení. Tato operace je 
ekvivalentní aplikaci dolnopropustného filtru, dojde tak k odfiltrování vysokých frekvencí a 
k faktické redukci aktivních pásem. 

Oba způsoby průměrování by měly dát stejný výsledek. Uvážíme-li však, že náročnost 
výpočtu rychlé Fourierovy transformace je úměrná součinu logN N⋅ , pak je zřejmé, že první 
metoda průměrování periodogramů je efektivnější (při použití diskrétní Fourierovy 
transformace je rozdíl ještě markantnější). 

Rozdělení signálů na bloky a statistické zpracování každého bloku zvlášť je ekvivalentní 
aplikaci hornopropustného filtru, kdy se odfiltrují vlivy kolísání signálu s periodou větší než 
je délka jednoho bloku. Podrobný rozbor této problematiky je uveden v [49]. 

4.4.6. Speciální metody ve spektrální analýze 
Základní metody spektrální analýzy představené výše jsou vhodné pro běžné případy, 

kdy chceme analýzu provádět pouze ve frekvenční oblasti. Pokud musíme při analýze brát 
v úvahu také vlastnosti v časové oblasti, potom je třeba použít speciální metody. Některé 
z nich nyní představíme. 

4.4.6.1. Okénková Fourierova transformace 
Jedná se o variantu Fourierovy transformace, která je použitelná pro nestacionární 

signály. Okénková Fourierova transformace představuje klasický nástroj spojené analýzy ve 
spektrální a časové oblasti. Jedná se vlastně o krátkodobou Fourierovu transformaci, kdy 
analyzující funkce je harmonická funkce vynásobená okénkovou funkcí. „Okénko“ můžeme 
libovolně posouvat po časové ose signálu, dostáváme tak jakési „okamžité spektrum“54 pro 
daný čas, který je určen polohou okénka. Velikost okénka musí být zvolena tak, aby bylo 
možno úsek signálu v okénku považovat za stacionární. 

Existují různé implementace této metody, např. Gaborův spektrogram, adaptivní 
spektrogram, Wigner-Villeova distribuce, Choi-Williamsova distribuce, kuželová distribuce, 
atd. 

4.4.6.2. Waveletová transformace 
Waveletová transformace je jednou z nejefektivnějších variant spojené analýzy v časové 

a frekvenční oblasti. Možnosti použití waveletové transformace při analýze turbulentních 
signálů byly podrobně rozebírány v pracích autora [23, 24, 43, 107, 148]. 

Uvedeme zde teorii waveletové transformace pouze v jednorozměrném prostoru, který 
je charakterizován jednou proměnnou x , kterou může být např. čas. Tato teorie může být 

                                                 
54 Slovní spojení „okamžité spektrum“ je přísně vzato nesmyslné, protože spektrum obsahuje celou škálu 
vlnových délek až k velmi dlouhým, tím je potom dána delokalizace informace v časové oblasti. 
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snadno rozšířena do prostoru o libovolné dimenzi pomocí operace rotace aplikované na 
matečný wavelet navíc k operaci posunutí a dilatace.  

Matečný wavelet55 ( )xψ  může být reálnou či komplexní funkcí, která musí být 
„přípustná“, to znamená, že musí splňovat podmínku 

 ( ) 2

0
<dCψ

κψ κ
κ

∞
= ∞∫ , (5.57) 

kde 

 ( ) ( ) 2i xx e dxπκψ κ ψ
∞ −

−∞
= ∫  (5.58) 

představuje Fourierův obraz matečného waveletu, κ  je vlnové číslo. Splnění nerovnosti 
(5.57) je podmínkou pro existenci reprodukčního jádra charakterizovaného konečnou energií 
a tím také pro existenci zpětné waveletové transformace. 

Funkce ψ  je tedy přípustná, pokud platí, že její střední hodnota je nula: 

 ( ) 0x dxψ
∞

−∞
=∫  nebo ( )0 0ψ κ = = . (5.59) 

Z praktických důvodů požadujeme, aby byl matečný wavelet dobře lokalizovaný jak ve 
fyzikálním prostoru proměnných x , tak ve Fourierově prostoru proměnných κ . To znamená, 
že funkce ψ  musí vykazovat rychlý útlum pro rostoucí hodnotu x  a dále musí být hladká. 
Také je vhodné vyžadovat, aby se vyšší momenty rovnaly nule 

 ( ) 0mx x dxψ
∞

−∞
=∫  pro 0,...,m M= . (5.60) 

Splnění této podmínky zaručuje, že jednočleny až do řádu M  jsou přesně 
reprodukovány. Ve Fourierově prostoru je tato podmínka ekvivalentní požadavku, aby 
Fourierův obraz ψ  plynule klesal k nule při κ  jdoucímu k nule 

 ( )
0

0
m

m

d
d κ

ψ κ
κ

=

=  pro 0,...,m M= . (5.61) 

Pomocí matečného waveletu ψ  lze generovat rodinu waveletů charakterizovaných 
translací a dilatací 

 ( ),
1

l x
x xx

ll
ψ ψ

′−⎛ ⎞′ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (5.62) 

kde l  je součinitel dilatace (či kontrakce), > 0l  a x  je parametr translace x∈ , jednotlivé 
wavelety jsou normalizovány pomocí 2L -normy. Ve Fourierově prostoru dostáváme vztah 
ekvivalentní vztahu (5.62): 
 ( ) ( ) 2

,
i x

l x l l e πκψ κ ψ κ −= . (5.63) 
Zde kontrakce 1 l  odpovídá dilataci l  a translace x  odpovídá rotaci v komplexní 

rovině. 

4.4.6.2.1. Typy matečných waveletů 
Volba matečného waveletu má rozhodující význam pro vlastnosti transformace, zejména 

na její schopnost rozlišení v časové a spektrální oblasti. 
Obecně můžeme wavelety rozdělit podle různých hledisek. 
Mohou to být čistě reálné funkce nebo funkce komplexní. Pomocí čistě reálných 

waveletů lze lokalizovat polohu částí signálu, které jsou „podobné“ waveletu. U periodických 
funkcí se tato identifikace děje bez ohledu na fázové poměry. Pro detekci amplitudy se daleko 

                                                 
55 též „vysvětlující funkce“ 
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lépe hodí komplexní wavelety, které umožňují nezávislé vyhodnocení amplitudy a fáze, u 
reálných waveletů jsou tyto informace kombinovány. Příklady reálných a komplexních 
waveletů vhodných pro analýzu pomocí spojité waveletové transformace jsou na obr. 9, vždy 
vlevo je příslušný wavelet znázorněn ve fyzikálním prostoru a vpravo v prostoru Fourierově. 

Morletův wavelet na obr. 9a je harmonická funkce modulovaná Gaussovou funkcí, jeho 
tvar v časové a frekvenční oblasti je 

 ( ) 2
0 2

1 4

1 i x xx e eκψ
π

−= , ( ) ( ) ( )20 2
1 4

1 e κ κψ κ θ κ
π

− −= , (5.64) 

( )θ κ  je Heavisidova funkce. Plnou čarou je znázorněna reálná část, přerušovanou potom část 
imaginární. Tento wavelet nesplňuje přesně podmínku „přípustnosti“ (5.59). Řád 0κ  určuje 
lokalizaci v časové a frekvenční oblasti. Čím vyšší je hodnota 0κ , tím lépe je lokalizován ve 
frekvenční oblasti a hůře ve fyzikální a také lépe splňuje podmínku (5.59). Na obr. 9a je 
Morletův wavelet pro 0 6κ = . Tento wavelet vykazuje poměrně dobrou lokalizaci ve 
Fourierově prostoru, horší ve fyzikálním. 

Daleko lepší lokalizaci ve fyzikálním prostoru (a tedy horší ve Fourierově) má Paulův 
wavelet56 na obr. 9b 

 ( )
( ) ( )1

2 !
12 !

m m

m
m ix

ixm
ψ

π +=
−

, ( )
( )

( )2
2 1 !

m
me

m m
κψ κ θ κ κ −=

−
. (5.65) 

Z čistě reálných waveletů uvedeme m-tou derivaci Gaussovy funkce (DOG) 

 ( ) ( )
2 21

m
m x

m

dx e
dx

ψ −⎡ ⎤= − ⎢ ⎥⎣ ⎦
, ( ) ( )

2 2mm i e κψ κ κ −= . (5.66) 

Na obr. 9c je znázorněna druhá derivace Gaussovy funkce, jedná se o často používaný 
Marrův wavelet nazývaný též „mexický klobouk“. 

                                                 
56 Někdy označovaný jako „Cauchyho wavelet“. 

 
 

Obr. 9 – Příklady matečných waveletů 
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Dále mohou wavelety při určitém způsobu dilatace a translace vytvářet úplnou bázi 
ortogonálních funkcí. Tuto vlastnost s výhodou využijeme při diskrétní waveletové 
transformaci. Příkladem je Daubechies wavelet, který nemá analytické vyjádření a je 
nesymetrický – obr. 10. Je definován pomocí nosiče funkce. 

4.4.6.2.2. Spojitá waveletová transformace 
Spojitá waveletová transformace signálu ( )2f L∈  je definována jako konvoluce 

signálu s rodinou waveletů ,l xψ  

 ( ) ( ) ( )*
,, l xf l x f x x dxψ

∞

−∞
′ ′ ′= ∫ , (5.67) 

kde f  jsou koeficienty waveletové transformace, *
,l xψ  představuje komplexně sdruženou 

funkci k ,l xψ . Pomocí Parsevalova teorému můžeme také psát 

 ( ) ( ) ( )*
,, l xf l x f k k dkψ

∞

−∞
= ∫ . (5.68) 

Vztah (5.68) definuje waveletovou transformaci jako dekompozici ve frekvenční oblasti 
pomocí pásmové propusti ,l xψ  centrované na frekvenci k k lψ= , kde kψ  představuje střední 
frekvenci odpovídající waveletu ve Fourierově prostoru se šířkou pásma k kΔ . 

Signál f  může být teoreticky rekonstruován pomocí waveletových koeficientů 

 ( ) ( ) ( ), 20

1 1, l xf x f l x x dldx
C lψ

ψ
∞ ∞

−∞
′= ∫ ∫ . (5.69) 

Vztah (5.69) představuje inverzní waveletovou transformaci. Prakticky je však 
rekonstrukce problematická, protože nelze provádět spojitou integraci v uvedených mezích. 
Pokud je škála hodnot dilatace i translace volena libovolně, potom je velmi pravděpodobné, 
že pro rekonstrukci signálu máme v prostoru waveletových koeficientů buďto nedostatek 
informace nebo naopak redundantní informaci. 

Podobně jako pro Fourierovu transformaci také pro waveletovou transformaci platí 
Plancherelova identita pro celkovou energii ve fyzikálním prostoru i v prostoru waveletových 
součinitelů 

 ( ) ( )
22

20

1 , dldxf x dx f l x
C lψ

∞ ∞ ∞

−∞ −∞
=∫ ∫ ∫ . (5.70) 

Navíc lze definovat „okamžité“ energetické spektrum ( ),E k x   

 
 

Obr. 10 – Daubechies wavelet 
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 ( )
2

1, ,
k

E k x f x
C k k

ψ

ψ ψ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 pro 0k ≥ , (5.71) 

kde kψ  je vlnové číslo analyzujícího waveletu ψ  a Cψ  je definováno vztahem (5.57). 

Střední waveletové energetické spektrum ( )E k  konverguje k Fourierově spektru ( )E k  

při vhodné volbě matečného waveletu. Pokud je Fourierovo spektrum ve tvaru ( )E k k β−∝ , 
potom pro konvergenci středního waveletového spektra stačí, když počet nulových momentů 
matečného waveletu je ( )1 2n β> − . Střední waveletové spektrum lze vypočítat 
z okamžitých spekter 

 ( ) ( )
0

,E k E k x dx
∞

= ∫ . (5.72) 

Střední energetické waveletové spektrum ( )E k  představuje vyhlazené Fourierovo 

spektrum ( )E k , mezi oběma spektry platí vztah 

 ( ) ( )
2

0
0

1 k kE k E k dk
C k kψ ψ

ψ
∞ ′⎛ ⎞′ ′= ⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ . (5.73) 

Rovnici (5.73) lze interpretovat tak, že střední waletové energetické spektrum je vlastně 
Fourierovým spektrem, které je váženo kvadrátem Fourierova obrazu analyzujícího waveletu 
na vlnové délce k . Čím je k  větší, tím větší je také interval pro středování, protože wavelety 

představují pásmové propusti s konstantním poměrem k
k
Δ . Tato schopnost vyhlazování 

spektra je velmi výhodná při analýze náhodného signálu, jakým je turbulentní signál. 
Jednotlivé periodogramy získané pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace jsou pro 
svou „zašuměnost“ prakticky nepoužitelné pro kvantitativní analýzu, např. pro určení sklonu 
útlumu spektra. Střední energetické waveletové spektrum je dobrou metodou vyhlazení 
spektra aniž by bylo třeba extrémně dlouhý záznam signálu, který by byl nezbytný při použití 
metody středování Fourierovských spekter. 

4.4.6.2.3. Diskrétní waveletová transformace 
Pro účely filtrování signálu je vhodnější diskrétní varianta waveletové transformace, kdy 

jsou koeficienty počítány pouze pro určité hodnoty polohy a měřítka vysvětlující funkce. 
Potom není problémem provádět waveletovou transformaci oběma směry velmi efektivně a 
bez ztráty informace. Provádí se tedy transformace spojitého signálu pomocí konečného počtu 
waveletů s diskrétními, vhodně vybranými hodnotami parametrů. Dyadická síť je 
schematicky znázorněna na obr. 11. 

Existují speciální matečné wavelety, které takto mohou vytvořit úplnou bázi 
ortogonálních či dokonce ortonormálních funkcí, vhodnou k interpretaci reálných signálů. 
Jedná se o matečné wavelety typu Daubechies, Coiflets, biortonormal či jiné. Pro škálování a 
posuv takovýchto waveletů se používá dyadická síť, kdy 

 ( ) 1 2
22

m

mn mm

t ntψ ψ
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (5.74) 

parametry ,m n  nabývají pouze celočíselných hodnot, měřítko má zde velikost 2m  a časová 
souřadnice je 2mn . Hodnoty m  jsou z intervalu 1; M , n  potom 0; 2 1M m− − , M  je dáno 

počtem vzorků signálu N : ( )2logM N= . Z takto definovaných waveletů se určují 
waveletové součinitele mnT : 
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 ( ) ( )2

1 2
2

m
mn mT x t t n dtψ

∞ −

−∞
= −∫  (5.75) 

Pomocí waveletových součinitelů mnT  lze původní signál vyjádřit jako lineární kombinaci 
analyzujících waveletů: 
 ( ) ( )mn mn

m n
x t T tψ=∑∑ . (5.76) 

V dalším textu budeme uvažovat součinitele waveletové transformace seřazené do 
jediného vektoru, formálně platí i mnW T= . Počet waveletových koeficientů je o málo vyšší než 
je počet bodů signálu N . Je zřejmé, že existuje jak dopředná varianta waveletové 

transformace určující z daného signálu příslušné waveletové součinitele, tak také zpětná 
transformace, která rekonstruuje původní signál z waveletových součinitelů. Podrobnosti o 
výpočtu a vlastnostech spojité waveletové transformace jsou uvedeny v literatuře – např. 
Farge, 1992. 

4.4.6.3. Modelově orientované metody 
V krátkosti nyní pojednáme o skupině metod spektrální analýza s vysokým rozlišením 

(SRSA57), které nejsou založeny na algoritmu FFT. Tyto metody představují alternativu 
k FFT pro případ signálů velmi omezené délky, pomocí které lze spolehlivě určit fázi, 
amplitudu a útlum harmonických komponent v signálu. Nevýhodou těchto metod je fakt, že je 
třeba mít apriori k dispozici informace o počtu harmonických složek v signálu. Metody jsou 
prakticky použitelné při počtu do 10 harmonických při délce signálu do řádově 100 bodů. Pro 

                                                 
57 Super-Resolution Spectral Analysis 

 
Obr. 11 – Dyadická síť škálování a lokalizace waveletů při diskrétní waveletové 

transformaci 
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delší signály jsou obtížně použitelné pro extrémní náročnost na objem výpočtů. Typické 
aplikace jsou v případech, kdy můžeme očekávat diskrétní, čárové spektrum signálu. U 
náhodných procesů, které jsou dlouhodobě charakterizovány spojitým spektrem, lze 
předpokládat, že v krátkodobém horizontu se chová jako čárové spektrum s nízkým počtem 
čar (jejich počet je úměrný délce signálu). 

Všechny doposud uvedené metody odhadu spektra jsou použitelné na jakýkoli reálný 
signál bez ohledu na povahu dynamického systému, jehož jsou produktem. Modelově 
orientované metody používají k určení spektra informace o modelu systému. Pro analýzu pak 
postačuje pouze krátký úsek signálu (řádově desítky bodů), přitom je dosahováno vysokého 
rozlišení ve frekvenční oblasti. Nevýhodou těchto metod je velká citlivost na přítomnost 
šumu, nejsou tedy příliš vhodné pro analýzu širokopásmových náhodných signálů. 

Popíšeme nejprve některé ARMA58 modely v různých variantách. Principem těchto 
metod je provedení regrese signálu ( )x n : 

 ( ) ( ) ( )
1 0

p q

k m
k m

x n a x n k b w n m
= =

= − − + −∑ ∑  pro 0 <n N≤ , (5.77) 

kde 0 1b =  a ( )w n  je bílý šum s nulovou střední hodnotou a s rozptylem 2σ . Rovnicí (5.77) 
je definován ARMA model, první člen se vztahuje k autoregresivnosti (RA), druhý potom 
vyjadřuje klouzavý průměr (MA). 

Používají se různé varianty této metody od metod RA přes různě kombinované metody 
ARMA až k metodám typu MA. Lze dokázat, že pokud je řád metod ,p q  dostatečně vysoký, 
lze jeden typ modelu aproximovat druhým typem modelu. 

Vlastní výpočet se potom provádí pomocí z-transformace: 

 ( ) ( )
( ) ( )1

1

1

1

q
m

mz
m

p
k

k
k

b zB z
X z H z

A z a z

−

=

−

=

+
= = =

+

∑

∑
, (5.78) 

kde ( )H z  je přenosová funkce. Odhad spektra je potom 

 ( ) ( ) ( )* * 21P z H z H z σ= , (5.79) 
asterix označuje komplexně sdruženou hodnotu. 

Praktická implementace této metody je velmi náročná na výpočetní čas. Existují různé 
varianty implementace. Například se jedná o metodu kovariance, kdy se odhad součinitelů 
AR počítá pro minimum čtverců chyb odhadu hodnot x . Rozšířením je metoda využívající 
princip autoregresivnosti komponent. Jiná, Pronyho metoda aproximuje i útlum jednotlivých 
harmonických složek, stejně jako její efektivnější varianta „matrix pencil“. 

4.4.7. Srovnání metod pro spektrální analýzu 
Provedeme nyní porovnání metod využívajících Forurierovy transformace, okénkové 

Forurierovy transformace a spojité waveletové transformace, které se nejčastěji používají pro 
spektrální analýzu obecně nestacionárních signálů. 

Teoretická přesnost metod spojené analýzy v časové a frekvenční oblasti podléhá tzv. 
Heisenbergově principu neurčitosti. Ten říká, že přesnost lokalizace dosažitelnou současně 
v časové (či prostorové) a frekvenční oblasti, kterou lze docílit pomocí dané metody, nelze 
libovolně zvyšovat. Prakticky to znamená, že provedeme-li zpřesnění odhadu v jedné oblasti, 
automaticky to znamená snížení přesnosti v oblasti druhé. 

                                                 
58 Auto-Regressive and Moving Average 
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Na obr. 12 jsou znázorněny lokalizační schopnosti 4 integrálních transformací: a) 
Shannonovy transformace (či též vzorkování), b) Fourierovy transformace, c) Gaborovy 
transformace a d) waveletové transformace. Velký graf znázorňuje lokalizaci v rovině 
nezávisle proměnné x  (tou může být čas či poloha v prostoru) a vlnových čísel κ . Menší 
grafy potom znázorňují lokalizační vlastnosti příslušné analyzující funkce ve fyzikálním a 
Fourierově prostoru. 

Integrální transformace T  signálu či funkce ( )u x  je prováděna pomocí „analyzující“ 

funkce ( ), nx pΦ , která je funkcí fyzikální proměnné x  (času nebo polohy) a dalších 
parametrů transformace np . Transformace může být prováděna ve fyzikálním prostoru 

 ( ) ( ) ( )* ,n nTu p u x x p dx= Φ∫ , (5.80) 

kde ( )* , nx pΦ  je komplexně sdružená funkce k analyzující funkci. Transformaci však lze 
provést také ve Fourierově prostoru, což je často z praktických důvodů výhodnější. Pracujeme 
pak s Fourierovy obrazy signálu a analyzující funkce ( )û κ  a ( )ˆ , npκΦ : 

 ( ) ( ) ( )*ˆˆ ,n nTu p u p dκ κ κ= Φ∫ . (5.81) 

 
 

Obr. 12 – Porovnání lokalizačních schopností a) Shannonova vzorkování, b) Fourierovy 
transformace, c) Gaborovy transformace a d) waveletové transformace 
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V případě Shannonova vzorkování je analyzující funkce ve tvaru: 
( ) ( )0 0,Shannon x x x xδΦ = − , δ  je Diracova delta funkce a 0x  je poloha ve fyzikálním prostoru 

jako jediný parametr transformace. Fourierův obraz analyzující funkce 
( )0

ˆ , .Shannon x konstκΦ =  Je zřejmé, že v tomto konkrétním případě je výhodnější provést 
transformaci v časové oblasti podle vzorce (5.80), kdy je integrand nenulový pouze 
v infinitesimálně malé oblasti, ačkoli výpočet ve Fourierově prostoru musí dát stejný 
výsledek. Můžeme konstatovat, že transformovaná informace o původním signálu je velmi 
dobře lokalizována v x-prostoru, avšak zcela rozptýlena ve Fourierově κ -prostoru. 

Základem Fourierovy transformace je harmonická funkce: ( ) 0
0

1,
2

i x
Fourier x e κκ

π
−Φ = , 

zde je parametrem vlnové číslo 0κ  a ( ) ( )0 0
ˆ ,κ κ δ κ κΦ = − . Vidíme, že při Fourierově 

transformaci je informace organizována přesně opačným způsobem ve srovnání se 
Shannonovým vzorkováním. Informace je nyní dokonale lokalizována v κ -prostoru a zcela 
nelokalizována v x-prostoru. 

Žádná z uvedených transformací neposkytuje dokonalou lokalizaci informace v obou 
prostorech, fyzikálním x-prostoru i ve Fourierově κ -prostoru, současně. Toto zjištění není 
náhodné, nýbrž platí obecně pro libovolnou transformaci a je formulováno Heisenbergovým 
principem neurčitosti59. Integrační intervaly xΔ  a κΔ  (tj. intervaly neurčitosti) v rovnicích 
(5.80) a (5.81) pro přesný odhad transformace Tu  jsou vždy takové, že platí 1x κΔ Δ ≥ . Případ 
Shannonovy transformace je limitním případem, kdy 0xΔ →  a κΔ →∞ , naopak Fourierova 
transformace představuje opačný limit, kdy xΔ →∞  a 0κΔ → . 

Dobrým kompromisem pro lokalizaci informace o signálu jak ve fyzikálním tak ve 
Fourierově prostoru se jeví možnost, kdy analyzující funkci ( ), nx pΦ  zvolíme ve tvaru 
„vlnového balíku“ – viz obr. 12c. Tato funkce je poměrně dobře lokalizována jak ve fyzikální 
oblasti, tak ve Fourierově prostoru, lokalizaci můžeme ovlivnit vhodnou volbou šířky okénka. 
I když Fourierův obraz této funkce má daleko k Diracově funkci, dostáváme výrazné 
maximum na vlnovém číslu 0κ κ= . Tato transformace se nazývá Gaborova nebo také 
okénková Fourierova transformace, analyzující funkce je charakterizována dvěma parametry 
– polohou 0x  a vlnovým číslem 0κ . Vysvětlující funkce ve fyzikálním a Fourierově prostoru 

potom bude: ( )
( )20

20 2
0 0

1, ,
2

x x
i x sx x e eκκ

π

−
−

−Φ = ⋅  a ( )
( )2 2

0

2
0 0

ˆ , ,
s

x s e
κ κ

κ κ
−

−
Φ = ⋅ , kde s  je 

konstantní šířka okénka ( 0s > ). Pokud interpretujeme xΔ  a κΔ  jako šířku analyzující 
funkce a jejího Fourierova obrazu, potom x sΔ =  a 1 sκΔ = . Pokud 1s = , potom Gaborova 
transformace koncentruje informaci v ( ),x κ  prostoru ve čtvercích o konstantní velikosti 

1x κΔ = Δ = . 
Kompromis mezi lokalizací ve fyzikálním a Fourierově prostoru ještě neznamená, že 

tato transformace může sloužit jako dobrý „matematický mikroskop“. Mikroskop je přístroj, 
který může zvýšit prostorové rozlišení při zkoumání stále menších detailů, tedy měřítek. 
Současně zvětšuje amplitudy událostí. 

Základní vlastností analyzující funkce použité při Gaborově transformaci je, že při 
rostoucí hodnotě 0κ →∞  počet oscilací ve vlnovém balíku, který má stále stejný rozměr ve 
fyzikální oblasti, stále roste. Pro funkci „matematického mikroskopu“ je třeba, aby se rozměr 
analyzující funkce ve fyzikálním prostoru zmenšoval s rostoucím vlnovým číslem, tím se 
                                                 
59 Jedná se o stejný Heisenbergův princip neurčitosti jako v případě fyziky částic, tam ovšem veličiny podléhající 
tomuto principu jsou poloha a hybnost částice. 
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zvyšuje prostorové rozlišení. Analyzující funkce musí mít stejný počet oscilací pro všechny 
velikosti – při změně měřítka je zachovávána samopodobnost. Tato vlastnost je zajištěna u 
waveletové transformace. Všimněme si, že pro waveletovou transformaci platí, že při 
zvyšování lokalizace ve fyzikálním prostoru 0xΔ →  dostáváme κΔ →∞  a transformace se 
tedy blíží Shannonově transformaci. Naopak při zpřesňování v prostoru vlnových čísel 

0κΔ →  dostáváme xΔ →∞  a blížíme se případu Fourierovy transformace. 
Waveletová transformace tedy pracuje jako „matematický mikroskop“ a navíc umožňuje 

zpětnou rekonstrukci signálu. Dále může fungovat jako „polarizátor“, tato vlastnost umožňuje 
určit příspěvek určitého fázového úhlu signálu. 

4.5. Metody analýzy intermitence 
Intermitentní signál je typický signál v nevyvinutém turbulentním proudu nebo na okraji 

turbulentní oblasti. Avšak i ve vyvinutém turbulentním proudu existuje jev, který je nazýván 
intermitence malých měřítek – viz Frish, 1995. 

Je známo, že za určitých podmínek vzniká při proudění vazké tekutiny prostorově 
ohraničená oblast turbulentního proudění. Děje se tak např. při obtékání těles, kde turbulentní 
oblast tvoří mezní vrstva po přechodu do turbulence a úplav za tělesem, nebo při míšení dvou 
proudů s rozdílnou rychlostí. 

Jedním z charakteristických znaků takových proudových polí je existence poměrně 
ostře definované hranice, která odděluje turbulentní oblast od ostatního proudění. Hranicí je 
tenká spojitá vrstvička tekutiny tzv. nadvrstva, která má zcela nepravidelný tvar podléhající 
neustálým změnám. Tloušťka nadvrstvy je řádově tisícina šířky smykového proudu (např. 
tloušťky mezní vrstvy) a postačí k tomu, aby se vířivost šířila vazkou difusí z turbulentního 
proudu a současně disipovala tak, že vymizí na rozhraní nadvrstvy a neturbulentního proudu, 
resp. klidné tekutiny. 

Je zvykem nazývat tuto oblast proudění, v níž se může v daném okamžiku vyskytovat 
nadvrstva, směšovací oblastí, protože právě zde dochází k bezprostřední interakci mezi 
turbulentním prouděním a vnějším neturbulentním proudem. Turbulence je tedy vdaném 
místě směšovací oblasti časově přerušovaná – intermitentní. Townsend roku 1956 navrhl 
poměrně jednoduchou metodu interpretace turbulentních charakteristik pomocí tzv. 
faktoru intermitence γ , který je definován jako pravděpodobnost výskytu turbulentního 
proudění vdaném místě. Značí-li nyní q  měřenou veličinu, která je nenulová pouze v 
turbulentním proudu, potom můžeme za určitých zjednodušujících předpokladů psát: 

 q qγ= ,  

 nebo 
22 2q qγ= , (5.82) 

respektive 2 2q qγ= . 

kde q  značí střední hodnotu veličiny q  pouze v turbulentní oblasti, kdežto q  je střední 
hodnota v celém časovém intervalu, v němž probíhalo měření. 

Pro mezní vrstvu je vzdálenost nadvrstvy od stěny dána Gaussovou distribuční funkcí. 
Proměnlivost tvaru a zvrásnění nadvrstvy jsou způsobeny pohyby velkých turbulentních vírů. 
Mohou však také souviset s turbulentním rozpadem „špiček“ vírových smyček, resp. 
podkovovitých či vlásečnicových vírů, vznikajících při přechodu do turbulence. Tyto víry, 
někdy i vírové dvojice, vznikají v oblasti stěny a protahují se do značných vzdáleností od 
stěny, v některých případech až za hranici mezní vrstvy. Rovnoběžné větve těchto vírů do 
sebe difundují nebo se vzájemně ruší. V rozpadajících se „špičkách“, které bývají nazývány 
turbulentními skvrnami, tento mechanismus maření vířivosti nepůsobí, proto přežívají až do 
velké vzdálenosti od stěny, přitom stále produkují turbulentní energii. Je zde také 
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souvislost s kvaziperiodickými pohyby ve vnitřní oblasti mezní vrstvy (bursting 
phenomenon) 

Vlivem rotace velkých turbulentních vírů v blízkosti hranice mezní vrstvy jsou do jádra 
mezní vrstvy vtahovány částice tekutiny z vnějšího proudu. Pohlcené částice tekutiny se 
nemohou okamžitě rozptýlit v mezní vrstvě, nemohou difundovat do obklopujících je 
turbulentních vírů, protože opět nastala situace, kdy do původně nevířivého proudu (tj. 
stržené částice) může vířivost pronikat pouze vazkou difusí. Dokud nezaniknou, otáčejí 
se spolu s turbulentním vírem, který je strhnul, a společně s ním jsou unášeny středním 
proudem. Proto se až do vzdáleností, do kterých tyto částice pronikají, vyskytuje 
intermitentně nevířivé a vířivé (turbulentní) proudění. 

V případě turbulentního vnějšího proudu je třeba chápat pojem intermitence v poněkud 
odlišném smyslu. Turbulentní proudění je zde v celé oblasti a nejsou tedy důvody pro 
existenci nadvrstvy. Přesto je nutno v jistém pásu při hranici mezní vrstvy očekávat 
intermitentní výskyt částic tekutiny, které mají vlastnosti „stěnové“ turbulence ovlivněné 
obtékaným povrchem nebo „volné“ turbulence, jejíž vlastnosti jsou dány vnějším proudem. 
Podle publikovaných poznatků neovlivní turbulence vnějšího proudu kvalitativně vírovou 
strukturu ve vnitřní oblasti mezní vrstvy. Proto je možné usuzovat, že nebude kvalitativně 
ovlivněn ani vznik a vývoj vírových smyček resp. vlásečnicových vírů, stejně jako 
mechanismus, jakým se tyto víry podílejí na vzniku velkých turbulentních vírů. V pásu 
vzájemného působení „stěnové“ a „volné“ turbulence však budou tyto velké víry na sebe 
nabalovat a do mezní vrstvy strhávat částice tekutiny s nenulovou vířivostí. Velmi 
pravděpodobně to budou turbulentní víry vnějšího proudu, jejichž typické rozměry jsou menší 
než rozměry vírů, které je pohlcuji. Přitom do větší hloubky, blíže ke stěně, budou strhávány 
víry menších rozměrů. Na kaskádovitém přenosu energie v mezní vrstvě mezi víry blízkých 
měřítek se budou přirozeně podílet všechny turbulentní víry, tj. i víry pohlcené. Následkem 
toho se navzájem přiblíží pohyby malých měřítek „stěnové“ a „volné“ turbulence v menší 
vzdálenosti od stěny než pohyby velkých měřítek. Nelze pochybovat o tom, že k navázání 
struktur obou proudů dochází naznačeným mechanismem, protože kaskádovitý přenos 
energie je universální proces, probíhající v každém turbulentním proudu. 

Z výkladu je zřejmé, že v případě kombinace smykové vrstvy s laminárním vnějším 
prouděním (nebo prouděními) bude pro analýzu intermitentního signálu třeba oddělit části 
signálu „laminárního“ a „turbulentního“ charakteru. U smykové vrstvy v turbulizovaném 
vnějším proudu je nutno odlišit jednak „stěnovou“ turbulenci vznikající v mezní vrstvě a 
„volnou“ turbulencí pronikající do mezní vrstvy z vnějšího turbulentního proudu a případně 
ještě laminární úseky odpovídající proudění v laminární podvrstvě. V každém případě je 
třeba odlišit signály, které odpovídají dvěma typům turbulence. Pokud se odpovídající 
signály liší svou strukturou, potom je možno použít speciální metodu analýzy (např. 
popisovanou dále). Pokud ovšem je struktura těchto dvou signálů identická nebo téměř 
identická, potom je třeba pro identifikaci použít značkovací metody (značkování tekutiny 
chemicky nebo fyzikálně, např. teplotou). 

Každý ze signálů je ovšem náhodného charakteru a může být charakterizován různými 
statistickými parametry. Statistické parametry popisují signál určité, poměrně značné, délky. 
Tato délka je dána požadovanou spolehlivostí a přesností vyhodnocení těchto 
charakteristik. Statistické charakteristiky mohou být různé – např. centrální momenty 
vlastního signálu, případně jeho časové derivace, nebo spektrum signálu. Všechny tyto 
charakteristiky mají smysl pouze tehdy, pokud signál můžeme považovat za statisticky 
homogenní. Nejvhodnější charakteristikou pro rozlišení signálů se však jeví jejich spektrum. 

Úloha tedy zní: „oddělit co nejpřesněji dva signály náhodného charakteru, které se liší 
svými průměrnými spektry“. Je zřejmé, že pro praktické rozlišení signálů nelze použit 
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klasické metody jako je výpočet Fourierovského spektra. Signál bude nutno identifikovat 
v časové oblasti – v určitém časovém okamžiku. 

4.5.1. Přehled metod 
Analýzou intermitentních signálů se experimentátoři v mechanice tekutin zabývají již 

velmi dlouhou dobu. Nutnou podmínkou pro detailní studium tohoto jevu je však použití 
experimentální metody schopné zaznamenat dostatečně rychlé změny měřené veličiny. 
Takovou technikou je např. anemometrie využívající žhavený drátek. 

4.5.1.1. Klasické metody 
Přehled klasických metod, které odpovídají ve své době používané přístrojové technice, 

je uveden např. v Hedley & Keffer 1974. 
Při rozhodování o kvalitě určité části signálu ( ),q r t  v jistém místě a čase (je-li 

turbulentní povahy či nikoli) je nutno vycházet z faktu, že turbulentní proudění se od 
laminárního odlišuje dvěma podstatnými vlastnostmi. Je to jednak prostorovost vírových 
pohybů a dále disipace jeho energie prostřednictvím kaskádovitého mechanismu. 
Prostorovost nelze k detekci při jednobodovém měření využít, při detekci je tedy třeba 
vycházet z časových vlastností signálu. (Ačkoli existují i metody využívající speciální 
sondy pro prostorové korelace, v současnosti však nejsou používány). Exaktní detekce 
kaskádovitého přenosu vyžaduje spektrální analýzu signálu. S ohledem na nehomogenitu 
signálu a nutnost provádět jeho analýzu v každém časovém okamžiku, pokud možno 
odděleně od ostatních, není možno použít klasickou metodu Fourierovy transformace. Pro 
účely identifikace jemnozrnné turbulence byly vyvinuty různé speciální metody. 

Tyto metody provádějí identifikaci pomocí určitého jednoduššího signálu, jako jsou 
např. amplitudy fluktuací. Nevýhodou je, že takováto charakteristika není normalizována pro 
detekci turbulentního signálu. Je třeba určitým způsobem zvýšit její citlivost tak, aby se 
zvýšila její rozlišovací schopnost. To se provádí buďto časovou derivací signálu, nebo 
filtrováním hornopropustným filtrem a případně následným výpočtem kvadrátu. Tak se 
docílí zvýraznění vysokofrekvenčních složek a výsledkem je tzv. detekční funkce60 ( ),D r t . 

Dále jsou prováděny dvě nepříliš fyzikálně zdůvodnitelné operace. Je možno pozorovat 
určité krátké časové úseky, kdy má časový průběh signálu nebo detekční funkce nulovou 
hodnotu uvnitř zcela turbulentního signálu a příslušná hustota pravděpodobnosti postupně 
klesá k nule, je však stále ještě nenulová. Takovéto jevy ovlivňují rozhodovací proces, zda se 
jedná o turbulentní či neturbulentní signál. Pro jejich potlačení se používá buďto vyhlazení 
detekční funkce, nebo její integrace po krátkých úsecích sT . Tak získáme tzv. kriteriální 
funkci61 ( ),S r t . Použití vyhlazovací procedury však má nepříznivý vliv na rozlišitelnost 
metod zejména v časové oblasti. 

V další fázi je nutné stanovit jistou prahovou hodnotu kriteriální funkce C , nad níž signál 
považujeme za turbulentní. Prahová hodnota bývá někdy volena jako určitý násobek časové 
střední hodnoty 1C q . Konstanta 1C  je potom bezrozměrná, tím se usnadni její vhodná volba. 

Konečným výsledkem je tzv. indikační funkce62 ( ),I r t , která má hodnotu „l“ v místech 
turbulentního signálu a hodnotu „0“ v místech signálu laminárního. Indikační funkci nyní 
můžeme porovnat se záznamem původního signálu a provádět statistické zpracováni jeho 
jednotlivých částí 
                                                 
60 angl.: detection function 
61 angl.: criterion function 
62 angl.: indicator function 
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 (5.83) 

Je zřejmé, že aplikace libovolné z variant těchto metod se podstatně usnadní, máme-li 
možnost pracovat s digitalizovanými signály. V době, kdy digitální technika nebyla 
k dispozici, bylo nutno celou metodiku řešit na analogové bázi. Za jednu z nejstarších 
metod lze pokládat metodu popsanou Corsinem & Kistlerem, 1954. Postupně je řazen 
hornopropustný filtr, diskriminátor, směrňovač vyhlazovací filtr, stejnosměrný zesilovač a 
triger. Výsledkem je ovšem pouze hodnota koeficientu intermitence. 

Tyto klasické metody mají jednu podstatnou nevýhodu. Parametry všech komponentů 
měřicího řetězce je nutno vhodně nastavit, pro každý případ jinak. Metody jsou však značně 
citlivé na kombinaci volených parametrů jednotlivých procedur (nastavení filtrů, délky 
vyhlazovacího intervalu nebo prahové hodnoty). Je pravdou, že některé parametry mají 
konkrétní fyzikální význam. Např. délka vyhlazovacího intervalu by měla být v optimálním 
případě rovna Kolmogorovovu měřítku dělenému unášivou rychlostí nejmenších vírů 
v proudu. Ukazuje se však, že prakticky je nutno volit tuto délku podstatně větší, což 
souvisí s prostorovou rozlišovací schopností použité sondy a časovou rozlišovací schopností 
systému sběru dat. Dalším problémem je volba prahové hodnoty. Tu je nutno volit 
individuálně v závislosti na charakteru signálu, často je třeba její hodnotu upravovat v 
různých místech jedné intermitentní oblasti. 

Kvalita výsledku při aplikaci klasických metod tedy velmi závisí na přístupu a 
zkušenostech experimentátora. 

4.5.1.2. Moderní metody 
Moderní metody využívají důsledně možnosti zpracovávat digitalizované signály. 

Vycházejí více z fyzikální podstaty problému, nejsou tak citlivé na volbu potřebných 
parametrů. Volných parametrů je také podstatně méně, i když je nelze zcela vyloučit. Tyto 
metody mohou být velmi citlivé a lze je proto použít pro identifikaci turbulentních signálů 
různých typů, tedy i v úvodu popisovaném případě mezní vrstvy v turbulentním vnějším 
proudu. 

Rozdíl dále popisovaných metod oproti metodám klasickým spočívá v odlišné definici 
detekční, případně kriteriální funkce a ve způsobu volby její prahové hodnoty. U těchto 
metod většinou není třeba zařazovat vyhlazovací proceduru pro výpočet kriteriální funkce, 
tím se sníží počet volných parametrů a zlepší se rozlišitelnost v časové oblasti. 

4.5.1.2.1. Energetické metody 
V literatuře (např. Zhang et al., 1996) jsou tyto metody uváděny pod zkratkou TERA63 – 

metody. Jejich princip tkví ve volbě detekční funkce signálu u , jehož fluktuační složku 
označíme u′  ve tvaru: u u t′ ′∂ ∂ , kriteriální funkce je potom definována jako střední hodnota 
detekční funkce přes určitý interval, stejně jako u klasických metod. Prahová hodnota je 

volena buďto ve tvaru ( )2 rms
C u u t′ ′∂ ∂  (metoda TERA), nebo ve tvaru 

( )
( )3

rms

rms

u t
C u

u u t
⎡ ⎤′∂ ∂
⎢ ⎥′ ′∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦

 

(metoda M-TERA). Index „ rms “ značí směrodatnou odchylku dané hodnoty počítanou v 
dostatečně dlouhém intervalu. Tato volba má tu výhodu, že hodnoty 2C , resp. 3C  jsou do 
značné míry nezávislé na charakteru prouděni. 
 
                                                 
63 Turbulent Energy Recognition Algorithm Methods 
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4.5.1.2.2. Metody obálek 
Obálkové metody jsou založeny na výpočtu okamžité amplitudy signálu bez ohledu na 

jeho frekvenci, eliminuje se tak zkreslující vliv fáze. K tomuto účelu bylo v práci [44] 
navrženo použití Hilbertovy transformace ( ),y r t  signálu ( ),z r t : 

 ( ) ( ),1,
z r t

y r t d
t

τ
π τ

∞

−∞

= −
−∫ . (5.84) 

Kriteriální funkce se potom používá ve tvaru obálky signálu: 
 ( ) ( ) ( )2 2, , ,S r t z r t y r t= + . (5.85) 

Tyto metody jsou však necitlivé k frekvenčnímu spektru jednotlivých částí signálu. Pro 
zahrnutí vlivu měřítek turbulence se často analyzuje signál zpracovaný pásmovým filtrem. 
Kriteriální funkce je potom obálkou takto filtrovaného signálu. 

4.5.1.2.3. Metody využívající waveletové transformace 
Pro analýzu signálů skládajících se z turbulentních úseků různého charakteru se jeví jako 

velmi vhodná metoda kontinuální waveletové transformace. 
Výběrem matečného waveletu lze ovlivnit rozlišovací schopnost metody v časové a 

spektrální oblasti – viz [24]. Ve studii [43] byly testovány pro účely analýzy intermitentních 
signálů tři typy matečných waveletů – Morlerův a Maarův a Paulův. Byly zde analyzovány 
výhody a zejména nevýhody jednotlivých typů waveletu. U Morletova waveletu je to horší 
rozlišitelnost v časové oblasti, Paulova waveletu potom v oblasti frekvenční. Maarův 
wavelet vykazuje navíc zvlnění v oblasti konstantní frekvence i amplitudy a jeví se pro účely 
identifikace signálů jako nejméně vhodný. Výsledný průběh má stejné nedostatky jako 
detekční funkce u klasických metod popisovaných výše, v průběhu plně turbulentního 
signálu se vyskytují lokální hodnoty blízké nule. Při použití tohoto typu waveletu by bylo 
nezbytné aplikovat i následující krok klasických metod, vyhlazování se všemi negativními 
důsledky. Proto nelze k analýze intermitentních signálů Maarův wavelet doporučit.  

Pro vyšetřování intermitence lze z výhodou použít energetické waveletové spektrum, 
které lze interpretovat jako okamžitou energii koherentní k příslušnému waveletu dané 
velikosti. Vlastní kriteriální funkci lze zvolit ve formě integrálu okamžitého waveletového 
energetického spektra v jistých vhodně zvolených mezích. Jedná se tedy o jakousi 
frekvenčně omezenou okamžitou energii fluktuací. Meze zvolíme podle charakteru spekter 
signálů, které chceme odlišit. Zvolíme také vhodnou mezní hodnotu, můžeme ji určit např. 
tak, že vypočteme hodnotu kriteriálni funkce v oblasti obsahující vždy pouze jeden typ 
turbulentního signálu. V případě více typů signálů, nebo dvou signálů o blízkých 
vlastnostech lze zvolit kriterium složitější, kdy se bude vyhodnocovat více frekvenčně 
omezených energií každé s vlastní mezní hodnotou a indikační funkce bude mít tvar složené 
logické funkce. 

4.5.2. Taylorova hypotéza 
Pro měření derivací ve směru hlavního proudu různých veličin Taylor navrhl metodu, 

kdy pro krátké časové intervaly můžeme turbulentní struktury považovat za „zamrzlé“, 
unášené střední rychlostí proudění kolem sondy umístěné v pevném bodě. Za tohoto 
předpokladu můžeme změny měřené rychlosti v čase interpretovat jako úměrné příslušným 
rozdílům v prostorovém rozložení. Matematicky toto můžeme vyjádřit následovně: 

 
1

1i i

C

du du
dx U dt

= − , (5.86) 
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kde CU  je rychlost konvekce zmražené turbulence, obvykle je to místní střední rychlost, na 
volbu této hodnoty má významný vliv přítomnost tuhých stěn, 1x  je směr této rychlosti. 

Analýza vztahu (5.86) ukazuje, že vlastně v místě sondy pokládáme zrychlení částic 
tekutiny rovno nule, tedy: 

 1 2 3
1 2 3

0i i i iu u u uu u u
t x x x

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂
, (5.87) 

z toho dostáváme: 

 2 3
1 1 2 3

1i i i iu u u uu u
x u t x x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= − + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

. (5.88) 

Nyní položíme 1CU u=  a zanedbáme poslední dva členy na pravé straně rovnice (5.88), 
dostáváme tak rovnici (5.86). Rovnice (5.88) tedy vyjadřuje zpřesněnou formu Taylorovy 
hypotézy. 

Základním předpokladem pro platnost Taylorovy hypotézy je požadavek, aby částice 
tekutiny pohybující se v blízkosti sondy nezrychlovaly (tj. aby se tlakový a vazký člen 
navzájem vyrovnávaly). To je hodně přísný požadavek, který velmi pravděpodobně není 
přesně splněn. Ovšem v dostatečné vzdálenosti od tuhých stěn, kde vazké síly a intenzita 
turbulentních fluktuací nenabývají příliš vysokých hodnot, lze Taylorovu hypotézu úspěšně 
použít minimálně pro derivace složek rychlosti ve směru střední rychlosti. Přitom platí, že 
zpřesněná forma Taylorovy hypotézy podle vztahu (5.88) nedává téměř žádné zlepšení 
přesnosti, rozhodující je podmínka pro zanedbatelnou hodnotu zrychlení. 

Taylorova hypotéza je také velmi často používána pro transformaci jednorozměrného 
frekvenčního spektra na spektrum v prostoru vlnových čísel ve směru středního proudu. 
Transformace frekvence na vlnová čísla má potom následující tvar: 

 1
1

2 f
u
πκ ≈ , (5.89) 

kde f  je frekvence fluktuací, 1κ  vlnové číslo a 1u  složka rychlosti ve směru hlavního 
proudu. 

4.6. Metody analýzy dynamických systémů 
Vlastnosti dynamických systémů jsou obvykle zkoumány ve fázovém prostoru. Metody 

analýzy jsou vyvinuty pro dynamické systémy s omezeným, velmi nízkým počtem stupňů 
volnosti. Proudící tekutina má však typicky velmi vysoký počet stupňů volnosti. Odhad počtu 
stupňů volnosti je dán počtem částic, které se v tekutině pohybují nezávisle (nekorelovaně) a 
zároveň podstatným způsobem ovlivňují chování systému jako celku. Teoreticky je tedy počet 
stupňů volnosti v proudící tekutině dán počtem molekul. Prakticky však lze považovat za 
„elementární“ částici vír o rozměru Kolmogorovova měřítka – viz např. Pope, 2000, počet 
stupňů volnosti je potom úměrný 9 4Re . Přijetím tohoto předpokladu se počet stupňů volnosti 
významně sníží, přesto je však tento počet velmi vysoký, takový, že není možno použít běžné 
metody pro analýzu dynamických systémů.  

Existuje však další možnost, kdy dojde k podstatnému snížení počtu stupňů volnosti. 
Jedná se o tzv. „modely s nízkou dimenzí“. Myšlenkou těchto metod je rozdělení stupňů 
volnosti na aktivní a pasivní, případně na „důležité“ a „nedůležité“ z hlediska simulace 
dynamického systému, analýza se provádí pomocí modelování jen aktivních, resp. 
„důležitých“ stupňů volnosti. 
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4.6.1. Vrstvové modely 
Jednou z dnes již klasických metod snížení dimenze problému turbulentního proudění je 

modelování proudící tekutiny pomocí vrstvových modelů64. 
Tuto metodu studia tekutinových dynamických systémů poprvé navrhl Obuchov v roce 

1971. Základní myšlenkou této metody je napodobení chování systému popsaného Navier-
Stokesovými rovnicemi náhradním diskrétním modelem charakterizovaným N  proměnnými 

1 2, ,..., Nu u u , každá z nich představuje typickou amplitudu v rychlostním poli na určité vlnové 
délce. Řešení probíhá ve Fourierově prostoru, který je rozložen do N  „vrstev“. Každá 
z vrstev nκ  sestává ze sady vlnových vektorů takových, že platí: 1

0 02 2n nκ κ +< <κ . 

Proměnná nu  představuje rozdíl rychlostí na vlnové délce 1
nκ
−∼ . Máme tady jeden stupeň 

volnosti na jednu „vrstvu“. 
Nejznámější variantu vrstvových modelů zavedli roku 1988 Ohkitani a Yamada. Ti 

zavedli komplexní parametry systému ( )1 2, ,..., Nu u u=u , potom systém obyčejných 
diferenciálních rovnic popisujících přibližně systém má tvar: 

 ( )2
n n n

d u i T u
dt

ν κ⎛ ⎞+ = ⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠
. (5.90) 

Vrstvový model má kvalitativně stejné vlastnosti jako původní model založený na NS 
rovnicích, to znamená, že má stejné nelinearity a symetrie. 

Počet vrstev N  a tedy také počet stupňů volnosti modelu, které jsou nezbytné pro 
vystižení chování skutečného systému, je funkcí Reynoldsova čísla. V každém případě je však 
podstatně menší než pro případ Galerkinovy metody. U Galerkinovy metody je počet stupňů 
volnosti úměrný 9 4Re , zatímco u vrstvových modelů je úměrný ln Re . Pomocí vrstvových 
metod tedy můžeme získat model dynamického systému charakterizovaný rozumně nízkým 
počtem stupňů volnosti takovým, který umožňuje nasazení standardních metod pro analýzu 
deterministického chaosu.  

4.6.2. Fraktalita 
Fraktální struktury se vyskytují v mnoha fyzikálních jevech, jako např. v turbulenci nebo 

chaotických dynamických systémech. Ústřední roli při charakteristice fraktálů hraje jejich 
dimenze, která je necelým číslem. 

Dimenze objektu je obvykle definována jako počet nezávislých směrů pohybu bodu 
v jeho rámci. V tomto případě se nazývá topologickou dimenzí TD  a je to kladné celé číslo. 
Může být rovna nebo menší než je dimenze prostoru D , ve kterém se objekt nachází. Ačkoli 
hladká čára i náhodná trajektorie mají stejnou topologickou dimenzi 1TD = , mají velmi 
odlišné vlastnosti, protože náhodná trajektorie může zcela nebo částečně zaplnit určitý 
dvourozměrný či třírozměrný podprostor. Proto se zavádí fraktální dimenze geometrického 
objektu FD , 

Existuje přímá souvislost fraktálního charakteru distribuce parametrů v prostoru a čase 
s energetickou kaskádou vírových struktur. Některé fenomenologické teoretické modely jsou 
spojovány se spektrem kaskády kinetické energie ve tvaru Cκ − , potom lze odvodit, že 
fraktální dimenze prostoru, v němž vznikají koherentní víry je rovna 1FD C= + . V případě 
vyvinuté turbulence, která je v inerciální oblasti charakterizována Kolmogorovovým 
energetickým spektrem, je tedy typická fraktální dimenze 5 3 1 8 3 2,67+ = . Tento 
výsledek byl ověřen mnohými výsledky přímé numerické simulace. 
                                                 
64 angl. Shell models 
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Dimenze atraktoru charakterizuje jeho geometrické vlastnosti v souvislosti s výskytem 
poruch různých měřítek, tedy jeho „fraktalitu“. Fraktální dimenze je základním 
kvantifikátorem chaosu a bývá nazývána „nejzákladnější vlastností atraktoru“. 

Existuje celá řada definic fraktální dimenze. Nejjednodušší definice a zároveň metoda 
pro určení fraktální dimenze je tzv. metoda sčítání krabic65. „Krabicí“ se zde myslí hyper66-
krychle v n-dimensionálním prostoru, pro 2D to je čtverec, ve 3D potom klasická krychle. Pro 
atraktor o jednotkovém hyper-objemu bude krabicová fraktální dimenze BD  neboli kapacita 

 ( )
( )0

log
lim

log 1B

N
D

δ δ→

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
, (5.91) 

kde N  je počet hyper-krychlí o straně délky δ , které jsou nutné pro úplné pokrytí atraktoru. 
Dalším často používaným odhadem fraktální dimenze je informační dimenze ID . Stejně 

jako u krabicové metody, i zde je atraktor pokryt hyper-krychlemi o straně délky δ . 
Tentokrát však místo sčítání krabic, které obsahují část atraktoru, zjišťujeme, jaká část 
atraktoru je obsažena v každé krychli. Hledáme tedy rozdíly v rozložení hustoty bodů 
pokrývajících atraktor, informační dimenze je potom definována 

 ( )
( )0

lim
log 1I

I
D

δ

δ
δ→

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
, (5.92) 

kde ( )I δ  je dáno Shannonovým vzorcem pro entropii 

 ( ) ( )
1

log
N

i i
i

I P Pδ
=

= −∑ , (5.93) 

kde iP  je pravděpodobnost, že atraktor prochází i-tou hyper-krychlí o délce hrany δ . 
Pro speciální případ atraktoru s pravidelně rozmístěnými body je s jednotlivými 

krychlemi spojena stejná pravděpodobnost 1iP N= . Potom ( ) ( )logI Nδ =  a tedy rovnice 
(5.92) přechází v definici krabicové fraktální dimenze (5.91). Tedy, při výpočtu kapacity BD  
pouze sečteme všechny hyper-krychle, které obsahují část atraktoru, zatímco při určování ID  
se tážeme, jaká část atraktoru je obsažena v každé hyper-krychli a potom provedeme vážený 
průměr. 

Praktický výpočet BD  a ID  obvykle vyžaduje enormní množství výpočetního času. Z 
tohoto důvodu je nejčastěji používaným odhadem fraktální dimenze korelační dimenze CD , 
kterou lze určit pomocí efektivního a relativně rychlého výpočetního algoritmu. Pro definici 
korelační dimenze CD  nejprve definujeme korelační sumu rC  vztahem: 

 
( ) ( )

1 1

1
1

N N

r i j
i j

j i

C r X X
N N

θ
= =

≠

= − −
− ∑∑ , (5.94) 

kde θ  je Heavisideova funkce, r  je poloměr N-dimensionálních hyper-koulí, které jsou 
centrovány vzhledem ke každému bodu fázové trajektorie, , 1, 2,3,...,iX i N=  je fázový 
hyper-vektor. 

Hodnota korelační sumy je svázána s poloměrem hyper-koulí mocninným zákonem: 
 CD

rC r∝ , (5.95) 

                                                 
65 angl.: box counting method 
66 předpona „hyper“ charakterizuje skutečnost, že se údaj vztahuje k n-dimensionálnímu prostoru, kde n může 
být větší než 3 
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kde exponent CD  je korelační dimenze. Prakticky je nutno výpočet korelační sumy provést 
pro větší množství vhodně volených poloměrů hyper-koulí r , korelační dimenze CD  je potom 
dána směrnicí úsečky v grafu ( ) ( )log log rr C−  uvnitř oblasti, v níž dimenzi zjišťujeme – viz 
obr. 13. Tato oblast je lineární část korelační křivky, je ohraničena dvěma nelineárními 
zakřivenými oblastmi, kde se projevuje parazitní vliv velkých a malých měřítek. Obecně je 
třeba pro dobrý odhad dimenze CD  velký počet bodů. 

Korelační, informační a krabicová dimenze jsou vzájemně závislé. Jsou vlastně součástí 
systému dimenzí charakterizujících chaotický systém a bývají souhrně nazývány Renyiho 
dimenze. Lze ukázat, že CD  je spodním odhadem ID , která potom představuje spodní odhad 

BD : 
 C I BD D D≤ ≤ . (5.96) 

Navíc, CD  a ID  se asymptoticky blíží BD  při zlepšování rovnoměrnosti rozmístění bodů 
atraktoru ve fázovém prostoru. Pokud jsou body na atraktoru rozmístěny zcela rovnoměrně, 
potom platí C I BD D D= = . Ve většině konkrétních případů je hodnota CD  velmi blízká 
hodnotě BD . 

Zákony měřítek v přírodě nemohou být charakterizovány jediným geometrickým 
parametrem. Musíme proto uvažovat vlastnost měřítek určité hustoty ( )μ x  na objektu 
(nejčastěji hustota pravděpodobnosti). Můžeme pak definovat metriku 
 ( ) ( )

( ),B
p dε ε

μ= ∫ x
x y y , (5.97) 

kde ( ),B εx  je hyperkrychle o hraně ε  se středem v bodě objektu x . 

Obecně metrika ( )pε x  roste s exponentem α , který je funkcí daného místa x  

 ( )p α
ε εx ∼ , (5.98) 

Přičemž obecně platí, že Fdα ≠ . Tento objekt tedy může být chápán jako superpozice 
různých fraktálů 
 ( ) ( ){ }: , 0eF p αα ε ε= →x x ∼ , (5.99) 
každý z nich je charakterizován rozdílným exponentem α . 

 
 

Obr. 13 – Korelační dimense 
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Takový objekt se potom nazývá multifraktál67. Fluktuace exponentu α  mohou být 
charakterizovány rozdělením pravděpodobností. Tento jev lze fyzikálně interpretovat jako 
situaci, kdy se fraktální dimenze turbulence mění místo od místa. Multifraktální model je 
jednou z možností zpřesněného popisu útvarů, které se vyskytují v turbulentním proudu. 

4.6.3. Ljapunovovy exponenty 
Ljapunovovy exponenty jsou základním a přirozeným měřítkem míry chaosu v systému. 

Maximální Ljapunovovův exponent představuje rychlost růstu malé poruchy počátečních 
podmínek systému. Pokud existuje aspoň jeden kladný Ljapunovovův exponent systému, 
potom je systém ve stavu deterministického chaosu nebo k němu směřuje. 

Původně přilehlé fázové trajektorie exponenciálně divergují, vzniká tak tzv. motýlí efekt 
v chaotických systémech (viz 4.1.2.3). Nechť 0ε  je počáteční vzdálenost velmi blízkých bodů 
na dvou různých trajektoriích ve fázovém prostoru. Po uplynutí času t  se trajektorie vzdalují, 
jejich vzdálenost je potom tε . Vývoj vzdálenosti bodů v čase podléhá exponenciálnímu 
zákonu 
 0

t
t eλε ε= , (5.100) 

kde λ  je Ljapunovovův exponent 

 
0

1 ln t

t
ελ
ε

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (5.101) 

Pokud určíme Ljapunovovi exponenty pro ortogonální směry maximální divergence ve 
fázovém prostoru, dostáváme sadu Ljapunovových exponentů ( )1 2, ,..., Nλ λ λ , kde N  je 
dimenze fázového prostoru. Tato sada Ljapunovových exponentů je známa jako Ljapunovo 
spektrum, exponenty bývají obvykle seřazeny od největšího kladného Ljapunova exponentu 

1λ  až po největší (v absolutní hodnotě) záporný exponent Nλ , tj. od maxima divergence po 
maximum konvergence. 

Kladné Ljapunovovi exponenty mohou být přímo přiřazeny divergentním směrům ve 
fázovém prostoru. Znalost těchto kladných exponentů nám umožní kvantifikovat omezení 
předpovědí budoucích stavů dynamického systému založených na znalosti současného stavu 
systému za daného rozlišení. Chyba obsažená v experimentálně získaných datech, která mají 
přirozeně omezenou přesnost, se v čase exponenciálně zvětšuje a po určité době dosáhne 
velikosti řádu sledovaných veličin. Označíme-li hodnoty charakterizující typickou velikost 
atraktoru aε  a chybu měření eε , potom čas potřebný k růstu chyby do velikosti hodnot 
atraktoru je: 

 
1

1 ln a
p

e

t ε
λ ε

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, (5.102) 

kde pt  je časový horizont pro korektní předpovědi, tj. doba, po jejímž uplynutí jsou již 
předpovědi nepoužitelné. Všimněme si, že pt  se zvyšuje logaritmicky s převrácenou 
hodnotou chyby měření eε , tím se také vysvětluje, že u chaotických systémů jsou v praxi 
časové intervaly pro korektní předpověditelnost velmi krátké a zpřesněním měření je nelze 
příliš prodloužit. 

Podobná metoda je používána také při výzkumu receptivity proudění, např. mezní 
vrstvy. Proudění je buzeno určitou poruchou v určitém místě. Sledujeme potom vývoj 

                                                 
67 angl.: multifractal 
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poruchy unášené proudem, který je opět typicky exponenciální. Podle znaménka exponentu je 
systém buďto nestabilní (kladný exponent) nebo stabilní (záporný exponent). 

4.6.4. Entropie 
Součet kladných Ljapunovových exponentů nám dává tzv. Kolmogorov-Sinaiovu 

entropii (veličina bývá také označována jako metrická entropie či invariant). Kolmogorov 
v roce 1958 zavedl pojem entropie do teorie dynamických systémů, Sinai o rok později 
definici entropie zpřesnil a provedl potřebné důkazy. Kolmogorov-Sinaiova entropie H  je 
měřítkem oddálení původně přilehlých trajektorií ve fázovém prostoru: 
 ( )i i

i
H λ θ λ=∑ , (5.103) 

kde iλ  je i-tý Ljapunovovův exponent a θ  je Heavisidova funkce. Velikost Kolmogorov-
Sinaiovy entropie je zřejmě úměrná rozlehlosti dynamického systému. Proto se někdy zavádí 
hustota entropie vztažená na počet stupňů volnosti. 

Entropii v termodynamice chápeme jako měřítko nepořádku systému. Z těchto definic je 
zřejmá příbuznost obou veličin. Jistou odlišnost naznačuje skutečnost, že Kolmogorov-
Sinaiova entropie má za jednotku [s-1] a její fyzikální interpretace je průměrná rychlost, jakou 
je ztrácena předpověditelnost chování systému. Její převrácená hodnota je zhruba rovna době, 
po kterou lze provádět rozumné předpovědi do budoucna. Zcela náhodný systém je 
charakterizován nekonečně velkou entropií, zatímco periodický systém má entropii nulovou. 

Entropie však může být chápána ve smyslu rychlosti „vytváření“ informace během 
vývoje chaotického systému. Takto pojatá entropie je nazývána „Shannonova“ a je 
definována vztahem (5.93). Citlivost na počáteční podmínky znamená, že dvě trajektorie ve 
fázovém prostoru, které byly původně pouze nepatrně odlišné, se s postupujícím časem 
vzdalují. Jinými slovy, s postupem času se dozvídáme stále více informací o počátečních 
stavech obou trajektorií, zjevují se stále jemnější detaily. V tomto smyslu se chaotické 
chování systému stává nevyčerpatelným zdrojem nových informací o systému samém. 
Informace je v tomto kontextu chápána jako měřítko nečekanosti výskytu jisté situace či 
rozlišitelnost uspořádání, entropie je potom chápána jako informace, která nám dosud schází. 
Na tento proces často pohlížíme z druhé strany, kdy se chaotický charakter systému, 
charakterizovaný vysokou hodnotou entropie, jeví jako příčina ztráty informace 
reprezentované schopností předvídat chování systému na základě znalosti jeho počátečního 
stavu, která se s časem zhoršuje. 

4.6.5. Rekurentní diagramy 
V roce 1987 Eckmann zavedl nástroj, který umožňuje zviditelnění rekurentních68 stavů 

na fázové trajektorii ix  ve fázovém prostoru. V mnoha praktických případech je dimense 
fázového prostoru vyšší než 3, fázové trajektorie potom můžeme zobrazit pouze jako projekce 
do 2- či 3-dimensionálních podprostorů či jako řezy (tzv. Poincarého mapy). Takovýmto 
zobrazením však můžeme získat zcela zavádějící informace o topologii fázové trajektorie, 
zejména co se týče rekurentních stavů. Rekurentní diagramy nám umožňují studium N-
rozměrného fázového prostoru pomocí dvourozměrné reprezentace rekurentních stavů. 
Rekurence stavu systému ve dvou různých časech charakterizovaných indexy i a j je 
znázorněna v dvourozměrné čtvercové matici pomocí bílých a černých bodů, kde černé body 
značí případ rekurence a obě osy jsou časové: 
 ( ),

, , , , 1, 2,...,iN N
i j i i j ix i j Mε θ ε= − − ∈ =R x x  (5.104) 

                                                 
68 tj. opakujících se, blízkých 
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kde M  je počet uvažovaných stavů ix , iε  je mezní vzdálenost definující stav rekurence, ⋅  
je norma a θ  je Heavisidova funkce. 

Zvláštní pozornost musí být věnována výběru mezní hodnoty ε . Je žádoucí ji volit co 
možná nejmenší. Přítomnost šumu v signálu však vyžaduje volbu vyšší mezní hodnoty, hrozí 
totiž zkreslení útvarů v rekurentním diagramu. 

Rekurentní diagram je používán pro kvalitativní analýzu systému. Zkoumají se útvary 
tvořené shluky černých bodů. Lze tak odhalit některé skryté vlastnosti fázových trajektorií. 
Jako příklad je na obr. 14 uveden rekurentní diagram Lorenzova systému. 

Zbilut a Webber v roce 1992 vyvinuli speciální nástroje, které umožňují některé vlastnosti 
systému kvantifikovat na základě analýzy rekurentního diagramu. Například definovali 
komplexitu systému pomocí hustoty tmavých bodů a diagonálních struktur v rekurentním 
diagramu, rekurentní poměr, míru determinismu, míru divergence, entropii a trend. Pomocí 
těchto metod lze identifikovat bifurkační body nebo přechod mezi uspořádaným a chaotickým 
stavem. 

4.7. Metody identifikace koherentních struktur 
Důležitost koherentních struktur pro turbulentní proudění byla vysvětlena výše, z ní 

vyplývá potřeba jejich studia. Základní podmínkou pro jejich výzkum je identifikace jejich 
přítomnosti a parametrů v konkrétním případě. Již z komplikované a nejednoznačné definice 
koherentních struktur, která byla podána v 4.1.4. je zřejmé, že metody jejich studia budou mít 
podobné vlastnosti. 

Historicky nejstarší a zároveň nejjednodušší metodou identifikace koherentních struktur 
je vizualizace proudění. Vizualizace v různých formách slouží také k verifikaci 
identifikačních metod využívajících jiné experimentální techniky. Použité experimentální 
techniky musí přitom splňovat některé základní požadavky např. na frekvenční odezvu, 
prostorovou rozlišitelnost, sběr dat (fázová věrnost, přesnost, vzorkovací frekvence). 

Identifikační metody lze rozdělit na dvě hlavní skupiny: 1. metody podmíněné69 a 2. 
metody nepodmíněné70. 

Mezi podmíněné metody zařazujeme všechny metody, které se snaží o detekci 
konkrétních koherentních struktur pomocí nějaké, více či méně umělé podmínky, vyplývající 
                                                 
69 angl.: conditional methods 
70 angl.: non-conditional methods 

 
 

Obr. 14 – rekurentní diagram Lorenzova systému 
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z přijaté definice koherentní struktury. Patří mezi ně metody vycházející z úrovně fluktuací, 
vizualizační metody, metody využívající stopování a kvadrantové metody. 

Druhá skupina nepodmíněných metod pracuje s informacemi statistického charakteru, 
např. korelace, spektra, ze kterých přímo získává statistické charakteristiky koherentních 
struktur (POD, MSA). Tato druhá skupina metod je veskrze „objektivní“, nebo alespoň 
„objektivnější“ než skupina první, je však omezena na informace statistického charakteru. 

Při komplexnějším výzkumu dynamiky a vývoje koherentních struktur se jeví jako 
optimální oba přístupy kombinovat. Tento přístup byl uplatněn u některých moderních metod 
(LSE, PRA, waveletová transformace). 

Další, pomocnou skupinou metod jsou různé statistické metody a techniky sloužící 
k popisu vlastností koherentních struktur. Můžeme jmenovat např. metody Ensemble Average, 
Multiple Decomposition, modální dekompozici, pravděpodobnostní charakteristiky, metody 
pro výzkum dynamických systémů atd. 

Je všeobecně uznávaným faktem, že metody založené na simultánních vícebodových 
měřeních dávají úplnější a spolehlivější informace o koherentních strukturách než měření 
jedinou sondou v jednom bodě prostoru. 

Identifikace koherentních struktur se uplatňuje jak v experimentálním výzkumu, tak i při 
analýze výsledků numerických simulací (DNS). 

V příspěvku se pokusíme stručně charakterizovat a popsat princip některých nejčastěji 
používaných metod identifikace koherentních struktur, zaměříme se hlavně na metody 
používané při vyhodnocování experimentálních dat. 

4.7.1. Vlastní ortogonální dekompozice  
Princip metody vlastní ortogonální dekompozice71 – POD publikoval J.L. Lumley v roce 

1967, její praktická aplikace je možná až v poslední době, kdy je k dispozici odpovídající 
technické zázemí. Metoda spočívá v projekci vhodné koherentní struktury na experimentálně 
získané pole rychlostí. Dominantní koherentní struktura maximalizuje tuto projekci ve smyslu 
minima čtverců odchylek. Matematicky je úloha hledání maxima převedena na řešení 
Fredholmovy integrální rovnice prvého typu. Řeší se potom problém vlastních funkcí a 
vlastních hodnot: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )*

1

ˆ ˆ, ; ; ;
cn

n n n
ij

j D

y y f y f dy f y fλ
=

′ ′ ′Ψ Φ = Φ∑∫ , (5.105) 

kde nc  je počet uvažovaných složek rychlosti. Symetrické jádro je korelační matice 
( ), ;ij y y f′Ψ , která je dána vzájemným spektrem složek rychlosti iu  a ju  a odpovídá 

Fourierově transformaci časovo-prostorové korelace: 
 ( ) ( ) ( )( ( ( ), ; , , exp 2ij i jy y f u y t u y t j f dτ π τ τ

∞

′ ′Ψ = + −∫ . (5.106) 

Lze dokázat, že existuje spočetné množství vlastních hodnot a vlastních funkcí 
problému. Ty jsou vzájemně ortogonální a vytvářejí úplnou bázi, pomocí které může být zcela 
rekonstruováno náhodné rychlostní pole. Jádro může být rozvedeno do stejnoměrně a 
absolutně konvergentní řady vlastních funkcí, turbulentní kinetická energie je potom součtem 
příspěvků jednotlivých vlastních funkcí. Příklad vlastních funkcí je na obr. 15. 

Při praktické aplikaci této metody se ukazuje, že pro dostatečně výstižný popis 
rychlostního pole postačuje uvažovat jen několik vlastních funkcí nejnižšího řádu. 

Báze nalezená metodou POD může být s výhodou použita pro diskretizaci systému. 
Již při použití relativně malého počtu těchto funkcí lze efektivně modelovat systém a jeho 
dynamické chování. Máme potom co do činění s nízkodimensionálním systémem. 
                                                 
71 angl.: Proper Orthogonal Decomposition 
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4.7.2. Lineární stochastický odhad 
Metodu lineárního stochastického odhadu72 – LSE navrhl Adrian v roce 1975. Adrian 

zavedl pojem podmíněný vír73, který představuje „očekávanou“ koherentní strukturu. Metoda 
umožňuje pomocí podmíněných dat změřených v jednom nebo ve více bodech, při znalosti 
statistických charakteristik (korelací), určit parametry v ostatních místech proudového pole. 

Odhad rychlostního pole se provádí ve tvaru: 
 ( ) ( ) ( ), ,i ij ju y t A y u y t′ ′= , (5.107) 

Hodnoty součinitelů ( )ijA y′  se vypočtou ze soustavy rovnic: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )j k ik j iu y u y A y u y u y′ ′= . (5.108) 

Výraz ( ) ( )j ku y u y  představuje Reynoldsovo napětí a ( ) ( )j iu y u y′  korelační tenzor. Je třeba 
zdůraznit, že v tomto systému rovnic vystupují pouze dvoubodové časově-prostorové 
korelace(!)  

Tato metoda je schopna identifikovat velké změny v proudovém poli za použití jedné 
nebo několika sond. Oproti POD je však energie turbulence silně nadhodnocena. Srovnání 
obou metod je na obr. 16. 

Byla také zkoušena metoda využívající kombinace výše popsaných metod POD a 
LSE. Vyhodnocování se provádí ve třech krocích: 
1. Je aplikována metoda POD na dvoubodový spektrální tenzor, 
2. Pomocí metody LSE se provede odhad proudového pole, 
3. Vlastní funkce získané v kroku 1. jsou promítnuty na odhadnuté proudové pole z kroku 2, 

tím se získají odhady náhodných koeficientů. Tyto koeficienty jsou spolu s POD vlastními 
funkcemi použity k rekonstrukci proudového pole. 

Matematické vyjádření koeficientů: 
 ( ) ( ) ( ) ( )*ˆ , ,nest est

n i ia f u y f y f dyψ= ∫ , (5.109) 

kde ( )ˆ ,est
iu y f  je jedno- nebo vícebodový lineární stochastický odhad rychlostního pole a 

( ) ( )* ,n
i y fψ  jsou vlastní funkce. Odhad rychlostního pole ve Fourierově prostoru potom je: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1

ˆ , ,nest est
i n i

n
u y f a f y fψ

∞

=

=∑ , (5.110) 

                                                 
72 angl.: Linear Stochastic Estimation 
73 angl.: conditional eddy 

 
Obr. 15 – POD – příklad vlastních funkcí ve smykové vrstvě tloušťky δω. 
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inverzní Fourierovou transformací potom získáme ( ),est
iu y t . 

Na obr. 16 je vidět, že pomocí této metody lze s dobrou přesností rekonstruovat 1. tvar 
POD. Množství použitých vstupních dat je však podstatně menší (asi 17%). 

4.7.3. Metoda průměrování v proměnném intervalu 
Metoda průměrování v proměnném časovém intervalu74, nazývaná v anglické 

literatuře VITA, je používána pro detekci koherentních struktur určitého rozměru 
procházejících pevným bodem. Byla navržena v roce 1976 Blackwelderem a Kaplanem pro 
identifikaci vírových struktur v mezní vrstvě. 

Princip je následující: signál z anemometru ( ),u tx  charakterizovaný variancí uσ  se 
integruje přes časový interval odpovídající měřítku koherentní struktury T. Nový tzv. VITA 
signál označíme ˆTu : 

 ( ) ( )
1
2

1
2

1ˆ , ,
t T

T

t T

u x t u x t dt
T

+

−

= ∫ . (5.111) 

Variance VITA signálu ûσ  je nanejvýš rovna uσ . Nyní můžeme vypočítat detekční funkci 
D(t), která je definována: 

 ( )
2 2
ˆ1 pro

0 jinak
u uK

D t
σ σ⎧ ≥ ⋅

= ⎨
⎩

, (5.112) 

kde K je prahová konstanta. Příklad konkrétního signálu je na obr. 17. 
Tato metoda je vhodná spíše pro identifikaci vírových struktur ve stěnových proudech, 

nehodí se příliš pro volné smykové vrstvy. Existuje mnoho variant a vylepšení této metody 
(např. EVITA, kombinace s PRA atd). 

                                                 
74 angl.: Variable Integration Time Average 

 
 

Obr. 16 – Rekonstrukce rychlostního pole a) měřeno, b) 1.mód POD, c) LSE, 
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4.7.4. Metoda rozpoznávání struktur 
První variantu metody rozpoznávání struktur75 – PRA navrhl Mumford v roce 1982, 

zdokonalil ji Ferré v roce 1989. Jedná se o iterační proces, který umožňuje identifikovat 
koherentní struktury v časovém záznamu určením „průměrných struktur“. Vstupní data 
odpovídají časovým řadám rychlosti ( mI  vzorků) změřených v mJ  bodech – ( ),u i j , 

1,..., mi I= , 1,..., mj J= . Zvolí se startovací šablona (angl.: template) ( ),T k l , 1,..., mk K= , 

1,..., ml L= , ( ),m m m mL J K I≥ < , která charakterizuje očekávanou koherentní strukturu. 
Vlastní vyhodnocování probíhá v 7 krocích (obr. 18): 

1. Vypočte se konvoluce ( ) ( )
1 1

, 1 1,
mI Lm

mn
i j

C u i l n T i m l
= =

= + − ⋅ + −∑∑  pro všechna 

1,..., 1m mm K I= − +  a 1,..., 1m mn J L= − + . 
2. Vypočte se odpovídající směrodatná odchylka Cσ . 
3. Pro každou hodnotu m (časový krok) se hledá n = Nmax odpovídající největší hodnotě Cmn. 
4. Hledají se všechny hodnoty m, které dávají Cmn,max větší než CK σ⋅ , kde K je zvolená 

prahová konstanta. Mumford definuje „burst“ jako případ, kdy je tato podmínka splněna 
pro jeden či více následujících bodů. 

5. Vyberou se bursty požadované délky. 
6. Pro každý vybraný burst se hledá hodnota m odpovídající Cmn,max. Tím je určena jeho 

pozice nmax. 
7. Počítá se průměr ze souboru identifikovaných burstů, sčítají se odpovídající normované 

rozložení rychlostí všech burstů ( ),u i j  s 1,..., mi I= , ,..., 1mj m m L= + −  v pozici nmax. 
Celý postup se opakuje vícekrát, přičemž za aktuální šablonu se bere vždy výsledek předchozí 
iterace (průměr identifikovaných burstů). 
                                                 
75 angl.: Pattern Recognition Analysis 

 
Obr. 17 – VITA – b) signál, c) VITA integrovaný signál, d) variance VITA signálu, 

e) detekční funkce pro K=0,20, f) detekční funkce pro K = 0,25. 
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4.7.5. Metoda časově omezeného průměrování 
Metodu časově omezeného průměrování76 – TPAV poprvé publikoval Wallace aj. 

(1977). Používá se pro identifikaci bursting phenomenon v mezní vrstvě. 
Měří se sondou v jednom bodě uvnitř mezní vrstvy. Tímto bodem mohou procházet 

různé části koherentních struktur a navíc v různých stádiích jejich vývoje. Z výsledků 
simultánních měření více složek rychlosti proudění v daném bodě a vizualizace byla 
odvozena kriteria pro identifikaci průchodu koherentní struktury daným bodem pomocí 
analýzy časového průběhu pouze podélné složky rychlosti proudění. Bylo zjištěno, že při 
průchodu koherentní struktury dochází k pozvolnému zpomalování a k následnému prudkému 
zrychlení, přičemž střední hodnota signálu během události může značně kolísat.  

Zjednodušený algoritmus použitý v [20], který předpokládá využití metody žhaveného 
drátku, vypadá následovně (viz obr. 19): 
1. Napěťový signál je transformován na rychlost (linearizace), časový průběh podélné složky 

rychlosti je vyhlazen, vyhlazený signál je derivován; 
2. Hledají se maxima derivace signálu, jejich poloha definuje hranice „událostí“, v rámci 

každé „události“ je hledáno minimum derivace signálu; 
3. „Události“ jsou tříděny podle kriteria, je-li absolutní hodnota maxima derivace větší, než 

absolutní hodnota minima. Je-li tato podmínka splněna, jedná se o událost typu A – burst, 
není-li splněna, potom se jedná o událost typu B, která není kvalifikována jako burst; 

4. Provádí se výpočet statistických charakteristik událostí (střední hodnota – TPAV, 
centrální momenty, jejich délka a perioda výskytu); 

5. Charakteristiky událostí se statisticky zpracovávají – výsledkem jsou jejich střední 
hodnoty a histogramy. 

Metoda má další varianty využívající měření více složek okamžité rychlosti 
(kvadrantová metoda). 

                                                 
76 angl.: temporal average 

 

  
 

Obr. 18 – PRA, a) vzor, b) signál, c) šablona, d) průměr, e) korelace (1.iterace), 
f) průměr (1.i.), g) korelace (2.i.), h) průměr (2.i.). 
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4.7.6. Metody založené na waveletové transformaci 
Většina procesů, které se vyskytují v turbulenci, je lokalizována jak v časové tak ve 

frekvenční oblasti, vznikající signály lze tedy charakterizovat jako nestacionární a 
kvaziperiodické. Pro analýzu takových signálů je třeba použít adekvátní nástroje, jedním 
z mála takových standardních nástrojů je waveletová transformace, která byla podrobně 
popsána v kapitole 5.4.6.2. Ukážeme nyní příklad použití tohoto nástroje k analýze 
turbulentních signálů. 

4.7.7. Analýza koherence 
Účelem analýzy koherence je identifikace koherentní složky signálu a jeho rozložení na 

koherentní a nekoherentní složku. Metoda je podrobně popsána v [148]. 
Nekoherentní pohyb je charakterizován Gaussovým rozdělením hustoty 

pravděpodobnosti. V případě výskytu koherentních struktur dochází ke koncentraci vířivosti, 
které je charakteristické výskytem gradientů tlaku, s tím souvisí exponenciální průběh hustoty 
pravděpodobnosti, a tedy rozdělení hustoty pravděpodobnosti nemůže být Gaussovské. 

Na nekoherentní Gaussovský signál lze také pohlížet jako na složku s maximální 
entropií. Pojem „entropie“ je v této souvislosti ztotožňován s pojmem „informačního obsahu“ 
signálu. Nekoherentní signál je potom takový, jehož informační kapacita je shodná se 
skutečnou kapacitou, nelze jej tedy komprimovat. Naproti tomu koherentní signál obsahuje 
redundantní informace a principielně je možná jeho komprese bez ztráty informace. 

V publikaci Farge, Schneider, Kevlahan, 1999 bylo poprvé navrženo použití metody, 
původně vyvinuté k odstranění nekorelovaného šumu ze signálů, také pro filtrování 
nekoherentního obsahu 2D reprezentace turbulentního proudění. Použitou metodu prahové 
hodnoty waveletových koeficientů77 poprvé popsal Donoho, 1995. Prvním krokem této metody 
je výpočet koeficientů diskrétní waveletové transformace. Metody pracující s prahovými 
hodnotami vycházejí z vlastností koeficientů waveletové transformace, které postihují jak 
časový tak spektrální charakter signálu. Hodnoty součinitelů jsou speciálním způsobem 
upravovány tak, že jsou vyloučeny součinitele odpovídající nekoherentní části signálu. 
Nakonec se provede rekonstrukce koherentního obsahu signálu pomocí zpětné waveletové 
transformace. 

Pro selekci waveletových koeficientů z hlediska koherence byly navrženy dvě základní 
metody nazývané v anglické literatuře hard thresholding a soft thresholding. Obě tyto metody 
jsou založeny na myšlence, že nekoherentní signál obsahuje v libovolném okamžiku více-

                                                 
77 angl.: thresholding 

 
Obr. 19 – TPAV – dvě identifikované události 
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méně rovnoměrně všechny frekvence (bílý šum). Naopak koherentní signál může být 
charakterizován jako intermitentní a úzkopásmový. 

Jednoduší metoda hard thresholding spočívá v myšlence vyloučit z koherentního obsahu 
všechny koeficienty waveletové transformace, které jsou menší než jistá prahová hodnota λ  
(obr. 20a) 
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waveletoví součinitelé ,i inW  do procedury vstupují, ,i outW  z ní vystupují. 
U druhé metody soft thresholding se používá stejný princip avšak navíc v kombinaci 

s redukcí absolutních hodnot všech koeficientů78 (obr. 20b) 
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Klíčovým bodem úspěšné aplikace těchto metod je správné určení prahové hodnoty λ . 
V praxi se však osvědčily různé metody určení prahové hodnoty. Jako příklad můžeme uvést 
tzv. universální prahovou hodnotu 
 ( )1 22 ln Nλ σ= , (5.115) 

kde ( )1 22 ln N  je očekávaná maximální hodnota signálu bílého šumu délky N  při jednotkové 
hodnotě standardní odchylky a σ  je potom standardní směrodatná odchylka vyhodnoceného 
šumu. Tato metoda bývá označována jako „sqtwolog“. Bylo ukázáno teoreticky i na mnohých 
příkladech, že takto definovaná prahová hodnota pracuje správně jak pro Gaussovské náhodné 
signály (potom vychází prahová hodnota vyšší než největší ze součinitelů waveletové 
transformace) tak pro směs koherentního ne-Gaussovského signálu s Gaussovským šumem, 
kdy vykazuje tendenci k vyhlazení signálu. Jinou variantou metody určení universální 
prahové hodnoty je dosazení za σ  do vzorce (5.115) podílu / 0.6745MAD , kde MAD  je 
medián absolutní odchylky koeficientů waveletové transformace. Z dalších metod jmenujme 
např. metody typu „SURE“ (Stein’s Unbiased Risk Estimate) nebo „minimax“. Detaily lze 
nalézt v literatuře, např. v Donoho, 1995. 

                                                 
78 angl.: shrink 
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Obr. 20a – „Hard thresholding“ 
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Obr. 20b – „Soft thresholding“ 
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Za účelem demonstrace postupu použijeme metodu „sqtwolog“. Prahovou hodnotu je 
třeba určovat iterativním procesem, konkrétní postup byl navržen např. v Farge, Azzalini, 
Beta, Pellegrino, 2004. Standardní směrodatná odchylka vyhodnoceného Gaussovského 
signálu se počítá v každém iteračním kroku jako střední hodnota waveletových součinitelů 
s absolutní hodnotou nižší než je okamžitá prahová hodnota, z ní se určí pomocí vzorce 
(5.115) nová prahová hodnota a dále se postup podle potřeby opakuje.  

Ukazuje se, že na volbě typu matečného waveletu příliš nezáleží. V literatuře se např. 
doporučuje použití waveletů typu Coiflets vyšších řádů, pro testy ukázané níže byly použity 
tyto wavelety 5. řádu.  

Pro testování jsme zvolili uměle generovaný signál, měl délku 250 000 vzorků při 
vzorkovací frekvenci 25 kHz. Generovaný signál byl superpozicí tří signálů – jednalo se o dva 
harmonické signály s frekvencí 111 Hz a 333 Hz se shodnou amplitudou 6 V a o Gaussovský 
bílý šum charakterizovaný směrodatnou odchylkou 2 V. 

Na obr. 21 je krátký výsek výsledného signálu (0,1 % délky) znázorněn tenkou plnou 
čarou, silnou přerušovanou čarou je znázorněna složka signálu před přičtením náhodné složky 
a silnou plnou čarou je potom znázorněn průběh koherentní složky kompletního signálu 
získané metodou „soft thresholding“. Koherentní složka signálu je zde popsána asi 4,7 % 
z celkového počtu 250 484 waveletových koeficientů. Na dalších obrázcích jsou znázorněny 
histogramy (obr. 22) a spektra (obr. 23) jednotlivých složek, jejich označení je stejné jako na 
obr. 21. Z výsledků je zřejmé, že vyhodnocená koherentní složka signálu se velmi blíží 
signálu bez šumu, pouze v oblasti vysokých frekvencí jsou generovány parazitní špičky 
(frekvence nad 1 kHz), které souvisejí s reálnou špičkou ve spektru na vyšší frekvenci 
(333 kHz). Nekoherentní složka znázorněná tenkou přerušovanou čarou vykazuje na obr. 22 
typický tvar Gaussovského rozložení hustoty pravděpodobnosti. 

Metoda byla testována také na reálném turbulentním signálu, rozdíly mezi spektry 
původního signálu a jeho koherentní složky se projevily nejvýrazněji na nejvyšších 
frekvencích. Sklon spektra v inerciální oblasti se poněkud změnil z původní hodnoty -1,67 na 
hodnotu vyšší, asi -1,75. Na časovém průběhu koherentního signálu je zřejmé vyhlazení 
fluktuací nejvyšších frekvencí, které evidentně souvisejí s náhodným, nekorelovaným šumem. 

Metoda filtrování signálu pomocí diskrétní waveletové transformace se jeví jako jednou 
z mála spolehlivých možností, jak oddělit koherentní složku signálu od složky nekoherentní. 
Metoda byla již dříve aplikována na jednorozměrná i dvourozměrná data (časové signály a 
rovinná pole). 

 

 
 

Obr. 21 – Testovací signál 
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Metoda je použitelná při nízkých frekvencích užitečného signálu, kde pracuje i při velmi 
vysokém obsahu Gaussovského signálu a spolehlivě identifikuje koherentní složku signálu. 
Problémy nastanou při přítomnosti velkých amplitud vyšších frekvencí v koherentní složce 
signálu (řádově desetina vzorkovací frekvence), kdy metoda generuje v okolí reálně existující 
špičky koherentního signálu další parazitní špičky neexistujícího koherentního signálu. 
Naštěstí typický turbulentní signál takovéto špičky neobsahuje, je charakterizován 
exponenciálně klesajícím spektrem. 

      
 

 
 

Obr. 23 – Spektra 

 
 

Obr. 22 – Histogramy 
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5. Praktické příklady výzkumu nestacionárních struktur  
Byly vybrány některé praktické příklady experimentálního vyšetřování nestacionárních 

struktur v proudících tekutinách v rámci projektů řešených v ÚT, na jejichž řešení se aktivně 
účastnil autor předkládané práce. Na těchto příkladech jsou dokumentovány způsoby použití 
obecných metod představených v první části práce. 

5.1. Interakce proudění-tělesa 
Při obtékání tzv. špatně obtékaného tělesa dochází při dostatečně vysoké rychlosti 

proudění (resp. Reynoldsově čísle) ke vzniku turbulentního úplavu. Špatně obtékané těleso79 
je takové, které je obtékáno s odtržením mezní vrstvy, vzniká tak zavířená oblast úplavu. 
Naproti tomu aerodynamicky hladce obtékané těleso80 je obtékáno bez odtržení mezní vrstvy. 
Odtržení mezní vrstvy je typicky nestacionárním jevem. Tento jev je proměnný v časové i 
prostorové oblasti. 

Při obtékání špatně obtékaného tělesa, jehož typickým příkladem může být příčně 
obtékaný válec kruhového průřezu, dochází za určitých podmínek ke vzniku 
kvaziperiodického efektu v úplavu, který je nazýván von Kármánova-Bénardova vírová 
stezka81. Tento proces však v daném příčném řezu válce není přesně periodický a navíc je 
proměnný podél válce. Je zde také otázka vlivu struktury nabíhajícího proudu na tento jev. 
Různé aspekty silové interakce příčně obtékaného válce s příčným proudem jsou zkoumány 
v pracích [2, 6, 8, 10, 11, 12]. V práci [7] jsou zkoumány prostorové aspekty této interakce. 
Z metodického hlediska byl řešen problém studia prostorově a časově proměnného 
proudového pole zcela opačným způsobem než v případě aplikace bodových metod. Zde byla 
měřena časová závislost výsledných silových účinků na tuhý válec, která má svůj původ 
v rozložení okamžitého tlaku po celém jeho povrchu. Z těchto integrálních výsledků bylo 
zpětně usuzováno na charakteristiky tohoto rozložení, jako je korelační délka tlakových 
fluktuací podél válce. 

Aplikace poznatků získaných pro kruhový válec na těleso složitějšího tvaru – 
pětiotvorovou pneumatickou sondu, je ukázána v práci [3]. 

Výzkum nestacionárního silových účinků působících na tuhé těleso si vyžádalo 
sestrojení speciálního zařízení – pětikomponentních aerodynamických vah pracujících do 
vysokých frekvencí. Tato problematika je zpracována v [5 a 9].  

Problematika silové interakce mezi válcem a příčným proudem byla podrobně 
zpracována v kandidátské disertaci autora [4], kde byl také uvažován případ tuhého válce 
zavěšeného v poddajných závěsech. 

Dále byla zkoumána stabilita podélně obtékané elastické stěny, některé výsledky jsou 
uvedeny v pracích [22, 34, 41 a 42]. 

5.2. Jednoduché smykové oblasti 
Studium jednoduchých smykových oblastí je důležité při výzkumu turbulence. Ve 

smykových oblastech jsou totiž při dostatečně vysokých rychlostech vhodné podmínky pro 
vznik a další vývoj koherentních struktur a turbulentního proudění. 

                                                 
79 angl.: bluff body 
80 angl.: streamlined body 
81 angl.: von Kármán-Bénard vortex street 
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5.2.1. Mezní vrstva 
Pro turbulentní mezní vrstvu jsou typické koherentní pohyby částic tekutiny (tzv. 

„bursting phenomenon“) uvnitř mezní vrstvy. Souvisí s mechanismem generace turbulentní 
energie. Studium tohoto jevu je velmi důležité při výzkumu mechanismu přechodu mezní 
vrstvy do turbulence. 

„Bursting phenomenon“ je charakterizován dvojicí událostí proniknutí82 tekutiny do 
mezní vrstvy z vnějšího proudu a následným vypuzením83 stejného množství tekutiny z mezní 
vrstvy do vnějšího proudu. Výskyt událostí ve dvojicích souvisí se zákonem zachování 
hmoty. Fluktuace rychlosti vznikají při obou fázích tohoto procesu, protože ve fázi proniknutí 
má pronikající tekutina vyšší podélnou rychlost než její okolí, ve fázi vypuzení je tomu 
naopak. Tento proces je hlavním mechanismem generace Reynoldsových napětí v mezní 
vrstvě. 

Bursting phenomenon byl podrobně studován při tzv. zkráceném přechodu do 
turbulence84 [20, 21, 33 a 35]. Pro účely detekce koherentních pohybů v přechodové mezní 
vrstvě byla vyvinuta speciální metoda typu „pattern recognition“. 

Dále zde uvedeme studie, které se zabývají zkráceným přechodem mezní vrstvy do 
turbulence. Zkrácení procesu přechodu je způsobeno vnějšími poruchami, v našem případě se 
jednalo o poruchy v nabíhajícím proudu. Byla také podrobně zkoumána intermitence signálu 
v různých místech mezní vrstvy. Metodické řešení této úlohy bylo poměrně obtížné, protože 
v případě zkráceného přechodu se nejedná o klasický intermitentní signál. V případě klasické 
analýzy intermitentního signálu se provádí identifikace dvou typů signálu – „laminární“ 
úseky, které jsou charakteristické zanedbatelnou intenzitou fluktuací signálu a „turbulentní“ 
úseky s intenzivními fluktuacemi. V případě analýzy signálu získaného při výzkumu 
zkráceného přechodu se jedná o nutnost rozlišit mezi dvěma turbulentními signály. První 
turbulentní signál má svůj původ ve vnějším proudu, druhý potom vzniká přímo v mezní 
vrstvě pomocí výše popsaného mechanismu „bursting phenomenon“. 

Vliv disipačního délkového měřítka na proces přechodu obecně byl zkoumán ve studiích 
[18, 25, 26, 31, 36, 40, 50, 54]. Jsou zde zkoumány různé aspekty procesu přechodu do 
turbulence se zaměřením na charakteristiky rychlosti. Některé práce jsou zaměřeny speciálně 
na charakteristiky fluktuací rychlosti v přechodové mezní vrstvě – [56], v práci [19] jsou 
potom zkoumána spektra fluktuací rychlosti. Byl také podrobně zkoumán vliv struktury 
nabíhajícího proudu na počátek přechodu – viz např. [59]. Výsledky těchto experimentálních 
studií byly později využity k výzkumu řízení přechodu mezní vrstvy do turbulence pomocí 
parametrů nabíhajícího proudu [68, 72, 82]. Hlavní výsledky jsou shrnuty v práci [70], která 
se zabývá receptivitou mezní vrstvy vzhledem k poruchám. 

Další velká skupina prací se zabývá výzkumem dynamického chování povrchového 
tření v přechodových mezních vrstvách [45, 46, 52, 99, 122, 123]. Další práce se potom 
zabývají intermitentním charakterem časových řad charakterizujících povrchové tření [76, 78, 
80, 86, 87, 89, 95, 96, 99]. Velmi zajímavé informace o procesu přechodu potom přináší 
podmíněná analýza signálů povrchového tření, která je provedena např. v [103, 104, 113, 
140]. 

5.2.2. Kanály s drsnými stěnami 
Dalším z kanonických případů proudění je proudění kanály. Jedná se o proudění 

vyvolané tlakovým rozdílem na vstupu a výstupu z kanálu, které bývá nazýváno 

                                                 
82 angl.: sweep 
83 angl.: ejection 
84 angl.: bypass transition 
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Poiseuilleovo. Vybrali jsme případ kanálu, v němž se proudění v blízkosti jeho osy blíží 
rovinnému. To bylo dosaženo volbou příčného průřezu s poměrem stran 10. 

Ve studiích [51] a [62] je srovnáváno proudění v kanálu s hladkými a drsnými stěnami. 
Drsnost povrchu se projeví v odlišném způsobu přechodu proudění do turbulence, je také 
ovlivněno povrchové tření na stěnách a celkové ztráty. 

5.2.3. Volné smykové vrstvy 
Vznik volných smykových vrstev je charakteristický pro proudění při odtržení mezní 

vrstvy a dále při manipulaci s průběhem tlaku v oblasti proudění. Jednou z možností je řízené 
vytváření tlakových ztrát v oblasti proudění. Tohoto způsobu bylo využito pro generování 
smykového proudu pomocí deformovaného síta v [88]. 

Ve volné smykové vrstvě může vzniknout Kelvin-Helmholzova nestabilita, ze které 
potom dále vzniká kvazi-periodická řada vírových struktur a posléze turbulence. Tento proces 
byl sledován kvalitativně v práci [28] na modelu ejektoru. V dalších pracích [141, 142 a 143] 
byla podrobně studována tato nestabilita ve volné smykové vrstvě vznikající v oblasti výtoku 
tekutiny z kanálu do volného prostoru. Smyková vrstva byla uměle buzena pomocí 
syntetizovaného paprsku, ke studiu byla použita metoda fázového středování. Mechanismus 
byl studován také pomocí numerického modelování – viz [147].  

5.2.4. Syntetizovaný paprsek 
Systematický výzkum syntetizovaných paprsků začal teprve nedávno. Syntetizované 

paprsky vznikají pomocí generátoru s periodicky se pohybující stěnou, jsou tvořeny okolní 
tekutinou. Ačkoli má takto vybuzený paprsek mnohá specifika, proudové pole v dostatečné 
vzdálenosti od ústí generátoru je téměř stacionární a velmi podobné proudovému poli, které 
vzniká při použití klasického, kontinuálního paprsku. Otázky generování a vývoje 
syntetizovaných paprsků jakož i možnosti jejich použití při řízení různých typů proudů jsou 
podrobně diskutovány v [126, 132 a 153]. 

Pro parametry proudového pole vznikajícího v oblasti syntetizovaného paprsku je 
určující způsob jeho generování. Tématem návrhu vhodného generátoru syntetizovaného 
paprsku se zabývají studie [127 a 129]. 

Způsob chování proudového pole při generování izolovaného syntetizovaného paprsku 
se zvláštním zřetelem na fyzikální mechanismy byl studován v experimentálních pracích [151 
a 156]. Pro vyšetřování nestacionárního prostorového proudového pole byla použita speciální 
sonda se třemi filmovými senzory. Jedná se o kvaziperiodický proces, proto byla pro 
vyhodnocení výsledků použita metoda fázového středování. 

Dále byl syntetizovaný paprsek generovaný způsobem popsaným v [156] použit pro 
řízení volné smykové vrstvy. Výsledky experimentů jsou v [141, 142 a 143]. 

5.3. Komplexní proudy 
Komplexní proudy jsou takové proudy, ve kterých dochází k interakcím jednoduchých 

smykových oblastí. Většina proudových polí, které vznikají ve spojitosti s běžnými 
technickými aplikacemi, spadá právě do této oblasti. Zde se budeme věnovat pouze několika 
jednoduchým případům, které nám umožní studovat fyzikální podstatu interakcí. 

5.3.1. Interakce paprsku s příčným proudem 
Interakce paprsku s příčným proudem je jedním z tzv. kanonických případů mechaniky 

tekutin. Jedná se tedy o případ s velmi jednoduchými a jednoznačně definovanými 
okrajovými podmínkami, výsledné proudové pole však jednoduché být nemusí. 
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Při interakci paprsku s příčným proudem vznikají složité prostorové stacionární, kvazi-
stacionární i nestacionární struktury. Dominantní strukturou je dvojice proti sobě rotujících 
stacionárních vírů85, ve kterou se přetváří vlastní paprsek. Tyto víry hrají klíčovou úlohu v 
procesu míšení tekutiny paprsku s tekutinou tvořící příčný proud. Na vznik této struktury 
existují dva rozdílné názory. Margason, 1993 vysvětluje jejich vznik deformací paprsku po 
opuštění dýzy do oválného tvaru (rozšíření do stran, zploštění ve směru proudění), dále 
dochází ke smyku okrajové tekutiny paprsku a jejímu přehnutí směrem po proudu a tím ke 
vzniku proti sobě rotujících vírů. Naproti tomu Mousa a jiní, 1977, Andreopulos, 1985 Fric a 
Roshko, 1994 a Kelso et al., 1996 navrhují teorii, podle které vírová dvojice vzniká již v 
bezprostřední blízkosti ústí trysky paprsku, kdy mezní vrstva v ústí, i když sebetenčí, se 
přehýbá a stáčí a vytváří tak zárodek vírové dvojice. Spor není doposud rozhodnut pro 
extrémní technické obtíže při zkoumání struktury proudění v blízkosti ústí dýzy. 

Další kvazi-stacionární strukturou je podkovovitý vír86, je podobný víru, který vzniká v 
místě napojení dvou těles v příčném proudu, např. ve spojení křídla letadla s jeho trupem. 
Vzniká sbalením mezní vrstvy na desce v místě spojení těles. V našem případě se tekutina 
paprsku v blízkosti ústí dýzy chová do určité míry jako tuhé těleso. 

Nestacionární strukturou vyskytující se v oblasti pod zahnutým paprskem je soustava 
vírů periodicky odplývajících za paprskem v blízkosti ústí dýzy87. Systém vírů je podobný 
von Karmánově vírové řadě vznikající za špatně obtékaným tuhým tělesem (např. za válcem o 
kruhovém příčném průřezu). Víry na jedné straně začínají na desce, na druhé straně interagují 
a spojují se s dominantní vírovou dvojicí. Jev podrobně zkoumal např. Fric s Roshkem, 1993. 

Posledním systémem vírových struktur popisovaných v literatuře je soustava 
periodických vírů vznikající ve smykové vrstvě88. Strukturu studoval např. Antreopulos, 
1985. Vznik prstencových vírových struktur souvisí s Kelvin-Helmholzovou nestabilitou 
smykové vrstvy a můžeme je pozorovat i u paprsku vytékajícího do klidného prostředí. Na 
rozdíl od tohoto případu, zde má výskyt těchto vírů dvě fáze. V první fázi v blízkosti ústí dýzy 
je vektor rychlosti tekutiny z paprsku kolmý k vektoru rychlosti tekutiny příčného proudu – 
ve směru paprsku je složka příčného proudu nulová, respektive velmi malá. Mechanismus 
vzniku nestabilit je podobný případu volného paprsku, závisí tedy na Reynoldsově čísle 
paprsku. Postupně se však paprsek ohýbá vlivem příčného proudu a úhel mezi vektorem 
rychlosti tekutiny paprsku a příčného proudu se zmenšuje. Zároveň dochází k rozšiřování 
paprsku a ke snižování jeho rychlosti. V určitém bodě na paprsku dojde k vyrovnání obou 
rychlostí, smyková vrstva mizí a vírové struktury zanikají. Dále po proudu dochází k opačné 
situací – složka vektoru rychlosti tekutiny příčného proudu do směru paprsku začíná 
dominovat, což má za následek vznik nového systému vírových struktur – tentokráte však s 
opačnou orientací. Víry postupně přecházejí do turbulence a stávají se hůře 
identifikovatelnými. Mění se také jejich tvar, dochází k jejich protažení směrem ke stěně, kde 
tyto víry interagují s periodickými víry za paprskem (viz výše) – nekončí tedy v tekutině. 

Přehled problematiky byl proveden v práci [37]. 
První experimenty autor prováděl na universitě v Poitiers. Paprsek byl ohřívaný, příčný 

proud chladný. Při experimentech byl zkoumán vliv poměru rychlostí paprsku a příčného 
proudu, resp. poměru jejich hmotnostních toků a hybností, byl také uvažován vliv 
stlačitelnosti (rychlost příčného proudu byla 0,8 Ma). Popis zařízení a některé výsledky jsou 
uvedeny v [13 a 27]. 

Další experimenty byly prováděny na výtlačné trati v ÚT pro izotermický případ při 
nízkých rychlostech a poměru rychlostí paprsku a příčného proudu 4. Experimentální zařízení 
                                                 
85 angl.: counter-rotating vortex pair 
86 angl.: horseshoe vortex 
87 angl.: wake vortex street 
88 angl.: bound vortices 
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je popsáno v [57]. První výsledky jsou zaměřeny na sledování stacionárních struktur pomocí 
tlakových měření [49]. Dále byla zkoumána nestacionární struktura [55, 58, 60, 69, 73]. Byl 
zkoumán vliv struktury příčného proudu na interakci [63, 74]. Byly provedeny vizualizace 
případu [71, 75]. Zvláštní pozornost byla věnována výskytu koherentních struktur v oblasti 
míšení [77, 83]. Byla také vyšetřována intermitence, viz práce [79]. Poznatky o vlivu 
struktury příčného proudu byly shrnuty v [112]. 

Dále byl studován vliv smykového příčného proudu na interakci [111, 114]. 
Mechanismy byly ověřovány pomocí matematického modelování případu – [97]. 

5.3.2. Náhlé rozšíření kanálu 
Obtékání náhlého rozšížení kanálu, čili po proudu směřujícího schodu je opět jednou 

z kanonických úloh dynamiky tekutin. Dochází k odtržení mezní vrstvy na hraně schodu a ke 
vzniku recirkulační oblasti. V jisté vzdálenosti za schodem proudění opět přilne ke stěně a 
začíná se vyvíjet mezní vrstva. Proudění v recirkulační oblasti je vysoce nestacionární, což se 
projevuje jak ve vnitřní struktuře této oblasti samotné, tak v nestacionaritě její hranice včetně 
místa znovupřilnutí na stěně. 

Projekt řešený na našem pracovišti se zabývá prouděním za schodem v úzkém kanálu. 
Navržené experimentální zařízení bylo popsáno v práci [145]. V tomto případě je proudění 
silně prostorové, dochází ke vzniku sekundárních vírů v koutech v blízkosti hrany schodu tím, 
že dojde ke sbalení mezní vrstvy nabíhajícího proudu. 

Zvláštní pozornost byla věnována problematice ovlivnění velikosti recirkulační oblasti. 
Protože bod odtržení je fixován hranou schodu, bylo podrobně studováno chování bodu 
znovupřilnutí mezní vrstvy, který recirkulační oblast uzavírá. První výsledky byly 
publikovány v [152, 155, 166, 168, 172 a 175]. Poloha bodu znovupřilnutí je silně v čase 
proměnná, byla proto vyvinuta speciální metoda pro jeho indikaci, využívá sondu s děleným 
filmovými senzory – [164]. Byl proveden pokus o řízení polohy bodu znovupřilnutí pomocí 
sání a vyfukování v blízkosti paty schodu – [173, 176]. 

5.3.3. Proudění v zakřivených kanálech 
U přímého kanálu dochází pouze k vývoji mezních vrstev na jeho stěnách. V případě 

zakřivení takového kanálu může za určitých podmínek dojít v určitém místě vlivem působení 
setrvačných sil ke vzniku sekundárního proudění. Obecně rozlišujeme dva druhy 
sekundárního proudění. Jedná se jednak o sekundární proudění vzniklé odtržením mezní 
vrstvy na vnitřní stěně zkřiveného kanálu. Vzniká tak oblast odtržení mezní vrstvy, kde 
můžeme očekávat místní zpětné proudění. Jiný typ sekundárního proudění vzniká vlivem 
sbalení mezních vrstev v blízkosti odtržení prvého druhu nebo třeba v rozích kanálu (pak se 
jedná o koutové víry). Tímto sbalením vznikne vír, často se jedná o dvojici či více vírů (sudý 
počet), postupně mohou vyplnit prakticky celý příčný průřez, než dojde k jejich disipaci. 
Způsob vývoje sekundárního proudění v kanálu závisí na konkrétních okrajových 
podmínkách, v každém případě má jejich vznik za následek vznik ztrát. 

V rámci CLKV89 byl zkoumán vliv vstupního rychlostního profilu v potrubí kruhového 
průřezu na sekundární proudění a ztráty při proudění kolenem o malém poloměru. Popis 
navrženého experimentálního zařízení je ve studii [38], v práci [100 a 119] je potom popsána 
metoda měření prostorového proudění pomocí pětiotvorové tlakové sondy. Některé výsledky 
provedených měření jsou potom uvedeny v pracích [93, 101 a 120]. V příloze je uvedena 
práce [101] ve které jsou jednak změřená rozložení tlaků a složek rychlosti, dále potom jsou 
vypočítána rozložení časově střední vířivosti a ztráty pro jednotlivé případy. 

                                                 
89 Centrum Leteckého a Kosmického Výzkumu na ČVUT 
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5.4. Vnitřní aerodynamika 
Klasické rozdělení aerodynamiky z hlediska technických aplikací je na vnitřní a vnější 

aerodynamiku. Vnější aerodynamika se zabývá obtékáním těles v nominálně neomezeném 
proudu vzduchu – typickým příkladem jsou letadla, vnitřní aerodynamika zkoumá proudění 
v omezených prostorách – typicky v kanálech či v proudových strojích. 

Vnitřní aerodynamika má své specifika. Jedním z nich je vysoká úroveň turbulence, 
kromě které je často přítomna také významná periodická složka. U lopatkových strojů se 
objevuje lopatková frekvence, která je dána součinem frekvence otáčení rotoru a počtu 
lopatek. Periodická složka s turbulentní vzájemně velmi silně interaguje. Průvodním a velmi 
nežádoucím jevem těchto proudů je vznik odtržení a sekundárního proudění. Tyto jevy přímo 
souvisí se vznikem ztrát. 

Do oblasti vnitřní aerodynamiky patří i proudění v kanálech, to však bylo pro jednotlivé 
případy v rámci této práce pojednáno zvlášť (6.2.2., 6.3.2., 6.3.3.). 

5.4.1. Parní turbíny 
Jsou to typické proudové stroje. Proudícím médiem je pára v různém termodynamickém 

stavu. Při našich experimentech jsme se zaměřili na zkoumání proudění v okolí posledního 
nízkotlakého stupně.  

Proudové pole je silně nestacionární, je proto nutné použít metodu, která je schopna 
měřit fluktuace vysokých frekvencí. V našem případě jsme zvolili metodu žhaveného drátku. 
Problémem je, že médiem je mokrá pára o nízkém tlaku (typický tlak 6 kPa, teplota 50°C) ve 
směsi s většími či menšími kapičkami vody. Neexistuje také reálná možnost cejchování sondy 
v identickém médiu, proto byla vyvinuta zcela originální metoda, která nevyžaduje kalibraci. 
Navrhovaná originální metoda je podrobně popsána v pracích [81 a 84], ve vylepšené verzi 
potom ve [121]. Navržená metodika umožňuje určení vektoru střední rychlosti proudění páry 
v daném bodě, tenzoru Reynoldsových napětí a dále statistické momenty (včetně vzájemných 
korelací) fluktuací teploty a tlaku. 

Experimenty byly provedeny na skutečné parní turbíně 210 MW při provozu (elektrárna 
Prunéřov II). Bylo podrobně analyzováno proudové pole v blízkosti (tj. před a za) posledního 
nízkotlakého stupně turbíny. První výsledky jsou uvedeny v [98]. Ukázalo se, že je třeba se 
vypořádat s problémem kapiček kondenzované páry dopadajících na senzor. Vliv kapiček 
vody na senzor byl nejprve laboratorně studován [108], na základě těchto výsledků byla 
navržena metoda „očištění“ signálu od jejich vlivu. Jako vedlejší produkt byla zpracována 
statistika výskytu a parametrů kapiček dopadajících na senzor – viz [134 a 137]. 

V další fázi byly vyhodnoceny statistické momenty sledovaných veličin při 
Reynoldsově rozkladu ([131, 135 a 150]) a zároveň byla řešena otázka frekvenčního obsahu 
signálu ([109]). V konečné fázi bylo aplikováno fázové středování na celou vyhodnocovací 
proceduru – viz [144]. Byl také studován vliv změny pracovního režimu turbíny na 
charakteristiky proudění v blízkosti posledního stupně – [138 a 163]. 

5.5. Řízení proudění 
Strategie řízení proudění můžeme rozdělit na pasivní a aktivní. Pasivní řízení je 

prováděno pomocí modifikací okrajových podmínek daného případu. Může jít například o 
lokální zvýšení drsnosti povrchu a uspíšení přechodu mezní vrstvy do turbulence jako v práci 
[160]. Aktivní řízení potom předpokládá ovlivnění nějakou činností, která vyžaduje přísun 
energie. Typickým příkladem je odsávání nebo vyfukování tekutiny, nebo jejich kombinace. 
Jakožto periodické odsávání a vyfukování můžeme chápat proces generování syntetizovaného 
paprsku, který byl zmiňován výše (6.2.4.). Přehled strategií při aktivním řízení proudění je 
uveden v [167]. 
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Přehled problematiky řízení proudění pomocí syntetizovaného paprsku je uveden v [132 
a 153]. Ukazuje se, že řízení proudění pomocí syntetizovaného paprsku lze použít 
v obdobných případech jako klasické řízení stálým vyfukováním či odsáváním s tím, že 
energie potřebná k požadovanému efektu může však být o jeden i více řádů nižší. Záleží 
ovšem na parametrech syntetizovaného paprsku. Spektrum řízených procesů může být velmi 
široké – od přechodu do turbulence, odtržení mezní vrstvy až k zefektivnění míšení.  

Řízení volné smykové vrstvy pomocí syntetizovaného paprsku bylo demonstrováno ve 
studiích [141, 142 a 143]. 

V pracích [173 a 176] jsou uvedeny výsledky řízení polohy bodu znovupřilnutí za 
schodem v kanálu pomocí odsávání a vyfukování tekutiny v blízkosti paty schodu. 

Dalším příkladem řízení mohou být studie [68, 72 a 82], které se zabývají řízením 
přechodu mezní vrstvy do turbulence. Parametry přechodu mezní vrstvy do turbulence jsou 
zde řízeny kombinací intenzity turbulence a disipativního měřítka fluktuací nabíhajícího 
proudu. 

5.6. Turbulentní difúze 
Za účelem výzkumu difúze skaláru v turbulentním proudu byla v ÚT vypracována 

unikátní metodika simultánního měření okamžité rychlosti a koncentrace v daném bodě. 
Práce byla motivována výzkumem šíření znečišťujících látek v mezní vrstvě atmosféry. 

Byly sledovány pole středních rychlostí a koncentrací. Další významnou veličinou jsou 
turbulentní toky, které jsou dány korelací časových průběhů jednotlivých veličin, v našem 
případě se jedná o rychlost a koncentraci. Problémem je, že v současnosti neexistuje 
standardní metoda pro měření okamžitých hodnot koncentrací. Standardní metody jsou 
založeny na chemické či fyzikální analýze vzorků tekutiny odebrané z požadovaného místa 
proudového pole. Vlastní analýza pak probíhá v příslušném přístroji, celý proces od odebrání 
vzorku až po dokončení analýzy trvá typicky jednotky až desítky vteřin. V souvislosti 
s turbulentním polem, kde se jedná o fluktuace o frekvencích řádu jednotek až desítek kHz 
zde můžeme hovořit o střední či v lepším případě o krátkodobě středované hodnotě 
koncentrace. 

Navrhovaná metodika je založena na metodě žhavených čidel a umožňuje současné 
měření rychlosti a koncentrace příměrového plynu až do velmi vysokých frekvencí, které se 
vyskytují v turbulentním proudění. Pro vyhodnocení se používá signálů ze dvou čidel 
umístěných v těsné blízkosti. Provozní režim každého z čidel je nastaven tak, aby vykazovalo 
co největší rozdíl v citlivostech na obě sledované veličiny, tedy rychlost a koncentraci, oproti 
čidlu druhému. Metodika byla testována pro případ proudění vzduchu, jako příměrový plyn 
bylo testováno helium a kysličník uhličitý. 

Vlastní měření bylo provedeno v ekologickém aerodynamickém tunelu ÚT v Novém 
Kníně, kde je simulována mezní vrstva atmosféry.  

Podrobně byla rozpracována metodika cejchování sond a vyhodnocování měření pomocí 
navrhované metodiky. Práce [85, 105] se zabývají způsobem vytváření binární směsi vzduchu 
s příměrovým plynem s přesně definovanou koncentrací, v práci [165] je provedeno ověření 
této metody nezávislou metodou. Dvě varianty metody měření koncentrace jsou představeny 
v [94, 130]. Metoda pro určování okamžitých hodnot podélné složky rychlosti a koncentrace 
[110, 125, 157], systematicky je tato problematika zpracována v třídílném článku [115, 116 a 
117]. Metodika pro směs vzduch – hélium je popsána v [90, 91, 92, 106, 118]. Vylepšená 
metoda cejchování je uvedena v [102]. Metodika upravená pro měření koncentrace CO2 ve 
vzduchu je v [124]. Korekce metody na vliv teploty média je potom např. v[154]. 

Výsledky fyzikálního modelování turbulentní difúze z bodového zdroje v atmosférické 
mezní vrstvě jsou ukázány v řadě publikací [128, 133, 136, 139, 146, 159]. 
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6. Závěr 
Předkládaná práce přináší komplexní pohled na metody používané při analýze dat 

získaných při studiu turbulentních proudů. Uváděné metody analýzy signálů vycházejí 
z dostupných experimentálních metod, které nám umožňují sledovat turbulentní proudění. 
V přehledu jsou obsaženy i originální příspěvky autora v oblasti metodiky i aplikací. 

Důraz je kladen na metody zkoumání koherentních struktur, které zřejmě hrají 
fundamentální roli v procesu vzniku turbulence i jejího vývoje. Vyvinuté turbulentní proudění 
je však dynamickým systémem se všemi jeho atributy. Složité fyzikální mechanismy 
probíhají v proudící tekutině neustále i v tomto stavu statistické rovnováhy. Tato skutečnost 
rozhodujícím způsobem komplikuje studium takových systémů. 

V budoucnu bude třeba hledat nové experimentální metody, které by nám umožňovaly 
sledovat ty „pravé“ fyzikální objekty, jejich chování, vývoj a vzájemné interakce opravdu 
zblízka a do nejmenších detailů. Jsem přesvědčen, že takováto cesta od jedinečného 
k obecnému je jednou z možných k pochopení fyzikálních mechanismů a jedinou správnou 
k jejich ověření. Je velmi pravděpodobné, že dnešní zjednodušené představy o turbulentním 
proudění budou muset být nahrazeny modely daleko komplexnějšími, které však ve svých 
důsledcích povedou k jednodušším a také universálnějším závěrům. Cílem je, aby modely 
založené na způsobu skutečného chování tekutinových systémů byly jejich opravdovými 
fyzikálními modely, které je možno používat universálně pro predikci jejich chování za 
libovolných podmínek. Dnešní „fenomenologické“ modely používané při řešení konkrétních 
úloh spojených s turbulencí lze použít pouze k popisu těch speciálních případů, pro které byly 
sestaveny na základě experimentálních dat. 
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