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1. Zjednodušený model dvourozměrného proudového pole.

2. Supersonické proudové pole  mezi oběžnými lopatkami posledního stupně NT dílu.

3. Zvuková čára.

4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu:

• tvarování výstupní části profilové mříže u konvergentních mezilopatkových

kanálů,

• konvergentně –divergentní profilové mříže,

• tzv. transsonická úsečka,

• patní řezy.

5.    Závěr.
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1. Zjednodušený model dvourozměrného proudového pole 

Předpoklady: 

• zanedbání vlivu vazkosti, 

• existence potenciálního proudového pole (nevířivé proudové pole),

• linearizace funkce poruchového rychlostního potenciálu.

• Pro dvourozměrné proudové pole dostáváme rovnici dle Prandtla a Glauerta

rovnice eliptického typu rovnice hyperbolického typu
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1. Zjednodušený model dvourozměrného proudového pole 

Předpoklady: 

• zanedbání vlivu vazkosti, 

• existence potenciálního proudového pole (nevířivé proudové pole),

• linearizace funkce poruchového rychlostního potenciálu.

• Pro dvourozměrné proudové pole dostáváme rovnici dle Prandtla a Glauerta

rovnice 

eliptického typu

rovnice 

hyperbolického typu
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1. Zjednodušený model dvourozměrného proudového pole 
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1. Zjednodušený model dvourozměrného proudového pole 

Rovnice hyperbolického typu:

• řešení metodou charakteristik, kterými 

jsou v supersonickém oboru tzv. Machovy 

čáry, podél nichž se šíří v proudu malé 

poruchy,

• kompresní charakteristiky,

• expansní charakteristiky,

• charakteristiky I. druhu (běžící vlevo),

• charakteristiky II. druhu (běžící vpravo).
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supersonické řešení

Metoda charakteristik:

• umožňuje snadné řešení řady problémů v supersonickém 

proudovém poli,

• výhodná pro popis a vysvětlení dějů, které se vyskytují v 

supersonických proudových polích,

• ulehčuje vhled do problematiky supersonických proudových 

polí,

• znalost chování supersonického proudového pole na 

základě hyperbolického popisu je nezastupitelná v procesu 

poznávání supersonického a transsonického proudění.
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1. Zjednodušený model dvourozměrného proudového pole 

Rovnice hyperbolického typu:

• řešení metodou charakteristik, kterými 

jsou v supersonickém oboru tzv. Machovy 

čáry, podél nichž se šíří v proudu malé 

poruchy,

• kompresní charakteristiky,

• expansní charakteristiky,

• charakteristiky I. druhu (běžící vlevo),

• charakteristiky II. druhu (běžící vpravo).
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supersonické řešení

Metoda charakteristik:

• umožňuje snadné řešení řady problémů v supersonickém 

proudovém poli,

• výhodná pro popis a vysvětlení dějů, které se vyskytují v 

supersonických proudových polích,

• ulehčuje vhled do problematiky supersonických proudových 

polí,

• znalost chování supersonického proudového pole na 

základě hyperbolického popisu je nezastupitelná v procesu 

poznávání supersonického a transsonického proudění.

Interakce s rovnou 

stěnou

Interakce s hranicí 

konst. tlaku
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2. Supersonické proudové pole  mezi oběžnými lopatkami posledního stupně NT dílu

STŘEDOVÝ ŘEZ

PATNÍ ŘEZ

ŘEZ NA ŠPIČCE

Pole Machova čísla v 

posledním stupni NT 

dílu.

Patní řez: 

rychlostní 

trojúhelníky

Řez na špičce:

rychlostní 

trojúhelníky
Podíl subsonické a supersonické části proudového pole 

v jednotlivých řezech.
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3. Zvuková čára
• Hraniční čára oblasti kde předpokládáme řešení

hyperbolické parciální diferenciální rovnice.

• V Prandtlově – Meyerově úloze (prostá supersonická 

expanze) má proudnice na zvukové čáře vždy nulovou 

křivost.

• Často se zvuková čára ztotožňuje s geometrickým 

hrdlem zkoumaného kanálu – to je ve skutečnosti 

splněno málo kdy.

• Skutečný tvar zvukové čáry závisí na řadě okolností 

(např. na zakřivení ohraničujících ploch a na jejich 

vzdálenosti, na vstupním úhlu proudu atd).

• Na zvukové čáře (hraniční křivka hyperbolického popisu) 

je vždy konstantní tlak.

Ukázka vlivu 

poměrné rozteče 

na tvar zvukové 

čáry – patní řez, 

simulace CFD.
Podíl subsonické a supersonické části proudového pole 

v jednotlivých řezech.

s/c=0,260 s/c=0,273
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3. Zvuková čára

Tvar zvukové čáry:

• analytické postupy

• CFD

• experiment (interferometrie)

Zvuková čára v 

mezilopatkovém

kanále středního 

řezu, M2is=1,35 

Zvukový proužek v patním 

řezu, s/c=0,273, M2is=1,703.

Zvuková čára ve špičkovém 

řezu oběžného lopatkování 

Škoda 1080mm, M1=0,9, 

M2is=1,35. 

Ukázka analytického 

řešení
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

• Supersonické proudové pole je velmi citlivé na tvarování stěn, které ohraničují mezilopatkový kanál a jeho 

výstupní část.

• Expansní nebo kompresní charakteristiky mohou ovlivnit proudové pole daleko od místa svého vzniku.

Srovnání průběhu Machova čísla podél rozteče.

„drobná úprava tvarování profilu může mít závažné důsledky“

Tvarování výstupní části profilové mříže u konvergentních mezilopatkových kanálů (patní a střední 

řezy) – Sieverding, 1979.

B -přímá podtlaková strana.

A -zakřivená podtlaková strana.
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

„drobná úprava tvarování profilu může mít závažné důsledky“

Konvergentně –divergentní profilové mříže (oblast špiček dlouhých lopatek) – Sieverding, 1979.

Vlnový diagram a proudové pole ve špičkovém řezu  

lopatkování Škoda 1080mm – vznik sekundární rázové vlny, 

M2is=1.87.

Vlnový diagram ve špičkovém řezu oběžného turbínového 

lopatkování, VKI Belgie.
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

„drobná úprava tvarování profilu může mít závažné důsledky“

Konvergentně –divergentní profilové mříže (oblast špiček dlouhých lopatek) – Sieverding, 1979.

Vlnový diagram a proudové pole v řezu 280 mm pod špičkou 

u lopatkování Škoda 1080mm – důsledky přeexpandování za 

náběžnou hranou, konvergentní lopatka s konvexně - přímou 

podtlakovou hranou, M2is=1.6.

Vlnový diagram ve špičkovém řezu oběžného turbínového 

lopatkování, VKI Belgie.
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

tzv. transsonická úsečka (na podtlakové straně profilu)

Supersonické proudění za zvukovou čárou v případě 

konvexního tvaru podtlakové strany  profilu.

• Na podtlakové straně profilu je kvůli tvaru zvukové čáry obvykle dosaženo zvukového bodu daleko před geometrickým hrdlem.

• Před geometrickým hrdlem vycházejí z podtlakové strany tudíž  expanzní vlny.

• Od zvukové čáry se odrážejí zpět k povrchu jako kompresní vlny (zvuková čára je hranicí konstantního tlaku).

• Od povrchu se odrážejí směrem do proudového pole jako kompresní vlny.

• V případě konvexního povrchu v blízkosti zvukové čáry  vznikají zároveň další expansní vlny.

• V případě rovinného povrchu  je mezi 1. a 2. neutrální charakteristikou kompresní oblast bez expanze.

Supersonické proudění za zvukovou čárou 

v případě rovinné podtlakové strany  profilu.
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

Příklad proudového pole s oblastí rekompese (červeně zvuková čára, 

zeleně oblast nárůstu tlaku u profilu. Interferogram, M2is=1,093.

• Příklad proudového pole s oblastí rekomprese:

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

tzv. transsonická úsečka (na podtlakové straně profilu)

Rozložení bezrozměrové isentropické rychlosti u 

podtlakové strany profilu, zeleně ohraničena oblast 

rekomprese.
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

• Velmi tvarově podobné profily, s odlišnou délkou rovné části  („transsonické úsečky“) na podtlakové straně: 

• TR_W_1 – na podtlakové straně profilu kratší přímková část, v geometrii mříže je mimo oblast vlivu za zvukovou čárou,

• TR_W_2 – na podtlakové straně profilu delší přímková část, v geometrii mříže je v oblasti vlivu za zvukovou čárou.

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

tzv. transsonická úsečka (na podtlakové straně profilu)
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

Příklad proudového pole s oblastí rekompese (červeně zvuková čára, 

zeleně oblast nárůstu tlaku u profilu. Interferogram, M2is=1,093.

• Velmi tvarově podobné profily, s odlišnou délkou („transsonické úsečky“) na podtlakové straně: 

• TR_W_1 – na podtlakové straně profilu kratší přímková část, v geometrii mříže je mimo oblast vlivu za zvukovou 

čárou,

• TR_W_2 – na podtlakové straně profilu delší přímková část, v geometrii mříže je v oblasti vlivu za zvukovou čárou,

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

Tzv. transsonická úsečka (na podtlakové straně profilu)

Rozložení bezrozměrové isentropické rychlosti u 

podtlakové strany profilu, zeleně ohraničena oblast 

rekomprese.

rekomprese

TR_W_2TR_W_1
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

• Velmi tvarově podobné profily, s odlišnou délkou („transsonické úsečky“) na podtlakové straně: 

• TR_W_1 – na podtlakové straně profilu kratší přímková část, v geometrii mříže je mimo oblast vlivu za zvukovou 

čárou,

• TR_W_2 – na podtlakové straně profilu delší přímková část, v geometrii mříže je v oblasti vlivu za zvukovou čárou,

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

Tzv. transsonická úsečka (na podtlakové straně profilu)

Srovnání rozložení bezrozměrové 

isentropické rychlosti u povrchu 

profilů v mřížích TR-W-1 a TR-W-2. 

TR_W_2TR_W_1
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

Patní řezy

• V patních řezech se často objevuje oblast tzv.rekomprese, ale při nominálních stavech proudového pole je obvykle malá.

• Příčný rozměr mezilopatkového kanálu se v druhé polovině patních řezů obvykle mění jen velmi málo.

• Na přetlakové straně profilů pozorujeme značný nárůst  tloušťky mezní vrstvy.

• Důsledkem je posun polohy aerodynamického hrdla a zvukové čáry proti proudu hlouběji do mezilopatkového kanálu.

• Dochází ke vzniku supersonické komprese při transsonické expanzi v geometricky méně vhodné oblasti.

Příklad patního řezu se 

slabou oblastí rekomprese, 

M2is=1.8.
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4. Popis základního fyzikálního chování supersonických proudových polí na základě 

zjednodušeného hyperbolického popisu – příklady

„supersonická komprese při transsonické expanzi neboli rekomprese“

Patní řezy

• Patní řez pro lopatku Doosan Škoda 

1220mm.

• V oblasti za zvukovou čárou má podtlaková 

strana konvexní charakter.

• Kompresní charakteristiky  spolu se 

vznikajícími expansními vlnami se formují v 

náznak silnější tlakové poruchy

• Pozorujeme citlivost celého jevu na malé 

změny geometrie a místních 

aerodynamických parametrů v jednotlivých 

kanálech mříže. 

Důležitá je schopnost supersonické komprese

při transsonické expansi turbulizovat mezní

vrstvu na podtlakové straně a tím jí vhodně

připravit na interakci s vnitřní větví výstupní

rázové vlny.
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5. Závěr

1. Pro pochopení dějů, které pozorujeme v kanálech s transsonickými a supersonickými 

proudovými poli je nezbytná znalost zákonitostí, kterými se supersonická proudová pole 

řídí.

2. Důležitá je proto znalost popisu na základě hyperbolického řešení např. s pomocí 

linearizované rovnice pro poruchový potenciál dle Prandtla a Glauerta. 

3. Zvuková čára tvoří důležitou okrajovou podmínku (konstantního tlaku) při popisu.

4. Supersonické proudové pole je citlivé na malé změny geometrie.

5. Použití přímých ploch v blízkosti zvukové čáry způsobuje typický jev, kterým je 

supersonická komprese při transsonické expansi.

6. Častým důsledkem supersonické komprese při transsonické expansi je urychlení přerodu 

laminární mezní vrstvy na podtlakové straně profilu do turbulentní. 


