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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
”
JUMP CONDITIONS AND DYNAMIC SURFACE TENSION

AT NON-MATERIAL INTERFACES“

VÍT PRŮŠA

1. Obsah práce

Práce se zabývá skokovými podmı́nkami na rozhrańı mezi dvěma prostřed́ımi. Východiskem pro práci je článek Cham-
bat et al. (2014), ve kterém je diskutována skoková podmı́nka na rozhrańı mezi dvěma prostřed́ımi, přičež dynamika obou
prostřed́ı je popsána časově nezávislým Stokesovým systémem v kvazistlačitelné aproximaci. Chambat et al. (2014) uka-
zuj́ı, že pokud přijmeme platnost př́ıslušných ř́ıd́ıćıch rovnic i v tenké vrstvě odděluj́ıćı obě prostřed́ı, pak lze limitńım
přechodem (tloušt’ka vrstvy) dospět k modelu, ve kterém je rozhrańı mezi oběma prostřed́ımi ostré. V tomto modelu
je pak interakce mezi oběma prostřed́ımi popsána skokovou podmı́nkou svazuj́ıćı př́ıslušné veličiny na obou stranách
rozhrańı.

V předložené bakalářské práci nejprve autor provád́ı numerické simulace př́ıslušných ř́ıd́ıćıch rovnic metodou konečných
prvk̊u (rozhrańı je interpretováno jako tenká vrstva) a následně porovnává výsledky s analytickou předpověd́ı źıskanou
prostředńıctv́ım model̊u s ostrým rozhrańım a standardńı skokovou podmı́nkou na ostrém rozhrańı a skokovou podmı́nkou
navrženou v práci Chambat et al. (2014). Ćılem této části práce je reprodukovat výsledky źıskané Chambat et al. (2014).

Těžǐstě práce pak spoč́ıvá v detailńım odvozeńı skokové podmı́nky navržené Chambat et al. (2014), přičež autor
zde využ́ıvá formalismu Colombeau algebry, viz Colombeau (1984, 1985, 1992), což je matematická struktura, ve které
lze na rozd́ıl od klasické teorie distribućı zavést i násobeńı “distribućı”. Protože je v této teorii do jisté mı́ry zároveň
násobit “distribuce” a neomezeně derivovat “distribuce”, je tato teorie vhodná pro formalizaci operaćı nutných k odvozeńı
skokových podmı́nek s r̊uzných systémech, viz např́ıklad Aragona et al. (2014) nebo Pr̊uša and Rajagopal (2011, 2016).
Autor nejdř́ıve stručně shrne základy konstrukce Colombeau algebry a pak ukazuje, jak teorii použ́ıt k odvozeńı skokových
podmı́nek ve dvou jednoduchých geometríıch (rovinné rozhrańı, sférické rozhrańı).

V závěru práce jsou provedeny numerické experimenty, které v jednodimenzionálńım př́ıpadě ověřuj́ı konvergenci
model̊u s tenkým rozhrańım k model̊um s ostrým rozhrańım a př́ıslušnou skokovou podmı́nkou.

2. Poznámky

Práce je dobře napsaná, nicméně mı́sty je málo přehledná, zvláště v části 4.2 Application to the radial Stokes flow.
Hlavńı výsledky je rovnice/skoková podmı́nka (4.23) a posledńı neč́ıslovaná rovnice/skoková podmı́nka v části 4.2. Pokud
však chce čtenář zjistit jaké značeńı je v těchto rovnićıch použito a za jakých předpoklad̊u jsou tyto rovnice/skokové
podmı́nky odvozeny, muśı se pracně prob́ırat celou sekćı. Přehlednosti práce by prospělo, kdyby byly tyto výsledky
zformulovány jako věty, aby měl čtenář vše potřebné na jednom mı́stě.

3. Otázky

(1) Byly skokové podmı́nky navržené v práci Chambat et al. (2014) použity v nějakých navazuj́ıćıch studíıch? Podle
počtu odkaz̊u na článek Chambat et al. (2014) se zdá, že článek zat́ım nevzbudil velký ohlas. Je tento dojem
správný?

(2) V práci je diskutována “polynomial discontinuity” s parametrem q, který se následně objevuje ve skokové
podmı́nce (4.23). Lze tento parametr nějak fyzikálně interpretovat? Pokud ne, znamená to, že skoková podmı́nka
je závislá na volbě jakéhosi umělého parametru a tud́ıž je určená mnohoznačně?

(3) Daľśı skoková podmı́nka (tentokrát bez parametru q) je zfomulována v posledńı neč́ıslované rovnici/skokové
podmı́nce v části 4.2. Je tato podmı́nka skutečně zobecněńım (4.23) nebo je to jiná skoková podmı́nka než (4.23)?
Jaká z podmı́nek by měla být volena v praxi?

(4) Uniká mně smysl numerických experiment̊u v části 4.3 Numerical solution and the sharp interface limit of the
radial Stokes flow. Očekával bych, že numerickou aproximaci skokové podmı́nky dostaneme tak, že vyřeš́ıme s
danou počátečńı podmı́nkou Trr|x=−ε = A (vstup do tenké vrstvy) danou rovnici v intervalu (−ε, ε) a následně
si přečteme odpov́ıdaj́ıćı hodnotu Trr|x=ε = B (výstup z tenké vrstvy) a budeme zkoumat limitu limε→0+B−A
(tloušt’ka vrstvy jde k nule). Jaká je role parametru ξ?
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2 VÍT PRŮŠA

4. Hodnoceńı

Práce je rozsahem velká a obsahuje jak numerické tak teoretické výsledky, přičemž teoretické výsledky jsou založeny na
pečlivém použit́ı teorie Colombeau algebry, která jde nad rámec bakalářského studia. Od člověka zvyklého na použit́ı kla-
sické teorie distribućı pak použit́ı Colombeau algebry vyžaduje pracnou změnu myšlenkového rámce a d̊ukladné promyšleńı
některých “paradox̊u”. Autor se s t́ımto úkolem vypořádal výtečně a s použit́ım Colombeau algebry se mu podařilo ri-
gorózně interpretovat výsledky dostupné ve fyzikálńı literatuře. Práci rozhodně doporučuji k uznáńı jako bakalářskou
práci.

Vı́t Pr̊uša
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