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diserta£ní práce pana RNDr. Martina Kyncla nazvané

Numerical Solution of the Three-dimensional
Compressible Flow

Diserta£ní práce RNDr. Martina Kyncla obsahuje v souladu s �47 zákona
£. 111/98 p·vodní a uve°ejn¥né výsledky nebo výsledky p°ijaté k uve°ejn¥ní.
Práce se zabývá aktuální problematikou numerického modelování dynamiky
stla£itelných tekutin ve více prostorových dimenzích. Autor·v výzkum je
inspirován °e²ením konkrétních problém· inºenýrské praxe.

Autor se zam¥°uje na vývoj a analýzu metody kone£ných objem·, p°ede-
v²ím pak na efektivní implementaci r·zných okrajových podmínek.

Práce má 97 stran a je rozd¥lena do £ty° kapitol. První kapitola je v¥-
nována základním poznatk·m z oblasti matematického modelování proud¥ní
stla£itelných tekutin. Jsou zde formulovány Eulerovy a Navierovy-Stokesovy
rovnice. Druhá kapitola je zam¥°ena na analýzu okrajových podmínek pro
Eulerovy rovnice v jedné prostorové prom¥nné, speciáln¥ okrajovým pod-
mínkám s up°ednostn¥ním tlaku, teploty, rychlosti, okrajovým podmínkám
na nepropustné st¥n¥ a okrajovým podmínkám s preferencí celkových veli-
£in. Kapitola t°etí se zabývá obdobnou problematikou, je ov²em zam¥°ena na
problémy ve více prostorových prom¥nných. Navíc je zde v¥nována pozornost
diskretizaci metodou kone£ných objem· problém· proud¥ní vazké a nevazké
tekutiny. Kapitola £tvrtá je v¥nována stru£nému popisu softwaru vyvinutého
autorem a numerickým experiment·m.

Problematika okrajových podmínek pro po£áte£n¥-okrajové úlohy s neli-
neárními parciálními diferenciálními rovnicemi popisující dynamiku tekutin
p°edstavuje velice sloºitou oblast bádání. Autor popisuje, jak implementovat
r·zné typy okrajových podmínek v rámci metody kone£ných objem·. Tato
metoda je zaloºena na aproximaci integrálních bilancí, ve kterých vystu-
pují integrály tokových funkcí p°es hranice kontrolních objem·. Pro vyhod-
nocení t¥chto integrál· na hranici výpo£etní oblasti autor navrhuje vyuºití
poznatk· zaloºených na °e²ení speciáln¥ formulovaných Riemannových pro-
blém·. Nejd°íve studuje související otázky na jednorozm¥rném p°ípadu, pak
získané poznatky zobec¬uje pro p°ípad vícedimenzionální.



Hlavní teoretický p°ínos autora v °e²ené problematice spo£ívá v analýze
modi�kovaných lokálních problém· vybavených r·znými dopl¬kovými pod-
mínkami a návrhu a analýze okrajových podmínek, které zaru£ují stejné zo-
becn¥né °e²ení jako p·vodní lokální problém.

P°edloºená diserta£ní práce spl¬uje náro£ná kritéria po stránce teoretické
a odborné i po stránce gra�cké a stylistického zpracování. Jsem toho názoru,
ºe Martin Kyncl v práci prokázal svoje hluboké znalosti jak v oblasti apli-
kované matematiky a mechaniky kontinua, tak i v oblasti po£íta£ové imple-
mentace a modelování sloºitých problém·. Dovoluji si vyzdvihnout, ºe autor
je nejen teoreticky fundovaný, ale ºe je také schopen svoje teoretické úvahy
dovést do konkrétních aplika£ních výsledk·. Je evidentní, ºe má p°edpoklady
k samostatné tv·r£í práci v oboru. Diserta£ní práce je napsána pe£liv¥, v¥cn¥,
je srozumitelná a má logickou stavbu. V práci je velmi malý po£et p°epis·
a stylistických nedostatk·.

Dovoluji si poloºit autorovi otázku jako úvod do diskuse p°i vlastní ob-
hajob¥ diserta£ní práce:

Zabýval jste se moºností vyuºití v práci popisované metodiky i pro
jiné modely dynamiky tekutin (nap°. modelování m¥lkých vod nebo
modelování vícefázového proud¥ní)?

Záv¥r:

Z celkového hodnocení je z°ejmé, ºe diserta£ní práci doporu£uji

k obhajob¥ v rámci oboru V¥deckotechnické výpo£ty doktorského

studijního programu Matematika na Matematicko-fyzikální fakult¥

Univerzity Karlovy v Praze. Za p°edpokladu úsp¥²né obhajoby di-

serta£ní práce doporu£uji, aby panu RNDr. Martinu Kynclovi byl

ud¥len akademický titul �doktor� ve vý²e uvedeném studijním pro-

gramu.
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