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Numerical modelling of unstable fluid flow past heated bodies

Předložená disertační práce čítající 113 stran je věnována numerickému modelování prou-
dění tekutin s uvažováním vlivu teploty. Je zaměřena na metody umožňující zachytit speciální
jevy vyžadující vyšší řád aproximace řešení. Dle autorova vyjádření je práce motivována potře-
bou vyvinout vhodné výpočetní algoritmy pro model proudění s teplotně závislými parametry.
Text je členěn do tří kapitol doplněných poměrně krátkým úvodem, závěrem a technickým
dodatkem.

První kapitola je věnována samotnému modelu nestlačitelného proudění, které je popsáno
systémem Navier Stokesových (N-S) rovnic doplněných energetickou rovnicí, která je redu-
kována na rovnici popisující rozložení teploty. Jsou použity známé modely teplotní závislosti
viskozity a tepelné vodivosti. Stručně je vysvětlena matematická struktura modelu. Úlohu lze
řešit pomocí Picardových iterací nesdružené analýzy proudového a teplotního pole. V práci
jsou převzaty výsledky o existenci a jednoznačnosti řešení. Podstatnou část textu zaujímá
kapitola druhá, kde je vysvětlena diskretizace v časové a prostorové proměnné. Hlavní pří-
nos této části spočívá jednak v zavedení časové diskretizace vedoucí na efektivní algoritmus
výpočtu evoluce proudového a teplotního pole, která jsou propojena teplotně závislými ma-
teriálovými vlastnostmi, jednak v prostorové diskretizaci metodami vyššího řádu přesnosti,
tzv. spektrálními metodami s omezeným rozkladem oblasti řešení jen na několik podoblastí.
V kapitole 2.1 je uveden přehled metod časové diskretizace s odkazem na použité prameny.
Je zde vysvětlen algoritmus nezávislého výpočtu rychlostního a teplotního pole v časových
hladinách, kdy je použit rozklad diferenciálního operátoru v N-S rovnicích s ohledem na kon-
stantní a časo-prostorově proměnné parametry viskozity, podobně pak v rovnici vedení tepla.
Podstatou výpočetního algoritmu časově semidiskretizované úlohy je rozklad vektorového pole
na solenoidální a gradientní složku, který v součinnosti s metodou projekce vede na řešení
Poissonovy rovnice pro tlak a tzv. Helmholtzových rovnic pro složky rychlosti a teplotu. Pro
zmíněný rozklad bylo třeba doplnit okrajové podmínky k jednotlivým úlohám. V kontextu
časové diskretizace metodou GLM (general linear method), která je implementována v dostup-
ných programových balících, bylo navrženo výpočetní explicitně-implicitní (IMEX) schema
pro obecně vícekrokovou a vícefázovou integraci v čase.

Těžiště práce je patrně v kapitole 2.2 věnované prostorové diskretizaci, kde autor nej-
prve uvádí souhrn poznatků o metodě vážených residuí a následně se věnuje spektrální
metodě, tedy bez rozkladu oblasti, a metodě spektrálních elementů, která kombinuje vý-
hody metody konečných prvků s přednostmi aproximace speciálními polynomy splňujícími
Sturmovu–Liouvilleovu úlohu. Jsou vysvětleny dvě verze spektrální metody, které se opírají
o hierarchickou “modální” bázi, resp. o tzv. “nodální”, kolokační bázi. Pro tyto verze pak
autor uvádí vztahy používané při diferenciaci a integraci. Poukazuje na význam regularity
řešení ve vztahu ke konvergenci koeficientů bázových funkcí, tj. tzv. spektrálních koeficientů.
Dále je vysvětleno zavedení vícedimenzionální báze a způsob rozkladu pomocí standardních
čtyřúhelníkových nebo trojúhelníkových elementů, což je nezbytným krokem pro výpočty na
netriviálních oblastech, jak je tomu v úloze obtékání válce. Na 1D a 2D testovacích úlohách
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jsou demonstrovány aproximační vlastnosti zmíněných typů prostorové diskretizace, pouka-
zuje se na vliv “aproximace pravé strany”, na vliv symetrie ve vztahu k integračním bodům
a mnohé další aspekty zahrnující taktéž vliv strojové přesnosti výpočtů.

Vyústěním práce je kapitola třetí, v níž jsou časová a prostorová diskretizace použity pro
numerické řešení evoluční úlohy obtékání válce bez, nebo s uvažování vlivu teploty, resp. tep-
lotního pole. Úloha byla implementována částečně s využitím “open source” software, zejména
knihoven Nektar++ , částečně byly některé algoritmy implementovány v jazyce Fortran. Jed-
nou z cílených aplikací je výpočet Strouhalova čísla z analýzy periody ustáleného řešení a to
v závislosti na různých parametrech úlohy, jako např. na Reynoldsově čísle nebo na teplotě.
Získané výsledky byly porovnány s dostupnými experimentálními údaji a empirickými vzorci.
Různé prostorové diskretizace ve smyslu použitých elementů a polynomů byly použity pro
výpočet úhlu odtržení proudu od stěny válce.

Po formální stránce je práce kvalitní. Její členění je logické, i když samotná kapitola 2
by mohla být členěna lépe, patrně rozdělena na kapitoly dvě. Seznam literatury obsahuje 46
položek, mezi nimi ovšem jen jediný příspěvek Mgr. Pecha. Drobná výtka se týká jazykové
stránky práce. Angličtina je sice srozumitelná, ale gramatické nekorektnosti nejsou výjimkou.
Seznam použitého značení je jistě přínosem, ale neobsahuje některé důležité symboly a je-
jich použití v kapitole 2 v kontextu spektrálních metod. Grafické zpracování je pěkné, práce
obsahuje množství grafů a tabulek.

Připomínky a dotazy.

1. přehled značení ∇f = ( ∂
∂f x1,

∂
∂f x2, . . . )

T . . . f je vektor.

2. Rovnice (1.10) a (1.40a) se nezdají být v souladu s (1.32).

3. Vztah (1.15) by mohl být lépe vysvětlen.

4. Definition 2: Co je z, resp. a, b, c v kontextu (2.4)?

5. Zápis (2.12) je podivný, co znamená divergence rozšířeného stavového vektoru u?

6. Text na str. 27 a 28 vyznívá nesrozumitelně. Zcela jistě by bylo možné vysvětlit rozklad
lépe bez odkazu na na dodatky A,B. Hovoříme-li o problému v matematickém smyslu,
tedy o úloze, nelze odseparovat okrajové podmínky. Proto např. rovnici (2.26) nepovažuji
za problém, tedy úlohu. K lepšímu vysvětlení by napomohlo schema časových hladin a
mezikroků s vyznačením toku dat, tedy proměnných v kontextu řešení pod-úloh, nebo
algoritmus, který se odkazuje na jednotlivé číslované rovnice. Obrázek – schema 2.1 na
str. 30 tuto roli neplní dostatečně.

7. Helmholtzovou rovnicí bývá zvykem označovat rovnici ∇2u + cu = f , c > 0, tedy s
“opačným” znaménkem, která popisuje stacionární řešení vlnové rovnice.

8. Na str. 35 je nejasný vztah mezi indexy r a s. V definici uold (rovněž na str. 35) chybí
koeficient ∆t u některých složek matice, podobně pro unew. V algoritmu 1 je nejasný
vztah mezi FIM , Fnew a F. Podobně pro G.

9. Na str. 45 je nekonsistentní značení: platí β± ≡ b± ? Navíc je nejasný význam (2.83):
co je u v kontextu (2.81)?
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10. Není vysvětleno označení derivací u(m).

11. Jaké jsou okrajové podmínky vlastních funkcí J (α,β) v úloze SSL?

12. Definice množiny T nepopisuje trojúhelník, str. 51.

13. Nejasný odkaz na “(47)” na konci str. 52.

14. Je vztah (2.95) definicí pro f̃n? V práci není explicitně vysvětlen rozdíl mezi f̂n a f̃n
(Gaussova kvadratura?).

15. V příslušné části textu na str. 56 by bylo vhodné lépe uvést relace mezi používanými
indexy a jejich mezemi.

16. Forma definice 3, její bod 2, “If the convergence . . . , than (!) the series has . . .” evokuje
spíš formu tvrzení, které by bylo třeba dokázat.

17. Obrázky (2.11), (2.12) a (2.13) by měly být v textu lépe vysvětleny a komentovány.
Na obr. (2.14) jsou nejasné šipky — plato zaokrouhlovacích chyb v levé a pravé části.
Taktéž některé jiné obrázky by zasloužily lepší komentář, např. (2.21), (2.29).

18. Algoritmus volby Gaussových kvadraturních bodů na hranici nastíněný na str. 81 budí
dojem, že se jedná o iterační proces. Není ale jasné, jak se postupuje při nesplnění
stanovené tolerance. Jak postupovat v případě 3D úloh?

19. Obr. (3.5): má nějaký zásadní vliv umístění obtékaného válce (kruhu) do ohniska oblasti
s eliptickou hranicí?

20. Postrádám porovnání s častěji používanými metodami, konkrétně FV, FEM-DG (ne-
spojitá Galerkinova metoda), popř. IGA (iso-geometric analysis). Právě posledně jme-
novaná metoda skýtá výhody kombinace FEM a vysokého řádu přesnosti, zejména spo-
jitosti aproximovaných funkcí na hranici mezi elementy. Bylo by vhodné porovnat a
shrnout výpočetní nároky těchto metod (FV, FEM-DG) s metodou spektrálních ele-
mentů, výhody a nevýhody, způsob reprezentace okrajových podmínek.

21. Autor by ve své obhajobě měl shrnout zásadní výstupy své práce, svůj osobní přínos
v oblasti vlastního modelu, formulace úloh, k metodě časové diskretizace a metodě spek-
trálních elementů a jejich počítačové implementace. Konkrétně by bylo třeba vymezit
autorův příspěvek k teorii zkoumaných numerických metod a jeho podíl na návrhu vý-
početních schemat.

22. Závěr práce je velmi stručný. Není nijak naznačen výhled na pokračování výzkumu, tedy
jak lze metodiku rozšířit, aplikovat. Publikační aktivita doktorandů v době předložení
disertační práce bývá obvykle výraznější. V seznamu literatury je jediná položka, jejímž
je doktorand autorem.
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Celkové hodnocení a doporučení. Disertační práce Mgr. Jana Pecha je motivována spe-
cifickým problémem z oblasti proudění, kdy přesnost výpočtů hraje zásadní roli. Zabývá se
sice speciální úlohou obtékání válce v interakci s teplotním polem, ale skýtá vhodný základ
pro rozšíření modelu o další vlivy a tím i aplikačního potenciálu pro vyvinuté nebo imple-
mentované metody numerického řešení s vysokou přesností. Z tohoto pohledu se práce jeví
jako aktuální. Samotné testovací příklady a studie týkající se metody spektrálních elementů
tvoří nepochybný přínos pro další rozvoj této metody i její rozšíření ve vědecké komunitě,
ačkoliv tento aspekt v práci není zmíněn. Kromě přínosu v oblasti numerických metod při-
náší práce i výsledky fyzikální v podobě grafů a tabulek popisujících režim nestacionárního
proudění v podobě hodnot fyzikálních parametrů a jejich závislostí na parametrech proudění.
Závěrem mohu konstatovat, že metody a postupy použité v práci jsou adekvátní. Vědecký
přínos disertační práce a její přínos pro rozvoj vědního oboru jsou zcela nepochybné a to i
přes některé nedostatky shora uvedené. Mgr. Jan Pech tak prokázal schopnost samostatné
tvůrčí práce v oboru vedoucí k získání nových výsledků. Proto doporučuji, aby mu byl na
základě obhajoby udělen titul doktor.

V Plzni 31.8.2016 Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
Katedra mechaniky
a Katedra matematiky,
Západočeská univerzita v Plzni
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