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SHEAR AND VORTICITY BANDING

TOMÁŠ SKŘIVAN

1. Obsah práce

Práce je věnována problematice matematického modelováńı jevu shear banding, což je kvalitativně nový jev po-
zorovaný v řadě komplexńıch tekutin. Jev spoč́ıvá v spontánńım vytvořeńı vrstev odlǐsných fyzikálńıch vlastnost́ı
(zdánlivá viskozita) v proud́ıćı tekutině, viz např́ıklad Divoux et al. (2016). V posledńı době je tomuto jevu věnována
značná pozornost, a to jak z pohledu matematického modelováńı, tak z pohledu experimentálńıho. Ćılem práce bylo
vybudovat matematický model pro popis tohoto jevu.

1.1. Dosažené výsledky. Standardńım mechanickým modelem využ́ıvaným k popisu tekutin, které vykazuj́ı jev shear
banding, je mechanický model viskoelastického typu Johnson–Segalman, který je obohacen o difúzńı člen v evolučńı
rovnici pro doplňkový tensor napět́ı, viz Fardin et al. (2012). Ačkoliv je př́ıtomnost difúzńıho členu v evolučńı rovnici
pro doplňkový tensor napět́ı motivována mikroskopickými úvahami, viz El-Kareh and Leal (1989), neńı jasné, že
výsledný makroskopický model vede k termodynamicky konzistentńımu popisu chováńı daného materiálu ve smyslu
kompatibility konstitutivńıho vztahu se zákony termodynamiky. Kromě toho dosavadńı mechanický model neposkytuje
žádnou charakterizaci termomechanických interakćı. Jelikož materiálové parametry včetně koeficientu u difúzńıho členu
mohou záviset na teplotě, viz Mohammadigoushki and Muller (2016), je zřejmé, že dosavadńı ryze mechanický model
je v takovémto př́ıpadě nepoužitelný, a že muśı být vhodným zp̊usobem rozš́ı̌ren.

S použit́ım metodologie navržené Rajagopal and Srinivasa (2000), viz také Málek et al. (2015), jsou v práci odvo-
zeny termodynamicky konzistentńı modely typu Maxwell/Oldroyd-B, které obsahuj́ı difúzńı člen v evolučńı rovnici pro
doplňkový tensor napět́ı. (Hlavńı myšlenkou je začleněńı vyšš́ıch gradient̊u deformace do volné energie, která charak-
terizuje schopnost materiálu ukládat energii.) Stejná metodologie je pak použita pro odvozeńı modelu typu Johnson–
Segalman s difúzńım členem. Tento model představuje termodynamicky konzistentńı model pro popis jevu
shear banding. Navržené modely přirozeně vedou k evolučńı rovnici pro teplotu, přičemž tato rovnice je kompatibilńı
s mechanickou část́ı systému bilančńıch rovnic, což přirozeně vede k ucelenému popisu evoluce rychlostńıho, tlakového,
napět’ového a teplotńıho pole v dané tekutině. Ćıle práce tedy bylo zjevně dosaženo.

V závěru práce jsou prezentovány výsledky jednoduchých numerických experiment̊u, které (v čistě mechanickém
př́ıpadě) ukazuj́ı, že navržené modely skutečně mohou popsat jev shear banding.

1.2. Př́ınos autora. Všechny výše uvedené výsledky jsou, pokud neńı uvedeno jinak, p̊uvodńı a źıskané autorem
v pr̊uběhu řešeńı diplomové práce.

2. Hodnoceńı

2.1. Formálńı kvalita práce. Formálńı kvalita práce je dobrá. Množstv́ı překlep̊u či jazykových chyb je malé, grafická
úprava je dostatečná. (Obrázek 3.1 by mohl být kvalitněǰśı.) Jedinými výtkami hodnými zaznamenáńı je poněkud
zmatečné nakládáńı s tlakem v Sekci 2.2, kdy neńı př́ılǐs jasné, zda autor pracuje se stlačitelným nebo nestlačitelným
materiálem, což se projevuje zejména nekonzistentńım stř́ıdáńım notace p versus pth pro tlak. Vztah pro volnou energii

(3.39)2 v Sekci 3.2.2 by měl být ψd =
1
4
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2
namı́sto ψd =

1
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, totéž plat́ı pro vztah (3.61)2. Transformace

použ́ıvaná v termodynamice je “Legendre transformation” nikoliv “Legandre transformation”.

2.2. Věcná kvalita práce. Dosažený výsledek—termodynamicky konzistentńı model pro popis jevu shear banding—
je originálńı a představuje významný př́ınos k teorii jevu shear banding, výsledek je publikovatelný v kvalitńım
časopise. Numerické výpočty je nutné chápat pouze jako ilustraci možnost́ı, které odvozené modely nab́ıźı, nejsou
podložené žádnou formálńı analýzou.

2.3. Doporučeńı. Předloženou práci doporučuji uznat jako diplomovou práci.

Mgr. Vı́t Pr̊uša, Ph.D.
Matematický ústav Univerzity Karlovy

1



Reference

Divoux, T., M. A. Fardin, S. Manneville, and S. Lerouge (2016). Shear banding of complex fluids. Annu. Rev. Fluid
Mech. 48 (1), 81–103.

El-Kareh, A. W. and L. G. Leal (1989). Existence of solutions for all Deborah numbers for a non-Newtonian model
modified to include diffusion. J. Non-Newton. Fluid Mech. 33 (3), 257–287.

Fardin, M. A., T. J. Ober, C. Gay, G. Gregoire, G. H. McKinley, and S. Lerouge (2012). Potential “ways of thinking”
about the shear-banding phenomenon. Soft Matter 8, 910–922.
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