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Tématem p°edloºené práce je zobecn¥ní cell-centered hydrodynamického kódu pro po-
uºití v cylindrických (r-z) sou°adnicích a jeho roz²í°ení o absorpci laserového zá°ení.

�ir²í motivací tohoto projektu do budoucna je získání lagrangeovsko-eulerovského (ALE)
simula£ního nástroje, který bude alternativou ke stávajícímu staggered kódu PALE, vyví-
jenému ve Skupin¥ po£íta£ové fyziky na KFE, ov²em tentokrát s cell-centered diskretizací.
Ten by m¥l slouºit jako reference k validaci stávajících numerických výsledk·, odstranit
vliv inherentních vlastností staggered diskretizace a usnadnit testování nových numeric-
kých postup·. Navíc, na rozdíl od PALE, by tento nový kód m¥l umoº¬ovat práci se sít¥mi
libovolné topologie s obecn¥ polygonálními bu¬kami. Jedná se tedy o projekt s velkým
významem pro výzkumné i výukové aktivity skupiny.

Ve své bakalá°ské práci student navrhl a implementoval základní cell-centered lagrange-
ovský simula£ní kód na nestrukturovaných dvourozm¥rných výpo£etních sítích v kartézské
geometrii. V rámci diplomové práce nyní p°idal moºnost pracovat v cylindrických sou°ad-
nicích, coº je reºim, ve kterém lze snadn¥ji provád¥t realisti£t¥j²í simulace zahrnující inter-
akce laserového zá°ení s ter£i a plazmatem. Za tímto ú£elem student dále implementoval
a otestoval mechanismus absorpce energie laserového pulsu na kritické plo²e. Stejn¥ jako
d°íve byl i nyní kladen d·raz na d·kladné pr·b¥ºné testování, modularitu, p°ehlednost
a snadnou roz²i°itelnost kódu umoº¬ující nap°íklad pouºití jiného numerického schématu,
zahrnutí dal²ích fyzikálních jev· do modelu, £i zobecn¥ní na lagrangeovsko-eulerovský kód
typu ALE.

V úvodní £ásti práce autor p°edstavuje pouºitý matematický model a speci�ka jeho
implementace v cylindrických sou°adnicích, a to v p°ehledné a kompaktní form¥ s od-
kazy na detailní popis a podrobnosti v existující literatu°e. Zvlá²tní d·raz klade na dva
populární p°ístupy k °e²ení zákon· zachování v r-z, a sice Control Volume (CV) a Area-
Weighted (AW) formulace. T¥m se pak dále v¥nuje i v pasáºi o konkrétní diskretizaci na
obecn¥ polygonálních nestrukturovaných sítích pro pouºití v lagrangeovském schématu
EUCCLHYD prvního °ádu. Následuje pasáº o zahrnutí interakce s laserovým zá°ením
do fyzikálního modelu a jeho jednoduché realizaci pomocí absorpce energie na kritické
plo²e. V kapitole o numerických výsledcích je pak demonstrována funk£nost obou imple-
mentovaných variant cylindrického schématu pomocí t°í standardních hydrodynamických
test· na r·zných typech výpo£etních sítí a dále p°edvedena absorpce laserového zá°ení na
modelové simulaci oza°ování kovového ter£e laserovým svazkem.

Tím byly beze zbytku spln¥ny v²echny body zadání diplomové práce.



Student pracoval sv¥domit¥ a samostatn¥, p°edev²ím p°i psaní vlastního textu, kdy
jiº k první verzi jsem m¥l díky autorov¥ preciznosti pouze n¥kolik drobných p°ipomínek.
Rukopis povaºuji za odborn¥ zda°ilý a � p°estoºe nejsem expertem na britskou angli£tinu �
i velmi dobrý po stránce jazykové. P°edloºený text m·ºe být pouºit i jako solidní p°ehledný
základ pro dal²í studenty k prvnímu seznámení s tématem, zvlá²t¥ pak s problematikou
numerických výpo£t· v cylindrických sou°adnicích, kdy ve stávající literatu°e n¥které
aspekty a praktické poznámky bu¤ chybí, nebo jsou naopak popisovány p°íli² podrobn¥
a rigorózn¥.

Práce je dob°e £itelná a obsahuje zanedbatelné minimum p°eklep· a nep°esností v textu.
Bohuºel se kv·li mírné £asové tísni v záv¥ru nepoda°ilo odchytit n¥kolik drobností v ob-
rázcích (chyb¥jící popisek osy r u obr. 2 £i kolmost normály v obr. 3) a vzorcích (nap°.
indexy v rovnicích (2.10) a (2.11), £len navíc v souhrnu (2.42b) £i náhlé neokomento-
vané pouºití symbolu Π pro tlak na hranu v rovnici (2.1)), ov²em tyto mali£kosti podle
mého názoru díky kontextu nijak nebrání srozumitelnosti ani neuvádí £tená°e v omyl.
I z hlediska technického tedy text práce hodnotím kladn¥.

Dosaºené výsledky jsou p°esv¥d£ivé a potenciál dal²ího vyuºití a rozvoje velmi vysoký.

Konstatuji tedy, ºe pan Ivan Tarant úsp¥²n¥ zpracoval p°id¥lené téma, zadání splnil

v plném rozsahu a v n¥kterých ohledech jej i p°ekonal. P°edkládanou diplomovou práci

povaºuji za zda°ilou, s radostí ji doporu£uji k obhajob¥ a navrhuji ji hodnotit známkou A

(výborn¥).

Jako nám¥t k p°ípadné diskusi bych se pana kolegy rád zeptal, jaké by byly dle jeho
názoru a dosavadních zku²eností p°ínosy jednotlivých sm¥r· dal²ího vývoje nazna£ených
v práci (tedy trasování laserového svazku, p°idání tepelné vodivosti £i roz²í°ení lagrange-
ovského numerického schématu na metodu ALE) z hlediska vylep²ení simulací interakce
laseru s ter£em.
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