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Posudek oponenta diplomové práce Bc. Michala Malíka

"Matematické modelování dvoufázového proudění pomocí 
mřížkové Boltzmannovy metody"

V  předkládané  práci  student  výpočetně  řeší  problémy  dvoufázového  proudění
mísitelných  a  nemísitelných  tekutin.  Použita  byla  numerická  metoda  --  mřížková
Boltzmannova  metoda  (MBM)  --  spolu  s  vhodnou  formulací  silových  členů  a
rovnovážných  distribučních funkcí.  Student  zkoumal  konvergenci  a  zachování  hmoty
této metody pro případy mísitelných i nemísitelných tekutin. Pro mísitelné tekutiny byla
použita Shan-Doolenova metoda a pro nemísitelné byly pomocí  MBM řešeny Allen-
Cahnovy rovnice zachycující dynamiku rozhraní. Dodatečně práce obsahuje Chapmann-
Enskogovu analýzu použitých numerických schématů.

V jednotlivých kapitolách jsou po řadě popsány  matematické modely,  které popisují
řešené  problémy;  samotná  Boltzmannova  mřížková  metoda;  asypmtotická  analýza
metod do třetího řádu vzhledem k "smallness" parametru ε. Nejobsáhlejší část práce je
věnována numerickým testům. Tyto testy zahrnují výpočet separace fází, kontaktních
úhlů, splnění zákona zachování hmoty a v případě nemísitelných tekutin také simulaci
Rayleigh-Taylorovy nestability.  Na konci  těchto kapitol  i  podkapitol  je  vždy uvedena
diskuze výsledků.

Práce  sama  je  velmi  rozsáhlá  a  obsahuje  velké  množství  cenných  informací  a
numerických  výsledků.  Rozhodně  bude  důležitá  pro  další  studenty  a  studentky
zabývající se problémy tohoto typu.

V  závěru  práce  student  shrnuje  nejenom  to  čeho  bylo  dosaženo  a  jaké  byly
nejdůležitější  výsledky  jednotlivých  numerických  testů,  ale  také  to  co  stojí  za  další
zkoumání  a  jakým  směrem  by  měla  pokračovat  další  práce  nad  daným  tématem.
Osobně doufám, že kolega Malík bude přijat do doktorského studia a v rámci dizertační
práce  se  bude  věnovat  tomuto  tématu  ve  třech  dimenzích  spolu  s  implementací
pokročilých kolizních operátorů.
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Student splnil zadání DP ve více než dostatečné míře a body zadání byly naplněny.

Ke studentu mám tyto otázky:
1. Kolik iterací(jaký byl časový krok) bylo řádově třeba aby byly dosaženy koncové 

časy jednotlivých simulací?
2. Jaká je motivace volby kinematické vazkosti na hodnotu 1/6 (v bezrozměrných 

jednotkách, kap. 9.) a co by se mohlo stát pokud tuto hodnotu změníme?
3. Zda by uměl vysvětlit proč v kap. 10. pozorujeme větší oscilace tlaku pro vyšší 

mobilitu?

Vzhledem k výše uvedenému jednoznačně navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci 
známkou A-výborně a doporučuji ji k obhajobě inženýrského titulu.

V Krakově, dne 20. května 2022
                                                                                                                                              Ing. Robert Straka, Ph.D.


