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1. Problematika práce
Student nadefinoval matematický model proudění vody s přestupem tepla v článku kotle.
Matematický model následně aplikoval na 3D model článku s použitím okrajové podmínky symetry,
čímž modeloval pouze polovinu výpočetní geometrie. Numerickým výpočtem zhodnotil tři varianty
řešení (bez použití dělících přepážek a dvě varianty s uvažováním dělících přepážek) se smyslem
zrovnoměrnění výsledného proudového pole. Vyhodnotil vliv na výstupní teplotu vody, tlakový spád
a teplotní pole uvnitř článku.

2. Dosažené výsledky
Diplomant řešil problematiku matematického modelování proudění vody s přestupem tepla v článku
kotle. Téma diplomové práce je konkrétním zadáním z praxe k vyhodnocení vlivu změny konstrukce
stávajícího článku kotle na přestup tepla. Výpočetní oblasti (model článku kotle) a parametry
okrajových podmínek na vstupu a výstupu pro vodu a teplotu stěny článku je poskytnuto
zadavatelem. Student vyhodnotil vliv změny geometrie článku (použití dělících přepážek) s ohledem
na výsledné rychlostní a teplotní pole. Práce byla časově náročná, jelikož diplomant vytvořil několik
variant výpočetní oblasti, které následně numericky simuloval.

3. Původnost práce
Student svědomitě řešil svojí diplomovou práci a aktivně využíval konzultací. Řešení základní
geometrie prováděl v předmětu „3D proudění“, který absolvoval v zimním semestru. V rámci tohoto
předmětu pracoval svědomitě a samostatně. Na základě toho lze konstatovat, že práci lze pokládat z
velké části za vlastní dílo.

4. Formální náležitosti práce
V práci jsem neshledal pravopisné chyby a překlepy, zpracování výsledků matematického
modelování pomocí obrázků je přehledné, v práci nejsou závažné formální nedostatky. Práce je
zpracována dle níže uvedeného dokumentu (FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové
(bakalářské) práce“).

5. Dotazy na studenta
Na str. 16 student definuje teploty T1 a T2 jako teploty stěn, je tomu tak?

Na str. 28 student definuje proudění jako vícefázové (jedná se o vícefázové proudění?)

6. Celkové zhodnocení práce
Student se orientuje v problematice matematického modelování proudění s přestupem tepla v
prostředí programu ANSYS Fluent. Využil svých dosavadních teoretických znalostí a prokázal
dobrou orientaci v literatuře. Práci doporučuji k obhajobě.
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