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Opinia o rozprawie doktorskiej mgra Kamila Kiełczewskiego
„ Obliczenia równoległe przepływów przytarczowych
ze strumieniami chłodzącymi”

Przedmiotem rozprawy jest wyznaczenie ruchu płynu w obszarze ograniczonym dwoma płaskimi
tarczami i dwoma cylindrami kołowymi współosiowymi z tarczami. Tarcze i cylindry mogą niezależnie
wirować. Powierzchnie cylindrów nie są szczelne i przez nie, w sposób dowolny, może być dostarczany
i odbierany płyn. Dodatkowo, powierzchnie brzegowe mają zadaną temperaturę.
Opis ruchu płynu tworzą równania Naviera – Stokesa zapisane w nieinercjalnym układzie
odniesienia, równanie ciągłości i uproszczone równanie opisujące pole temperatury. W tym ostatnim
uwzględniono jedynie adwekcję i przewodzenie. Uproszczono również opis stanu płynu. Założono
mianowicie, że masa właściwa nie zależy od ciśnienia, a zależy liniowo tylko od temperatury.
Przyjęto też stałość lepkości i nie uwzględniono pochodnej cząstkowej masy właściwej w równaniu
ciągłości, pomimo tego, że temperatura, od której masa właściwa zależy, jest jawną funkcją czasu.
Przybliżenie to nie jest dyskutowane i nie dostrzegłem ewentualnych odnośników do piśmiennictwa.
W sytuacji gdy jedna z tarcz wiruje, a do obszaru ruchu dostarczany jest znaczący wydatek płynu,
pojawiają się rozmaite, interesujące struktury kinematyczne. Powstaje warstwa przyścienna, zachodzi
przejście laminarno – turbulentne i wreszcie, występuje rozwinięty ruch turbulentny.
Z tych powodów rozwiązanie nawet nieco uproszczonego układu równań hydrodynamiki stanowi
zagadnienie interesujące z poznawczego punktu widzenia. Być może, że wyniki obliczeń – po ich
zweryfikowaniu, albowiem w dalszym ciągu dokonano kolejnych uproszczeń i zmian podyktowanych
zastosowaną metodą przybliżonego rozwiązywania równań – będą mogły znaleźć zastosowanie
techniczne.
Autor stara się rozwiązać sformułowany układ równań. Czyni to stosując metodę predyktor –
korektor dyskretyzując trójpunktowo pochodne cząstkowe prędkości i temperatury względem
czasu. Pochodne te zawierają predyktowane pola prędkości i ciśnienia. To ostatnie dobiera się żądając
spełnienia równania ciągłości przy założeniu, że realizacje pola prędkości w dwu poprzednich chwilach
są bezdiwergentne. Otrzymuje się równanie Poissona dla predyktora ciśnienia. Korekcja prędkości
członem gradientowym ( dodanym do jej predyktora ) określa pole prędkości w nowej chwili. Trzeba
uprzednio czterokrotnie rozwiązać niejednorodne równanie Helmholtza. Brak informacji dotyczącego
inicjacji procesu obliczeniowego, a dokładniej o modyfikacji schematu trójpunktowego w chwili
początkowej. Swobodny wybór danych początkowych może mieć znaczenie w ocenie utraty stabilności
ruchu laminarnego. Ten problem nie jest szerzej opisany. Rozwiązania równań Helmholtza są
przedstawiane w formie rozwinięć względem promienia i zmiennej osiowej w wielomiany Czebyszewa,
a – co oczywiste - dla kąta zastosowano rozwinięcie trygonometryczne. Warunki brzegowe występują
na końcach przedziału zmiennych promieniowej i osiowej. Zaletą użycia takiego rozwinięcia jest
algebraizacja obliczania pochodnych. Wynika to z właściwości rekurencyjnych wielomianów. Autor
tworzy kombinację dyskretnych odpowiedników równań różniczkowych i warunków brzegowych
zmniejszając rząd i poprawiając uwarunkowanie. Wydaje się, że jest to jeden z oryginalnych i
wartościowych elementów rozprawy.

3
W dalszym ciągu, w celu usunięcia efektu Gibbsa z rozwinięcia rozwiązań Autor zaburza operatory
Laplace'a w równaniach Poissona i Helmholtza przez dodanie do dyskretnej wersji laplasjanu
anizotropowego elementu diagonalnego. Dodatek ten nazywany „spectral vanishing viscosity” jest
„wynalazkiem” stabilizującym obliczenia. Nie zmienia on amplitud długofalowych składników
rozwinięcia. Tłumi natomiast składniki krótkofalowe. Jest tak, albowiem wprowadzony człon stanowi
analogon wyrazu opisującego tarcie lepkie. Występująca w nim zmienna sztuczna lepkość nie
ingeruje w składniki o małych liczbach falowych, a tłumi te, które zawierają jej wysokie wartości.
Takie postępowanie jest stosowane w tzw. symulacjach, których realizacja bez modyfikacji była by
utrudniona lub niemożliwa.
Można wyrazić przypuszczenie, że przy próbie uzyskania rozwiązań równań hydrodynamiki dla
ruchów odpowiadających liczbom Reynoldsa rzędu kilkuset tysięcy, a więc turbulentnych co
najmniej w części rozważanego obszaru, opisane tłumienie prowadzi do nieokreślonych uproszczeń.
Dalej: anizotropowość składnika modyfikującego może zniekształcać obraz warstwy przyściennej
której wymiar poprzeczny jest znikomym ułamkiem wymiaru wzdłużnego. Dla redukcji tych
niepożądanych efektów nie ma znaczenia wysoka obszerność rozwinięcia i związana z nią precyzja
siatki kolokacyjnej.
Autor korzysta tu ze wzorców literaturowych. Tych jest wiele. Bywa, że niezbyt zasadnie
zmodyfikowane równania hydrodynamiki prowadzą do rezultatów symulacji o obrazie zbliżonym do
oczekiwań nie zawsze weryfikowanych przez szersze porównania z wynikami pomiarów.
Autor posłużył się testem używając do kontroli użytej modyfikacji stacjonarnego, bezdiwergentnego
pola prędkości które wstawione do równań ruchu określa działającą siłę. Rozwiązując następnie
równania z użyciem tej siły ( i ciśnienia ) można odtworzyć pole prędkości. Jest ono oczywiście
stacjonarne i tym samym nie ma cech pola turbulentnego. Oscylacyjność przestrzenna nie jest
bowiem cechą wyróżniającą turbulencję, przy której występujące pola są niestacjonarne i mają
przypadkowy przebieg w czasie. Bardziej właściwe jest testowe porównanie wyników z danymi
pomiarowymi. Porównanie takie zamieszczono w pracy. Jest jednak ubogie, bo dotyczy rozkładów
dwu porównywanych uśrednionych wielkości spośród wielu charakteryzujących złożony przepływ. W
części rozprawy prezentującej wyniki obliczeń porównań jest sporo. Dotyczą one wielkości wysoce
przetworzonych, bo również uśrednionych względem kroków czasu i w siatce względem zmiennej
kątowej.
Warunki brzegowe nakładane na poszukiwane pola są proste: w przekroju wlotowym zadana jest
prędkość płynu, a w przekroju wylotowym warunek swobodnej adwekcji z nieokreśloną wstępnie
prędkością. (Jeśli Autor zaprogramował wyrażenie 6.12, to oczywiście popełnił gruby błąd.)
Dziwaczny wydaje się sposób korygowania wydatku masowego (strona 45 pracy): wymienioną wyżej
prędkość adwekcji dobiera się tak, by wydatek wypływający był równy wydatkowi napływającemu.
Otóż: dobierana wielkość występuje jedynie w warunku brzegowym. Nieskorygowany wydatek
wynika z symulacji dokonywanej wewnątrz obszaru. Jest niezgodny z wydatkiem zasilającym. Czy nie
oznacza to naruszenia zasady zachowania masy we wnętrzu obszaru? Jeśli zasada ta była by
spełniona wszędzie, to bilans wydatków powinien być zgodny. Było by dobrze poznać wyjaśnienia
Autora.
Mając na celu wizualizację, Autor zastanawia się nad określeniem pojęcia wiru. Definicja takiego
tworu - intuicyjnie prostego – nie jest trywialna. Po porównaniu kilku definicji wybiera taką, która
określa wir jako obszar o nieujemnej wartości drugiego niezmiennika gradientu prędkości.
Programy realizujące algorytmy Autora funkcjonują w sposób równoległy, co powoduje
dwudziestokrotne przyśpieszenie obliczeń. Odniesienie to dotyczy zadań rozwiązywanych przez Panią
Promotor wraz z innymi współpracownikami. Tamte zagadnienia dotyczyły równań uśrednionych w
których występują tzw. tensory naprężeń turbulentnych. Stopień złożoności zadań jest podobny, a
więc można stwierdzić znaczące udoskonalenie. Umożliwia ono istotne zwiększenie liczby punktów
dyskretyzujących obszar ruchu. Niemniej, przy liczbach Reynoldsa rzędu setek tysięcy skala
Kołmogorowa jest rzędu 1/10^4 wymiaru charakterystycznego, a liczba struktur kinematycznych
przekracza 10^12, a więc uzyskiwana rozdzielczość wydaje się być nie całkowicie wystarczająca. Tym
samym przedstawione wyniki można rozumieć jako nie opisujące kinematyki struktur turbulentnych.
Przedstawiana zgodność z innymi wynikami obliczeniowymi i, co znacznie ważniejsze, z wynikami
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eksperymentalnymi wynika, moim zdaniem, z porównywania wielkości w rozmaity sposób
uśrednionych. Wysokie zgodności z rezultatami pomiarów można również uzyskać rozwiązując
uśrednione czasowo równania ruchu ( przy założeniu ergodyczności otrzymując tzw. przybliżenie
RANS czy przy uśrednieniu przestrzennym, co nosi nazwę LES ). Porównania dotyczą wielkości
średnich, które uważa się za oczekiwane, co jest prawdziwe przy szczególnej gęstości
prawdopodobieństwa realizacji pól losowych.
Autor podaje rozmaite cechy wyliczonych pól prędkości i temperatury. Odpowiadają rozmaitym
wariantom danych i prędkości ruchu tarcz. Pokazuje też złożone struktury kinematyczne. Są to
obrazy wynikające z pól uśrednionych. Było by interesujące zobaczyć przebiegi czasowe składowych
prędkości w wybranych punktach obszaru ruchu. Wykresów takich – dobitnie wskazujących na typ
ruchu – w pracy brak. Uważam, że – na przykład - wyznaczanie skal charakteryzujących ruch
turbulentny przy wykorzystaniu obliczonych gęstości mocy dyssypowanej przy wspomnianych wyżej
cechach rozdzielczości i dokonanych modyfikacjach równań nie są w pełni zasadne. Podobne uwagi
można rozszerzyć na inne przedstawione wyniki.
Oceniając pracę stwierdzam, że Autor podejmując ambitny problem rozwiązania równań
hydrodynamiki przy dużych wartościach liczby Reynoldsa przy wykorzystaniu znanych,
modyfikujących zadanie algorytmów dokonał szeregu ulepszeń. Najważniejsze z nich to wbudowanie
warunków brzegowych do zdyskretyzowanej formy równań Helmholtza występujących w metodzie
korekcji ciśnienia. Drugim ważnym osiągnięciem jest zbudowanie algorytmu pozwalającego na
wydajnie funkcjonujące obliczenia równoległe. To znaczące ulepszenie i umiejętne operowanie
wynikami pośrednimi umożliwiły użycie subtelnej dyskretyzacji.
Przedstawione wyniki, choć obciążone opisanymi niedoskonałościami, stanowią interesujący zbiór
informacji o ruchu płynu w polu sił odśrodkowej i Coriolisa i przy znacznym, wywołanym ruchem
tarcz, „efektem ścinającym”.
Występujące rozmaite struktury kinematyczne są – prawdopodobnie – aprobowalnymi modelami
zjawisk przepływowych zachodzących w podobnych warunkach i obszarach, a przedstawione
właściwości i liczne rozkłady korelacyjne mogą mieć znaczenie praktyczne.
Uważam, że Pan magister Kamil Kiełczewski rozwiązał postawione w przewodzie doktorskim
zagadnienie naukowe i tym sam rozprawa „Obliczenia równoległe przepływów przytarczowych ze
strumieniami chłodzącymi” spełnia wymagania opisane w Ustawie o Stopniach i Tytule Naukowym z
13 marca 2013, poz. 485 Dziennika Ustaw z 23 IV 2013 (jednolity tekst) w zakresie dotyczącym
doktoratów.
Wypełnia również zwyczajowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim.
Stwierdzając to wnioskuję o jej dopuszczenie do publicznej obrony.
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Omyłki, błędy i niejasności widoczne w rozprawie doktorskiej
Pana magistra Kamila Kiełczewskiego
–
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–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

co przedstawia rysunek c na str. 9,
co oznacza skośność, i to silna, wektora prędkości, str11,
korekcja prędkości nie jest dokonywana „na bazie”, str. 18, lecz przy użyciu pewnego gradientu, co jest
napisane na następnej stronie,
dla równania Poissona stawia się warunek Neumana, a nie zadaje gradient niewiadomej, str. 19,
warunki brzegowe na tarczach zawierają pochodne względem z, a nie r, str 19,
czy warunek 4.33 jest warunkiem dostatecznym? str23,
nie ma schematów „po”. Są schematy „przestrzenny” albo „względem zmiennych ….”, str.28 i nie tylko,
jeśli Q jest funkcją x w 5.1 to transformata Fouriera iloczynu tej wielkości i pochodnej jest splotem i
odwrotnie, jeśli zachodzi 5.3, to niepoprawny jest zapis 5.1, str 31
co oznacza treść punktu 1 na str. 35? Dlaczego „upośledzono” niektóre laplasjany?
czym jest bazowy profil prędkości?, str44,
wyrażenie 6.11 zawiera przykry błąd. Testem poprawności obliczania pierwszej pochodnej metodą
różnicową jest - na przykład - zerowa wartość pochodnej funkcji stałej... str 45,
czy „globalny czas obliczeń” to liczba kroków*długość kroku czasowego czy czas
pracy komputera? str 46,
Girolamo Cardano, nie odmieniamy. Wzory Cardano. Jest też wał Kardana lub kardana.
Oraz przegub o takiej nazwie. str 52,
wir Burgersa nie najlepiej nadaje się do testowania definicji wiru. Ma nośnik niezwarty.. str 52,
w jaki sposób dostrzec białe kropki na białym papierze? str76 i 77. Rys. 9.5,
co oznacza „błąd korektora na ciśnienie wynosił..” I w tym miejscu liczba. 10^-5 miliarda to dziesięć
tysięcy. Ważny jest błąd względny, a nie wartość liczbowa, str 83,
kryterium CFL dla równania eliptycznego? Na przykład dla równania Laplace'a? Zdumiewające. Co to
można znaleźć w piśmiennictwie...str 83
To nie wszystko, lecz wystarczy. Proszę staranniej prowadzić korektę.

