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1. Problematika práce
Byť základní téma závěrečné práce je popsáno v jejím názvu, již rozsah realizace napovídá, že
student se musel vypořádat s celou řadou průvodních dílčích úkolů. Téma vlivu vrubovitosti na
únavovou životnost bylo nejprve vyhodnoceno na datech experimentů realizovaných v 50. letech v
NACA. Oproti klasickým přístupům užívaným v letectví, které jsou založeny na nominálním
přístupu, student analyzoval alternativní cestu – zavedení vlivu gradientu napětí do výpočtu
koeficientu vrubu. Tato cesta je v dnešní době masového využití MKP řešení navýsost důležitá.
Některé komerční únavové řešiče tento bod stále pomíjejí a odsuzují tak uživatele k přehnaně
konzervativním výsledkům spojeným se zanedbáním tohoto vlivu. Ověření funkčnosti takového
řešení má tedy pro zadavatele (Evektor, spol. s r.o.) značný dopad.
Druhým významným tématem bylo testování vhodného způsobu MKP modelování, aby mohl být
vliv vrubovitosti konkrétního typu úlohy (deska s dírou, tj. simulace díry pro nýt) korektně
analyzován. Jedná se o opomíjenou oblast, přitom, jak student prokázal, je tu celá řada aspektů, které
musí být správně řešeny, aby celá únavová analýza vůbec mohla vést ke správným výsledkům díky
vložení správných dat.
Tato dvě témata dohromady tvoří jeden celek, v objemu však představují značný objem práce, které
se musel student zhostit.

2. Dosažené výsledky
Student díky hodnocení experimentů z NACA prokázal značný vliv vrubu poměrného gradientu
napětí na vliv vrubu. Protože běžně používané vztahy vykazovaly příliš konzervativní trendy, rozhodl
se provést úpravu konstanty Siebel-Stielerova vztahu pro jednotlivé materiály. Použil korektní řešení
minimalizace čtverce odchylky pro stanovení, je-li vhodnější analyzovat gradient napětí na von
Misesově napětí či na prvním hlavním napětí. Bylo by však možno vytknout, že ho pro použití v
oblasti letectví více zajímala minimalizace odchylky místo zajištění konzervativnosti, kdy by zajistil,
že žádný z experimentů nepovede k nekonzervativním odhadu.
V oblasti řešení vhodnosti MKP modelování zjistil a popsal některé zajímavé skutečnosti. Analyzoval
vliv napojení skořepinové a solidové sítě a na základě numerického experimentu vybral vhodnou
cestu. Zkoumal vliv integračního schématu elementu a zjistil důležitá fakta o problému užití shape
function MSC.Nastranu při schématu 3x3x3, který může vést k podcenění hodnoty gradientu napětí
(což je však chyba na bezpečnou stranu).
Student se zabýval způsoby modelování detailů konstrukce a došel k návrhu submodellingu okolí
nýtového otvoru s konkrétním popisem, jak detailní SFEM model má vypadat. Provedl citlivostní
studii s konkrétními závěry ohledně způsobu modelování, co se týče uspořádání konečněprvkové sítě.
Je však nutno zmínit, že výsledky jsou použitelné především pro jednoduše tahově zatížené potahové
prvky. Z tohoto hlediska je formulace závěrů poněkud přespříliš optimistická, protože průkaz
funkčnosti metodiky provedl student na jediné hladině zatížení. Fakt, že pro tento případ v porovnání
s experimentem realizovaným ve VZLÚ dosáhl velice dobré shody se zdá spíše náhodný. Po dohodě
se zadavatelem v modelu úplně chyběl nýt. V dané konfiguraci spoje takřka nepřenáší žádné zatížení,
jedná se ale o plný nýt, zanýtování kterého vede k podstatně odlišnému poli napětí v okolí díry.
Průkaz funkčnosti řešení by proto před vyřčením takového závěru měl zahrnovat testování na
podstatně více hladinách zatížení a v jiných zátěžných konfiguracích.

3. Původnost práce
Důležitá témata (vliv vrubovitosti, způsob modelování MKP) jsou v diplomové práci zpracována
dobře. Dle názoru oponenta však student popisuje i témata, která do práce o omezeném rozsahu



nepatří. Příkladem může být třeba partie týkající se konstrukce letounu a jeho křídla. Je zřejmé, že se
student s danou problematikou musel seznámit a snažil se zachytit poznané. Jeho znalosti jsou však
dosud omezené a v některých partiích pak jsou výroky dosti nezralé. Pro příště by bylo rozumnější se
soustředit na řešení zadaného úkolu a popisovat pouze nezbytné. Dle názoru oponenta bylo možno
rozsah práce zestručnit.
Poněkud nešťastně je voleno dělení na kapitoly. Rozsah kapitol 2 či 7 je tak malý, že vyvolává
otázku, čím se tolik liší od kapitol předchozích či následujících.

4. Formální náležitosti práce
Vzhledem k rozsahu textu a viditelné vášni studenta pro zachycení tvůrčího procesu v písemné formě
je škoda, že student zřejmě vůbec neprovedl kontrolu napsaného textu. Množství gramatických chyb
(které by automatická kontrola Wordu měla nalézt), nadbytečných či chybějících čárek ve větách,
tvarů sloves bez návaznosti na podmět apod. je tak velké, že působí až neadekvátně. V textu je
viditelná častá snaha rychle se vyjádřit bez ohledu na to, jak jsou volena slova a výsledkem jsou dosti
neobratné výroky. Opět tu platí, že někdy je méně (textu) více (kvalita, je-li na ní díky ušetřenému
času místo psaní kladen dostatečný důraz). I vzhledem k tomu, že student chce pokračovat v PhD
studiu, měl by závěrečnou kontrolu v budoucnosti provádět podstatně lépe.
Některé připomínky:
1. Co je to maximální špička napětí ve vrubu? Někde vedle je jiná špička než maximální?
2. Program FinLiv je vystavěn jako soubor maker v MS Excel, nejedná se o software
Microsoft Excel – program FinLiv.
3. Oponent by důrazně doporučil nepoužívat tvar „něco se rozhodlo“. Ono se něco může
pokazit (samo o sobě), ale mělo by „být rozhodnuto“. Zatímco první případ vypadá jako živelná
pohroma bez možného zásahu člověka, druhý tvar hovoří o zdůvodnitelné potřebě.
4. Termín „vícenásobné nýtování“ by asi bylo lépe opsat jinak. Kolikrát se nýtuje?
5. Str. 77 – rovina symetrie nekonečné desky s kruhovým otvorem je orientována jak? Není
spíš spojen se směrem působící síly? Podobný problém s orientací pak je zase na straně 100.
6. Obrázky 93 a dále by bylo vhodné uvádět se svislou osou v procentech, takto je zobrazení
zavádějící. Proč zde student pracuje s gradientem napětí a ne s poměrným gradientem napětí?
7. Tab. 13 a 14 – jedná se přirozeně o subjektivní hodnocení a student si to uvědomuje. Přesto
ale zaráží, že shellový submodel je hodnocen negativně kvůli nutnosti napojení na solidovou síť.
Znamená to, že si student neuvědomil, že ve většině případů je to právě naopak a hrubé modely jsou
takřka výhradně shellové.
8. Kapitola 10 je bohužel formulována velmi neopatrně a rozsah námitek ze strany oponenta je
tak velký, že je tu ani nebude rozepisovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečnou partii, na
kterou je kladen velký důraz, je to velká škoda.

5. Dotazy na studenta
1. Jaký typ regrese byl použit pro data v Tab. 2? Nemělo by to tam být napsáno?
2. Co konkrétně je parametr R2?
3. Jak je to s parametrem Kf a proč se v druhé části DP setkáváme stále s porovnáváním
součinitele únavy a součinitele vlivu únavy?
4. Popis okrajových podmínek v rovině symetrie na straně 75 je matoucí tak, že je možná až
špatně, raději lépe vysvětlit na místě.
5. Rovnice 90 je formulována studentem jako předpoklad, přitom na obr. 22 by při vhodném
formátování os velice jednoduše mohl ukázat, nakolik je platný. Lze předvést?

6. Celkové zhodnocení práce
Z práce je vidět, že student dokáže samostatně pracovat, připravit a realizovat pracovní postup. Toto
hodnocení ovšem pomíjí hrubě nedostatečnou korekci výsledné písemné formy práce, která její
kvalitu dosti snižuje. Přes poměrně velké množství výtek však kvůli rozsahu prací a dosaženým
výsledkům navrhuji známku 1.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 03.06.2016 Ing. Jan Papuga, Ph.D.


