
Oponentní posudek disertační práce Ing. Josefa Sedláka s 
názvem „Fenomén cyklického tečení a jeho predikce pomocí 

MKP" . 

M. Španiel 

29.9.2017 

Dosažení stanovených cílů práce 

Předložená disertační práce je věnována problematice cyklické plasticity a specificky cyklickému 
tečení-ratchetingu. Autor v kapitole 4 formuluje hlavní cíl práce jako „ ... příprava a vyhodnocení 
efektivní metody zaměřené na predikci cyklického tečení ... s využitím pokročilých materiálových 
modelů implementovaných v MKP software." . K tomu pak doplňuje následující dílčí cíle: 

• Analýza současného stavu tématu se zaměřením na predikci ratchetingu. 
V kapitole 3 je předložen přehled publikovaných poznatků s autorovými komentáři struk
turovaný na experimenty a numerické modelování. 

• Naladění a zhodnocení vybraných modelů plasticity implementovaných v komerčních MKP 
software na základě dostupných experimentálních podkladů 
Tento dílčí úkol je popsán v kapitole 5.1. Byla využita experimentální data z grantového 
úkolu pro materiál R7T používaného na výrobu věnců kol železničních vagónů. Autor na
vrhl a popsal kalibraci dvou modelů cyklické plastické odezvy s kombinovaným isotrop
ním a kinematickým zpevněním-model Armstrong-Frederickův a model Chabocheův (oba 
implementované v MKP systému ANSYS) s ohledem na přijatelný popis cyklického te
čení. Pro identifikaci parametrů využil jak semianalytický přístup tak i inverzní algoritmus 
zpřesňující parametry pomocí minimalizace rozdílu experimentální a vypočtené mechanické 
odezvy. 

• Provést alternativní získání dat (například indentační zkouškou) potřebných k naladění vy
braných modelů plasticity a provést srovnání predikčních schopností s daty ze standardní 
experimentální zkoušky. 
V kapitole 5.1.6 b je navržen postup identifikace parametrů modelu cyklické plastické ode
zvy z cyklické indentační zkoušky. 

• Navrhnout možnosti pro zpřesnění predikce ratchetingu s využitím modifikace modelu cyk
lické plasticity. 
Tento dílčí cíl považuji za stěžejní. Autor mu věnuje kapitolu 5.2. Validace modelu byla 
provedena na materiálu ST52 (11523) a to na základě experimentů, které autor sám na
vrhl i provedl na svém pracovišti (kap. 5.2.1). Východiskem pro fenomenologický popis 
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je model kinematického zpevnění dle AbdelKarim- Ohno s paměťovou plochou dle Jiang
Sehitoglu doplněný o parametry kontrolující ratcheting a cyklické zpevnění v závislosti 
na míře neproporcionality zatěžování, které jsou navrženy disertantem (kap. 5.2.2). Autor 
popisuje identifikaci parametrů upraveného modelu (kap. 5.2.3) a validuje jej na srovnání 
numerických predikcí a experimentů (kap. 5.2.4). 

• Vytvořit metodiku vhodnou pro predikci ratchetingu. 
Splnění tohoto dílčího cíle je obsaženo v předcházejících bodech. Autor navrhl a verifikoval 
přístupy založené na modelech cyklické plasticity dodávaných výrobci s MKP programy 
a na přístupy založené na implementaci pokročilých modelů cyklické plasticity do těchto 
programů uživateli. Poslední jmenované sice vykazují vyšší míru přesnosti, ale za cenu 
komplikované (a drahé) identifikace vysokého počtu materiálových parametrů a na kapa
citu výpočetní techniky i výpočtový čas náročných aplikací na reálné součásti z technické 
praxe. Autor se, dle názoru oponenta správně, neodříká ani aplikace jednodušších modelů 
materiálu v odůvodněných případech. 

• Ověřit využití metody digitální korelace obrazu pro získání více křivek cyklického tečení z 
jediného experimentu. 
Tento úkol je diskutován v kapi tole 5.3. Autor provedl experimenty na materiálu R7T, při 
kterých byla deformace snímána metodou digitální korelace obrazu (DIC) . Protože trubkové 
zkušební vzorky byly vyrobeny z jiné tavby, identifikoval znovu parametry Chabocheova 
modelu na základě zkoušky s řízenou deformací a následně ověřil jeho schopnost predikovat 
ratcheting při zatěžování tahem a při zatěžování krutem. 

Na základě provedeného rozboru konstatuji, že cíle dizertační práce byly splněny. 

Teoretický přínos disertační práce 

Za stěžejní teoretický přínos práce považuji modifikaci modelu cyklické plasticity dle AbdelKarim
Ohno s paměťovou plochou dle Jiang-Sehitoglu. Autor tento model rozšířil o parametry, které 
řídí cyklické tečení na základě míry neproporcionality zatěžování. Upravený model pak validoval 
na materiálu ST52 tak, že identifikoval jeho parametry a provedl simulaci experimentů. Na zá
kladě porovnání naměřené a vypočtené odezvy vyslovil závěr, že navržená modifikace vykazuje 
velmi dobrou shodu s experimentem. Počet parametrů modelu je poměrně velký (včetně elas
tických konstant 23), ale navržený postup identifikace je založen na určité separaci tak, že není 
nutno identifikovat všechny parametry najednou. 

Přínosy práce pro praxi. 

Přínosem jsou už samotné kalibrované materiálové modely materiálu R7T. Také komplexní mate
riálový model s autorovou modifikací se mi v případě exponovaných dílů jeví únosný pro aplikaci 
v praktických výpočtech. 

Vhodnost použitých metod a správnost jejich aplikace. 

Autor volil metody přiměřené a odpovídající současnému stavu poznání. V některých případech 
však musím práci vytknout poněkud zrychlený přístup k ověřování výsledků (nebo k prezentaci 
těch ověření) . Jedná se 

• o alternativní získání dat metodou indentace, kde bych očekával že budou porovnány vý-
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sledky simulací získaných na témže modelu materiálu 1) s parametry identifikovanými po
mocí klasických experimentů a 2) s parametry identifikovanými z indentačních experimentů 
s experimenty. Nebo, že budou porovnány alespoň tyto ident ifikované parametry. 

• o validaci modelu cyklické plastické odezvy dle AbdelKarim- Ohno s paměťovou plochou dle 
J iang-Sehitoglu a s autorovou modifikací. Na základě provedené validace, kdy identifikace 
byla provedena pro modifikovaný model autor konstatuje dobrou shodu a s tímto tvrze
ním souhlasím. Pokud by však měl být vyhodnocen přínos oné modifikace, bylo by třeba 
identifikovat parametry modelu nemodifikovaného, provést patřičné simulace a porovnat i 
nemodifikovaný model s experimenty. 

Vzhledem k velkému množství dílčích úkolů a rozsahu experimentů i numerických výpočtů, které 
autor v rámci svého doktorského studia provedl to nepovažuji za zásadní nedostatky, ale za námět 
k diskusi, případně pro další práci. 

Formální úroveň práce 

Strukturování a grafická úprava práce jsou na standardní úrovní. Práce je logicky členěná do 
kapitol a podkapitol obsahuje řadu obrázků, grafů a tabulek, které vhodně doplňují text. Pře
vzaté myšlenky, dat a a obrázky jsou korektně citovány. Jazyková úroveň odpovídá tomuto typu 
práce, překlepů jsem zaznamenal minimum. Pokud jde o srozumitelnost, našel jsem pouze jedno 
místo, kde jsem měl problémy s pochopením textu, a to poslední odstavec na straně 92. Možná 
by stačilo před větou „Pro správnou identifikaci vybraných bodů z měření pomocí DICM byl 
využit předpoklad nutnosti aproximace bodů kružnicí se známým poloměrem ... " uvést, že pro 
identifikaci relativní polohy MKP modelu a zdrojové fotografie DIC byl využit obrys vzorku. 

Závěrečné hodnocení 

Ing. Josef Sedlák předložil práci, která je přínosem v oboru fenomenologického modelování cyk
lické plastické odezvy materiálů. Cíle práce byly beze zbytku splněny, práce má vysokou úroveň, 
která odpovídá požadavkům na tento druh kvalifikačních prací. Autor doložil svůj podíl na 
třech publikacích v periodikách citovaných v databázi SCOPUS (dvě z nich mají přímý vztah 
k tématu práce) , je spoluautorem kapitoly v knize (téma koresponduje s tématem disertace) , 
výsledky průběžně publikoval na několika konferencích. Je zřejmé, že autor má hluboké znalosti 
v oboru cyklické plasticity i schopnost je aplikovat v tvůrčí výzkumné nebo vědecké činnosti a 
svou práci publikovat a obhájit před odbornou veřejností. Práci doporučuji k obhajobě a po 
jejím úspěšném obhájení doporučuji udělit panu Ing. Josefu Sedlákovi t itul „doktor" (Ph.D.) 

Dotazy k diskusi 

29. 9. 2017 
Miroslav Španiel 

1. Prosím o disertantův komentář k ověření přínosu jeho modifikace modelu cyklické plastické 
odezvy dle AbdelKarim-Ohno ... 

2. Jak vnímáte potenciál metody DIC pro validaci modelů (nejen) cyklické plasticity v pod
mínkách víceosé napjatosti a deformace? 
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