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1. Problematika práce 

Zadání diplomové práce vychází z požadavku firmy Varroc Lighting Systems s.r.o., který požaduje zrychlení a zpřesnění výpočtu 
statického lámání držáků světlometů. 
Diplomová práce řeší využití rychlého explicitního řešiče LS-Dyna pro statickou strukturální analýzu. Explicitní řešič LS-Dyna se 
standardně používá pro rychlé dynamické děje. Náplní diplomové práce je nastavit parametry explicitního výpočtu tak, aby se 
potlačilo dynamické chování soustavy a přitom zachovat rychlost výpočtu. Výsledkem diplomové práce je nastavení parametrů 
výpočtu v LS-Dyna tak, aby byla zachována přesnost výpočtu při co nejkratším výpočtovém čase. 
 

2. Dosažené výsledky 

V úvodu řešení zadání diplomové práce je rozebrán výběr vhodného výpočtového modelu (držák světlometu). V další části je 
popisován MKP model s nutným dodržením pravidel vytvoření sítě a aplikování okrajových a počátečních podmínek. Samotný 
výpočet v první části řeší velikost sítě v místě lomu. Výsledkem je doporučená maximální délka elementu 3 mm. V druhé části je 
řešena rychlost posunutí fixace držáku. Závěrem tohoto bodu je, že tato malá soustava není podstatně citlivá na rychlost 
deformace. Ve třetím bodu je řešeno zrychlení výpočtu pomocí zvýšení hmotnosti nejmenších elementů. Závěrem tohoto bodu je, 
že výpočet lze tímto způsobem značně urychlovat. Je ale potřeba přitom kontrolovat přidanou fiktivní hmotu v poměru k původní 
hmotnosti modelu. Poslední bod zadání na experimentální ověření výpočtu nebyl po konzultaci se zadavatelem proveden.   

3. Původnost práce 

Diplomant samostatně řešil zadané téma. Případné nejasnosti konzultoval s odborníky na danou oblast. Podílel se na přesné 

definici a upřesňování cílů diplomové práce, volby reprezentativního výrobku, samostatně připravoval MKP model v požadované 

kvalitě. Výpočty prováděl samostatně a jejich dílčí výsledky konzultoval ve firmě Varroc.  

4. Formální náležitosti práce 

Co se dá mírně vytknout je menší přehlednost shrnutí výsledků. Tato připomínka vychází ze zkušeností v praxi, kdy je potřeba 
výsledky srozumitelně předat lidem, kteří nemají zkušenosti s výpočty. Ovšem tomuto požadavku praxe se může výpočtář naučit 
jen z neustálého vzájemného kontaktu s konstruktéry, vedoucími pracovníky apod. V textu se občas vyskytují gramatické chyby a 
malá nepřesná označení. 

5. Dotazy na studenta 

Jak řeší LS-Dyna šíření trhliny, její princip a definice parametrů? 

Jak se při statickém zatížení plastů určuje počátek poškození dílu a jak finální vytvoření trhliny?   

6. Celkové zhodnocení práce 

Diplomant byl posuzován i z pohledu samostatnosti a připravenosti řešit aktivně nové problémy s výhledem na možnost být 
zaměstnán ve firmě Varroc. V tomto pohledu diplomant obstál. Výsledky diplomové práce budou použity při nastavení interních 
výpočtů. Práci doporučuji k obhajobě. 
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