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Cílem této diplomové práce bylo podrobné studium dynamických kontaktních úloh
s Coulombovým modelem tření. To zahrnovalo: klasickou a slabou formulaci těchto úloh,
jejich úplnou diskretizaci pomocí metody konečných prvků (v prostoru) a pomocí konečných

diferencí (v čase) , sestavení a odladění programů, vypočet modelových úloh a srovnání

ýsledků získaných pomocí rtaných diskrétních schémat. Jedná se o netriviálni a Vysoce

aktuální problematiku. Je tÍeba zdttraznit, že výpočetní postupy llžívané v klasické elasto-

dynamice (tj. bez přítomnosti jednostranných okrajorných podmínek a tření) se nedají

automaticky přenést na výše zminěné úlohy, neboť mohou vést k nefyzikálním n'umerickým

řešením a proto jejich modifikace je nutná.

V úvodní kapitole autor zavádí některé pojmy azik|adni výsledky z konvexní analýzy,kteÉ
bude potřebovat v dalším textu. Kapitola 1 se věnuje formulaci kontaktních úloh se třením.

Zaěiná s formulací klasickou, kde se zaměřuje na bodové vyjádření podmínek nepronikání

těles a zékony tření Coulombova typu. Dále odvozuje slabou formulaci těchto úloh ve tvaru

implicitních variačních nerovnic a dokazuje formální ekvivalenci mezí slabou a klasickou
formulací. Y závéru této kapitoly jsou podmínky nepronikání a tření na kontaktu vyjádřeny

pomocí inklusí pro příslušná mnohoznač,ná zobrazení. To umožňuj e zapsát celou úlohu ve

lvaru zobecněné rovnice pro pole posunutí a pro normálová a tečná napětí na kontaktní části.

Tato formulace je pak zák|adem pro diskretizaci, jíž je věnována následující kapitola.

K prostorové diskretizaci jsou použity po částech linerámí vektorové funkce nád danou

triangulací oblasti íJ pro aproximaci pole posunutí a po částech linerírní funkce definované na

kontaktní 6ásti ť, pro aproximaci normálovych a tečných napětí na kontaktu. Výsledkem je

soustava obyčejných diferenciálních rovnic 2. Íádu doplněná o inkluse, jeŽ představují

semidiskrétní podmínky nepronikání a tření. Tato soustava je pak následně diskretizována

v čase. Autor uvádí několik schémat a sice: Newmarkovo schéma, metodu středního bodu a

její modifikovanou versi. Ve všech těchto případech uvádí odhady pro variaci (rozdíl) celkové

eňergie spočítaný ze získaných numerických řešení v dvou po sobě následujících časových

krocich. 
_ 
Všechna schémata vedou na posloupnost statických kontaktních úloh

s Coulombovým třením na jednotlivých časových urovních. Ztohoto důvodu je uveden

odstavec, ve kterém p. Merta uvádí podrobněji, jak se takové úlohy řeší numericky.

Přítomnost kontaktních podmínek má však v mnoha případech za následek nefyzikální

oscilace získaných numerických řešení a tím jejich znehodnocení' V současnosti existuje

několik způsobů, jak se těchto oscilací zbavit. Jedním znich je tzv. redistribuce matice

hmotnosti. Této problematice je věnována Kapitola 3. Autor uvádí 2 varíanty tohoto přístupu

ato: a) variantu navrženou H. Khenousem, při níŽ je původní matice tuhosti naltazena novou'

,,fyzikáIné ekvivalentni", ktetá se získá řešením pomocné minimizační úlohy pro funkcionál

typu nejmenších čtverců na vhodné množině přípustných matic b) variantu navrženou B.

wor'r"ítovou, kÍerá využívá k vypočtu nové matice tuhosti specielně upravené kvadraturní

formule. oba týo postupy jsou krátce popsany a použity v poslední kapitole. Ta obsahuje

numerické výsiedky 3 modelových úloh získaných pomocí výše zmíněných diskrétních

schémat. Autór přitom věnuje pozomost chovaní energie a kontaktních napětí (ve vybraných

bodech) v časovém pruběhu deformace.
Zvýše uvedeného je patrno, že diplomová práce má dvě části: teoretickou a výpoěetní.

Přestože teoretická část má více méně rešeršní charakter ( za zák\aď sloužila především práce



H. Khenouse [13]), jeji zpracovéní zaslouží vysoké uznéní, neboť vyžaduje poměmě
netriviální znalosti z konvexni ana|ýzy,které zda\eka nepatří kběŽnému učivu na školách
technického směru a které musel p. Merta nastudovat siím. Přitom je třeba zdtlraznit, že
poltžitý apatát není vůbec samoúčelný . Bez něj by se stěŽí diskrétní modely daly odvodit.
Navíc se mu podďilo opravit některé Khenousovy qýsledky, jež se ýkají variace celkové
energie. Způsob presentace výsledků svědčí o tom, že p.Merta si tyto poznatky dobře osvojil
a umí snimi samostatně pracovat. osobně největší přínos diplomové ptáce spatřuji vjejí
výpočetní části, ve které autor srovnává chování všech numerických schémat uvedených
v předchozí části. Práce je napsiína velmi pěkně, srozumitelně, s minimem formálních chyb'
Rovněž technická úroveň textu, zejména však presentace výsledků je na vysoké úrovni.
Pochvalu zasluhuje též skuteěnost, že je napsána v jazyce anglickém. Pan Merta během celé

doby pracoval velmi aktilmě, se zájmem o studovanou problematiku. Všechny cíle, které si
práce vytyčila, byly beze zbytku splněny.

Zdvěr: na zókladě výše uvedených skutečností mohu prohlásit, že diplomová práce splňuje

všechny požadavtE na ní kladené' Doporučuji ji proto k obhajobě a za svoji osobu navrhuji ji
klasifikovat stupněm ýborně (I ).
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