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1. Problematika práce
V předložené práci jsou řešeny problémy související s výpočtem skutečného napětí a přetvoření v
případě lokalizovaného pružně-plastického stavu napjatosti v kořeni vrubu. Jde o aktuální
problematiku, řešenou v praktických případech doposud zejména odhadem pomocí pravidla
navrženého Neuberem nebo Glinkou. Práce má přímou návaznost na praxi, neboť předložené
výpočtové moduly umožňují vypočítat rozkmity skutečného napětí a přetvoření v kořeni vrubu, které
je nutno znát při posuzování únavového života konstrukce.

2. Dosažené výsledky
Hlavním cílem práce bylo vytvoření algoritmů a sestavení maker pro stanovení elasto-plastické
odezvy v kořeni vrubu. Tento cíl byl splněn. Věrohodnost výsledků, získaných pomocí vytvořených
algoritmů byla ověřena srovnáním s experimentálními a numerickými daty nalezenými v literatuře.

3. Původnost práce
Autorka diplomové práce prostudovala původní, časopisecky publikované práce Neubera a Glinky. V
každá z nich je navržen vlastní přístup k odhadu skutečného lokálního napětí a přetvoření v kořeni
vrubu, na základě hypotetického elastického řešení napjatosti. Původním přínosem práce je využití
dnešních možností výpočetní techniky a tak podstatné rozšíření praktického uplatnění Neuberova
pravidla a Glinkova přístupu ESED. Za nové lze považovat už uplatnění bilineárního materiálového
modelu. Zcela původní je autorčina implementace nelineární konstituční rovnice odpovídající
Armstrong-Frederikovu modelu. S tím souvisí sestavení potřebné soustavy rovnic pro horní a dolní
odhad napětí a deformace v kořeni vrubu.
Za pozornost jistě stojí také krátká část 2.4 (v kapitole 2), kde se autorka zmiňuje o rozšíření dříve
uvedených metod na případ neproporcionálního zatěžování. V tom již podle mého názoru překračuje
původní zadání práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce má velmi dobré, logické členění, od úvodu, kde je také formulován hlavní cíl práce, přes
analýzu existujících rešerší možných řešení, až po vyhodnocení a závěrečné shrnutí výsledků.
Práce je psána přehledně, vnější úprava, obrázky atp. jsou na potřebné úrovni. V práci je minimum
překlepů, uvedu jen:
 na str. 9, Kroneckerovo „delta“ musí mít dva indexy; na str. 13 chybí v nadpisu háček; na str. 14, 15,
2.ř.zd. má být „elasto-plastický.

5. Dotazy na studenta
K práci mám následující formální připomínky a dotazy.
• Neuberovo pravidlo i Glinkova metoda ESED potřebují na vstupu dvě napětí (a dvě
přetvoření) – nominální (remote stress) a hypotetické (fiktivní) z elastického řešení – a křivku
skutečné napětí, skutečné přetvoření. Výstupem pak je lokalizované skutečné napětí a skutečné
přetvoření v kořeni vrubu. Zřetelné označení nominálního napětí v odstavcích 2.1, 2.2 kapitoly 2
chybí. Je až v kap.3 a kap.6. To vede k zřejmému nesouladu mezi rovnicemi (2.1.2) a (2.1.3). Rovněž
obr. 3. a 4. není v souladu s rovnicí (2.1.2). Jak by bylo vhodné text doplnit?
• Na str. 16, odstavec nahoře, používá autorka termín hustota celkové deformační energie pro
součet hustoty deformační energie a hustoty doplňkové (komplementární) energie. Tak to skutečně
uvádějí autoři původních článků [8], [9], ze kterých autorka čerpala, a svádí k tomu grafická
interpretace Neuberova pravidla uvedená na obr. 3. i obrázky v citované literatuře. Hustota celkové
deformační energie však vždy odpovídá jen ploše pod křivkou „skutečné napětí – skutečné přetvoření



“. Jaká by tedy byla fyzikálně správnější grafická interpretace Neuberova pravidla?
• Rovnice (2.1.1) není v pořádku. Jaká je její správná podoba a význam v ní použitých
symbolů?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci slečny Dagmary Ličkové považuji za velmi zdařilou. V plném rozsahu splňuje, ba
i překračuje rozsah vymezený zadáním. Studentka prokázala schopnost samostatné práce s původní
literaturou. Dopracovala se k vysokému stupni znalostí vztahujících se k řešené problematice.
Prokázala schopnost implementovat získané poznatky v samostatně vytvořených prakticky
použitelných výstupech.
Diplomovou práci studentky Dagmary Ličkové doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 31.05.2013 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.


