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Zpracovaná diplomová práce je zaměřena na oblast tahového porušování kvazikřehkých materiálů
(cementových kompozitů), konkrétně na detekci projevů porušování za použití akustické
a elektromagnetické emise a jejich simulaci pomocí MKP programu s implementovaným nelineárním
modelem |omu. H|avním tématem je ana|ýza zkoušek v tlakových konfiguracích se zatěžováním
kvaziKehkého tělesa ve tvaru kvádru přes úz[ý ocelový hranol ústící v porušení tě|esa příčnými tahy. Práce
měla vytčen cíl pokusit se b|íže popsat vznikající a šířící se porušení, např. určit minimá|ní velikost trhlin
zachycených experimentální metodou využívající akustickou/elektromagnetickou emisi (AE/EME). Tento cíl
měl bý dosažen pomocí porovnání experimentá|ních zénnamů měření AE/EME a ýsledků numerického
mode|ování.

Metodu pro Zpracování vytěené studie představovaly simulace pomocí komerčního MKP softwaru
s imp|ementovaným modelem kohezivní trhliny. Diplomant vývořil a odladil věrné MKP model testů
v několika zkušebních konfiguracích na tělesech několika proporcí. Provedl množství nelineárních qýpoětů _
simulací lomu _ pro více materiálor''ých sad (odpovídajících zkoušeným betonům) ve 2D i 3D verzi
použitého softwaru. Při vyhodnocení ýsledků využíval pokroěilých nástrojů, které výpočetní program
umožňuje, a zpracova| (naprogramoval) několik vlastních procedur pro Zpracování nasimulovaných dat.

Studie zpracovaná diplomantem může pomoci při přípravě, provádění a vyhodnocování experimentálních
prací zaměíených na studium porušování kvazikřehkých materiálů pomocí AE/EME.

Aby mohla bý studie provedena s náležiým vhledem do problematiky' diplomant v teoretické části
práce obsáhl aspekty ýkajicí se nedestruktivních zkušebních metod pro beton' Zv|áště se zaměřil na techniky
lryužívajici AE a EME, kteým věnoval samostatnou kapitolu. Dále struěně popisuje experimenty - AE
měření, kteých se úěastnil. Následuje kapitola s vybranými teoretic\ými detaily použitého softwaru, jsou
zde uvedeny i zák|ady teorie nelineární lomové mechaniky. Na ně navazuji ěásti popisující vlastní numerické
simulace' jejich ýsledky a způsoby vyhodnocení. Záxěreěné kapitoly shrnují nejdůležitější poznatky
plynoucí z provedených ana|ýz, Soubor výsledkůje doplněn v přílohách.

Členění práce je logické, systematické a celkem přehledné. Čtenář sice musí věnovat udržení své
orientace v textu jisté úsilí, to se však při šíři postižené problematiky (zvláště v částech prezentující vlastní
simulace) dá akceptovat. Poznamenávám, že výčené cíle práce byly splněny. Předkládaná diplomová práce
je zpracována pečlivě, vyznačuje se qýbornou grafickou i jazykovou úrovní (mohu-li soudit, neboť práce je
předkládána v angliětině). Výkou autorovi, ktení snad jediná stojí za zmínku, je to, že kapitola 8

(Simulations in ATENA 3D) je vyvedena příliš struěně na to, kolik úsilí a invence autor při získávéni a
zpraeovávání qýsledků vynaložil. Několik nalezených drobných překlepů či nepřesných formulací nekazí
celkově ýborný dojem zpráce, V předložené diplomové práci autor prokéua| schopnosti nastudovat' utřídit
a osvojit si pomatky ze studované problematiky' použít je při vybraných numerických analýzách a výs|edky
těchto ana|ýz srozumitelně sdělit' Práce zce|a odpovídá požadavkům na diplomovou práci obhajovarrou na

teclrnické univerzitě. Hodnotím ji velmi kladně.
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