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Cílem diplomové práce bylo metodou konečných prvků vytvořit podrobný ýpočtoý model vyhlídkové
věŽe v programovém systému ANSYS. Nadzemní nosná konstrukce je z kulatiny a oceloqých prvků. Při
tvorbě modelu se měla věnovat pozornost modelování svomíkoých spojů. Dále měl diplomaňt sestavit
návrhové situace a provést posouzení nosné konstrukce v souladu ECl, EC5 a dalších norem. Posouzení
mělo zahmovat posouzenínamoŽné statické a dynamické zatížení.

Konstatuji, Že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy.

Diplomová práce je rozčleněna na úvod, dvanáct kapitol, závěr a přílohy. V po krátkém vstupním úvodu je
v prvních dvou kapitolách popsána detailně sledovaná konstrukce a globální rypočtovy model této
konstrukce sestavený MKP v systému ANSYS. Model zahmuje všechny detaily, včetně všech prvků spojů.
Rozsáhlejší grafické zobrazení modelu je součástí přílohy. Problematice tuhosti svomíkového spoJe je
věnována 3 kapitola. Porovnávají se qýsledky iypočtů na dílčím modelu s normovými hodnotami. Kapitoly
4, 5 a 6 obsahují popisy typt zatížení. Velká pozornostje věnována stanovení zatížení větrem a zatižení
námrazou. Definice zatěŽovacích stavů je popsána v kapitole 7. Výsledky výpočtů vlastních frekvencí a
warů kmitů věŽe v závislosti na vlhkosti dřeva, vlivu uŽitného zatížení a námrazy jsou v tabulkové formě
uvedeny v 8. kapitole. V kapitole 9 a 10 jsou uvedeny teorie' postup a výsledky řešení odezvy nosných
prvků na vzdušný proud. Variantně se řeší dynamická odema na dílčích modelech, kdy se mění jejich
hmotnost a útlum. Další kapitoly jsou věnovány posouzení nosné konstrukce věŽe. Posouzení prvků
konstrukce z hlediska únosnosti je vedeno podle norem. Pro posouzení byl pouŽit, jak program ANSYS,
tak i program Scia Engineer. Výpočet V programu Scia Engeneer provedl diplomant v rámci svého
zaměstnání ve firmě Taros, kde vznikl projekt věŽe. Vybrané qýsledky těchto výpočtů jsou v příIoze
diplomové práce. Posuzovány jsou rovněž hlavní nosné spoje. Druhý mezní stav pouŽitelnosti zahrnuje
posouzení na extrémní vychylku azrych\eni při kmitání' Y závěru diplomant shmuje ýsledky své práce.
Analyzuje získané pomatky a vysvětluje vhodnost pouŽití programu ANSYS a programu Scia Engineer. Je
konstatováno' že konstrukce vyhovuje.

Diplomová práce má 111 stran včetně příloh. Formálně je práce mimořádně pečlivě provedena. obsahově
je práce logicky rozčleněna. Informace o vypočtoqých modelech a qýsledky ýpočtů jsou profesionálně
prezentovány graficky a formou tabulek' Seznam podkladů a literatury je uveden.

Diplomant pracoval samostatně a intenzivně. Prostudoval celou řadu publikací, norem a potřebnou
výkresovou dokumentaci. Naučil se na profesionální úrovni ovládat ýpočetní systém ANSYS. osvojil si
teorii potřebnou pro řešení uvedené problematiky. Vývořil komplexní výpočtoqý model unikátní
konstrukce vyhlídkové věŽe v souladu s qíkresovou dokumentací. Model zohledňuje všechny významné
konstrukční detaily. Provedl statické a dynamické posouzení podle platných norem. Siím se podílel na
posouzení konstrukce s využitím programu Scia Engineer. Provedeným zpracováním diplomové práce
diplomant prokázal, že definovan é zásaďy pro vypracování diplomov é práce byly dodrženy a cíle splněny.
Diplomovou práci hodnotím známkou A/l.
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