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Cílem diplomové práce bylo prozkoumat možnosti řešení účinku nátazu dopravního prostředku do
stavební konstrukce pomocí programového systému RFEM. Dopravní prostředek v diplomové práci
představuje dopravní letadlo a stavební konstrukci ochranou obálku jaderné elektrárny. Řešení úlohy
je zaměřeno na aplikaci metody konečných prvků implementované v programu RFEM. Je použit
modulpro řešení dynamické odezvy s využitím explicitního řešiče. Studie za|oŽená na řešení simulace
nárazu letadla do kontejnmentu ukazuje moŽnosti aplikování programu RFEM při řešení rychlého
dynamického děje.

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy'

Diplomová práce je rozčleněna na úvod, čtyři kapito|y a závér. V úvodu práce je charakterizována
velmi stručně daná úloha, cíl práce a rámcový postup při řešení úlohy. obecný popis geometrické
nelinearity v druhé kapitole zahrnuje definice a popis systémů souřadnic, vztahy mezi posunutími a
deformacemi, míry napjatosti a formulace geometrické nelinearity. V kapitole 3 jsou popsány
elementárním způsobem vybrané materiálové modely zahrnujíci pružněplastické chování materiálů.
Ve čtvrté kapitole je popsána explicitní metoda přímé integrace vycházejicí zmetody centrálních
diferencí' Jsou zde uvedeny poŽadavky na výběr časového kroku pro zajištění stability řešení.

Vlastní řešení daného problému zaěíná v páté kapitole, kde jsou uvedeny výsledky řešení nárazu
letadla do kontejnmentu. Model kontejnmentu je tvořen ve dvou variantách podle tvaru a ýběru
materiálu. Pro modelování jsou použity skořepinové prvky. MateriáIový model ocelového
kontejnmentu zahrnuje Misesovu podmínku plasticity. Není zřejmé, zda materiáloý model je se
zpevněním či nikoliv. Materiál železobetonového kontejnmentu je modelován znaěně zjednodušeně
pomocí fiktivního modulu pružnosti. Následuje popis modelu letadla. Je zde uvedeno tvrzeni, Že pÍi
modelování na rozdíl od jiných komerčních programů odpadají problémy s tvorbou sítě. Prosím
o vysvětlení a detailní porovnání S programem ANSYS.

Samotné řešení interakce soustavy letadlo-obálka je rozděleno do dvou kroků. V prvním je řešena
odezva nárazu letadla do tuhé stěny. Ve druhém kroku se řeší dynamická odezva kontejnmentu na síly
pÍevzaté z řešení v prvním kroku. Uvádí se, že materiáloý model letadla musel b;it lineární, neboť
řešení s nelineárním materiálovým modelem je časově náročné (chci vysvětlení, co je to čas neúnosně
dlouhý). Ve studii vyběru časového kroku bylo potvrzeno' že časový krok při řešení uvedené úlohyje
neobyčejně malý l0-9 s a úloha se stává časově neřešitelnou. Například explicitní řešič v systému LS-
DYNA při řešení těchto úloh využíváparale|izaci ýpoětu a další možnosti, jakzkrátit ýpočtovy čas.

Při výpočtu součinitele a v případě Rayleighova (překlep Raile...) útlumu se využívá hodnota vlastní
frekvence. Proě se uvedené frekvence prakticky nemění v závislosti na tloušťce (tlouštka se mění
dvakrát a frekvence se liší pouze o pár procent)?

Jsou uvedeny velmi zajimavé studie odezev dvou kontejnmentů v závislosti na tloušťce stěny. Chybí
však uvedení časových průběhů sil při nárazu (trup letadla, motory Kídla atd.). RovněŽ chybi ěíselné,
ěi grafické vyjádření polí napětí, pro představu o chování stěny a pro praktické posouzení. Provedené
studie ukázaly na možnost řešení uvedené úlohy v systému RFEM.

V závěru jsou definovány cíle a obsah práce. Zhodnoceny jsou ýsledky výpoětů přemístění
a přetvoření stěn kontejmentu. Chybí detailnější zhodnocené možností programu RFEM při řešení
uvedené úlohy.

Diplomová práce má 82 stran. Formálně je práce mimořádně pečlivě provedena' obsahově je práce
dobře logicky rozěleněna. Informace o vypoětoých modelech a ýsledky výpočtu jsou profesionálně
prezentovány graficky a formou tabulek. Seznam podkladů a literatury je uveden' V textu se prakticky



nevyskyhtjí prohřešky proti pravopisným pravidlům ěeštiny nebo chyby, aŽ na formulaci ,,souřadný
systém".

Závěr

Předložená práce prokaanje, Že diplomantka si osvojila potřebné teoretické znalosti v oblasti
nelinerírní mechaniky. Nauěila se používat programoý systém RFEM. osvojila si zásady modelování
konstrukcí a sestavila modely letadla a ochranných obálek. Provedla komplikované a ěasově náročné
nelineární vypočty' Sledovala hodnoty posuvů a deformaci obálek v závislosti na tloušt'kách stěny.
Získané poznatky uvedené v diplomové prácijsou přínosem pro praxi řešení úloh uvedeného ýpu a
ukazují na možnosti rozsahu použití programu RFEM. Práce prokazuje diplomantovu schopnost
prezentovat na vysoké úrovni výsledky své odbomé práce. Z uvedených důvodů hodnotím práci
známkou Bil.5.
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