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V¥c: Posudek vedoucího diplomové práce na diplomovou práci p°edloºenou panem Janem

Fo°tem na téma

MKP simulace deforma£ního chování p¥nových a vo²tinových jader
sendvi£·

Diplomová práce se zabývá problematikou výpo£tové analýzy p¥nových a vo²tinových jader
pouºívaných v sendvi£ových konstrukcích. Kroky pro °e²ení této práce byly v zadání stanoveny
následovn¥:

• Re²er²e problematiky nap¥´ov¥-deforma£ní analýzy sendvi£ových struktur. Re²er²e mecha-
nických charakteristik materiál· pouºívaných pro p¥nová a vo²tinová jádra.

• Vytvo°ení MKP modelu p¥nového jádra, nalad¥ní materiálových parametr· dle vlastních
a p°evzatých experiment·.

• Vytvo°ení podrobného a zjednodu²eného MKP modelu vo²tinového jádra, nalad¥ní mate-
riálových parametr· dle vlastních a p°evzatých experiment·.

• Návrh metodiky pro vytvá°ení MKP model· sendvi£ových p¥nových a vo²tinových jader.

• Diskuze a záv¥ry pro vý²e popsané modely.

Téma této práce vychází z pot°eby numericky metodou kone£ných prvk· v¥rohodn¥ simulovat
chování sendvi£ových jader v£etn¥ postihnutí lokálních efekt· v d·sledku relativn¥ koncentrova-
ného zatíºení.

Obsah p°edloºené práce odpovídá zadání. Diplomant pracoval na °e²ení zadaného problému
samostatn¥, v dohodnutých termínech odevzdával díl£í °e²ení. Prokázal schopnost efektivn¥ p°e-
konávat vzniklé problémy p°i pouºití komer£ního MKP softwaru Abaqus i p°i naprogramování
optimaliza£ních procedur.

Zvolené téma práce je zajímavé a aktuální. Rozsah práce je relativn¥ malý vzhledem k ²í°i
problematiky, obsahov¥ v²ak postihuje °e²ené problémy. Nicmén¥ by bylo vhodné v¥novat více
prostoru komentá°·m k pouºitým postup·m a více popsat vytvo°ené modely, a to i ty, které
v prezentované práci nejsou p°ímo uvedeny, nicmén¥ v pr·b¥hu °e²ení vznikly a dále poslouºily
pro volbu dal²ího modelování a výpo£t·.

Práce má dobrou formální i gra�ckou úrove¬. Pro °e²ení byly pouºity adekvátní výpo£tové
prost°edky (MKP, optimaliza£ní procedury). Diplomant prokázal také schopnost pracovat s do-
poru£enou literaturou i aktivn¥ vyhledávat dal²í zdroje informací nutných pro °e²ení v£etn¥
osvojení si pouºitého MKP softwaru.

Práce poskytuje metodiku pouºitelnou p°i numerických výpo£tech sendvi£ových konstrukcí.



Záv¥r

Zadání diplomové práce bylo spln¥no. Doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohod-
notit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).
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