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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Mikhailem Veshkinem na téma

Analýza napjatosti nalisovaného spoje s prom¥nným p°esahem

Náro£nost zadání: Zadání hodnotím jako pr·m¥rn¥ náro£né. P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá
analýzou lisovaného spoje h°ídele a náboje. Práce obsahuje 56 stran, je rozd¥lena do 6 kapitol v£etn¥
úvodu (v práci nazvaného motivace) a záv¥ru. Autor práce aplikoval jiº získané znalosti z p°edm¥t·
Pruºnost a pevnost I a II. Musel se v²ak seznámit s kone£n¥-prvkovým softwarem Abaqus, tvorbou
modelu, výpo£tem i zpracováním výsledk·.

Spln¥ní zadání: S ohledem na body zadání a obsah práce lze konstatovat, ºe zadání bylo spln¥no.

Zvolený postup °e²ení: Postup °e²ení je správný. Autor práce v kapitole Teoretická £ást provedl
souhrn analytické teorie silnost¥nných nádob v£etn¥ lisovaných spoj·. V kapitole Analytické °e²ení

pro zvolenou lisovanou konstrukci (h°ídel s nábojem) provedl analytické výpo£ty napjatosti a v kapi-
tole Numerické experimenty zkoumal pomocí metody kone£ných prvk· (MKP) ovlivn¥ní reálnou
konstrukcí spoje. Následn¥ se snaºil minimalizovat vzniklé osové nap¥tí r·znými úpravami geome-
trie náboje i h°ídele. Výsledky analytických i numerických výpo£t· jsou zpracovány ve form¥ graf·
a náleºit¥ komentovány.

Odborná úrove¬: Z hlediska odborné úrovn¥ práce odpovídá poºadavk·m kladeným na bakalá°skou
práci. St¥ºejní £ástí práce jsou numerické simulace MKP. Chybí zde v²ak bliº²í popis pouºitého modelu,
kone£ných prvk· i okrajových podmínek. To v²e m·ºe významn¥ ovlivnit obdrºené výsledky a je proto
nutné tyto údaje v práci uvád¥t. Odbornou úrove¬ hodnotím B (velmi dob°e).

Formální a jazyková úrove¬, rozsah práce: Po formální stránce jsou zapsány rovnice správn¥.
Schémata v kapitole Analytické °e²ení jsou p°ehledná. U graf· uvád¥ných v kapitole Numerické ex-

perimenty by bylo vhodné zv¥t²it popisky os. Z hlediska jazykového je pon¥kud zavád¥jící pouºívání
první osoby mnoºného £ísla v kapitole Numerické experimenty. P°edloºená práce má odpovídající
typogra�ckou i jazykovou úrove¬. Formální a jazykovou úrove¬ hodnotím A (výborn¥).

Výb¥r zdroj·, korektnost citací: Soupis literatury obsahuje pouze £ty°i tuzemské publikace, z toho
dv¥ skripta a dv¥ kvali�ka£ní práce. V práci jsou v²ak citovány pouze t°i publikace. Z tohoto d·vodu
hodnotím B (velmi dob°e).



Celkové hodnocení

Zadání bakalá°ské práce bylo spln¥no. S ohledem na rozsah °e²ení daného problému a formu zpracování
doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohodnotit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).

Otázky k obhajob¥

• Jakým zp·sobem byly °e²ené úlohy zjednodu²eny do 2D? (Viz sekci 2 v kapitole IV.)

• Jaké byly v simula£ních výpo£tech pouºity kone£né prvky, jak byly de�novány okrajové pod-
mínky?
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