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Předložená disertační práce zpracovává velmi významné téma numerických metod pro
matematické modelování v mechanice kontinua – zabývá se kontaktními úlohami s Coulom-
bovským třením pro elastická tělesa. Je třeba zdůraznit, že se jedná o téma stále vysoce
aktuální, velmi náročné a mající klíčový význam z hlediska četných důležitých aplikací ob-
zvlášť ve spojení s popisem velkých deformací. Ačkoliv tento aspekt není v práci přímo zmíněn
a práce je ve své podstatě převážně teoretická, autor se věnuje i úlohám s popisem velkých
deformací, úlohám dynamickým a zohledňuje i zdroje dalších nelinearit, které jím uvažované
modely významně přibližují reálným aplikacím.

Autor člení práci do čtyř kapitol v příloze podává vysvětlení některých technických a te-
oretických obecněji platných výsledků, na něž navazuje. V kapitole první se věnuje statické
úloze s obecně anizotropními koeficienty tření závislými na řešení, tedy na relativní poloze
bodů deformujícího se tělesa a kontaktní překážky. Pro matematický model ve formě dife-
renciálních rovnic a okrajových silně nelineárních podmínek je definována úloha ve formě
implicitní variační nerovnice a ta je pak převedena na úlohu pevného bodu posloupnosti va-
riačních podúloh s daným třením. Pro diskretizovanou úlohu pak autor dokazuje existenci
řešení s předpokladem stejnoměrné omezenosti frikčních součinitelů ve tvaru diagonální ma-
tice. Za předpokladu Lipschitzovské omezenosti zmíněných koeficientů pak získává výsledek
jednoznačnosti diskretizovaného řešení. V závěru kapitoly autor shrnuje hlavní výsledky a
poukazuje na jejich důsledek, to jest ztrátu jednoznačnosti řešení při zvýšení tření, nebo
zjemnění sítě.

Ve druhé kapitole je uvažována statická úloha s třecími koeficienty nekonstantními, avšak
nezávislými na řešení úlohy. Tento předpoklad umožňuje zavést Lagrangeovy multiplikátory
jak pro vazbu jednostranného kontaktu, tak i pro vazbu adhezní, která závisí na multipli-
kátorech kontaktních. Autor se pak zabývá existencí a jednoznačností řešení diskretizované
úlohy ve formě Kuhn-Tuckerových podmínek optimality vyjádřených jako zobecněné rovnice
získaných diskretizací diferenciálních inkluzí. Pomocí zobecnění věty o implicitních funkcích
dokazuje, že v okolí každého řešení (kde Jacobián zobecněné implicitní funkce je definitní) pro
dané třecí koeficienty F a vnější zatížení f existují po částech diferencovatelné větve řešení
parametrizované pomocí F nebo f . Zmíněný pojem diferencovatelnosti je vysvětlen v příloze
práce. Tento teoretický výsledek autor vhodně ilustruje na příkladu deformace konečného
elementu s jedním volným kontaktním uzlem a ukazuje účinnost lokálního přístupu ke studiu
chování řešení, odkud je vidět i vliv velikosti zatížení ve vztahu k velikosti třecích koeficientů.

Třetí kapitola je věnována metodě numerické Mooreho-Penroseovy kontinuace a jejím
adaptaci pro řešení kontaktní úlohy se třením uvažované v předchozí kapitole, tedy popsané
semi-hladkou rovnicí. Zavedením parametrizace stezky posloupnosti řešení a jejím vztahem
k zatěžujícím silám lze získat stabilní algoritmus typu prediktor-korektor. Hlavní autorovým
přínosem je algoritmus predikce směru kontinuace v okolí nehladkých bodů jimiž prochází
několik větví stezek. Algoritmus kontinuace byl implementován pro řešení 2D úlohy kontaktu
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hyperelastického tělesa v režimu velkých deformací, která bez ohledu na přítomnost kontakt-
ních podmínek bývá typicky řešena metodou přírůstků odpovídajících postupnému zvyšování
zátěže. Autor ilustruje závislost řešení na diskretizaci v okolí kontaktní hranice a vývoj řešení
na stezce kontinuace.

V poslední, páté kapitole práce se autor zabývá řešením dynamické úlohy s kontaktem a
třením pro lineární elastické těleso. Pro prostorově diskretizovanou slabou formulaci je pou-
žita metoda redistribuce hmoty vůči kontaktním stupňům volnosti, nikoliv třecím. Kontaktní
mody posuvů jsou jádrem redistribuované matice hmotnosti, což umožňuje eliminovat lokální
dynamiku vlastního kontaktu a takto výrazně zlepšit regularitu úlohy. Semidiskretizovanou
úlohu v podobě diferenciální rovnice s vazbami lze pak diskretizovat v čase různými schematy.
Negativní vliv úplné redistribuce hmotnosti na kontaktní hranici je ilustrován příkladem.

Práce obsahuje nové výsledky o řešitelnosti a popř. jednoznačnosti diskretizovaných úloh
ve vztahu k hodnotám třecích koeficientů, parametrům dizkretizace a velikosti zatížení. Vý-
sledky o diferencovatelnosti řešení mají význam i pro řešení inverzních úloh, zejména úloh
tvarové optimalizace. Ačkoliv zkoumaný matematický model se týká mechaniky kontaktu se
třením na části hranice tělesa, obdobné postupy je zřejmě možné aplikovat na studium jevů
delaminace a porušení heterogenních materiálů.

Připomínky a dotazy.

1. Autor se zabývá statickými úlohami, to jest nalézt řešení uvádějící do statické rovnováhy
deformace a jim příslušející napětí na straně jedné a vnější zatížení na straně druhé. Ne-
jednoznačnost řešení takové úlohy v případě “suchého tření” je zřejmá i z jednoduchého
příkladu s jedním stupněm volnosti. Domnívám se, že popis evoluce s uvažováním výcho-
zího stavu je naprosto nezbytný k získání jednoznačnosti řešení. Do systému nerovnic by
měla být zahrnuta podmínka stability: minimalizace disipace při deformaci, tj. pohybu
kontinua, což je důsledkem 2. termodynamického zákona. Podobnou problematikou se
zabýval mj. i A. Mielke, viz např. následující dva odkazy.

F. Schmid and A. Mielke. Existence results for a contact problem with varying friction
coefficient and nonlinear forces. ZAMM Z. angew. Math. Mech., 87 (8-9): 616-631, 2007.

M. Efendiev and A. Mielke. On the rate-independent limit of systems with dry friction
and small viscosity. J. Convex Analysis, 13: 151-167, 2006.

2. Bylo by možné rozšířit rozsah uvažovaných úloh o viskoelasticitu? Koeficient tření běžně
závisí na relativní rychlosti, tedy i pro elastické těleso může být vliv rychlosti podstatný.
Pak je otázka, zda navržený postup numerické kontinuace by bylo možné modifikovat.

3. Nebylo by možné použít pro řešení úlohy se třením některé z modifikací původní New-
tonovy metody pro nehladké rovnice vyplývající z komplementárních podmínek? Viz

A. Fischer. A special Newton-type optimization method. Optimization 24 (1992) 269-
284

4. Práce je jistě dobře srozumitelná pro odborníky v oblasti daného typu úloh a hemi-
variačních nerovnic, ale pro čtenářův komfort by i tak bylo lepší explicitně doplnit (v
dodatku práce) převod mezi různými formulacemi téže úlohy, tj. systémem nerovnic a
rovností, zobecněnou rovnicí ve tvaru inkluze, variační nerovnice a minimalizační úlohy.
Alternativně by postačil přesný odkaz, citace.
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5. Není jasný způsob zavedení kontaktních napětí (trakcí) (T̂1, T̂2), resp. jejich znaménka,
viz (3.6). Kontaktní napětí by mělo být nekladné, jelikož kontakt je doprovázen kom-
presí, nikoliv tahem, a takto vyvolaná napětí jsou záporná. Tlak je pak konvencí defi-
nován se znaménkem opačným. Je (3.6) a (3.8) konsistentní?

6. Myslím, že v kapitole 3.2.1. by bylo lepší používat obecný rozklad do směrů normály a
tečen (tečny) ke kontaktní hranici.

7. Podmínku J = det(Fij) > 0 by snad bylo lépe nazvat podmínkou “konečné stlačitel-
nosti”, protože 1− J je mírou stlačení.

8. Na str. 78 se informace o P2 aproximaci týká pole posuvů? Nechybí pak informace o
aproximaci ostatních funkcí (multiplikátorů)?

9. V kapitole 4 chybí zevrubnější zdůvodnění, proč setrvačný člen v souvislosti s kontaktní
podmínkou činí úlohu špatně definovanou (ill posed).

10. Při zpracování některých důkazů by bylo vhodné mírně rozšířit slovní komentář, který
usnadní orientaci.

11. Nesouvisí nějak metoda “mass redistribution” s termínem “lumped matrix” běžně po-
užívaným v dynamice? V práci by bylo dobré uvést explicitně příklad náhrady matice
hmotnosti u kontaktní hranice a doložit defekt kinetické energie, jestliže vzniká. Domní-
vám se, že zejména při studiu rychlých dynamických dějů může požívaná redistribuce
hmoty značně pozměnit výpočtový model a tím i poznamenat výsledky.

Celkové hodnocení a doporučení. Disertační práce Mgr. Tomáše Ligurského je po ob-
sahové i jazykové stránce velmi kvalitní. Je psána velmi dobrou angličtinou a její členění do
jednotlivých kapitol je logické. Ačkoliv vlastní text je na mnohých místech velmi technický
a tedy vyžaduje nadprůměrnou spoluúčast čtenáře, chce-li si jednotlivé výsledky osvojit, v
úvodu i závěru každé kapitoly práce je uveden cíl a jsou shrnuty hlavní výsledky doplněné
patřičným komentářem, což práci významně zpřehledňuje. Použité metody analýzy jsou ade-
kvátní a teoretické výsledky jsou velmi vhodně doplněny výsledky počítačových simulací ilu-
strujících chování autorem implementovaných algoritmů. Vědecký přínos disertační práce a
její přínos pro rozvoj vědního oboru jsou zcela nepochybné, čehož důkazem je i to, že Mgr.
Tomáš Ligurský se jako spoluautor nebo autor již podílel na vzniku šesti časopiseckých odbor-
ných publikací. Disertační práce jasně prokazuje, že její autor se zapojil do odborné komunity
a dokáže získané vědomosti dále rozvíjet a aktivně samostatně používat k získání nových vý-
sledků. Proto vřele doporučuji, aby panu Mgr. Tomáši Ligurskému byl na základě
obhajoby udělen titul doktor.

V Plzni 11.8.2011 Doc. Dr. Ing. Eduard Rohan,
Katedra mechaniky
a Katedra matematiky,
Západočeská univerzita v Plzni

3


