
                  Posudek školitele na disertační práci Mgr. Tomáše Ligurského

„Aproximace, numerická realizace a kvalitativní analýza kontaktních úloh se třením“.

       Kontaktní mechanika je součástí mechaniky těles tuhé fáze, která se zabývá studiem 
chování  systému  silami  namáhaných  deformovatelných  těles,  jež  jsou  ve  vzájemném 
kontaktu. Na rozdíl od klasických problémů, matematický model kontaktních úloh vede  na 
nehladké rovnice, jejichž mnohoznačná část popisuje podmínky nepronikání a tření. Zatímco 
podmínky nepronikání  nekomplikují  matematický model  (v případě těles,  jejichž  materiál 
vyhovuje  axiomům  linearizované  pružnosti),  zahrnutí  vlivu  tření  může  výrazně  ovlivnit 
složitost matematického modelu. Je známo, že standardní  Coulombův zákon tření vede na 
implicitní variační nerovnici, jejíž řešitelnost byla dokázána teprve počátkem osmdesátých let. 
Typický  existenční  výsledek  říká,  že  pokud  koeficient  tření  je  dostatečně  malý,  pak  (za 
dalších technických předpokladů) existuje alespoň jedno řešení úlohy. Na druhé straně dosud 
není  znám  obecný  výsledek  o  struktuře  (počtu)  řešení.  Situace  je  poněkud  jiná  pro 
diskretizované kontaktní úlohy se třením. Bylo dokázáno, že diskretizovaná úloha má alespoň 
jedno řešení pro každý koeficient tření F a toto řešení je jediné, pokud F je dostatečně malý. 
Navíc  mez  kladená  na  F,  jež  zaručuje  jednoznačnost  řešení  závisí  na  normě  konečně-
elementového dělení. Tato okolnost pochopitelně ztěžuje vlastní numerickou realizaci těchto 
úloh, neboť nám nedává žádnou informaci o tom, které z možných řešení počítáme. Cílem 
této  disertační  práce  bylo:  a)  zobecnit  dosud  známé  výsledky  o  jednoznačnosti  řešení  
diskrétních úloh k obecnějším modelům tření b) vývoj kontinuačních metod typu prediktor-
korektor ke sledování možných větví řešení.
    
      Disertační  práce  se  sestává  ze  čtyř  kapitol  a  dvou  doplňků.  Kapitola  1  studuje 
problematiku, která spadá do bodu a). Zabývá se kontaktními úlohami v 3D s orthotropním 
Coulombovým  třením, jehož koeficienty závisí na řešení. Je dokázáno, že diskrétní úloha má 
řešení  pro  všechny  koeficienty,  representované  nezápornými,  spojitými  a  omezenými 
funkcemi. Navíc  řešení je jediné, pokud tyto funkce jsou lipschitzovské a jejich  C0,1 –norma 
je dostatečně malá. Přitom je odvozen explicitní tvar těchto  mezí, který opět (mimo jiné) 
závisí  na  normě  použité  triangulace.  Jedná  se  o  významné  zobecnění  dosud  známých 
výsledků  v případě  isotropního  tření  a  koeficientů  nezávislých  na  řešení.  Problematika 
studovaná v Kapitole  2 spadá do bodu b).  Hlavní  pozornost se věnuje  analýze  existence 
lokálně lipschitzovských větví řešení 2D kontaktních úloh s isotropním Coulombovým třením 
parametrizovaných koeficientem tření F. Existence těchto větví je nezbytným předpokladem 
pro použití kontinuačních algoritmů. Základem je přepis algebraické variační nerovnice do 
tvaru zobecněné  rovnice, která závisí na koeficientu tření F a použití nehladké varianty věty 
o implicitních funkcích, jejímž autorem je S.M. Robinson. Na základě této věty je možné celý 
problém  převést  na  zkoumání  existence  lokálně  lipschitzovských  větví  výše  uvedených 
úloh,tentokráte  ale  parametrizovaných  vnějšími  silami  P.  Vzhledem  k tomu,  že  řešení 
kontaktní  úlohy se  třením je  po  částech  afinní  funkcí  parametru  P,  je  tato  úloha  značně 
jednodušší než úloha původní. V Kapitole 3 autor navrhuje metodu typu prediktor-korektor ke 
kontinuaci  řešení  diskrétních  kontaktních  úloh  s Coulombovým  třením.  Zatímco  korektor 
může být realizován nehladkou Newtonovu metodu, která dnes patří mezi standardní metody 
numerického  řešení  nehladkých  rovnic,  krok  prediktor vyžaduje  specielní  pozornost. 
Důvodem je to, že příslušná větev řešení je pouze po částech spojitě diferencovatelná a nikoli  
diferencovatelná  v  celém  oboru,  jako  je  tomu  u  řešení  hladkých  rovnic,  závislých  na 
parametru.  Proto  bylo  potřeba  vyvinout  techniku,  pomocí  které  jsme  schopni  detekovat 



situaci,  že  se  blížíme  k bodu  nespojitosti  první  derivace.  Toho  je  dosaženo  pomocí  tzv. 
testovacích funkcí, které jsou zvoleny tak, že změna jejich znaménka indikuje přechod přes 
takovýto bod, což nám umožňuje sestavit správný model hladkých výběrových funkcí, který 
v daném  okolí  určuje  další  hladký  úsek  větve.  V další  části  této  kapitoly  je  navržená 
kontinuační metoda použita při numerické realizaci netriviálního průmyslového problému a 
sice 2D kvasistatické kontaktní úloze s Coulombovým třením pro těleso z hyper-elastického 
materiálu.   Kapitola  4  se  zabývá  semi-diskretizovanou  dynamickou  kontaktní  úlohou 
s Coulombovým  třením.  Ta  vznikne  prostorovou  diskretizací  pomocí  metody  konečných 
prvků a jejím výsledkem je soustava obyčejných diferenciálních rovnic 2. řádu doplněná o 
příslušné kontaktní a třecí podmínky.  Je známo, že  použítí standardních diferenčních metod, 
běžných  v klasických  úlohách  elastodynamiky  vede  v případě  kontaktních  úloh 
k nefyzikálním  řešením,  které  se  např.  projevují   vznikem  nežádoucích  oscilací.  Jednou 
z možností, jak tyto oscilace potlačit je  tzv. metoda redistribuce hmotnosti, která spočívá ve 
vhodné  modifikaci  matice  hmotnosti.  Tato  metoda  byla  nejprve  navržena  a  matematicky 
analyzována pro kontaktní úlohy bez tření. Bylo proto přirozené rozšířit tyto výsledky i pro 
úlohy s Coulombovým  třením,  což  bylo  cílem této  kapitoly.  Autor  dokázal,  že  pokud se 
použije  metoda  redistribuce  pouze  na  podmínky  nepronikání,  popsané  jednostrannými 
okrajovými podmínkami, semi-diskrétní úloha vede na diferenciální inklusi, která má jediné 
lipschitzovsky  spojité  řešení.   Práce  je  doplněna  dvěma  odstavci,  z nichž  jeden  shrnuje 
základní výsledky pro částech diferencovatelné funkce a druhý pak krátce připomíná Moore-
Penroseovu kontinuační metodu. Jedná se o výsledky, které jsou využity v disertační práci.

        Téma práce je náročné. Vyžaduje velmi dobré znalosti hladké i nehladké, mnohoznačné 
analýzy,  parciálních  diferenciálních  rovnic,  diferenciálních  inklusí  a  numerických  metod. 
Způsob zpracování  svědčí o tom, že Mgr. Ligurský si tyto znalosti velmi dobře osvojil a umí 
s nimi  pracovat.  Disertační  práce  vznikla  v rámci  projektu  201/07/0294  podporovaného 
GAČR. Část práce a sice průmyslová aplikace v Kapitole 3 a Kapitola 4 vznikla ve spolupráci 
T.  Ligurského  s prof.  Y.  Renardem  z l´INSA  Lyon  v rámci  programu  ERASMUS  a 
následných  pobytů.  Prakticky  všechny  výsledky  předložené  disertace  (s  výjimkou  onoho 
příkladu)  byly  již  publikovány  nebo  přijaty  do  tisku  v zahraničních  impaktovaných 
časopisech.  Práce  nejenže  splnila  beze  zbytku  cíle,  které  si  vytyčila,  ale  v mnohém  je 
překročila.  

        Závěr:  Na základě všech těchto skutečností mohu prohlásit, že disertační práce T.  
Ligurského  splňuje  všechny  požadavky  kladené  na tento  typ  práce  a  proto  ji  doporučuji  
k obhajobě.

V Praze, 1.7.2011                                                       Prof. RNDr. J. Haslinger, DrSc
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