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Odezva nelineárních dynamických systémů na skokové buzení

Obsah práce
Předložená bakalářská práce se zabývá odezvou viskoelastického modelu rychlostního typu
ve skokovém testu napěťové relaxace. Jako model je použit Maxwellův model se čtyřmi růz-
nými objektivními derivacemi: (i) horní konvektivní Oldroydova derivace, (ii) Durbanova-
Baruchova derivace, (iii) Jaumannova-Zarembova derivace a (iv) Greenova-Naghdiova deri-
vace. V práci jsou uvažovány dvě různé skokové deformace: (i) jednoduchý smyk a (ii) dvouosé
roztahování. Odezvu materiálu studuje bakalant pomocí moderní teorie Colombeauovy al-
gebry, která umožňuje pracovat současně s nelineárními operátory a skokovými nespojitostmi.

Dosažené výsledky. Bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první kapitole bakalant zavede
klasické kinematické veličiny používané v mechanice kontinua. Dále představí Maxwellův
element a odvodí jednodimenzionální vztah mezi napětím a deformací a provede zobecnění
do třírozměrného prostoru. Nakonec vysvětlí, proč běžná časová i materiálová derivace není
objektivní, a představí čtyři zmíněné objektivní derivace.

Ve druhé kapitole bakalant popisuje dva způsoby, jak studovat odezvu nelineárního sys-
tému popsaného diferenciální rovnicí na skokovou deformaci. Prvním způsob je založen na
nahrazení skokové funkce posloupností hladkých funkcí, které konvergují ke skokové funkci.
Druhý způsob využívá teorie Colombeauovy algebry, a konkrétně pak užívá Theorem 3 z
článku Řehoř et al. (2016), který říká, jak vypadá počáteční podmínka řešení (odezvy) v
čase t = 0 a jak se dále vyvíjí řešení pro čas t > 0.

Třetí kapitola pak obsahuje aplikaci této věty na řešení evoluční rovnice Maxwellova mo-
delu formulovaného pro čtyři různé objektivní derivace. Bakalant studuje odezvu na skok v
jednoduchém smyku a dvouosém roztahování a ukazuje, že odezvy si jsou blízké pro malé
deformace a liší se až pro velké deformace.

Přínos autora. Přínos autora práce je ve shrnutí dvou základních způsobů, jak nakládat se sko-
kovou odezvou nelineárních systémů, a samostatném výpočtu napěťové odezvy Maxwellova
modelu.

Hodnocení práce
Věcná kvalita práce. V první kapitole autor práce přepíše evoluční rovnici pro část tenzoru
napětí S do tvaru obsahující nový materiálový parametr λ, aniž by řekl, jaký má vztah k
elastickému modulu E a viskozitě µ, také chybí fyzikální význam λ. Drobná poznámka: z his-
torických důvodů je vhodnější označovat Jaumannovu derivaci jako Jaumannovu-Zarembovu
derivaci.

Druhá kapitola je formulovaná pěkně, avšak v definici ekvivalence zobecněných funkcí ve
smyslu asociací chybí definice prostoru hladkých funkcí s kompaktním nosičem D a navíc
tvrzení musí platit pro všechna zhlazovací jádra ω.

Třetí kapitola obsahuje několik chyb (překlepů). V polárním rozkladu deformačního gra-
dientu v rovnicích (3.11) a (3.12) je ve složce (3, 3) chybně nula namísto jedničky. Dále v
problému dvouosého roztahování je chyba v symetrické části gradientu rychlosti D (v rovnici
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(3.82) je navíc faktor 1/2), ačkoli gradient rychlosti je spočítaný správně. Tato chyba se pak
propaguje do všech výsledků daného problému.

Všechny výše uvedené chyby považuji za snadno odstranitelné a výrazně nesnižují zají-
mavý výsledek dosažený v práci.

Formální kvalita práce. Práce obsahuje přiměřený počet překlepů. Systematicky opakující se
typografická chyba je absence čárek a teček za rovnicemi.

Doporučení. Předloženou práci doporučuji uznat jako bakalářskou práci.

Dotazy

• Bakalant označuje v závěru materiálový parametr λ jako ‘elasticity’. Jaký je fyzikální
význam tohoto parametru, jakou má fyzikální jednotku a jaký je jeho vztah k parame-
trům E a µ?

• Proč v případě jednoduchého smyku s Jaumannovou-Zarembovou derivací platí, že
s11 = −s22?

• V případě dvouosého roztahování bakalant používá transformaci V (τ) = log (E(τ)). Je
tato substituce skutečně potřeba? Pokud ne, může autor práce prezentovat, jak použít
Theorem 3 v případě horní konvektivní derivace s původní deformací E(τ)?

• V závěru bakalant zmiňuje, že je zajímavé, že ve všech případech je výška skoku odezvy
napětí úměrná podílu µ/λ. Jaký to má fyzikální důvod?
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