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1.
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_ Institut

doprary

k zadanému úkolu a zvotený postup řešeni
z hlediska současných metod:
Student se v předložené diplomové práci zabývá návrhem a základním výpočtovým

Přístup diplomanta

ověřením konstrukčního návrhu těhlice pro závodní automobil kategorie autokros. Práce
je rozclělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části student provedl rešerši
současnéhostavu poznání v oblasti zavěšeníkol soutěŽních automobilů. V samotne
kapitole se pak věnoval řešením těhlice soutěŽních vozidel, kdy se velkotr částízaměřil
pro svůj
na'ruzné tecinologie výroby. Na základě rešeršestudent zvolil metodu svařování
konstrukční návrh. Většíčást práce tvoří praktická a výpočetníčást. Student provedl
rozbor zaÍiŽení,kdy postupoval metodicky od určenítěžiště, Základních parametrů
oouŽívaného závodního kola a kinematických bodů těžiště. Na zák|adě známých vztahů
pak provedl výpočet si1 pťrsobícíchna nápravy. Samotný návrlr student provedl za pouŽití
moderního piistup., moáelování ve 3D softwaru a pevnostního výpočtu MKP. Zpracoval
3 konstrukčnívalianty.

2. Posouzení dosaŽených výs|edků:
zdrojů
Student v teoretické části práce za pomocí literatury uvedené v seznamu pouŽitých
kdy
se
vozidel'
silničních
zavěšení
zpracoval teoretický náhléd na obecnou problematiku
zaměřil na technologie výroby těhlice a zvolil vhodnou technologii pro výrobu své těhlice'

V této čáSti práce póstrádám přehled pouŽívaných konstrukčníchřešení těhlic soutěžních
je
automobilů a takj popis disciplíny, ve které automobil bude soutěŽit. Tento popis
důležitývzhledem k,,yme'"''í problémů z oblasti dynamiky jízdy a kritických stavů.
v p,akti"ké čá.ti práce velmi postrádám bližšíspecifikaci koncepce pohonu vozidla, která
je pro řešenou úíohudůležitá. V rozboru sil při akceleraci student počítás výslednou
setivačnou silou 13239 N, ale vypočtenépodélné síly na kolech v součtu dáva1í 9 267 '3
N. V předložené práci je počítánopři akceleraci zrychlení 19 a zpomalení 39. Tyto
hodnoiy nekorespónduji s Lodnotami u soutěžních vozidel. Zejména na nezpevněném
povrchu se setkává-e s hodnotami menšími. JestliŽe student řešídisciplínu autokros, bylo
ty vhodné se v práci věnovat také působenísil při skoku, které jsou v této disciplíně
běŽné.

Samotnýkonstrukčnínávrhtěhlicejevhodněmetodickyzpracován,kdystudent

postupuje při tvorbě v grafickém softwaru od volby materiálu a definice zástavbového
p,.o.tá,u. Student si vyňodeloval důležitédíly, tak aby docílil co nejpřesnější názornosti
vozidla.
zástavbového prostolu ve 3D. V této kapitole opět postrádám bliŽšíspecifikaci
podmínkách pro
Student V práci využil metody konečných prvků při různých okrajových
které
všechny varianty' jak u stojicího vozi<lla, tak u jedoucího vozidla. Vstupní síly,

student použil, vycházejí ze silového rozboru. Všechny výpočty vyhověly, díky
zvolenému materiálu, bezpečnosti k mezi kluzu.
Práce můžeslouŽit po odstranění některých nedostatků jako podklad pro realizaci těhlice
daného vozidla, případně jako komplexní metodický návod, jak přistupovat k návrhu
těhlice.

3.Jak práce odpovídá normám' zákonným ustanovením a předpisům:
V

práci jsem neshledal zásadní nedostatky z hlediska pouŽitých předpisů a norem.

se mohli objevit obecné specifikace pravidel pro konkrétnídisciplínu'

4.

V práci

Formá|ní ná|ežitosti práce:
Práce o rozsahu 94 stran včetně přílohje členěna do kapitol, jež na sebe logicky navazují.'
V práci je v některých případech nevhodně voleno odborné názvosloví. V práci chybí
popis symbolů při prvním použitív textu Jinak z formálního hlediska práce, až na drobné
jazykové nepřesnosti a odchylky od normy, nemám výhrad.

S.Zda práce obsahuje originální řešenívhodné pro autorské osvědčení'
patent apod.:

JestliŽe by došlo k realizaci studentova návrhu je moŽné chránit jako ťunkčnivzorek'
případně průmyslový vzor.

6,otázky k obhajobě diplomové práce:

- Na

straně 38 uvádíte' že vůz dosahuje při akceleraci zrychlení 1g. Vůz je
provozován na šotolinovém povrchu, kdy součinitel soudrŽnosti byl zvolen 0,7.
Definujte, jak omezuje součinitel soudrŽnosti mezi kolem a vozovkou velikost
zryclrlení.

Student v předloŽené diplomové práci prokázal odborné znalosti a schopnosti Z
oblasti konstrukce silničníchvozide1. V práci postrádám b1ižšíspeciflkace vozidla
a disciplíny a silový rozbor je dle mého názoru nedostatkem této práce. Bylo
splněno zadáni a cíl práce. PředloŽenou práci doporučuji k obhajobě a navfhuji
hodnocení 2 - velmi dobře.
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