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Disertační práce obsahuje celkem 149 stran, z toho 130 stran tvoří vlastní textová část včetně 

přehledů použité literatury a označení. Úvodní část práce obsahuje abstrakt, čestné prohlášení, 

poděkování, obsah a úvod do problematiky. Hlavní část je členěna do 9 kapitol. Ty jsou postupně 

věnovány cílům práce, současnému stavu řešené problematiky, simulačnímu modelu, výsledkům 

simulačního modelu, technickému měření a vyhodnocení, studií parametrů, paralelním výpočtům a 

kapitole o budoucím směru vývoje simulačního modelu. Je ukončena závěrem, seznamem použitých 

informačních zdrojů, seznamem použitých zkratek a symbolů a několika přílohami s rovnicemi, 

technickými specifikacemi a výsledky. 

Cíle předložené doktorské disertační práce „Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics“ 

byly rozděleny na dva směry, tj. na vývoj pokročilého výpočtového modelu pro řešení dynamiky a 

tribologie klikového mechanismu a na jeho validaci vhodně navrženými experimenty. Hlavním cílem 

bylo vytvořit simulační nástroj, tak aby byl uživatel schopen simulovat kontakt mezi válcem a pístem a 

sledovat jednotlivé vlivy od tloušťky filmu, deformace, pohybů pístu, offsetu mezi čepem pístu a osou 

klikové hřídele a tvaru stěny pístu. Následně bylo cílem získané výsledky částečně ověřit měřením. 

 

Po prostudování disertační práce lze říci, že: 

 Téma disertační práce, zaměřené na pokročilé modelování elastohydro-dynamiky pístní 

skupiny, lze považovat za aktuální, zejména v souvislosti s trvalým úsilím výrobců motorů 

snižovat mechanická ztráty, a se stále přísnější legislativou týkající se škodlivin ve výfukových 

plynech pístových spalovacích motorů. Pístní skupina se významným způsobem podílí jak na 

množství plynných emisí, tak i částic. 

 Cílem disertační práce bylo vypracovat dynamický výpočtový model pístní skupiny, v němž 

kontakt pístu a vložky válce je řešen s přihlédnutím k deformacím obou komponent, a při 

výpočtu kontaktních sil jsou brány v úvahu různé za provozu motoru se vyskytující režimy 

mazání dvojice píst – vložka válce. Pro validaci vypracovaných výpočtových modelů byla 

aplikována laserová měřicí technika. Po prostudování disertace lze konstatovat, že výše uvedené 

stanovené cíle byly splněny. 

 Z předloženého textu je zřejmé, že doktorand postupoval při řešení poměrně obtížného 

problému logicky a systematicky. V kap. 2 uvádí přehled v literatuře dostupných informací o 

výpočtových modelech pístní skupiny, vyvinutých na různých zahraničních univerzitních nebo 

výzkumných pracovištích. V této části by čtenář uvítal také aspoň zmínky o experimentálních 

metodách aplikovaných při výzkumu pístní skupiny na špičkových pracovištích. 

Postup při tvorbě vlastního výpočtového modelu je následně dokumentován v kap. 3, jsou vždy 

uvedeny přijaté zjednodušující předpoklady a příslušné matematické vztahy. 

Názorné vybrané příklady výsledků získaných z výpočtového modelu jsou s příslušnými 

komentáři soustředěny v kap. 4. 



Pro částečné ověření výsledků výpočtového modelu byl navržen technický experiment 

využívající jednoválcový zážehový motor (kap. 5), u něhož originální hlava válce byla 

nahrazena průhlednou hlavou, což umožnilo měřit a vyhodnocovat časově proměnnou polohu 

pístu trojicí laserových paprsků. Měření probíhala při protáčení klikového mechanismu motoru 

elektromotorem. 

Příklady porovnání vypočtených a naměřených hodnot jsou názorně uvedeny a komentovány v 

kap. 6, včetně příslušného kritického zhodnocení.  

Výpočtový model byl následně využit také k provedení parametrických studií, jejichž hlavní 

výsledky shrnuje kap. 7.  

Souhrnně lze tedy konstatovat, že konkrétním přínosem doktoranda je vytvoření vlastního 

pokročilého výpočtového modelu, který zejména pro obdobná kvalitativní posouzení nových 

konstrukcí pístů by již v současné podobě mohl být dobře využitelným nástrojem, zejména 

pokud by pro urychlení výpočtů velkého množství variant byly využity možnosti paralelních 

výpočtů, naznačených v kap. 8. V této oblasti lze také spatřovat význam disertační práce pro 

praxi v oboru pístových spalovacích motorů. 

V závěru práce autor přehledně shrnuje další možné směry výzkumu v oblasti výpočtového 

modelování pístní skupiny v oblastech přípravy modelů, vlastních výpočtů a zpracování a 

vyhodnocení výsledků. Do příloh hlavního textu jsou pak účelně zařazeny některé podrobnější 

matematické vztahy k výpočtovému modelu a další informace k provedenému technickému 

experimentu.  

 Pokud autor ověří kompletní funkčnost simulačního nástroje, jak již bylo zmíněno, mohlo by to 

mít význam pro praxi, jelikož tím bude schopen posoudit parametry ovlivňující mechanické 

ztráty vzniklé kontaktem mezi pístem a vložkou válce motoru a tím ovlivnit emise vyvíjených 

motorů. S tím právě souvisí velice ožehavé téma snižování emisních hodnot motorů. 

 Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 Zákona o vysokých školách, původní 

výsledky disertace byly publikovány. 

 V práci se nachází jenom drobné formální nedostatky. Po stránce textové je v anglickém jazyce 

zpracován na velmi dobré úrovni, textová i obrazová část jsou vyvážené a vhodně se doplňují. 

K formálnímu zpracování nemám připomínky, s výjimkou poněkud nevhodně zvoleného názvu 

kapitoly („5 EXPERIMENTAL MEASUREMENT“), zřejmě převzatého z českého 

nevhodného slovního spojení „experimentální měření“. Také u obr. 37 chybí stupnice a 

jednotky. Přesto je práce vhodně uspořádána a příslušné kapitoly a výsledky na sebe smysluplně 

navazují. 

 Závěrem lze konstatovat, že doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v oboru Konstrukční a 

procesní inženýrství a práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném 

oboru. 

Připomínky a dotazy: 

1. Pokud je použit tento formát úvodní strany, tak by měl být používán font definovaný VUT 

jako „Vafle VUT“ 

2. Na str. 24 dole autor uvádí větu „The temperature of gas surrounding the piston and liner 

surfaces cyclically changes from excess of 2,200 °C to a minimum around 40-60 °C“. Z čeho 

nebo z jakého motoru odvodil autor rozsah takových to teplot především té 2200 °C? 

3. jaký je matematický zápis na str. 27 definice Sommerfeldova čísla pro případ schematického 

znázornění na obr. 12? 

4. Ne str. 49 a na obr. 27 jsou vykresleny průběhy normálných sil mezi pístem a vložkou válce 

od tlaku plynů a od setrvačných sil posuvných částí klikového mechanismu. Jelikož na svislé 

ose jsou uvedeny číselné hodnoty sil, bylo by vhodné v popisu obrázku uvádět také příslušné 

otáčky motoru. To je však pouze formální připomínka. 



Věcná připomínka se týká průběhu normálné síly od setrvačných sil posuvných částí (v obr. 

27 vykreslena modře). Průběh jakýchkoli složek sil pocházejících od setrvačných sil 

posuvných částí musí být periodický, periodou je jedna otáčka klikového hřídel, což v obr. 27 

zjevně není splněno. Z jakého matematického zápisu vznikl průběh síly v obr. 27? 

Pokud by byl tento průběh aplikován v komplexním výpočtovém modelu, byly by veškeré 

výsledky zatíženy značnou chybou. 

5. Na str. 58 u obr. 37 chybí stupnice a jednotky vyhodnocených veličin. 

6. Na str. 66 autor zobrazuje způsob průchodu paprsku skrz průhlednou hlavu, aby mohl měřit 

polohu pístu. Byla zahrnuta nějaká korekce lomu tohoto paprsku, a pokud ano jak byla 

implementována? 

7. Jaké byly použity vzorkovací frekvence při měření veličin na motoru? A jaká byla přesnost 

snímače vzdálenosti? 

8. Na str. 91 autor uvádí „The measurement of the oil film thickness is very demanding. For such 

purposes, experimental engines using LIF are employed.“ Mohl by rozvést, o jaké 

experimentální motory se jedná? 

9. Na str. 91 autor v posledním odstavci píše, že tlak může v klikové skříni ovlivnit sekundární 

pohyb pístu. Ale zároveň naopak píše, že je zanedbatelný u spalovacích motorů. Byl tento tlak 

tedy měřen v experimentu, a pokud ne, jak by to mohlo ovlivnit výsledky. 

10. Autor uvádí, že pro rozšíření přesnosti simulace je zapotřebí mít přesné parametry oleje. Jakými 

způsoby lze získat vlastnosti a parametry mazacích olejů potřebných pro simulační model? 

11. Jak výrazně se mění vlastnosti oleje v průběhu jednoho servisního výměnného cyklu a jak to 

může ovlivnit výsledky v simulaci? 

 

V Brně 27. listopadu 2018      Ing. Pavel Kučera, Ph.D. 

  



Stručné vyjádření k předloženým tézím disertační práce 

 

Téma:   Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics 

Doktorand: Ing. Jozef Dlugoš 

Oponent:  Ing. Pavel Kučera, Ph.D., ÚADI, FSI, VUT v Brně 

 

Teze předložené doktorské práce splňují požadavky na ně kladené. Jsou zpracovány 

dostatečně podrobně a výstižně. Poskytují přehled o rozsahu problematiky řešené v rámci doktorské 

disertační práce. Po úspěšné obhajobě je doporučuji k vytištění po drobných úpravách. 

Připomínky: 

1. Bylo by vhodné provést kontrolu, zda je správně použité formátování z hlediska fontů nadpisů 

ve srovnání s šablonou určenou pro tento typ dokumentu  

2. Doplnit všechny oponenty a datum obhajoby 

3. Pokud je použit tento formát úvodní strany, tak by měl být používán font definovaný VUT 

jako „Vafle VUT“ 

 

V Brně 27. listopadu 2018       Ing. Pavel Kučera, Ph.D. 


