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Vyjádření k tématu disertační práce 

Téma disertační práce pokládám za teoreticky a prakticky užitečné. Souhrnně ji lze označit za aktuální 

z hlediska potřeb automobilového průmyslu. Kromě teorie obsahuje také experiment pro validaci 

modelu vozidla. Výsledkem práce je projekt dalšího zdokonalení jízdních vlastností užitkových vozidel. 

Text práce může být zajímavý pro výrobce takových vozidel. Z textu disertační práce je zřejmé, že se 

diferenciály s dělením momentů, tzv. torque vectoring diferenciálů, zabýval už ve své diplomové práci. 

Během pětiletého studia s několika přestávkami na odborné stáže disertační práci dokončil. 

Formulaci cílů předchází podrobný popis současného stavu, kdy je tento typ diferenciálu použit pouze u 

osobních vozidel. V této částí práce jsou uvedena kinematická schémata všech známých řešení tohoto 

typu diferenciálů, které prostřednictvím spojek zvyšují přenos hnacího momentu na vybranou stranu 

vozidla. Příklady včetně animací lze nalézt na internetu. Videa prezentují účinek tohoto typu diferenciálu 

na rozdělení trakční síly na jednotlivá kola vozidla. Zvláštnost přístupu doktoranda spočívá v tom, že 

nemodeluje stáčení vozidla působením bočních sil vlivem směrových úchylek jednotlivých kol, ale 

rozdílnou hnací silou na jednotlivá kola při zatáčení jak vyplývá z kapitoly 2. Nikde ve výpočtech 

nepotřebuje nebo explicitně nezmiňuje boční tuhost pneumatik, i když je v seznamu na straně 128. 

Z analýzy takto není zřejmý efekt adheze vozovky. Přístup doktoranda nekritizuji, protože i pásové 

vozidlo bez pneumatik a řiditelné nápravy je schopno zatáčet a měnit směr jízdy. 

Vyjádření ke splnění stanoveného cíle  

Cíle po popisu současného stavu jsou stanoveny až na straně 29. Doktorand popis splnění cílů rozdělil do 

5 dílčích kapitol disertační práce. Potvrzuji, že splnil vše, co mu bylo naplánováno. Nemám kritických 

připomínek. Prohlašuji, že cíle disertační práce byly splněny. 

Postup řešení 

Návrh vhodné koncepce a základních parametrů diferenciálu s aktivním dělením momentu pro vybrané 

nákladní vozidlo TATRA T158 Phoenix jako první cíl práce je v kapitole 5.1. Popis multibody modelu jako 

druhý cíl práce je obsažen v kapitole 5.2 se spoustou podkapitol. Dle mého názoru je tento model 

vyčerpávajícím způsobem detailní a obsahuje vše, co lze použitými prostředky modelovat. Třetí cíl práce, 

který se týká validace modelu je v kapitole 6. V této kapitole je popsáno měření a zkoušky na výše 

zmíněném vybraném vozidle TATRA. Toto měření je provedeno profesionálně. Porovnáním výsledků 

měření se sestaveným modelem je důležité k simulačnímu ověření navrhovaného diferenciálu s dělením 

momentu. Jak demonstruje text habilitační práce je možno uvést, že shoda je téměř vynikající. Kapitola 7 

obsahuje čtvrtý cíl disertační práce, a to koncepční návrh aktivního diferenciálu. Zástavba respektuje 

prostor na centrální nosné rouře vybraného vozidla včetně stávajících komponent, tj. čelního diferenciálu 

a rozvodovky. V podélném směru dokonce využívá volné místo. Dovnitř centrální roury vkládá 



třístupňový pastorek s příslušnými centrálními koly a dvě spojky. Vzhledem k nedostatku místa (průměr 

centrální roury) optimalizuje počty zubů pastorků a centrálních kol pomocných převodů a vyjadřuje se 

k dalším konstrukčním detailům, které se týkají zatěžovacích momentů a parametrů spojek. Pátý cíl se 

zabývá implementací aktivního diferenciálu do modelu vozidla, který byl detailně validován na základě 

experimentu. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 8 a 9, přičemž kapitola 8 popisuje algoritmus řízení a 

kapitola 9 simulaci jízdních manévrů s aktivním diferenciálem. Regulační algoritmus popisuje jen postup 

výpočtů jednotlivých veličin, které nejsou měřitelné přímo. Protože prototyp nákladního vozidla s tímto 

typem diferenciálu dosud neexistuje, jinou možnost než simulovat doktorand neměl. Výsledky simulace 

se zdají slibné. 

Nemám důvod pochybovat, že v disertační práci převzal cizí výsledky. Soupis podkladů (informační 

zdroje) uvádí v tezích disertační práce. Při popisu současného stavu řešení uvádí přesně, které 

automobilky dané řešení navrhly. Součástí práce jsou měření na polygonu Tatra. Tady musel využít 

služeb kolegů z katedry a Tatry. Dokumentaci měření a zpracování dat zajišťoval sám. 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

Disertační práce je významným krokem k inovaci konstrukce diferenciálů nákladních vozidel. Je třeba vzít 

na vědomí, že aktivní diferenciály dosud nebyly použity a nikdo nemá zkušenost s jejich použitím. Pro 

výrobce nákladních automobilů má velký význam analýza účinku tohoto typu diferenciálu a základní 

návrh konstrukčního řešení, byť se týká jen počtu zubů tří soukolí rozšiřujících klasický čelní diferenciál. 

Formální úprava práce a jazyková úroveň 

Text je čtivý, obrázky a grafy jsou přehledné. Doktorand dokáže přesně formulovat. Nenašel jsem žádné 

formální chyby. Dovoluji si upozornit na obrázek 58, který svádí začátečníka k tomu, že si může myslet, že 

oba pastorky čelního diferenciálu jsou na jedné ose. To je jen pedagogická připomínka. 

Dotazy k obhajobě 

Obhajoba má být kritická a uchazeč o titul Ph.D. se musí vyrovnat s připomínkami: 

1. Na začátku posudku je upozornění, že model nebere v úvahu boční síly od směrových úchylek 

jednotlivých kol. Takto fungují modely při ustálené rychlosti. Má doktorand nějaké poznatky o 

tom, v jakém vztahu jsou oba faktory (jeho model a boční tuhost pneumatiky), které mění směr 

jízdy? 

2. V textu je popisován model regulace aktivního diferenciálu. Mohl by doktorand specifikovat 

vstupy a výstupy algoritmu, co je žádaná hodnota, akční veličina a co jsou poruchy, které je třeba 

řídicím algoritmem kompenzovat? 

Závěr  

Doktorand prokázal ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. schopnost samostatně vědecky pracovat v oblasti 

výzkumu a vývoje a přispěl významně k rozvoji oboru konstrukce automobilů a modelování jejich jízdy. 

Jeho disertační práce odpovídá obecné uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu Ph.D.. 

Doporučuji tuto práci bez výhrad k obhajobě a následné udělení titulu Ph.D..  

 

Prof. lng. liří Tůma, CSc.  
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