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1. Zaměření práce a aktuálnost tématu. 

Disertační práce řeší problematiku snižování vibrací pohonných jednotek se 

zaměřením na převodová ústrojí. Za tímto účelem byl navržen a fyzicky vyhotoven 

experimentální stav spolu s jednostupňovou převodovkou umožňující variabilní uspořádání  

z hlediska změny převodového poměru. Dále byl vytvořen univerzální virtuální prototyp 

v Multibody systému ADAMS, který zohledňuje vliv klíčových parametrů z hlediska správné 

funkce. Disertační práce je zaměřena na výpočtové modelování dynamiky převodových 

ústrojí, jak v kontextu komplexního modelu pohonné jednotky, tak i v rámci detailních 

rozborů zatížení jednotlivých funkčních částí. Práce předpokládá také experimentální ověření 

výpočtových modelů z hlediska jejich dynamických vlastností. 

Aktuálnost práce je hlavně v metodách modelování, která umožňuje simulace 

složitých soustav  pomocí výpočtových modelů sestavovaných na bázi MBS. Hlavní výhodou  

těchto modelů je možnost základního řešení dané úlohy v časově krátké době. 

2. Splnění cíle disertace, metody zpracování. 

Cíle disertační práce, jsou obsaženy v kap. 2  a je možné je shrnout do následujících bodů: 

- Řešení a optimalizace modálních vlastností částí hnacího ústrojí se zaměřením na 

převodová ústrojí. 

- Sestavení komplexního dynamického modelu převodovky v Multibody systému ADAMS 

a provedení příslušných simulací. 

- Sestavení metodiky hledání zdrojů vibrací. 

- Optimalizace tvaru skříně  převodovky s ohledem na vibrace. 

- Experimentální ověření dostupných parametrů. 

Mohu konstatovat, že cíle práce jsou jasně formulovány a jsou splněny. Mám pouze 

připomínku týkající se nedostatečného využití statistických metod k verifikaci výpočtových 

simulací. 

Autor při zpracování doktorské disertační práce postupoval metodicky správně. Práce 

obsahuje 149 stran (bez seznamu literatury a přehledu veličin), 98 obrázků, 21 tabulek. 

Shrnutí  současného stavu řešené problematiky se věnuje kapitola 3.  Výběru metod řešení  se 

věnuje kapitoly 4, tvorba metodiky výpočtového modelování dynamiky převodových ústrojí 

je uvedena v kap. 5. Testování v Multibody systému ADAMS a uplatnění metodiky výpočtového 

mechanizmu je uvedena v kap. 6 a 8. 

Vytvořený algoritmus je cenným přínosem pro řešení modálních vlastností hnacích 

ústrojí se zvláštním zaměřením na převodová ústrojí. Numerická simulace umožňuje 
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počítačové zpracování a dále analyzování různých variant problémů při posuzovaní vibrací 

jednotlivých funkčních částí vozidel. Lze konstatovat, že cíle byly splněny. Autor prokázal 

znalosti v oblasti matematického modelování a dynamického chování mechanických systémů. 

Tuto skutečnost lze jednoznačně považovat za přínos doktoranda a lze doporučit, aby v této 

práci pokračoval. Zvolené metody zpracování jsou adekvátní a využívají v plné míře nových 

softwarových programů. 

3. Připomínky a dotazy k obsahu a formě zpracování.  

 V rámci obhajoby doporučuji, aby autor zaujal stanovisko k následujícím otázkám a 

připomínkám. 

- Str. 82, obr. 5.15 dále obr. 5.17 až 5.19 autor uvádí normálová rychlost (m.s-1), str. 110 

vztah (6.2) hladina normálové rychlosti, str. 112 obr. 6.8  a 6.9  hladina rychlosti (dB), 

str. 142 obr. 8.6 a 8.7 normalizovaná rychlost (-) a normalizovaná hladina rychlosti (-). 

V rámci obhajoby žádám autora o upřesnění terminologie uvedených technických 

formulací. 

-  Str. 141 autor popisuje konstrukční řešení pohonu pření nápravy, kde uvádí 

cituji:“...první ozubené kolo je pevně spojeno s výstupní hřídelí skupinové převodovky 

a pozice čtvrtého ozubeného kola je situována na vývodové hřídeli pro pohon přední 

hnané nápravy.“  Poněvadž z obrázku 8.4 nevyplývá jaké je konstrukční řešení pohonu 

přední nápravy žádám autora o vysvětlení. Dle mého názoru by bylo daleko 

efektivnější uvést alespoň základní schéma pohonu přední nápravy, než volit popisnou 

formu. 

- Str.139 dole  autor uvádí cituji:“ Jelikož není zajištěno zpětnovazebné řízení vlečného 

vozidla pro regulaci například konstantní tahové síly, míra nerovnoměrnosti průběhu 

této veličiny závisí výhradně na zkušenostech obsluhy.“ Co je myšleno regulací 

konstantní tahové síly? 

-  Str. 139 autor uvádí cituji: „ Následně jsou provedena měření ustálených stavů pro 

čtyři rychlostní stupně …z důvodů docílení maximálního rozsahu zátěže posuzované 

převodovky..“. Proč autor analyzuje pouze dva převodové stupně? Dále žádám autora 

o vysvětlení, jak docílil maximální rozsah zátěže převodovky? 

- Které funkční uzly hnacího ústrojí mohou mít v závislosti na opotřebení vyšší vliv na 

hladinu vibrací? 

-  Str. 141 Dále žádám o vysvětlení jaký vliv má prokluz na kroutící moment: první 

odstavec dole autor uvádí cituji: „ …kroutící moment je vyvozen na základě prokluzu 
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kol pření hnané nápravy v důsledku rozdílných obvodových rychlostí kol přední a 

zadní hnané nápravy“.  

- Str.137 obr.8.1 MKP model pro výpočet modální a harmonické analýzy. Dále str. 139 

obr. 8.4 Virtuální prototyp traktorové převodovky.  Dle mého názoru uvedené obrázky 

nepřispívají k pochopení konstrukčního řešení traktorové převodovky. Dále virtuální 

prototyp, uvedené blokové schéma ukazuje na převodovku, která se už řadu let  

vyrábí. 

- Žádám autora, aby v rámci obhajoby vysvětlil, způsob výpočtu momentu na výstupu 

skupinové převodovky – str. 142 obr. 8.6 a stejně moment na výstupu skupinové 

převodovky– str. 143 obr. 8.7. 

- Str. 142 obr. 8.6 dále 8.7  v předložených obrázcích autor uvádí výsledky  simulace a 

technického experimentu. Dle mého názoru takto srovnávat simulaci 

s experimentálním měření je naprosto nedostatečné. Autor v úvodu své práce na st. 14 

uvádí cituji: „…přesnost výsledků daného výpočtového modelu by měla být ověřena 

s výsledky experimentu.“ Proč autor nevyužil některou ze statistických metod, aby 

dokázal správnost výpočtových metod? 

4 Závěr 

Autor postupoval při zpracování doktorské disertační práce systematicky a vzhledem 

k cíli práce použil adekvátní metody a také jednoznačně prokázal schopnost sestavení 

komplexního dynamického modelu převodovky v Multibody systému ADAMS a provedení 

příslušných simulací. 

Celkově je možné k předložené doktorské disertační práci Ing. Aleše Prokopa 

konstatovat, že autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Posuzovaná práce ve 

smyslu výše uvedeného hodnocení naplnila stanovené cíle. 

Doktorská disertační práce splňuje zákonné předpisy a proto doporučuji, aby předložená 

práce byla podkladem pro obhajobu před komisi pro obhajoby disertačních prací a v případě 

úspěšné obhajoby byl ing. Ing  Alešovi Prokopovi 

udělen titul 

 

    Doktor (Ph.D.)  

 

 

 

V Brně dne 2.1.2017      Prof. Ing. František Bauer, CSc. 
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