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Disertační práce se skládá z 59 stran vlastního textu (bez obsahu a seznamu literatury) a dále ze třech 

publikovaných odborných článků a jedné patentové přihlášky, jež jsou obsaženy v přílohách tvořících 

nedílnou součást práce. Literatura obsahuje 94 převážně zahraničních titulů.  

Práce je zaměřena na konstrukci magnetorheologických (MR) tlumičů. Oblast izolace vibrací je stále 

aktuální téma. MR tlumiče patří k relativně moderním prvkům těchto systémů. Přesto, že jejich 

intenzivnější vývoj probíhá přibližně od roku 1990, není jejich vývoj zdaleka ukončen, jak ukazuje 

i tato práce. Konkrétním cílem je návrh MR tlumiče odpružení pro vesmírné aplikace. Práce je 

navázána na projekt Evropské vesmírné agentury: „Semi-active damping system FLPP3“, který byl 

řešen ve spolupráci s firmou Honeywell. To rovněž podtrhuje aktuálnost tématu. 

 

Obsah práce 

Autor disertační práce v kapitole (1-2) předkládá přehled současného stavu poznání o:  

- izolaci vibrací od pasivních systémů po semiaktivní a systémy pro vesmírné aplikace,   
- magnetorheologických kapalinách a jejich modelování, dále o konfiguracích MR tlumičů, 
- magnetických vlastnostech tlumičů se zaměřením na vířivé proudy a modelování 

magnetického pole. 

Tuto přehledovou část autor uzavírá rozborem (kap. 3), na základě čehož vyvozuje požadavky na 

vlastnosti MR tlumičů pro zadanou aplikaci.  Zejména to je požadavek na semiaktivní systém 

založený na MR tlumičích s krátkým časem odezvy (okolo 4ms) a se zvýšeným dynamickým 

rozsahem síly. Dále je to požadavek na hermetické utěsnění kapalinové náplně jednotky s použitím 

vlnovců.  

Na základě těchto závěrů formuluje autor hlavní cíl (kap. 4): návrh demonstrátoru MR tlumiče 

zavěšení s krátkou dobou odezvy se zaměřením na zadanou vesmírnou aplikaci. Dále si stanovuje dílčí 

cíle, 2 výzkumné otázky a 3 hypotézy, které se zaměřují na překonání kritických úskalí vedoucích 

k dosažení hlavního cíle. 

Poslední část práce je věnována popisu řešení disertačního projektu.  

Kap. 5 je věnována metodám použitým při návrhu ventilu MR tlumiče. Obsahuje stručný popis 

matematických modelů, výsledky a způsob jejich verifikace.  

Kap. 6 popisuje návrh demonstrátoru MR tlumiče odpružení pro vesmírné aplikace. Vedle konstrukce 

demonstrátoru jsou zde popsány testy sloužící k ověření dosažených parametrů, to je času odezvy, 

dynamického rozsahu síly a přenosové charakteristiky zrychlení (amplitudové charakteristiky). 



Kapitola je završena novým konceptem MR ventilu navrženým s plným využitím metod vyvinutých 

a popsaných v této práci. 

V závěru práce autor uvádí dosažené výsledky ve vztahu k jednotlivým cílům a položeným vědeckým 

otázkám a k hypotézám. 

  

Připomínky a související otázky 

- Nepřesně formulovány cíle: 

o „model obtokové mezery a jeho experimentální ověření“ – jaký model? 

o „experimentální verifikace publikovaných hydraulických modelů“ – jakých modelů? 

- Některé obrázky s důležitým obsahem jsou malé a/nebo špatné kvality, např. obr. 31, 33, 43, 

44, 48, 49 atd. 

- Na obr. 55 je uveden průběh tření MR tlumiče. Můžete vysvětlit tento průběh a Vaší volbu 

hodnoty Ff = 51 N? 

- Čím bylo dosaženo u demonstrátoru zvýšení dynamického rozsahu síly na hodnotu 8 

z předpokládané hodnoty 4? 

- Na obr. 72 je frekvenční přenos zrychlení demonstrátoru pro jednu budící frekvenci. Vypadal 

by přenos stejně, pokud by byl tlumič buzen signálem složeným z několik frekvencí? 

- V kap. 6.5 je uveden koncept MR ventilu navrženého pomocí vyvinutých metod. Jaké zlepšení 

parametrů odhadujete?  

 

Vyhodnocení 

Úvodní část je přehledná a přes relativní stručnost obsahuje podstatné informace a východiska pro 

celou další práci. 

Volbu dílčích cílů (včetně otázek a hypotéz) hodnotím velmi pozitivně. Autorovi se dle mého názoru 

podařilo vystihnout podstatu problémů bránících zlepšení parametrů MR tlumičů. Jejich plnění přímo 

vede k dosažení hlavního cíle. Formulace cílů by však měla být exaktnější.  

Část popisující řešení obsahuje všechny důležité informace. Dle mého názoru tato část doplácí na 

zvolenou formu, kde se kombinuje stručný výpis toho, co bylo uděláno a odborné články uvedené 

v příloze. Předpokládá se, že část informací si čtenář sám doplní z přiložených článků. Dochází k 

tomu, že pokud si čtenář chce udělat komplexnější představu o vyvinutých modelech, musí si sám 

poskládat část popisu uvedenou v přehledu současného stavu, část uvedenou v kapitole zabývající se 

řešením a část uvedenou v článku v příloze. To ztěžuje orientaci v textu. V práci tak zanikají některé 

souvislosti. Např. jak souvisí ventil modelovaný v části 5.1.1 s ventilem uvedeným v části 5.1.3, 

s ventilem a tlumičem uvedeným v části 5.2. a s ventilem demonstrátoru uvedeném v kap. 6.3.   

Z hlediska dosažených výsledků je možno konstatovat, že byly splněny stanovené cíle. Konkrétně 

hlavního cíle bylo dosaženo vyvinutím a vyrobením demonstrátoru s experimentem ověřeným časem 

odezvy okolo 4.1 ms a s maximem dynamického rozsahu síly 8. Výsledky jsou publikovány 

v odborném článku. 

Vedlejší cíl „sestavení metody pro zmenšení času odezvy MR tlumiče“ byl splněn návrhem vyrobit 

pomocí 3D tiskárny jádro ze speciálně tvarovaných svazků prutů z feromagnetického materiálu 

vzájemně propojených pevnými můstky. Metoda je patentována. 

Vedlejší cíl zaměřený na magnetické modely byl splněn sestavením magnetostatického a transientního 

modelu. První model byl ověřen experimentem s maximálním rozdílem modelu a experimentu 1% 



a druhý model s maximálním rozdílem 28% se vzduchem v aktivní zóně a s maximálním rozdílem 

25% s MR kapalinou. Výsledky byly publikovány v odborných článcích. 

Třetí vedlejší cíl „model obtokové mezery a jeho experimentální ověření“ byl splněn sestavením CFD 

modelu proudění MR kapaliny v „pre-yield“ režimu obtokovým kanálem a jeho verifikací pro různé 

délky a průměry na speciálně vytvořeném testovacím zařízení. Maximální rozdíl modelu 

a experimentu byl 24%. Výsledky byly publikovány v odborném článku. 

Poslední vedlejší cíl „experimentální verifikace publikovaných hydraulických modelů“ byl splněn 

sestavením Yangových hydraulických modelů „post-yield“ a „off state“ režimů a jejich 

experimentálním ověřením. Maximální rozdíl modelu s experimentem byl v případě prvního režimu 

21%  a druhého režimu 24%.   

K dosaženým výsledkům je možno přiřadit rovněž odpovědi na položené výzkumné otázky 

a verifikaci stanovených hypotéz, které přispívají k rozšíření know-how v oblasti MR tlumičů. 

Výsledky práce byly publikovány ve 4 článcích v impaktovaných časopisech a v 10 článcích 

uveřejněných na vědeckých konferencích, z toho 6 registrovaných v databázích Scopus nebo WOS. 

Byla podána jedna patentová přihláška. Řešitel byl spoluautorem těchto článků a patentu. 

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že cíle práce byly splněny a přispěly k rozvoji vědního oboru. Zejména je 

třeba vyzvednout přínos pro praxi. Výsledky práce přímým způsobem přispívají ke zvýšení parametrů 

MR tlumičů.   

Z uvedených důvodů předloženou dizertační práci 

doporučuji 

k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby  

doporučuji 

udělit akademický titul „philosophiae doctor“ (Ph.D.). 
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