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Posudok dizertačnej práce bol spracovaný na základe požiadavky dekana FSI VUT Brno, Česká republika 

v zmysle zákonov a predpisov platných v Českej republike pre dizertačné práce. 

Práca pozostáva z deviatich kapitol. Jej členenie je logické a metodicky správne. Práca je koncipovaná 

teoreticky a prakticky. Obsahuje komplexný systém modelovania mechatronického modelu – nákladný 

automobil – pohonné ústrojenstvo, systém verifikácie modelu vozidla, koncepčný návrh aktívneho 

diferenciálu a jeho implementácia do vozidla. 

V prvej kapitole je vytvorená analýza súčasného stavu danej problematiky. V druhej kapitole sa autor 

venuje teoretickým základom modelovania vozidiel a regulácii jazdnej dynamiky z pohľadu bočných síl 

na hnacej náprave. Kapitola 3 rozpracováva konštrukčné riešenia aktívnych diferenciálov (kinematicy 

popis, spôsob delenia hnacieho momentu, ...). 

Na základe teoretického rozboru a analýzy reálneho stavu autor v kapitole štyri stanovuje – definuje 

základné konkrétne ciele práce, ktoré rozpisuje do detailného postupu riešenia. 

Kapitola päť je venovaná tvorbe multibody modelu skutočného vozidla, na ktorom sa koncepčný model 

aktívneho diferenciálu implementuje a verifikuje. V kapitole šesť je vykonaná verifikácia modelu, ako 

zásadná podmienka pre implementáciu riešenia a jej overenie. V kapitole sedem sa autor venuje 

implementácii aktívneho diferenciálu do vozidla z pohľadu záťaže a spojkovej časti. Kapitola osem sa 

venuje modelu mechanizmu a taktiež z pohľadu riadenia – regulačného algoritmu. V kapitole deväť je 

vytvorená virtuálna verifikácia navrhnutého riešenia z pohľadu dynamickej riaditeľnosti, stabilizácie 

vozidla pri jazde a ohrevu spojky. 



 
Hodnotenie dizertačnej práce oponentom: 

1. Aktuálnosť zvolenej témy 

Dizertačná práca je vypracovaná na aktuálnu tému problematiky pohonov vozidiel.  Ako autor v prvej 

kapitole uvádza, problematika je stále vo vývoji a aplikácia pre nákladné automobil nie je bežná. Autor 

komplexne spracoval problematiku, ktorá bude v blízkej budúcnosti realizovaná v praxi.  

2. Splnenie cieľov dizertačnej práce 

Ciele dizertačnej práce boli stanovené v súlade so špecifikáciou zadania, boli stanovené vhodne 

k zvolenej téme a sú splnené v plnom rozsahu.  

3. Hodnotenie postupu riešenia a zvolených metód spracovania 

Metódy spracovania boli zostavené správne. Teoretické základy boli implementované matematickým 

modelovaním komplexného systému pohonné časti vozidla – vozidlo ako celok. Systém vozidla je 

modelovaný s integrovaným systémom riadenia s integrovaným algoritmom tokov energie pohonného 

systému vozidla medzi nápravami. Takáto metóda spracovania je vhodná pre hodnotenie takto 

komplexných modelov pohonných systémov.  

4. Hodnotenie výsledkov dizertačnej práce 

Výsledky dizertačnej práce je možné hodnotiť kladne. Závery sú formulované zrozumiteľne 

a jednoznačne. Vytvorený model vozidla je z teoretického hľadiska korektný, experimentálne je 

verifikovaný. Celkové hodnotenie je dôležité z metodologického hľadiska, ktoré vytvára ucelený rámec 

pre implementáciu v praxi.  

5. Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 

Za prínos uvedenej práce je možné považovať stanovenie metodológie, ktorá umožňuje verifikovať 

pohony nákladných vozidiel z pohľadu tokov energie v nich a následne stanovovať kritéria pre delenie 

výkonu pri ich prevádzke medzi kolesami pomocou diferenciálov. Práca je významným krokom pre 

budúcu implementáciu vedeckých poznatkov do technickej praxe v stanovenom automobilovom 

segmente.  

6. Formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úroveň 

Práca je po formálnej stránke na vysokej úrovni, odborná formulácia je korektná a správna. Úroveň 

gramatickej správnosti nemôžem zodpovedne posúdiť, nakoľko čeština nie je môj rodný jazyk, napriek 

tomu som v práci nenašiel z môjho pohľadu žiadne kritické časti. 

7. Splnenie podmienok uvedených v § 47 odst. 4 zákona pre dizertačné práce 

Z pohľadu oponenta považujem predloženú dizertačnú prácu za spĺňajúcu podmienky stanovené v § 

47 odst. 4 zákona pre obhajoby dizertačných prác. 



 
 

Záver: 

Autor predloženej práce – Ing. Jan Fojtášek preukázal pri spracovaní dizertačnej práce tvorivé 

schopnosti v danej oblasti výskumu a práca spĺňa po formálnej a obsahovej stránke požiadavky 

štandardne kladené na dizertačné práce v zmysle zákona v danom obore - Konštrukčné a procesné 

inžinierstvo. 

Z uvedených dôvodov preto predloženú dizertačnú prácu 

                                                                      „odporúčam“ 

k obhajobe v študijnom odbore Konštrukčné a procesné inžinierstvo a v prípade úspešnej obhajoby 

                                                                      „odporúčam“ 

udeliť akademický titul „philosophiae doctor“/PhD./. 

 

V Bratislave 

Dňa 30.12 2019  

 

      doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. 

      UDTK SjF STU v Bratislave, Slovenská republika SK 

 

 

Poznámky ku textu a otázky na autora: 

Otázky ku kapitole 3:  

Autor v prehľade – Tabuľka 1. a 2. aktívnych diferenciálov uvádza  modely automobiliek podľa literatúry 

z roku 2009. Sú výrobcovia naozaj skutočný? Vývoj driveline komponentov sa v súčasnosti deje u Tier 

I. dodávateľov. Očakával by som predovšetkým ZF, Schaeffler, ... 

Otázky ku kapitole 4: 

V časti popisu rešerše – predovšetkým v zozname použitej literatúry by som odporučil do budúcnosti  

autorovi orientovať sa aj na firemnú literatúru významných producentov ZF a.g. a Schaeffler a.g., 

ktorých literatúra je na požiadanie k dispozícii. 



 
Otázky ku kapitole 5: 

Model overovacieho vozidla bol realizovaný pre TATRA 158. Bol tento model riešený v spolupráci 

s externým partnerom ? (Tatra a.s.) 

Odkiaľ boli získané konštanty do modelu pneumatiky? 

Autor uvádza, že model rámu vozidla, kabíny a nadstavbu bol realizovaný ako dokonalé tuhé teleso, 

pričom ďalej uvádza, že „Ačkoli deformace rámu může mít poměrně výrazný vliv na rozložení sil mezi 

jednotlivými pneumatikami, nebyl tento jev vzhledem k tématu a rozsahu práce uvažován.“ Prosím 

autora, aby sa pri obhajobe pokúsil odhadnúť tento vplyv na výsledky riešenia úlohy. 

Prosím autora, aby pri obhajobe podrobnejšie rozpísal algoritmus vodiča vozidla pri simulácii – strana 

45 – “Algoritmus řidiče“. 

Otázky ku kapitole 6: 

Autor uvádza, že získaval údaje z CAN bus zbernice vozidla. Bolo to podľa normy J1939? Mal autor 

prístup aj dátam na CAN zbernici za systémovým gatwayom ? Štandardné dáta na CAN zbernici na 

konektore sú podľa štandardu FMS Standard a z pohľadu dynamiky vozidla sú nepoužiteľné. 

Boli parametre virtuálneho modelu optimalizované? Ak áno – ako ? 

Prosím autora, aby sa pokúsil odhadnúť celkovú zhodu virtuálneho modelu s reálnym. 

Otázky ku kapitole 7 a 8: 

Autor uvádza, že kontrolný algoritmus je možné realizovať v prostredí Matlab/Simulink alebo MSC 

Easy5. Následne autor uvádza že použil prostredie Matlab/Simulink. Prosím autora o odprezentovanie  

realizácie implementácie riadiaceho algoritmu v prostredí Matlab/Simulink. 

Otázky ku kapitole 9: 

Pri overovaní predloženého konceptu boli jednotlivé kontrolné manévre testované virtuálne. Prosím 

o vysvetlenie obrázku č. 75. 

Bol na základe simulácii riadiaci algoritmus optimalizovaný? 

Poznámky k zhrnutiu výsledkov: 

Autorovi by som odporučil v ďalšej svojej vedeckej činnosti v danej problematike sústrediť sa na 

experimentálnu verifikáciu. Na základe uvedeného bude treba riadiaci algoritmus prepínať podľa 

zaťaženia vozidla – aj s rozložením hmotnosti, stavu vozovky, stavu nahustenia pneumatík a vonkajších 

veterných podmienok. Pre vhodné reálne ladenie regulátora by bolo asi najúčinnejšie použiť model 

vozidla generovaný neurónovou sieťou a parametre riadenia prepínať na základe vonkajších 

podmienok pomocou fuzzy logiky.    

 


