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Kebortem na téma

Topologická optimalizace jednonápravového podvozku tramvaje

Zadání

Diplomová práce je zam¥°ena na problematiku návrhu jednonápravového podvozku tramvaje
SATram prost°edky topologické optimalizace. Proveden je návrh optimální topologie s ohledem
na uvaºované zát¥ºné stavy. Zadání hodnotím jako náro£n¥j²í.

Spln¥ní zadání

P°edloºená práce spl¬uje zadání v celém rozsahu.

Aktivita a samostatnost p°i zpracování práce

Student si zadání p°inesl ze stáºe ve �rm¥ �koda Transportation a.s. Na °e²ení zadaného pro-
blému pracoval samostatn¥, nastudoval problematiku topologické optimalizace a zvolil odpovída-
jící zp·sob °e²ení. V dohodnutých termínech konzultoval postup a p°ípadné problémy p°i °e²ení
zadaného úkolu. Hodnoceno výborn¥.

Odborná úrove¬

Odbornou úrove¬ hodnotím s ohledem na zp·sob °e²ení a prezentaci postupu a výsledk· v práci
výborn¥. Student pln¥ vyuºil svoje znalosti získané dosavadním studiem a dále je roz²í°il, vyuºil
znalosti práce s MKP a CAD softwarem.

Formální a jazyková úrove¬, rozsah práce

Z hlediska formálního práce spl¬uje nároky kladené na tento druh kvali�ka£ní práce. Kapitoly
seznamují £tená°e s problematikou topologické optimalizace a zp·sobem °e²ení zadaného pro-
blému. Rozsah práce, typogra�cká i jazyková úrove¬ je odpovídající. Hodnoceno výborn¥.



Výb¥r zdroj·, korektnost citací

Student prokázal schopnost aktivn¥ vyhledávat zdroje a pracovat s dostupnou literaturou. Pou-
ºitá literatura je dosta£ující pro nastudování problematiky. P°evzaté texty, matematické vztahy
a obrázky jsou °ádn¥ citovány. Bibliogra�cké citace jsou úplné a v souladu s cita£ními zvyklostmi.
Hodnoceno výborn¥.

Dal²í komentá°e a hodnocení

Student musel nastudovat také funkci podvozku tramvaje koncepce SATram a stanovit silová
zatíºení pro jednotlivé zát¥ºné módy. Navrhl metodiku topologické optimalizace a pouºil ji p°i
°e²ení zadaného problému.

CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

S ohledem na náro£nost práce (osvojení si teorie topologické optimalizace, návrh metodiky °e-
²ení, posouzení vlivu parametr· optimalizace na kvalitu získané geometrie) a aktivitu studenta
hodnotím p°edloºenou záv¥re£nou práci klasi�ka£ním stupn¥m
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