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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Pokročilá dynamická numerická studie chování podvozku osobního 
automobilu 

Jméno autora: Bc. Markéta Blechová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav soudního znalectví v dopravě (16122) 
Oponent práce: Doc. Ing. Michal Micka, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžaduje obecné znalosti konstrukčních řešení podvozku osobních automobilů a působení sil a momentů v jeho 
hlavních konstrukčních částech. Hlavní část zadání ukládá diplomantce upravit a optimalizovat geometrický model 
podvozku z vlastní bakalářské práce a vytvořit model z konečných prvků pro řešení dynamické úlohy v řešiči LS DYNA. 
Vytvořený model se použije k vytvoření katalogu konečno prvkových modelů jednotlivých částí sestavy, nadefinují se 
okrajové podmínky pro simulaci průjezdu automobilu obloukem a provedou se srovnávací výpočty chování podvozku při 
změně okrajových podmínek průjezdu obloukem. Zadání ukládá zhodnotit funkčnost modelu, vyhodnotit výsledky výpočtů 
a provést rozbor výpočtové studie. Náročnost spočívá v tom, že tato úloha vyžaduje pokročilé znalosti z numerického 
modelování, z tvorby geometrického modelu a z práce s výpočtovým programem LS DYNA. Úloha vyžaduje také 
inženýrskou schopnost zjednodušit výpočtový model, aby se zmenšily hardwarové i softwarové nároky na výpočet podle 
možností výpočtáře (např. omezení licence programu či počítačové vybavení). Přitom nesmí model ztratit vypovídací 
schopnost a musí odpovídat skutečné úloze.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny body zadání byly splněny. V obecné části jsou popsány části podvozku automobilu, historie vývoje podvozku a 
řízení, parametry řízení a geometrie kol, vliv rychlosti, stavu vozovky a pneumatiky na adhezi a základní vztahy z dynamiky 
jízdy podvozku. Tato část je rozšířena o základní údaje o vozidle Jaguar XJS V12, jehož podvozek je dále podrobně 
modelován. V dalších hlavních částech práce je podrobně popsán postup autorky při tvorbě  geometrického a následně 
konečno prvkového modelu s názornými obrázky. Výsledky srovnávacích výpočtů z jízdy přímé i v oblouku jsou graficky 
zpracovány v tabulkách a grafech a vyhodnoceny. V přílohách jsou další grafické výstupy, katalog sestav, fotodokumentace 
a doplňující údaje k výpočtu v LS DYNA. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Hlavní částí diplomové práce je numerická simulace chování podvozku automobilu Jaguar XJS V12, tedy tvorba 
geometrického a konečno prvkového modelu, výpočet a vyhodnocení. Protože se jedná o průjezd vozidla v krátkém 
časovém úseku v přímé jízdě či oblouku, tedy o rychlý dynamický děj, je volba numerické simulace v programu LS DYNA 
správná. Autorka sice vycházela ze své bakalářské práce, ale model byl podstatně rozšířen. V bakalářské práci byly součásti 
sestavy podvozku modelovány plošnými skořepinovými elementy, nyní byly všechny podstatné části modelovány 
prostorovými elementy, které přispívají k výstižnější podobě modelu i ke zpřesnění výsledků analýzy. Byly definovány 
velikosti elementů, materiálové vlastnosti, vlastnosti pružin a pneumatik. Funkčnost jednotlivých částí podvozku v modelu 
byla ověřena jejich samostatnými výpočty. Spojení jednotlivých částí klouby a čepy byla simulována vazbami definovanými 
v programu tak, aby splňovaly okrajové podmínky. Z důvodu omezení rozsahu výpočtu a tím i výpočtového času byl model 
omezen na podstatné části podvozku, vliv tíhy karoserie, motoru a další částí nástavby byly zadány parametry v těžišti 
vozidla. Okrajové podmínky pro výpočet modelu odpovídaly reálným požadavkům – vliv gravitačního zrychlení, pohon 



 

2/3 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

vozidla koly pro požadovanou rychlost, adheze či posun jezdce řízení. Výpočty byly vyhodnoceny graficky či v tabulkách. 
Byly tak zjištěny posuny a silová zatížení jednotlivých částí podvozku, parametry postavení kol a poloha těžiště vozidla. 
Z těchto výstupů byly formulovány závěry výpočtových studií. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na velmi vysoké odborné úrovni. Diplomantka prokázala znalost problematiky numerické simulace metodou 
konečných prvků při rychlých dynamických dějích. Zvládla náročnou práci s programem LS DYNA, s modelářským 
programem ANSYS SpaceClaim Direct Modeler a Catia. O přehledu a orientaci v problematice vypovídá seznam literatury a 
odkazů použitých v práci. Modely vytvářela i podle skutečných součástí podvozku. Práce vypovídá o zájmu studentky a o 
znalostech nad rámec běžného studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni. Práce má předepsanou skladbu. Kapitoly mají logické řazení, jsou psány 
srozumitelně a jsou bohatě doplňovány obrázky, tabulkami a odkazy na citace a literaturu. Po formální stránce nemám 
připomínek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Přehled lieratury ukazuje na orientaci v problematice a využívání zdrojů a zkušeností jiných autorů k vlastní práci. V práci 
se na tyto zdroje odkazuje. Při tvorbě modelu publikuje vlastní postupy a výsledky. Při vyhodnocení výsledků výpočtové 
studie vychází z vlastních výsledků a vyjadřuje vlastní názor. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Předložená diplomová práce ukazuje na význam numerických simulací pro pochopení chování konstrukcí vozidel při 
různých provozních situacích. Jsou to výstupy sice teoretické, ale často jediné, protože výsledky experimentů jsou buď 
nedostupné, nebo neprovedené či neproveditelné pro vysoké náklady. Vytvořený model je parametrický, takže změnou 
některých parametrů může být vyhodnoceno chování podvozku pro jiný typ zatížení -  adheze, rychlosti, geometrie kol 
apod. Může tak pomoci vysvětlit chování vozidla v různých i krizových situacích. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Diplomová práce mě zaujala tématem, zpracováním i rozsahem vynaložené práce. Představa, že vše za nás udělá 
počítač, je lichá. V numerických simulacích pořád hraje velikou roli řešitel, jeho znalosti i zkušenosti, invence, 
inženýrský přístup i nasazení a trpělivost. To vše je v práci poznat. 
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Otázky na studentku: 

1) Mohou být výsledky takovéto dynamické studie, např. síly na jednotlivé prvky soustavy, použity na 
pevnostní posouzení jednotlivých částí podvozku? Jakým postupem? 

2) Jak by ovlivnila výpočtový model možnost jízdy po nerovném (zvlněném) povrchu?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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