
Posudek vedoucího bakalářské práce Valeryho Martyuka Laděný sací 
systém pro existující karburátorový motor (Tuned intake system for a 
real carburettor engine), ČVUT – FS 2019 
 

 

V rámci své bakalářské práce se uchazeč zaměřil na simulační aerodynamickou optimalizaci 

existujícího staršího karburátorového motoru, upraveného pro amatérský závodní sport. 

Práce vychází z oblasti jeho zájmu. Její zpracování vyžadovalo nastudovat základy 

konstrukce a teorie spalovacích motorů i základy simulace v 1-D programu GT Power 

(Gamma Technologies). Svým zaměřením tedy práce překračuje běžné požadavky na 

bakalářskou práci, což beru při jejím hodnocení v úvahu spolu s faktem, že čeština není 

uchazečův rodný jazyk. 

 

Simulovaný motor pochází z automobilu LADA 2105. Jedná se o řadový čtyřválcový motor o 

objemu 1568 cm3, s OHC rozvodovým mechanismem a dvěma dvojitými karburátory Webber 

DCOE 45.  

 

Uchazeč provedl literární rešerši a nastudoval samostatně možné způsoby ladění sacího 

systému. Model karburátoru nemohl podrobně zpracovat, neboť by představoval náročnou 

simulační úlohu mimo rámec bakalářské práce. V rámci teoretické přípravy na simulační 

výpočty zopakoval v úvodní části i základní vztahy z dynamiky plynů. Správně rekapituloval 

hlavní způsoby ladění sacích systémů. Vlastní měření s výjimkou geometrie vaček nemohl 

v rámci bakalářské práce provádět. 

  

Práce splnila zadání. K jejím faktickým nedostatkům patří příliš stručný popis zkoušených 

variant bez schémat s popisem geometrických parametrů. Pro úplnou optimalizaci by byl 

zapotřebí systematičtější postup změn parametrů, na nějž však nezbyl čas. S ohledem na 

znalosti z bakalářského studia nebylo možno požadovat hlubší analýzu zjištěných jevů. 

K drobnějším chybám patří špatné hodnocení vlivu tření v potrubí (ve skutečnosti jde o ztrátu 

kinetické energie na vstupním otvoru). 

 

Na základě simulace rozhodl se pro krátká potrubí s vyrovnávací nádobou před vstupem do 

kanálů hlav v kombinaci s rozděleným výfukovým potrubím. Pro výslednou konstrukci 

motoru vybral nejslibnější variantu a přepočetl pro ni vnější rychlostní charakteristiku.  

 

Bakalářská práce je dobře strukturována. Po jazykové stránce je poznamenána spěchem a 

zmíněným handicapem autora z hlediska rodného jazyka. Pro případnou diplomovou práci lze 

doporučit raději zpracování v angličtině.  

 

S ohledem na jeho přístup, obtížnost zadaného tématu práce pro studenta bakalářského studia 

i výsledky řešení navrhuji hodnocení 

 

 

uspokojivě (D) 

          
26. srpna 2019       Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.  


