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l!. HoDNocENí JEDNoTLIVýCH KRITÉRí

Zadání náročnější

Zadáním práce bylo provést měřenímotoru, používaného ve studentské formuli, na zkušebně včetně indikací tlaku.

Naměřená data použít pro kalibraci modelu motoru včetně vyhodnocení hořenítřítlakovou analýzou, Zkalibrovaný model

motoru dále použít pro základní optimalizaci geometrie motoru. Zadání je vcelku komplexní a vyžaduje i konstrukČní

zručnost při úpravě motoru umožňující instalaci čidel pro indikaci tlaků.

Splnění zadání splněno
posud'te, zda předtoženó závěrečná práce splňuje zadóní. V komentáři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. NebyloJi zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
zadání bvlo bez vÝhrad

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posudte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a

Student prokázal při řešeníproblémů spojených s vypracováním diplomové práce inženýrský přístup a schopnost

samostatné práce v zadané problematice. Oceňuji zejména samostatnost při provedení měření na brzdovém stanoviŠti.

Nad rámec diplomové práce se student účastnil částívozu Formule student a ieiich integraci do celku.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře

Předložená diplomová práce je po formálnístránce v pořádku. Práce je logicky členěna do číslovaných kapitol

s přehledným uspořádáním textu a názornými grafickými doplňky. Výtku mám pouze k horšíčitelnosti grafŮ, kde pouŽité

barvv poměrně splývají a pomohlo by například rozlišenítypem čáry.

Odborná úroveň A-výborně
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladŮ a
dat získaných z praxe.

V prvníčásti práce se student zabýval měřením, kdy bylo nutné upravit motor pro osazení potřebnými senzory.
Vypracování měřeníbylo ovlivněno následnou poruchou na brzdovém stanovišti, což se projevilo v menším poČtu

naměřených pracovních režimů, což ale nijak neovlivnilo kvalitu vytvořeného výpočetního modelu. Následně student
provedl kalibraci modelu hoření pomocí třítlakové analýzy. Student se zvlášť zabýval vlivem podrobných nastavení modelu

na kvalitu uýsledků analýzy. Dále student s využitím výsledných parametrů zpřesnil model kompletního modelu motoru.

Tlakovou ztrátu používaného restriktoru v sánístudent přeměřil na zkušebním stanovišti a implementoval do výpoČetního

modelu. V závěru student demonstroval použití modelu při optimalizaci geometrického uspořádání sacího a výfukového

traktu pro naladění vněiší uikonové křivkv.
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Výběrzdrojů, korektnostcitací A-výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávání a využívóní studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posudte, 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

2 citačn im i zvyk!ost.mi.a...no_rm a m i.

Student k prohloubeníznaiostídané problematiky vyhledal a využil studijní materiály, na které přehledně odkazuje v
souladu s citačními zvyklostmi.

!ll. cEtKoVÉ HoDNocENín ruÁvnn KLAS!FlKAcE

Shrňte aspekty zóvěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - v,ýborně.

Datum: 27.1,,2020 Podpis: .j-ť.ri

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

Práce spojuje konstrukční úpravy motoru pro osazenísenzory, vypracovánía analýzu výsledků měření. Student vytvořil
kalibrovaný výpočetní model motoru Yamaha YZF R6 používaného ve Formuli Student, který bude moci být dále pouŽÍván

v navazujících projektech mapující možnosti úprav pohonné jednotky. Práce je velmi rozsáhlá a je v ní uvedena velké

množství poznatků uži studentv pokračuiící na tématu v tÝmu studentské formule.

2l2


