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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Integrovaný elektropohon s kompozitovými prvky 
Jméno autora: Bc. Václav Vrzal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Viktor Kulíšek 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání odpovídá požadavkům na diplomovou práci.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Autor práce splnil stanovené zadání – návrh planetového soukolí do systému integrovaného elektropohonu malého 
plavidla s maximálním využitím kompozitních prvků i podrobněji formulované cíle práce z kapitoly 1.1. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zvolený postup řešení – rešerše, tvorba konceptu, dimenzování jednotlivých částí a pevnostní kontroly, dokončení je 
adekvátní požadavkům na úspěšné řešení úlohy. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Autor provedl návrh konstrukce, která mimo klasické izotropní materiály byla tvořena i vláknovými kompozity, u kterých je 
nutno použít složitější postupy pro návrh a pevnostní kontrolu, což samo o sobě zvyšuje nároky na odbornost řešitele. 
Slabiny práce jsou zejména následující: 

- Rešeršní část je zaměřena na vlastnosti planetových převodovek a kompozitní materiály, u kterých jsou popsány 
základní mechanické vlastnosti, výrobní technologie a základní prostředky pro výpočty. Problém rešeršní části je 
ve skutečnosti, že po provedené rešerši nebylo popsáno jakékoliv shrnutí rešerše, které by zdůvodňovalo vybrání 
konkrétních kompozitních materiálů a výrobních technologií pro řešení dané problematiky, případně použitý 
výpočtový aparát pro dimenzování kompozitních částí. 

- Výpočtová část obsahuje dimenzování a pevnostní kontrolu izotropních částí (ozubení, ložiska, pera, apod.) a 
návrh a pevnostní kontrolu kompozitních hřídelí. Zatímco u izotropních materiálů je postup řešení dobře 
ověřitelný, u kompozitních materiálů je popis řešení velmi stručný, viz například popis modelu MKP pro pevnostní 
kontrolu hřídele, viz strana 41 až 45. Zde nejsou jasné okrajové podmínky a zatížení modelu, dále není popsán 
výpočtový model z hlediska typu prvků, modelování kompozitu a výběr pevnostního kritéria. 

- U samotných vláknových kompozitů je nutno za chybu označit uvedené mechanické vlastnosti, v rešerši – 
průměrná hustota uhlíkových vláken 1750kg/m3, viz str. 10, v řešení práce hustota vlákna XN-80 1768 kg/m3 na 
str. 39. Autor pravděpodobně zaměnil pojem měrná hmotnost s měrnou lineární hmotností (tex), kdy měrná 
hmotnost vlákna XN80 je 2190 kg/m3, zatímco lineární hmotnost je 1780kg/m. V případě analýzy dynamických 
vlastností návrhu by tyto záměny způsobily chyby v řešení. 

- Obecně by u kompozitního řešení prospělo definovat použité pojmy, viz například obtížně identifikovatelné pojmy 
ohybová a torzní tuhost v jednotce N/mm2, str. 41 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
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Práce je psaná spisovnou češtinou. Rozsah práce je 58 stran vlastního texu, který je členěn do 5 kapitol. V kapitole 1 je 
úvod práce a stanovení cílů, kapitoly 2 a 3 obsahují rešeršní část práce a kapitola 4 je věnována vlastnímu řešení. 
V kapitole 5 je shrnutí práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Vybrané zdroje odpovídají řešenému tématu práce a jejich počet je dostatečný požadavkům na diplomovou práci. Zdroje 
převzatých obrázků jsou označeny. U kapitoly 3.5 Klasická laminační teorie by pomohlo důkladnější označení zdrojového 
textu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Práce obsahuje popis navrhování a pevnostních kontrol sestavy planetové převodovky s kompozitními hřídelemi a postup 
je proveden tak, aby navržená sestava byla funkční. Nicméně trochu zde chybí analýza přínosu řešení převodovky 
s kompozitními prvky, která mohou být finančně náročnější než klasické duralové nebo ocelové hřídele. I z hlediska 
budoucí praxe by pomohlo při tvorbě jak základních konceptů nebo finální konstrukce uvést například odhadovanou 
hmotností úsporu nebo změnu tuhosti, vlastních frekvencí apod. dané aplikací kompozitního řešení, případně jinak 
zdůvodnit proč má být dané řešení z dražších kompozitních materiálů místo klasických izotropních struktur. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce pokrývá oblast konstrukčního návrhu řešení planetové převodovky s kompozitními prvky, což je řešení 
s perspektivním uplatněním v mnoha segmentech dopravního průmyslu, kdy řešení může nabídnout žádanou 
úsporu hmotnosti. Důraz při tvorbě práce byl kladen na správné navržení jednotlivých prvků, aby sestava měla 
požadovanou pevnost.  
Snížené stupně hodnocení jsou zvoleny zejména z důvodu chybějícího zdůvodnění pro volbu kompozitního řešení 
a jeho přínosu. Dále k sníženému hodnocení přispělo nejasně popsaných výpočtových modelů kompozitních 
prvků, které činí postup obtížně kontrolovatelný. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky oponenta 
1) Jaký je přínos aplikace kompozitních hřídelí do sestavy elektropohonu? Lze nějak porovnat daný přínos vůči 
hřídelím z kovu? Například v úspoře hmotnosti, vlastních frekvencí nebo tuhosti? 

2) Co představují hodnoty ohybové tuhosti 3240 N/mm2 a torzní tuhosti 7130 N/mm2? Jak lze tyto parametry 
porovnat s řešením hřídele stejných průřezů z duralu nebo oceli? 

3) Z jakého důvodu byla část prvků pevnostně kontrolována v programu ANSYS (kompozitní hřídele) a část prvků 
byla kontrolována v programu ABAQUS (unašeč)? 
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