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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vícestupňová převodovka pro elektrický osobní automobil  
Jméno autora: Maroš Kováč 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Jan Pavlík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Téma návrhu vícestupňové převodovky pro eklektický automobil je atraktivní a nabádá k řešení tohoto problému. 
Konstrukční návrh hlavních komponentů převodovky je téma přiměřeně náročné pro studenta magisterského programu. 

 

Splnění zadání 
 

splněno 

Dosažené výsledky odpovídají zadání diplomové práce. Student dodržel veškeré požadavky obsažené v zadání. Rešeršní 
část obsahuje výběr používaných řešení konceptů elektrických pohonů včetně metodiky hodnocení jízdního cyklu. Poté 
následuje praktická část, která se věnuje rozboru a nadefinováním okrajových podmínek. Ty jsou dále prakticky využity 
k navržení tří možných variant řešení. Vzájemným porovnáním výhod a nevhod je vybrána nejlepší konfigurace, která je 
dále po mechanické stránce rozpracována. Základní výpočty ozubení jsou doplněny o kontrolní výpočty hřídelů a ložisek 
nejen z hlediska analytického, ale i softwarového. Na závěr jsou dílčí postupy shrnuty. Součástí práce je výrobní výkres 
hřídele a schematický řez sestavy převodovky. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Student zvolil správný postup řešení, avšak ne ve všech případech se řešené úlohy podařilo dotáhnout do korektní podoby. 
Za správné nepovažuji dimenzovat životnost nejdůležitějších komponentů převodovky podle metody WLTC. Testovací 
cyklus by měl být postaven mnohem robustněji, aby byla zaručena větší pravděpodobnost dodržení požadované životnosti 
převodovky, pouhé doplnění blíže nespecifikovaného zatížení na maximální moment je v tomto případě nedostačující. 
Z tohoto důvodu by bylo vhodné nespoléhat se pouze na softwarové ověření dimenzovaných komponentů, ale mělo by 
dojít i k základnímu analytickému ověření, zejména při návrhu kritických komponentů jako jsou ložiska.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
 
Práci lze označit za průměrnou, a to zejména z hlediska řady pochybení. Drobná pochybení jsou již v rešeršní části, kdy jsou 
uváděná nepřesná tvrzení (např. na str. 16, kdy místo 60 km/h má být správně 60 mph). Ty hlavní se však nacházejí 
v oblasti návrhu ozubení a návrhu ložisek. Co se týče návrhu ozubení, tak zohledňuje pouze jednotkové posunutí na 
kolech. Tato skutečnost má důsledek vzniku vysoké hodnoty měrného skluzu na pastorku prvního stupně a nebezpečně 
vysokou hodnotu měrného skluzu na pastorku stálého záběru. Těchto pochybení by bylo vhodné se do budoucna 
vyvarovat pomocí použití korekce na vyrovnání měrných skluzů. Ty totiž mají velký vliv na nadměrné opotřebování zubů 
v patní oblasti. Jako další ne zcela vydařenou část bych označil pevnostní kontroly hřídelů, zejména podkapitolu využívající 
ke kontrole speciální software. Zvolený přístup zde zcela opomíjí definovaní okrajových podmínek včetně materiálového 
modelu. Výsledné zobrazení výsledků je nepřehledné. Za kritickou část považuji již výše zmíněné dimenzování ložisek, 
zejména těch u diferenciálu, kdy veškerou axiální sílu, která vzniká od značného sklonu zubů, zachycuje pouze jedno 
kuličkové ložisko. Zvolený softwarový výpočet zde opět není podrobněji definován, takže jde jen s obtížemi blíže 
komentovat korektnost výsledů. Poslední výpočty v této práci se věnují výpočtu evolventnímu drážkování, student zde 
uvádí, že zatížení nese 60 % drážek, ovšem všechny vzorce počítají jen s 50 % nosných drážek. Výrobní výkres hřídele 
obsahuje jen minimum pochybení.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 
Strukturu diplomové práce lze v některých případech přirovnat k technické zprávě, avšak přestože je práce logicky 
uspořádaná, tak její naformátování není vhodně zvoleno, zejména z hlediska přehlednosti a snadnému orientování. V práci 
chybí seznam požitých zkratek a symbolů. Co se týče formálních pochybení, tak text doprovází občasné překlepy, 
v některých případech jsou nevhodně voleny odborné výrazy. Rovněž psaní číslic v textu by si zasloužilo jednotný formát. 
Obrázky a grafy jsou přehledně číslovány, občas u grafů chybí popis os. Rozsah práce je odpovídající. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Student se v práci průběžně odkazuje na 27 odborných zdrojů, ve většině případů se jedná o on-line zdroje, odborná 
literatura byla využitá jen zřídka. Z tohoto hlediska mohl být výběr odborné literatury pečlivější. V textu jsou zmíněny 
všechny citované zdroje. Vlastní práce je psána svými slovy, převzaté texty jsou řádně odlišeny.  

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Konstatuji, že cíle definované pro předloženou diplomovou práci byly sice splněny, avšak jádro práce obsahuje 
řadu nepřesností a pochybení, kterých by se student magisterského studia již neměl dopouštět. Předpokládám, že 
převodovka bude provozuschopná, avšak s mnohem kratší životností. Práce splňuje formální požadavky kladené 
na diplomovou práci. I přes veškeré výtky práci doporučuji k obhajobě. 
 
Dotazy: 

1. Jakým způsobem jste určil exponenty Wöhlerovy křivky pro výpočet životnosti ložiska a ozubení? 
2. Zabýval jste se v práci problematikou hlučnosti navržených ozubených převodů? 
3. Jaké jiné konstrukční řešení ložisek byste použil u diferenciálu, v případě, že by se mělo jednat o 

robustnější konstrukci a proč? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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