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1. Problematika práce
Návrh soukolí převodovek je složitá činnost. Je velmi závislý na znalosti zatěžování převodovky ve
skutečném provozu. Toto můžeme velmi přibližně odhadnout stanovením spekter zatížení
převodovky. Ověření životnosti převodovky je potom možné udělat na zkušebním okruhu.
Ekonomické je zkoušení na uzavřených zkušebních okruzích, kde se hradí jenom ztrátové výkony.
Návrh okruhu je celkem složitá činnost, protože musí zohlednit všechny požadavky na zkoušení.
Kvalitní konstrukční řešení má proto veliký význam. Zadání diplomové práce odpovídá svou
náročností z odborného i časového hlediska diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu byly stanoveny cíle diplomové práce, popsány koncepce pohonu vozu TATRA Phoenix 6x6
a možnosti zkoušení převodovek na zkušebních okruzích. Byl popsán stávající uzavřený okruh a
uvedeny důvody jeho rekonstrukce. Byla navržena a zkontrolována pomocná planetová převodovka.
Na závěr byl zkontrolován výkon elektromotoru nového uzavřeného zkušebního okruhu. Diplomová
práce může sloužit jako podklad pro vypracování konečné technické dokumentace nového
uzavřeného zkušebního okruhu.

3. Původnost práce
Forma zpracování odpovídá diplomové práci a je na patřičné úrovni. Práci lze pokládat za vlastní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována až na připomínky uvedené níže formálně správně podle současných norem. Na dostatečné
úrovni je také grafická úprava práce.
V práci nejsou dostatečně popsány jednotlivé prvky původního a navrhovaného uzavřeného
zkušebního okruhu. Z popisu není zřejmé, která převodovka je zkoušena. Chybí rozbor základních
vstupních veličin (otáčky, krouticí moment, výkon), které vstupují do jednotlivých prvků okruhu.
Není provedena analýza toku výkonů, což je základní předpoklad pro stanovení výkonu
elektromotoru. Výkresy sestav jsou nakresleny bez většiny os. Šrafování je v nevyhovující rozteči.
Specifikace jakosti šroubů je nedostatečná. Některé odkazy na pozice jsou nepřehledné.

5. Dotazy na studenta
1. Která převodovka je ve zkušebním okruhu zkušební a která je technologická?
2. Na straně 42 ve vzorci 9.7 je uvedena kontrola výkonu motoru. Z čeho je nutno vycházet při
návrhu výkonu elektromotoru v uzavřených zkušebních okruzích?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil rozhodující body zadání práce a projevil
dostatečné znalosti této problematiky.
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