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1. Dosažené výsledky
Diplomant navrhl konstrukční řešení kola pro mobilní robot. V práci popsal aktuální stav řešené
problematiky na podobných systémech, popsal podmínky soutěž, které bude navržené řešení plnit, a
popsal aktuální stav řešení na roveru K3P4 s jeho nedostatky. Ze zadaných parametru v
požadavkovém listu vypočítal diplomant dynamické parametry, potřebné k návrhu variant
konstrukce. V vypracovaných variant zvlášť vyhodnotil optimální variantu kola a svislé rotace.
Vybranou kombinaci dále rozpracoval, podložil pevnostními analýzami, popsal vybrané hardwarové
komponenty a navrhl jejich zapojení.

2. Problematika práce
Práce se zabývá návrhem kola pro soutěž, která simuluje misi na Mars. Pojízdné kolové podvozky se
používají v extrémních podmínkách jak na Zemi tak i jiných vesmírných tělesech. S rozvojem
autonomních systémů a zlevňováním přístupu do vesmíru můžeme očekávat i rozšíření pojízdných
robotů v praxi. Téma práce tedy považuji za aktuální.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokázal samostatnost a zodpovědnost při řešení své práce. Konzultací využíval
pravidelně. Při nejistotě s výpočtem potřebného krouticího momentu pro zatočení kola postupoval
prakticky a potřebný moment ověřil experimentálně. Podobně postupoval při ověření navržené
pneumatiky, jejíž chování bylo obtížné stanovit z analýz. Na 3D tiskárně vyrobil testovací vzorky,
které potom zatěžoval.

4. Formální náležitosti práce
Předložená práce je po formální stránce na velice dobré úrovni. Má logickou strukturu, jednotlivé
kapitoly na sebe navazují a mají odpovídající rozsah.
Práce je doplněna o přílohy s pevnostními analýzami, v hlavní textu práce se na tyto přílohy nijak
neodkazuje. Jsou však dobře zpracované a srozumitelné.

5. Dotazy na studenta
1. Šel by místo modulu ESCON 36/3 EC použít nějaká jiná řídicí deska?

2. Kontroloval jste zda vydrží tištěná příruba motoru svislé rotace (Obr. 41)? Popřípadě jaké úpravy
byste provedl v případě, že by pevnostně nevyhovovala?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě.
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