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1. Problematika práce
Diplomová práce řeší aktuální problematiku tepelné ochrany robotu a navrhuje postup řešení a návrh
takové ochrany, opírající se jak o informační zdroje, tak o nespecifikovaná ústní sdělení jednotlivých
kolegů, která si student ve své práci nijak neověřil. Jelikož téma je velmi složité a obšírné, zaměřil se
student na jeden typ tepelné ochrany, kterou v práci popisuje. Způsob výpočtu sdílení tepla spolu s
dosaženými experimentálními hodnotami není z mého pohledu dostatečně relevantní, ne ve smyslu
určitého zjednodušení problému, ale ve smyslu metodiky výpočtu. V této části jsou jisté zásadní
nedostatky, které jsou komentovány v posudku níže. Pokud však cílem práce je návrh tepelné
ochrany mobilního robotu, mohla být výpočtová část práce zpracována rozhodně pečlivěji. Kapitola
7, pak ukazuje, že možnosti komplexního přístupu k této problematice jako celku lze využít při
použití moderních simulačních softwarů, nicméně za výborné znalosti teorie sdílení tepla a
příbuzných oborů.

2. Dosažené výsledky
Práce se zabývá tepelnou ochranou mobilního robota ARES, zvláště je-li vystaven sálavému teplu při
požáru. Kromě ukázky robotů, jsou zde popsány i jednotlivé komponenty samotného robotu ARES.
Druhá část, experimentální, je stěžejní pro svůj návrh tepelné izolace spolu s výpočtem sdílení tepla
jak uvnitř robotu, tak sdílení tepla v interakci s okolím a rovněž popisuje návrh použití ochranných
tepelných a řídicích prvků. V závěru práce je nastíněno praktické použití navržené tepelné ochrany
spolu s odhadem možné ceny.

3. Původnost práce
Diplomová práce je původním dílem studenta, opírá se o pomoc jednotlivých kolegů, kteří, jak
student předpokládá, mají v dané problematice dlouhodobější zkušenosti. To však nevylučuje
původnost práce studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována velmi pečlivě, grafická stránka práce je na velmi vysoké úrovni. Obrázky však
nejsou citovány a komentovány v textu samotné diplomové práce. Taktéž tabulky. Použité rovnice
nejsou číslovány. Citace použitých zdrojů (literatura) jsou dle normy.

5. Dotazy na studenta
K předložené práci mám několik zásadních dotazů, které by student v rámci obhajoby měl vysvětlit.
Další dotazy jsou pouze formálního charakteru a nesnižují úroveň předkládané práce.
Str. 10 – pokud je v obrázku q jako hustota tepelného toku, měla by takto být i rovnice. Použití Q –
tepla by se mohlo jevit jako zavádějící. Tato rovnice však platí pouze pro stacionární stav a není
jasné, zda-li je to první, nebo druhý Fourierův zákon.
Str. 23 – je opravdu CO2 ekologické?
Str. 24 – Izolační látka Aerogel obsahuje 99,98 % vzduchu a součinitel tepelné vodivosti v rozmezí
0,015 až 0,02 W/mK. Porovnejte se závislostí součinitele tepelné vodivosti vzduchu v závislosti na
teplotě.
Str. 26 – Izolační sklo, které dobře odráží sálavé teplo, je především záležitostí vlnové délky. Různá
skla odráží, resp. propouští určitou část elektromagnetického spektra. Je tedy vhodné srovnat rozmezí
vlnových délek tepelného záření a rozmezí vlnových délek použitého skla. Srovnávání dle emisivit je
zavádějící. Víte, v jaké části spektra se nachází tzv. tepelné záření? Rovněž pojem „Klasické sklo“ je
zavádějící. – jaké záření propouští, pohlcuje a odráží?
Str. 27 - Jak lze vypočítat teplo z termovizní kamery, které objekt sdílí s okolím?
Str. 28 – Teplotní vodivost není tepelná vodivost.
Str. 30 – Kapitola 10 se zabývá seznamem komponent, ale např. oplechování robota, nebo kola pásu
nejsou uvedeny. Nebudou tedy podléhat tepelnému zatížení jako ostatní komponenty?



Str. 35 – Jaký „kontaktní teploměr“ byl použit? Byl kalibrován?
Str. 37 - V obr. 29 až 32 je uvedena hodnota 9,9 m jako vzdálenost objektu. Jak vysvětlíte, že na obr.
30 je „Detail“ při stejné vzdálenosti objektu? Proč byla vybrána hodnota vzdálenosti objektu 9,9 m,
když na všech obrázcích není tato vzdálenost dodržena? Proč se liší hodnoty emisivity v obr. 29 a 30
a v obr. 31 a 32?  Jaké hodnoty teplot z těchto měření tedy byly použity do výpočtu?
Str. 43 – v předchozích kapitolách byla emisivita dána hodnotami  - 0,92 a 0,52. Z jakého důvodu
byla změněna na 0,81?
Str. 43 – Z jakého důvodu byla hodnota součinitele přestupu tepla stanovena na 20 W/m2K? Byla
tato hodnota nějak ověřena? Proč třeba ne 100 W/m2K, nebo jiná hodnota?
Str. 43 – Z jakého důvodu byla použita hodnota stěny 57,2 °C, když ve Shrnutí kapitoly 10.3 se uvádí
teplota 78, 9 °C?
Str. 43 – Při výpočtu tepla konvekce a sálání je součtem dáno celkové teplo od obou motorů. Je jasné,
že obě složky sdílení tepla nelze takto od sebe oddělit. Jsou zastoupeny určitým poměrem. Vzhledem
k nízké teplotě v tomto typu sdílení tepla převládá konvekce na úkor záření. Pouhý součet těchto čísel
je nerelevantní. Stejná připomínka pak pro převodovku a měnič.
Str. 43 – stejná situace u převodovky ATAS. Proč byla zvolena emisivita 0,81? Proč teplota 78,3 °C,
když je určeno 78,9 °C a proč zvolen součinitel přestupu tepla 10 W/m2K?
Str. 44 - stejná situace u měniče i-Drive. Proč byla zvolena emisivita 0,07? Proč zvolen součinitel
přestupu tepla 5 W/m2K – tato hodnota se pak objevuje ve výrazu na str. 51.
Str. 48 – výpočet indexu směrovosti se opírá o ústní sdělení. Uměl byste určit index směrovosti
sofistikovanějším způsobem? Vzhledem ke skutečnosti, že plocha S1 není rovinná plocha (obr. 36),
ale plocha plamene a plocha S2 rovněž není rovinná plocha, ale čelní strana robotu.
Str. 56 a Příloha F – při výpočtu hmotnostního průtoku CO2 z tlakové láhve do okolí je nutné počítat
dle vzorců pro výtok plynu z trysek a dýz. Což je v diplomové práci opomenuto.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splňuje Zásady pro vypracování, využívá množství informačních zdrojů, které jsou
čerpány převážně z internetu a další běžně používané materiály. Práci doporučuji k obhajobě a v
rámci ní by měl student zodpovědět výše uvedené zásadní dotazy.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 30.05.2011 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.


