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1. Problematika práce
Diplomant řešil obtížnou problematiku simulace pohybu vícekolového podvozku v terénu s
uvažováním kontaktu těles kol. Cílem této práce bylo porovnání výsledků získaných ručním
výpočtem a výsledků získaných simulacemi v prostředí CAD systému Pro/Engineer a MSC Adams.
jedná se o teoreticky náročné téma.

2. Dosažené výsledky
Diplomant představil v práci řešení uvedené problematiky ručním výpočtem v prostředí
matematického SW Mathcad a porovnal získané výsledky s výsledky simulací v komerčních SW
systémech Pro/Engineer a MSC Adams. Je nutno uvést, že matematický model podvozku je
zjednodušený a neuvažuje s valivým odporem pneumatik, což považuji za nedostatek práce.

3. Původnost práce
Práce staví na známých pohybových rovnicích z oblasti kinematiky a dynamiky těles a z oblasti
řešení kontaktních úloh. Na tomto základě vznikl původní výpočet pro simulaci pohybu
šestikolového podvozku robotu, který je ověřován simulacemi v komerčních simulačních
prostředcích.

4. Formální náležitosti práce
Práce je na dobré grafické i jazykové úrovni, bez zásadních připomínek. Problémem práce je
nesplnění bodu 3 zadání diplomové práce - experimentální ověření simulačních výsledků. Nutno je
ovšem uvést, že nesplnění tohoto bodu bylo zaviněno objektivními problémy se stávajícím
šestikolovým podvozkem na Katedře robototechniky a diplomant tuto experimentální část práce
nemohl provést. Proto navrhuji nesnižovat hodnocení jinak kvalitní teoretické práce z důvodů
neprovedení příslušného experimentu, přesto, že toto experimentální ověření výsledků by bylo
zajímavé.

5. Dotazy na studenta
1. Proč jste se zadáním minimálních hmotnostních parametrů vyhnul vlivu dynamiky kola na celkové
chování podvozku?
2. Velikost penetrace kontaktu v MSC Adams je nastavena na nulu, nedochází tedy ke vzniku ramene
valivého odporu, valivý odpor jste neuvažoval ani při výpočtu v Mathcadu, proč?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnosti řešení samostatných inženýrských úloh, práci doporučuji k obhajobě.
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