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Představení školitele

 Vývoj výpočtových a experimentálních přístupů pro popis vibrací a souvisejícího hluku 

pohonných jednotek a tribologie tepelně a mechanicky zatížených dílů. 

 Tribologie hydrodynamických kluzných ložisek

 Vibrace a hluk pohonných jednotek

 Dynamika rotorů turbodmychadel

 Dynamika a tribologie tepelně a mechanicky zatížených dílů spalovacích motorů

 Problematika spotřeby, dynamiky a tribologie pístních kroužků.

 Garant a vyučující předmětů

 Počítačové simulace v automobilovém průmyslu II. 

 Vibrace a hluk vozidel

 Spolupráce s průmyslem 

 HONEYWELL, BUZULUK, IG Watteeuw, FEV GmbH, ŠKODA AUTO, Continental, Visteon, Motorpal, ZETOR 

TRACTORS, TATRA TRUCKS, Sigma Lutín, PBS Turbo a další.

 Výsledky výzkumných činnosti 

 49 článků v časopisech 

 96 příspěvků na konferencích

 42 aplikovaných výstupů



VaV spolupráce s průmyslem 



Podmínky doktorského studia

 Součástí doktorského studia

 Zapojení do činností výzkumného týmu

 Práce na projektech pro partnery z průmyslu 

 Dlouhodobá stáž na světově významném výzkumném pracovišti 

 Pravidelné nadstandartní stipendium odpovídající pracovnímu výkonu 

 Plný/částečný pracovní úvazek na výzkumném projektu v souvislosti se studiem

 Účast na mezinárodních konferencích v oboru

 Požadavky na studenta

 Schopnost samostatně vyřešit daný problém

 Cílevědomost a pracovitost

 Znalost numerických metod 

 Znalost základů programování

 Znalost angličtiny popřípadě jiných cizích jazyků



Přehled témat

 Optimalizační metody pro návrh ložiskových systémů turbodmychadel

 Plynové ložiskové systémy turbodmychadel

 Optimalizace tvaru struktury pro snížení produkce hluku

 Popis vzniku hluku při neustáleném proudění tekutin

 Vibrační a akustické mapy strojních zařízení



Optimalizační metody pro návrh ložiskových 

systémů turbodmychadel

 Cílem práce je vývoj algoritmů pro optimalizaci parametrů 

ložiskových systémů turbodmychadel a zahrnuje

 Vývoj vhodných časově efektivních výpočtových modelů s 

uvažováním tepelně-strukturálně-hydrodynamických dějů na bázi 

FEM nebo FVM nebo FDM

 Vývoj optimalizačních algoritmů pro zefektivnění proudění tekutin

 Programové zpracování dílčích modelů (Matlab, C++, Python nebo 

Fortran)

 Ověření výsledků pomocí technických experimentů ve spolupráci s 

průmyslovým partnerem

 Koordinace práce s firmou Honeywell

 Očekáváné výstupy práce

 Program pro optimalizaci parametrů funkčních ploch axiálních ložisek 

turbodmychadel v časové oblasti verifikovaný technickým 

experimentem a praktickými postupy

 Publikace výsledků v časopisech



Plynové ložiskové systémy turbodmychadel

 Cílem práce je vývoj výpočtových nástrojů pro simulaci 

aerodynamiky ložisek turbodmychadel a zahrnuje

 Vývoj vhodného výpočtového modelu popisující proudění tekutin v axiálních 

ložiscích

 Programové zpracování dílčích modelů (CFX, Matlab, C++, Python nebo 

Fortran)

 Ověření výsledků pomocí technických experimentů ve spolupráci s 

průmyslovým partnerem

 Koordinace práce s firmou Honeywell

 Očekáváné výstupy práce

 Program pro analýzu a návrh ložiskových systémů verifikovaný technickým 

experimentem

 Metodika pro simulaci plynových ložisek rotorů turbodmychadel využitelná v 

průmyslu

 Publikace výsledků v časopisech



Optimalizace tvaru struktury pro snížení produkce 

hluku

 Cílem práce je vývoj přístupů pro ovlivnění tvaru struktury s 

následným dopadem na produkci hluku a zahrnuje

 Sestavení vhodných výpočtových modelů s využitím existujících znalostí

 Vývoj optimalizačních algoritmů

 Aplikace algoritmu na reálné úlohy jako např. kompresorové kolo 

turbodmychadla

 Programové vyhodnocení zvuku (Matlab, C++, Python nebo Fortran)

 Ověření výsledků pomocí technických experimentů ve spolupráci s 

výzkumným týmem

 Očekáváné výstupy práce

 Program nebo nástavba programu pro optimalizaci tvaru struktur

 Metodika využitelná v průmyslu

 Publikace výsledků v časopisech 



Popis vzniku hluku při neustáleném proudění 

tekutin

 Cílem práce je výpočtový popis vzniku hluku při neustáleném proudění tekutin ve 

strojních aplikacích a zahrnuje

 Popis podstaty vzniku hluku při neustáleném proudění tekutin

 Sestavení vhodných výpočtových modelů

 Vývoj numerických algoritmů (Matlab, C++, Python nebo Fortran)

 Aplikace na reálné úlohy jako např. kompresorové kolo turbodmychadla

 Ověření výsledků pomocí technických experimentů ve spolupráci s výzkumným týmem

 Očekáváné výstupy práce

 Program nebo nástavba programu pro popis vzniku hluku

 Publikace výsledků v časopisech 

 Metodika využitelná v průmyslu



Vibrační a akustické mapy strojních zařízení

 Cílem práce je vývoj vibračních a 

akustických map různých strojních zařízení 

a zahrnuje

 Vibrační a akustické ohodnocení jednotlivých 

subsystémů pomocí výpočtových simulací nebo 

technických experimentů

 Vytvoření akustické databáze 

 Sestavení analytického nástroje

 Aplikace na reálné aplikace (turbodmychadlo, 

klikový mechanismus, čerpadlo

 Očekáváné výstupy práce

 Program nebo nástavba programu pro popis 

vzniku hluku

 Publikace výsledků v časopisech 

 Metodika využitelná v průmyslu
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