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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

Autor práce: Bc. Josef Kopeček 
Oponent práce: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na sestavení numerických modelů konstrukce koleje s kolejovým 
ložem v několika variantách ve 2D i 3D. Jednodušší modely ve 2D a výsledky analýz byly 
porovnány s výsledky získanými na analytických modelech publikovaných v předchozích 
diplomových pracích. Komplexnější prostorový model byl využit pro analýzu odezvy konstrukce 
koleje na působení proměnné kolové síly. 
Hlavním cílem práce bylo vytvoření numerických modelů koleje metodou konečných prvků 
v několika variantách, a to v programu ANSYS. Tento hlavní cíl byl podpořen třemi dílčími cíli – 
popis konstrukce koleje a teoretických základů, vytvoření rovinných modelů a porovnání jejich 
výsledků s výsledky získanými na analytických modelech a vytvoření prostorového modelu. Tyto 
cíle diplomant ve své práci beze zbytku splnil. Další součástí práce mělo být vytvoření metodiky 
modelování konstrukce koleje, tuto metodiku ale práce samostatně neobsahuje, je popsána 
u jednotlivě vytvářených numerických modelů. 
V úvodu diplomové práce student stručně popisuje konstrukci koleje, tj. železničního svršku 
a železničního spodku. Podrobněji se věnuje popisu součástí železničního svršku – kolejnicím, 
pražcům, upevnění kolejnic na pražci a kolejovému loži.  
Popis numerických modelů uvádí diplomant stručným popisem použitých prvků pro analýzu 
metodou konečných prvků. Následuje popis čtyř variant rovinných modelů – s diskrétním 
podepřením kolejnice i se spojitým podepřením kolejnice. Nakonec je uvedena analýza pro 
komplexní prostorový model. U každé části jsou uvedeny dílčí výsledky, popis a porovnání 
výsledků. V kapitole závěr diplomant stručně shrnuje obsah své práce a výsledky, kterých 
dosáhl. 
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Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

V práci poněkud postrádám kapitolu s přehledem současného stavu problematiky, ve které by 
diplomant shrnul současné zkušenosti s modelováním konstrukce koleje. Samotné vytvořené 
modely pro numerické analýzy konečných prvků a ověření jejich vlastností hodnotím velmi 
kladně. Sestavení modelů, nastavení jejich vlastností a parametrů výpočtu bylo zcela jistě 
pracné a časově náročné, o čemž svědčí i časová náročnost samotného výpočtu u komplexního 
modelu, jak ji deklaruje diplomant. 
Naopak text diplomové práce je v jednotlivých kapitolách velmi stručný a je na samotné hranici 
vypovídací schopnosti. U popisu jednotlivých modelů bych kromě výčtu použitých prvků přivítal 
také popis uspořádání prvků, a to včetně konkrétních rozměrů. Jednotlivé modely jsou pak 
doprovozeny pouze nejjednodušším popisem a přehledem vstupních parametrů modelu 
a výsledků. 
Co se týče práce s literaturou, student uvádí k poměrně rozsáhlé problematice pouze 12 zdrojů, 
z toho jediný zahraniční. V přehledu zdrojů nejsou uvedeny žádné aktuální články z časopisů 
nebo konferencí, což s ohledem na aktuální problematiku považuji za nedostatek práce. 
Formální, grafická a jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Diplomant až na výjimky 
používá vhodnou technickou terminologii. Obrázky mají velmi dobrou grafickou úroveň a jsou 
srozumitelné.  
Počet drobných chyb v textu – překlepů a typografických chyb – nijak nevybočuje a odpovídá 
tomuto typu práce. 
Zadání práce bylo splněno. Přivítal bych kapitolu práce shrnující uceleně metodiku pro 
modelování konstrukce koleje. 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky: a dotazy 
- V kapitole 2.1, v poslední větě je uvedeno že „Návrh konstrukce pražcového podloží 

s betonovými deskami se na těchto tratích nepřipouští.“ Není jasné, o jaké trati se jedná. 
- Kapitola 2.3 je tak stručná, že v tomto rozsahu prakticky není možné popsat všechny 

vlastnosti konstrukce koleje. U kolejnic např. zcela chybí uvedení funkce zpětného vodiče 
trakčního proudu a napájení kolejových obvodů zabezpečovacího zařízení. U funkce 
kolejnic jsou z dynamického zatížení uvedeny jen rázy, ve skutečnosti je kolej dále 
zatížena periodicky se opakujícími dynamickými silami, např. způsobených skluzovými 
vlnami nebo vlnkovitostí na pojížděné ploše kolejnic, nekruhovými koly apod 
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a stochasticky působícími silami. U napětí na kontaktní ploše kolo kolejnice je uvedeno, 
že se pohybuje kolem 1.000 MPa, ve skutečnosti může být toto napětí i výrazně vyšší, 
záleží kromě velikosti kolové síly na poloměru kol, na jízdním obrysu kol a profilu 
kolejnice a také na poloze kontaktní plochy na pojížděné ploše kolejnice. 

- V kapitole 4.1.1 je popisován prvek BEAM188 jako dvojuzlový, prvek na obrázku má však 
uzly tři. 

- V kapitole 5 v jejím úvodu jsou jako současně používané metody výpočtu namáhání 
kolejnic uvedeny dvě historické, již dříve opuštěné metody dle Winklera a dle 
Zimmermanna. 

- V kapitole 5.1 je model na obr. 5.1 popisován jako model pro řešení podle Timošenka, 
ve skutečnosti se jedná o rozšířený model pro pohyblivou sílu dle Frýby. 

- V úvodu kapitoly 6.1 je uvedeno, že hlavní nevýhodou diskrétních podepření kolejnice 
je, že se „kolová síla roznáší do podpěr pouze na základě ohybové tuhosti kolejnice 
a jednotlivé pražce se neovlivňují“. Bylo by možné nějakým způsobem vzájemné 
působení pražců a podloží v těchto modelech zavést? 

- V kapitole 6.1.1 je uvedeno, že u modelu jsou u prvku BEAM188 zakázány rotace ve všech 
osách, v takovém případě by nebyl možný svislý průhyb. 

- U výsledků – grafy průhybu – v kapitolách 6 a 7 není uvedeno, v kterém místě je průhyb 
sledován – mezi pražci, nad pražcem apod. 

- Na obr. 6.3 je u lokálních extrémů průhybu způsobených jednotlivými kolovými silami 
patrné rozdvojení, čím je to způsobeno? 

- U rovinných modelů byla modelována kolejnice 49 E1, u prostorového modelu kolejnice 
60 E1. Tato skutečnost ztěžuje porovnání výsledků. Měla tato volba nějaký důvod? 

- V kapitole 7.4 jsou na obr. 7.7 až 7.10 uvedeny průběhy jednotlivých kolových sil. Jakým 
způsobem byly tyto průběhy stanoveny? 

K práci mám následující konkrétní formální připomínku: 
- V Bibliografii je chybně uvedena literatura [3] – nekompletní výčet autorů a chybně název 

publikace. 

Závěr: 

I přes výše uvedené připomínky předloženou diplomovou práci hodnotím po obsahové 
i formální stránce jako velmi dobře zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě před komisí pro 
SZZ. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 21. 1. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


