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Název práce: Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

Autor práce: Bc. Josef Kopeček 

Vedoucí práce: doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. 

Popis práce: 

Náplní diplomové práce bylo vytvořit s využitím metody konečných prvků výpočtové modely 

železniční koleje. Předpokládá se simulace pojezdu po koleji železničním vozidlem. Jedná 

se o velmi komplikovanou úlohu mechaniky. Pro ověření funkčnosti mělo být provedeno 

porovnání výsledků získaných na 2D diskrétních modelech s analytickými modely. Sestavené 

diplomantem komplexní 3D modely měly být určeny k simulaci reálného chování koleje 

v přímém směru. Zvolený postup modelování má ukázat, jak získat model konstrukce koleje 

vhodný pro statickou a dynamickou odezvu, a jakým způsobem aplikovat ve výpočtu model 

zatížení vozidlem. Výsledky odezev mají odpovídat reálné části trati. Předpokládalo se, 

že modelování a výpočty budou provedeny v programu ANSYS. 

Diplomová práce sestává z textové části členěné na úvod, šest kapitol, závěr a další povinné 

části. 

Po krátkém úvodu je popisována konstrukce tratě. Uvádí se části jako železniční svršek 

a spodek a dále jejich konstrukční prvky. Po stanovených cílech práce následuje popis 

postupu modelování v programu ANSYS a přehled použitých konečných prvků. Nejprve 

se uvádí jednoduché diskrétní 2D modely odpovídající klasickým modelům používaným 

pro analytické řešení. Numericky získané výsledky jsou porovnány a diskutovány. Poslední 

část práce popisuje vytvoření 3D modelu trati a výsledky řešení odezev na působení kolových 

sil čtyř nápravového vozidla. Práci ukončují stručné závěry a bibliografie. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Student pracoval samostatně a iniciativně. Prostudoval celou řadu publikací a předpisů. Jako 

prostředek pro splnění zadání využil výpočetní systém ANSYS. Osvojil si teorii potřebnou 

pro řešení uvedené problematiky. Věnoval se rozboru dynamických účinků kolových sil s cílem 

sestavit řídící skripty pro aplikaci sil, které jsou proměnné v čase a svou polohou. Vytvořil řadu 

výpočtových modelů a výsledky výpočtů porovnal s analytickým řešením. Podařilo se mu 

sestavit 3D model a dokumentovat jeho funkčnost. Jako nedostatek uvádím, že diplomant 

ne plně vyhodnotil náročnost zvolené diplomové práce. V začátcích pracoval s malým úsilím, 

což se projevilo časovým deficitem v závěrečném období před odevzdáním práce. Získal 

relativně málo výsledků, z nichž odvozené závěry jsou povrchní. Přesto cíle diplomové práce 

byly splněny. Odborné zkušenosti získané během vypracování diplomové práce budou 

dobrým základem pro jeho působení v praxi. 

Z uvedených důvodů hodnotím jeho diplomovou práci známkou velmi dobře. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 19. 01. 2016  Podpis vedoucího práce: …………………………………………… 


