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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Analýza chování železniční koleje na účinky pojezdu železničního 

vozidla 

Autor práce: Bc. Gabriela Peňázová 

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

Popis práce: 

V rámci diplomové práce měla diplomantka sestavit výpočtové modely železniční koleje pro řešení 

odezvy na účinky pojezdu vozidla. Jedná se o značně komplikovanou úlohu mechaniky. Pro splnění 

zadání diplomantka měly využít možností systému programů ANSYS. Prostorový model kolejového 

roštu s podkladními vrstvami sestavený metodou konečných prvků je základem pro simulace pojezdu 

vybraným železničním vozidlem různou rychlostí. Odezvy měla řešit s využitím průběhů kolových sil. 

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. Je zmiňována interakci vozidel s tratí. V kapitole Základní postupy 

řešení se uvádí možnosti řešení uvedeného problému. Následně je popsáno modelování koleje jako 

2D úlohy s využitím metody konečných prvků. V modelech je zohledněna hmotnost a tuhost 

konstrukčních prvků a vliv sepětí. Pro určení útlumu byly využity výsledky modální analýzy. Statická 

a dynamická odezva byla řešena na účinky čtyřnápravového vozidla. Výsledky byly získány 

pro pojezd rychlostí 140 a 160 km/h s poruchou v koleji. Jsou také uvedeny výsledky odezev 

s jednou kolovou silou ve srovnání s analytickým řešením. V kapitole Prostorové modely je popsán 

postup tvorby a ladění modelů. Jedná se o model klasického uspořádání a o model pevné jízdní 

dráhy (RHEDA 2000). Je ukázán základní rozdíl v koncepci uspořádání koleje. Modely představují 

úsek jízdní dráhy, kdy je modelován kolejový rošt a pružné vrstvy pod ním. Diplomantce se podařilo 

provést rozbor dynamických účinků kolových sil tak, aby sestavila řídící skripty pro aplikaci sil, které 

jsou proměnné v čase a svou polohou. Jednalo se o záznamy ze simulací pojezdu lokomotivou různou 

rychlostí po dráze s předepsanou tuhostí. Na obou modelech byly provedeny výpočty dynamické 

odezvy pro rychlosti vozidla 176, 230 a 253 km v hodině. Všechny výpočty v časové oblasti byly 

řešeny přímou integrací pohybových rovnic. Vybrané výsledky výpočtů jsou v práci diskutovány. 

Práce ukončují shrnující závěry a bibliografie. 

Diplomová práce o rozsahu 76 číslovaných stran včetně příloh je celá zpracována v textovém editoru 

LaTeX. Textová část obsahuje řadu vzorců, obrázků a tabulek. Diplomová práce má vysokou 

obsahovou a grafickou úroveň. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka pracovala samostatně a velmi iniciativně. Prostudovala řadu publikací a potřebných 
dokumentů. Jako prostředek pro splnění zadání využila systém programů ANSYS. Osvojila si teorii 
potřebnou pro řešení uvedené problematiky. Vytvořila řadu 2D výpočtových modelů a výsledky 
výpočtů porovnala s analytickým řešením. Sestavila ve dvou variantách komplexní 3D modely jízdní 
dráhy (klasickou a pevnou). Podařilo se jí provést rozbor dynamických účinků kolových sil tak, aby 
sestavila řídící skripty pro aplikaci sil, které jsou proměnné v čase a svou polohou. Výsledky 
náročných statický a dynamický výpočtů vhodným způsobem analyzovala. Cíle diplomové práce byly 
splněny. Naučila se ovládat programový systém ANSYS. Odborné zkušenosti získané během 
vypracování diplomové práce budou dobrým základem pro její působení v praxi. 

Z uvedených důvodů hodnotím její diplomovou práci známkou výborně. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 25. 01. 2022  Podpis vedoucího práce: …………………………………………… 


