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Cílem diplomové práce bylo vytvořit výpočtový model pro stanovení tlakových účinků 

větru na konstrukci chladící věže, dále zohlednit vliv vnitřní technologie a vliv okolní 

zástavby. 

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy. 

Diplomová práce je rozčleněna na celkem deset číslovaných kapitol. První je úvod a sedmá 

je závěr a seznamy literatury, symbolů a příloh. V úvodu diplomant charakterizuje danou 

úlohu, cíl práce a použité výpočtové prostředky. V druhé kapitole jsou popsány technologie 

chladících věží. Třetí kapitola se věnuje problematice popisu vzdušného objemu a proudění v 

něm. Tato kapitola popisuje stěžejní oblasti jako je, mezní vrstva, princip odtržení proudu, 

obtékání válce, vírová cesta a Reynoldsovo a Strouhalovo číslo. Ve čtvrté kapitole jsou 

popsány konečné prvky použité pro modelování konstrukce chladící věže. V páté kapitole 

autor popisuje postup tvorby výpočtového modelu, kontrolu kvality MKP sítě, zadání 

okrajových podmínek a nastavení výpočtu. Šestá kapitola prezentuje výsledky CFD modelů a 

odezvu konstrukce na tlakové zatížení. 

V úvodu se diplomant omezuje jen na několikaslovný popis, postrádám motivaci řešení 

dané úlohy a úroveň poznání v oblasti. Odkaz na literaturu přímo v nadpise kapitoly 2 je 

nestandardní. V práci se neřeší proudění při provozu a mimo provoz, proto mi přijde zbytečná 

celá kapitola 2. Její obsah mohl být nahrazen detailnějším popisem řešené konstrukce 

z hlediska stavebního. 

Na autora mám následující dotazy a připomínky 

1. Z popisu v kapitole 4.4.1 není zcela jasné použití prvků s nulovou tuhostí pro 

přenos zatížení od větru. Na straně 12 hovoříte o prvcích surf, na straně 19 o ofsetu 

prvků na vnitřní a vnější líc. Bylo ověřeno, jak přenos funguje pro různé sítě CFX a 

skořepina? 

2. Značný prostor je věnován hodnocení kvality sítě CFD modelu. Nenašel jsem 

zmínku o základním parametru y+. Byl tento sledován, v jakých hodnotách se 

pohyboval. 

3. Z vlastní zkušenosti vím, že kruhová doména se zadanou rychlostí na celém 

obvodu použitá pro model čtyř věží ovlivňuje vznik vírové cesty. Když byly řešeny 

jen dva úhly náběhu přikláněl bych se ke klasickému „kvádru“ jako pro jednu věž. 

4. Jsou výsledky modální analýzy z modelu celé konstrukce, jak je uvedeno v textu, 

nebo ze symetrické poloviny viz obr. 6.11 a 6.12 /EXPANDED? 

 

Výsledky všech výpočtů jsou profesionálně prezentovány. Seznam podkladů a literatury je 

uveden, a pravidelně používán v textu. Diplomant použil správných odborných termínů. 

Bohužel byla zvolena numericky příliš náročná úloha, která i přes využití CERIT výpočetního 

parku, nemohla být popsána dostatečně kvalitní sítí CFX modelu. 

 

 



 

ZÁVĚR: 

Předložená práce prokazuje, že diplomant si osvojil potřebné teoretické znalosti v oblasti 

numerických výpočtů mechaniky proudícího kontinua. Práce prokazuje autorovu schopnost 

prezentovat výsledky své odborné práce. Vzhledem k výše uvedeným výtkám hodnotím práci 

jako velmi dobrou. 
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