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Diplomová práce, předkládaná bc. Pavlíčkem se zabývá stanovením hydrodynamického 
zatížení přelévané mostovky s využitím 2D numerických simulací. Kvantifikuje toto zatížení 
pro vybrané tvary mostovky a různé modelové scénáře v podobě úrovně zaplavení a 
přítokových rychlostí. Odvozením a průběhem tvarových součinitelů pro výpočet 
jednotlivých složek sil se pokouší charakterizovat jednotlivé varianty mostovky a srovnat je 
s dostupnými fyzikálními měřeními a literaturou.  

Text DP popisuje analytický rozbor proudění mostním otvorem a působení proudící 
kapaliny na obtékané těleso. Popsána je tvorba modelu proudění vody s volnou hladinou 
v programu ANSYS Fluent a základní modelové scénáře s ohledem na situace, které mohou 
nastat v praxi a byly již fyzikálně ověřeny. Posuzovány jsou 2 základní varianty tvaru 
mostovky – obdélníková a kosá (lichoběžníková) a jejich modifikace s  přivzdušňovacími 
otvory. S ohledem na úroveň hladiny byly zkoumány 3 úrovně zaplavení a stejný počet 
přítokových rychlostí. Jednotlivé složky hydrodynamických sil byly vypočteny numerickou 
integrací tlakových a tečných napětí po obvodu mostovky, jejich výslednice pak vztaženy 
k těžišti mostovky. Spolu s odvozenými tvarovými součiniteli charakterizujícími tvar 
mostovky jsou přehledně uspořádány do tabulek a grafů, dále pak porovnány s dříve 
provedenými měřenými na fyzikálních modelech publikovanými v dostupné literatuře. Se 
závěry DP lze jen souhlasit. 

 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

V odstavci 9.2 je uvedeno, že v případě tvarového součinitele CL (obr. 9.2) je větší 
namáhání mostovky kosé oproti obdelníkové při přelévání dáno především menší vztlakovou 
silou plynoucí z menšího objemu. Tvarový součinitel však charakterizuje zatížení 
hydrodynamické a hydrostatická vztlaková síla by jej ovlivňovat neměla. Není to dáno spíše 
jejím asymetrickým tvarem, který jednostranně více ovlivňuje obtékání tělesa. 

V práci byly zmíněny pulzace fyzikálního modelu, hodnoty měřených momentových sil 
působí v opačném směru. Pro získání obrazu o jejich velikosti by bylo dobré uvést odchylky 
od středních hodnot složek sil. Čím mohly být pulzace způsobeny a šlo by je pro přesnější 
verifikaci numerického modelu zmírnit v souvislosti s tuhostí uložení, objemovou hmotností 
materiálu, větším rozměrem modelu a měřených veličin?  

Z hlediska stability mostovky je příznivější momentové zatížení zjištěné z numerického 
modelu nebo fyzikálního? 

 



S ohledem na věcnou správnost obsahu, zjištěné skutečnosti a dobrou grafickou úroveň 
práce hodnotím DP dle klasifikačního standardu ECTS stupněm A a diplomanta doporučuji 
k obhajobě. 

Klasifikační stupeň ECTS: A 

 

V Brně dne 31.1.2016 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 

 


