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V¥c: Posudek vedoucího diplomové práce na diplomovou práci p°edloºenou panem Ond°ejem

Jeºkem na téma

Návrh vypruºení kolejových vozidel s de�novanou osovou a p°í£nou
tuhostí

Zadání

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vypruºení podvozku kolejových vozidel �
konkrétn¥ ²roubovité pruºiny typu �exi-coil. Kroky pro °e²ení této práce byly v zadání stanoveny
následovn¥:

• Prove¤te re²er²i druh· vypruºení kolejových vozidel a zvlá²t¥ pruºicího prvku �exi-coil.

• Prove¤te analytické a numerické výpo£ty tuhosti a namáhání pruºicího prvku �exi-coil pro
stávající zadané provedení.

• Optimalizujte geometrii pruºicího prvku �exi-coil s ohledem na zadané poºadavky.

• Srovnejte a diskutujte analytické výpo£etní postupy s výsledky numerických analýz, zhod-
no´te navrºenou optimální konstrukci z hlediska kladených poºadavk·.

Spln¥ní zadání

Obsah p°edloºené práce odpovídá zadání, diplomant splnil zadání ve v²ech bodech.

Aktivita a samostatnost p°i zpracování práce

Diplomant pracoval na °e²ení zadaného problému samostatn¥. Ve fázi návrhu algoritmu pro
tvorbu sít¥ pruºiny v£etn¥ záv¥rných závit· pravideln¥ konzultoval a sám p°iná²el návrhy algo-
ritmu. Tato fáze práce v²ak zabrala více £asového prostoru, neº bylo p·vodn¥ p°edpokládáno, coº
se negativn¥ projevilo v následujících fázích pln¥ní zadání, zvlá²t¥ v kapitole Analýza namáhání,
kde zbylo místo pouze pro posouzení dle normy. Odborné problémy z oblasti kolejových vozidel
diskutoval s konzultantem práce Ing. Heptnerem. Na konzultace chodil p°ipraven, podklady si
získával samostatn¥.



Odborná úrove¬

Jádro práce se skládá ze dvou st¥ºejních £ástí: tvorby kone£n¥-prvkové sít¥ zkoumaného t¥lesa
(�exi-coil pruºiny) s parametrickou formulací geometrie a následn¥ vyuºitím tohoto modelu p°i
numerické analýze osové a p°í£né tuhosti pruºiny se stávající zadanou geometrií, vlivu okrajových
podmínek a kone£n¥ vyuºití p°i optimalizaci geometrie na základ¥ de�novaných poºadavk·.
Diplomant stanovil s ohledem na poºadavky vhodnou metodiku °e²ení daného problému. Pro
°e²ení byly pouºity adekvátní výpo£tové prost°edky a vhodná metodika tvorby MKP modelu. P°i
popisu model· se diplomant nevyhnul n¥kterým nep°esnostem nebo sporné terminologii, které
v²ak neovlivnily výsledky analýz.

Oproti pouºívaným analytickým výpo£t·m p°iná²í práce nové pohledy na úlohu okrajových
podmínek uloºení pruºin. Výstupy z práce jsou pouºitelné pro návrh vypruºení, ukazují vliv
montáºe pruºin na p°í£nou výchylku sk°ín¥ vzhledem k podvozku i na vznik momentu mezi
podvozkem a sk°íní. Diplomant prokázal schopnost práce s MKP softwarem Abaqus a práce
s programem Matlab.

Formální a jazyková úrove¬, rozsah práce

Práce má dobrou formální úrove¬. Výsledky výpo£t· jsou v p°eváºné mí°e prezentovány ve
form¥ graf· a tabulek a v textu komentovány. Z hlediska pravopisu (interpunkce) a vyjad°ování
je hodnocení slab²í. Rozsah práce je vzhledem k °e²enému problému dostate£ný. Práce je tvo°ena
96 £íslovanými stranami.

Výb¥r zdroj·, korektnost citací

Soupis literatury obsahuje 34 publikací £i odkaz· na software. Diplomat si relevantní zdroje vyh-
ledal vesm¥s aktivn¥ sám. Uvedené podklady p°edstavují nezbytný zdroj informací a podklad·
pro práci. Jednotlivé publikace jsou na odpovídajících místech v textu citovány.

Záv¥r

Zadání diplomové práce bylo spln¥no. Doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohod-
notit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).
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