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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Chladicí věže jsou rozměrné a nákladné konstrukce. Jsou důležitou součástí 
elektráren; je třeba zajistit jejich bezproblémovou funkci, bezpečnost a potřebnou trvanlivost. 
Proto je velmi důležité se zabývat jejich návrhem. Předložená práce podrobně analyzuje jejich 
zatížení větrem včetně možností jeho redukce konstrukční úpravou, a dále se zabývá 
optimalizací jejich tvaru z různých hledisek. Předložená práce je proto velmi aktuální. 
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Cíle práce jsou definovány na str. 57 ve čtyřech bodech. Následující kapitoly práce 
jasně prokazují, že vytčené cíle byly splněny. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Na začátku práce je velká její část věnována popisu metod analýzy zatížení větrem. 
Jsou uvedeny matematické vztahy popisující proudění kolem věže a zatížení působící na její 
povrch. Na konci úvodní části jsou popsány metody stanovení zatížení od prouděni větru. 

Vlastní práci lze rozdělit do několika základních témat: i) 2D analýza vlivu drsnosti povrchu na 
zatížení věže. ii) 3D analýza vlivu drsnosti povrchu na zatížení věže a iii) Optimalizace tvaru věže 
s ohledem na různá kritéria. Tyto tři okruhy témat jsou uvedeny v kapitolách 3 a 4, což trochu 
komplikuje orientaci při studiu práce. Autor v mnoha případech volil více výpočetních postupů, 
aby ověřil jejich správnost. 

Práce poskytuje mimořádně velké množství výsledků, které jsou však někdy obtížně 
identifikovatelné.  
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: Konkrétním výsledkem je jednak stanovení vlivu drsnosti povrchu na redukci zatížení 
sáním větru na povrch chladicí věže. Numericky byly vyhodnoceny účinky jednotlivých tvarů 
svislých žeber na zatížení věže. Druhým významným výsledkem je analýza chladicí věže 
provedená v rámci optimalizace jejího tvaru. Ukazuje vliv úprav geometrického tvaru věže a 



úpravy povrchu na jednotlivé bezpečnostní a funkční parametry věže (stabilita, vlastní frekvence, 
napjatost a trvanlivost). Získání těchto výsledků vyžadovalo realizaci mimořádně náročných 
výpočtů, které byly provedeny v několika variantách.  
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: Práce jedoznačně ilustruje význam úprav povrchu a tvaru věže na její statické 
působení. Výsledky studií uvedených v práci lze přímo aplikovat při návrhu nových věží. Při 
řešení dílčích problémů jsou uvedena přijatá zjednodušení a též možnosti jiných řešení 
v případném dalším výzkumu. Práce je proto též vhodná jako podklad pro rozvoj vědního oboru. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Formální úprava dizertační práce je dobrá, ale má některé nedostatky, které snižují její 
srozumitelnost. Některá značení nejsou dostatečně vysvětlena, je uvedena řada výsledků 
v jednotlivých grafech, ale již nejsou explicitně definovány závěry, které z těchto výsledků plynou. 
Rozdělení témat do části 3 a 4 není optimální. Jazyková úroveň je dobrá stejně jako kvalita a 
srozumitelnost obrázků. 
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Připomínky 

Práce je velmi obsáhlá a je v ní řada zajímavých výsledků. V následujících bodech jsou uvedeny 
spíše dotazy a možná témata k diskusi, než přímé připomínky k textu. 

Formální připomínky:  

str. 26 Co je parametr d uvedený na obr. 1.11 (ks/d)eff  

str. 93 a násl. Obr. 4.4, 4.5 a 4.7 a je vzdálenost žeber, nikoli výška žeber (viz obr. 3.5) 

str. 103 Co je parametr ks/d na obr. 4.16 

Podněty k odborné diskusi: 

Tvarem žeber lze redukovat zatížení sáním větru na povrch věže. Z 2D analýzy plyne, že žebra 
s větším poměrem k/a s úhlem 90st. redukují zatížení nejvíce (str. 93 a dále). Z 3D analýzy (str. 
108 -110 obr.4.20-4.23) plyne, že úhel žeber již není tak významný. Jaký je význam úhlu sklonu 
žebra? 

V částech 4.4 až 4.6 jsou uvedeny výsledky parametrické studie věže. Jsou uvedena různá 
hlediska hodnocení (stabilita, frekvence, spotřeba výztuže, trvanlivost). Pro každé hledisko jsou  
jiné hodnoty optimální. Jaké hodnoty by autor doporučil pro případnou realizaci díla včetně 
velikosti žeber. 

U některých výsledků optimalizace se uvádí, že nesplňují okrajové podmínky (např. úhel Beta_1 
větší než 18st.). Jak jsou okrajové podmínky definovány? 

 

 

 

 

 
 

 



Závěrečné zhodnocení disertace 

Předložená dizertační práce obsahuje mimořádně velký objem origináních údajů. Numerické 
výsledky jsou porovnány v řadě případů s výsledky experimentálních měření nebo s předpisy pro 
navrhování. Výsledky práce jsou velmi přínosné pro další výzkum i pro projekční praxi. Práce 
přináší originální výsledky a autor prokázal, že je schopen řešit složité teoretické problémy. Proto 
doporučuji, aby byl Ing. Petru Harazimovi po úspěšné obhajobě udělen titul doktor (Ph.D.) 
 

 
Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D. ano  ne  
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