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Seznam použitého značení a symbolů 

 

°C  Stupeň Celsia (jednotka teploty) 

CAD Computer aided design  

CFD Computational fluid dynamics  

ČR Česká republika  

dB  Decibel (jednotka akustického tlaku) 

ES  Evropská směrnice 

EU Evropská unie  

HV Hnací vozidlo 

Of  Odpor valení 

Ol  Odpor tření v ložiscích 

Ovz Odpor prostředí  

Re  Reynoldsovo číslo 

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu   
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1. Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou odporu vzduchu vybraného 

kolejového vozidla. Oblast obtékání a odporu vzduchu v současné době upoutává stále 

větší pozornost i v jiných oblastech dopravy než letecké. Protože Česká republika je 

součástí Evropské unie, směřování její dopravní politiky se shoduje s evropskou. Hlavní 

trendy ve směřování železniční dopravní politiky lze vyčíst ve třech dokumentech, které 

lze považovat za základní. Jsou to: 

 Bílá kniha pro dopravu – Jde o strategický dokument Evropské komise 

v oblasti dopravy. Jeho snahou je zvýšit konkurenceschopnost Evropy ve 

světě pomocí efektivních dopravních systémů. [8] 

 Návrh revidované politiky transevropských sítí – Definuje na základě Bílé 

knihy páteřní a doplňková spojení evropských měst a aglomerací. [8] 

 Koncept prioritní sítě pro nákladní dopravu – Věnuje se prioritně nákladní 

dopravě a potřebě jejího rozvoje v rámci Evropy. [8] 

V každém z těchto dokumentů se objevuje snaha o zvýšení počtu vysokorychlostních 

tratí. Některé úvahy hovoří až o trojnásobku do roku 2030. [8] Úvahy o výstavbě zahrnují 

i oblast české republiky, především díky její strategické poloze ve středu Evropy. Účelem 

výstavby vysokorychlostních koridorů je propojení velkých aglomerací v rámci Evropy. 

V oblasti střední Evropy je takových oblastí několik. V České republice zde lze zařadit 

aglomeraci Prahy a Ostravsko. Z blízkých zahraničních zemí jsou to především velká 

průmyslová města Mnichov, Norimberk, Berlín, Vídeň, Budapešť, Katovice, Krakov 

a Varšava. Počet těchto velkých aglomerací na poměrně malém území, vyvolává snahu 

o jejich efektivní propojení zejména železnicí. V dohledné době není možné propojit 

novou infrastrukturou všechny oblasti, proto jsou stanoveny prioritní směry, ve kterých by 

měla být infrastruktura modernizována, nebo budována nová. Na území České republiky se 

jedná zejména o trasu spojující Berlín, Prahu, Brno a Vídeň a také trasu Katovice, Ostrava, 

Brno, Vídeň. [8] Ostatní plánovaná rychlá spojení lze vyčíst níže (Obrázek 1). 
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Obrázek 1. Plánovaná rychlá spojení na území ČR [8] 

Z plánovaných vysokorychlostních spojení ve střední Evropě a ve světě je možné 

usoudit, že zabývání se touto problematikou má smysl. Při vyšších rychlostech cestování 

a přepravování materiálů sehrává totiž vliv vzduchu na dopravní prostředek velmi 

důležitou roli. Výrobci, a to nejen železničních vozidel, věnují tedy odporům vzduchu čím 

dál větší pozornost. Porozumění této problematice jim dává možnost k vývoji energeticky 

úspornějšího, rychlejšího a komfortnějšího dopravního prostředku a tím i konkurenční 

výhody. 

Tato práce je rozdělena do čtyř základních celků. První celek zahrnuje teoretické 

poznatky o mechanice tekutin, především obtékání těles, aerodynamice a vozidlových 

odporech. Druhý celek se věnuje tvorbě konstrukčního modelu hnacího kolejového vozidla 

ve vybrané softwarové aplikaci. Třetí celek zahrnuje modelování vlivu vzduchu na 

vymodelované vozidlo opět ve vybrané softwarové aplikaci za daných podmínek. Čtvrtý 

celek se zabývá hodnocením výstupů získaných v předešlých krocích a jejich porovnání se 

známými a vypočtenými hodnotami. 

Na vzájemný vztah železničního vozidla a vzduchu, který na ně během pohybu působí, 

lze nahlížet z několika hledisek. Jako nejdůležitější je možné označit odporovou sílu 

kladenou pohybu vozidla nebo vlaku, podstatně se zvyšující s rychlostí pohybu. Další 

oblastí, do které se aerodynamika promítá, jsou hlukové emise provozu železničních 
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vozidel. Celkový akustický tlak (neboli hluk) se skládá z několika složek. V závislosti na 

rychlosti pohybu je dominantní pokaždé jiná složka.  

 Při rychlostech do 60 km·h
-1

je dominantní hluk hnacího vozidla. Ten 

obstarávají stroje umístěné v hnacím vozidle. Například motory, ventilátory, 

čerpadla, kompresory. [9] 

 V rozmezí rychlostí 60 až 200 km·h
-1 

je dominantním zdrojem hluku valení 

kola po kolejnici. Hladinu tohoto hluku lze ovlivnit. Je totiž závislá na 

drsnosti povrchu a technickém stavu kola a kolejnice. [9] 

 Při rychlostech vyšších než 200 km·h
-1 

je dominantní aerodynamický hluk. 

Ten se začíná tvořit při rychlostech okolo 70 km·h
-1 

a prudce narůstá. Při 

rychlosti 100 km·h
-1 

je hladina akustického tlaku 80dB. [9] 

Opatření proti šíření hluku od železniční tratě do obydlených oblastí je několik, každý 

z nich lze zařadit do jedné kategorie.  

 Aktivní protihluková opatření – Jsou taková, která brání samotnému vzniku 

hluku. Lze mezi ně zařadit například omezení rychlosti v daném úseku, dobrý 

technický stav vozidel a dopravní cesty aj. [9] 

 Pasivní protihluková opatření – Jsou taková, která se snaží utlumit již vzniklý 

hluk. Nejběžnějším příkladem takového opatření je výstavba protihlukových 

clon, stěn a valů podél železniční tratě. [9] 

2. Teoretický rozbor problematiky odporů proti pohybu 

Prostředí, ve kterém se pohybují dopravní prostředky, železniční vozidla nevyjímaje, 

je tvořeno vzduchem. Vzduch se svými fyzikálními vlastnostmi řadí mezi tekutiny a tvoří 

obal zeměkoule neboli zemskou atmosféru. Složení vzduchu není úplně stálé, dochází u něj 

k drobným změnám. Bezpečně lze ovšem stanovit procentuální zastoupení hlavních složek 

(Tabulka 1). Vzduch také není pouze čistou směsicí plynů uvedených v tabulce (Tabulka 

1). Jeho nedílnou součástí jsou i kapalné a pevné složky ve formě aerosolů. Vzduch v 

atmosféře výhradně jako směsice plynů je tedy ideální pojem. [10] 
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Tabulka 1. Složení vzduchu [10] 

Hlavní plynná 

složka 
Chemická značka Suchý vzduch Vlhký vzduch 

  
% objemu % objemu 

Dusík N2 78,1 75,7 

Kyslík O2 20,9 20,3 

Voda H2O 0 3,1 

Argon Ar 0,9 0,9 

 

Podíl ostatních plynů zastoupených ve složení vzduchu je zanedbatelný, mezi 

nejznámější z nich lze zařadit oxid uhličitý, neon, hélium, metan aj. Vzduch je nad 

zemským povrchem odstupňován v několika vrstvách podle charakteru teplotních změn. 

[10] Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti vzduchu, důležité nejen v problematice 

obtékání, jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 2). 

Tabulka 2. Vybrané fyzikální vlastnosti vzduchu [12] 

Vlastnost vzduchu Hodnota Jednotka 

Molová hmotnost 28,96 kg·kmol
-1

 

Molový objem 22,4 m
3
·mol

-1
 

Hustota při 0°C 1,29 kg·m
-3

 

Teplota tání -213,4 °C 

Teplota varu -194,5 °C 

Kinematická viskozita při 1,013MPa a 0°C 1,33·10
-5

 m
2
·s

-1
 

 

Fyzikální obor, který se vzduchem a jeho silovými účinky na pohybující se tělesa 

zabývá, se nazývá aerodynamika. Tento vědní obor nachází uplatnění především v letectví, 

pozemní dopravě, stavitelství výškových budov a energetice. [1] 

2.1. Mechanika tekutin 

Mechanika tekutin je jednou z částí obecné mechaniky, podobně jako mechanika 

pevných těles. Rozdílem mezi oběma látkami je pohyblivost molekul, ze kterých je látka 

složena. Pevné těleso je soustava molekul s pevnými vazbami mezi sebou, které kladou 

velký odpor změnám tvaru a objemu tělesa. Naproti tomu molekuly tekutin mezi sebou 

zdaleka nemají tak pevné vazby a tudíž podléhají změnám mnohem snáze. Nejviditelnější 

příklad je změna tvaru. Tekutiny nabývají vždy tvaru nádoby, ve které se nacházejí. 

Reakce tekutin na změnu tlaku jsou odlišné, tím je lze rozdělit do dvou skupin: [1] 



15 

 

 Nestlačitelné tekutiny – Skupiny látek, které vlivem tlakových sil 

v ideálním případě nemění svůj objem, v reálných případech mění svůj 

objem jen nepatrně. Mezi nestlačitelné tekutiny řadíme kapaliny, které 

vlivem zemské tíhy vyplňují spodní část nádoby, ve které se nacházejí 

a tvoří volnou hladinu. [1] 

 Stlačitelné tekutiny – Mají vazby mezi molekulami ještě nižší, tím pádem 

jsou rozpínavé a vyplňují vždy celý objem nádoby, ve které se nacházejí. 

Podle stavu, ve kterém se nacházejí, je můžeme rozlišovat na páry a plyny. 

Jejich společný název je vzdušiny. [1] 

Skutečná tekutina, nacházející se v rovnováze, má svůj stav daný tlakem, teplotou 

a hustotou. Hustota je dána poměrem hmotnosti elementární částice vzhledem k objemu 

(Rovnice 1). [1] Tlak a teplota mají na stav tekutiny podstatný vliv, nejsou však přímo její 

součástí.  

Rovnice 1. Výpočet hustoty 

  
  

  
    

Kde : 

 [kg.m
-3

] hustota 

m  [kg]  hmotnost 

V [m
-3

]  objem        

Pro problematiku pohybu skutečné kapaliny je její charakteristickou vlastností také 

viskozita (vazkost). Ta se projeví v případě, že proudí dvě vrstvy tekutiny různou rychlostí. 

V důsledku vnitřního tření v tekutině je rychleji proudící vrstva zpomalována a naopak 

pomaleji proudící vrstva zrychlována. Viskozitu dané tekutiny lze změřit viskozimetrem 

nebo ji lze odvodit z dynamické viskozity a hustoty (Rovnice 2). Velikost vnitřního tření 

v tekutině je z velké částí ovlivněna teplotou prostředí a tlakem. U kapalin lze říci, že 

vazkost se zvyšující se teplotou klesá. U plynů je tomu naopak, se zvyšující se teplotou 

roste také rychlost tepelného pohybu molekul a tím i vnitřního tření v plynu.[1]  

Rovnice 2. Výpočet viskozity 

  
 

 
    

Kde: 

ν  [m
2 

. s
-1

]  kinematická viskozita    
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η  [ N.s.m
-2

]  dynamická viskozita 

 [kg . m
-3

]  hustota 

     

Silové vazby mezi jednotlivými molekulami v tekutinách také ovlivňují jejich 

vlastnosti. Pokud je molekula obklopena stejnými molekulami jedné látky, jejich silové 

účinky se vzájemně vyrovnají. Pokud se však molekula nachází na rozhraní s jinou látkou, 

tato rovnováha je narušena. Jako příklad můžeme uvést vzduch a kapalinu na obrázku 

(Obrázek 2). 

 

Obrázek 2. Princip povrchového napětí na hladině [1] 

Molekuly kapaliny jsou k sobě přitahovány větší silou než molekuly vzduchu. Na 

rozhraní mezi těmito látkami jsou tedy molekuly tekutiny přitahovány větší silou do 

tekutiny než do vzduchu. Tato nerovnováha sil má za následek vytvoření povrchového 

napětí na hladině kapaliny, které umožňuje například některým druhům hmyzu pohyb po 

hladině. [1]  

 

2.1.1. Proudění tekutin 

Proudění tekutin je běžná součást styku pevných těles a libovolného prostředí. 

Prouděním tekutin neboli jejich pohybem, se podle druhu proudící látky zabývají: 

 Hydrodynamika, pokud se jedná o tekutiny. Největší uplatnění nachází při 

šetření průběhu proudění v potrubích a na volné hladině. 

 Aerodynamika, pokud se jedná o plyny. Největší uplatnění nachází ve 

stavitelství výškových budov, letectví a automobilismu.  
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Proudění tekutin se dá rozdělit podle více kritérií. První možností, jak proudění 

rozdělit, je úvaha zjednodušení reálné tekutiny na ideální. Posuzují se částice tekutiny, 

které se během proudění pohybují po určité trajektorii. Podle toho, jaké fyzikální vlastnosti 

tekutiny uvažujeme, můžeme proudění rozdělit do dvou skupin, každá skupina se dá podle 

tvaru trajektorie rozdělit na podskupiny (Obrázek 3) [3]. 

 

Obrázek 3. Rozdělení proudění tekutin podle fyzikálních vlastností [3] 

 

Proudění ideální tekutiny – neuvažujeme vnitřní tření v tekutině: 

 Potenciální proudění – částice se pohybují po trajektoriích, ale okolo 

své vlastní osy se neotáčejí. [1] (Obrázek 4) 

 Vířivé  proudění -  částice se při pohybu po trajektorii kolem své osy 

otáčejí. [1] (Obrázek 5Obrázek 4) 

 

Obrázek 4. Potenciální proudění [1] 

 

Proudění 
tekutiny 

Ideální tekutiny 
(bez vnitřního 

tření) 

Potenciální Vířivé 

Reálné tekutiny 
(s vnitřním 

třením) 

Laminární Turbulentní 
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Obrázek 5. Vířivé proudění [1] 

Proudění skutečné tekutiny – uvažujeme vnitřní tření v tekutině: 

 Laminární proudění – částice se pohybují ve vrstvách, které se 

vzájemně neprotínají. [1] (Obrázek 6)  

 Turbulentní proudění – částice tekutiny se pohybují po celém 

průřezu. [1] (Obrázek 7) 

 

Obrázek 6. Laminární proudění [1]    

 

 

Obrázek 7. Turbulentní proudění [1] 

 

Kritériem pro přechod laminárního proudění, které má menší odpor, na turbulentní, je 

Reynoldsovo číslo. To je vypočteno dle rovnice (Rovnice 3) a porovnáno s Reynoldsovým 

kritickým číslem Rekrit. Je li hodnota Reynoldsova čísla výrazně menší, než kritická, jedná 

se o laminární proudění. Je li hodnota výrazně vyšší než kritická, jedná se o turbulentní 
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proudění. Pokud se pohybuje hodnota vypočteného Reynoldsova čísla okolo kritické 

hodnoty, jedná se o přechodovou oblast. [1] 

Rovnice 3. Výpočet Reynoldsova čísla 

    
    

 
     

Kde: 

Rex [1]  Reynoldsovo číslo 

v∞ [m·s
-1

]  Rychlost ustáleného proudění 

x [m]  Délka stěny ve směru proudění 

ν [m
2
·s

-1
] Kinematická viskozita 

 

Proudění tekutin lze rozdělit také podle kinematických hledisek (Obrázek 8).  

 

Obrázek 8. Rozdělení proudění tekutin podle kinematických hledisek [3] 

Při rozdělení tekutin podle prostorového uspořádání uvažujeme, do jaké míry jsou 

veličiny proudění (například rychlost) závislé na své poloze. [3] 

 Prostorové proudění (3D) – rychlost proudění je závislá na poloze 

v prostoru. 

 Rovinné proudění (2D) – rychlost proudění závisí na poloze v rovině 

(například osově symetrické proudění v potrubí). 

 Proudění jednorozměrné (1D) – rychlost proudění je závislá na poloze na 

křivce (například v dlouhých potrubních systémech). 

Proudění 
tekutiny 

Podle 
prostorového 

uspořádání 

1D 2D 3D 

Podle 
závislosti na 

čase 

Stacionární Nestacionární 
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Proudění v závislosti na čase může být stacionární, neboli ustálené. Při ustáleném 

proudění se veličiny (například rychlost) v čase nemění. Pokud daná veličina svou velikost 

v čase mění, jedná se o proudění neustálené, tedy nestacionární. [3] 

  

2.1.2. Obtékání těles 

Při pohybu těles v prostředí dochází k obtékání těles kapalinou nebo plynem. To sebou 

nese i vznik sil a momentů, které na těleso působí. Zkoumání tohoto jevu probíhá zpravidla 

v aerodynamických tunelech na zmenšených modelech nebo na modelech skutečných 

rozměrů. Vzhledem k velké časové i finanční náročnosti takových testů se přechází stále 

častěji k numerickému modelování této problematiky pomocí výpočetní techniky. 

Pokud se těleso pohybuje ve skutečné tekutině, působí na něj síla, jejíž výslednice se 

dá obecně rozdělit do tří složek [2]: 

 Fx – Odpor proti pohybu 

 Fy – Vztlaková síla 

 Fz – Boční síla 

Stejně tak na těleso působí trojice momentů [2]: 

 Mx – Moment klonivý 

 My – Moment zatáčivý 

 Mz – Moment klopivý 

Velikosti jednotlivých sil a momentů jsou závislé jak na podmínkách proudění, tak na 

tvaru a poloze obtékaného tělesa ke směru proudění. Pokud dojde k rovnoměrnému 

symetrickému obtékání, budou složky Fz, Mx a My rovny nule [1].  

2.1.2.1. Mezní vrstva 

Vlivem vnitřního tření v tekutinách vzniká na každém tělese pohybujícím se vůči 

prostředí vrstva pomaleji proudící tekutiny. Tato oblast je označována jako mezní vrstva. 

K tomuto jevu dochází proto, že částice tekutiny, které jsou v bezprostřední blízkosti stěny 

tělesa, jsou vlivem viskozity zpomaleny, některé z nich na tělese ulpí. Zbrzdění 

jednotlivých částic se zmenšuje s rostoucí vzdáleností od tělesa, až naroste na hodnotu 

nenarušeného proudu. Délka mezní vrstvy odpovídá délce tělesa, tedy od náběžné hrany po 

odtokovou. [1] Představu o tvaru mezní vrstvy si lze udělat z obrázku (Obrázek 9). Částice, 
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které mezní vrstvou projdou, vytvoří za tělesem oblast zvířeného proudění, nazývanou 

úplav. Viditelným příkladem úplavu je například oblast za pevnou překážkou v řece.  

 

Obrázek 9. Mezní vrstva a oblast úplavu [1] 

Proudění částic vzduchu v mezní vrstvě může být, stejně jako u kapalin, laminární 

nebo turbulentní (Obrázek 6, Obrázek 7). Od náběžné hrany je proudění nejprve laminární, 

později přechází přes přechodovou oblast v turbulentní. Vzdálenost přechodu proudění od 

náběžné hrany xk lze vyjádřit z kritické hodnoty Reynoldsova čísla (Rovnice 4) [1]. Pokud 

je vstupující proud turbulentní, pak je v mezní vrstvě turbulentní proudění už od náběžné 

hrany a její odpor je vyšší. 

Rovnice 4. Kritická hodnota Reynoldsova čísla 

       
     

 
                

Kde: 

Rekrit [1]  Reynoldsovo číslo – kritická hodnota 

v∞ [m·s
-1

]  Rychlost ustáleného proudění 

xk [m]  Vzdálenost přechodové oblasti od náběžné hrany 

ν [m
2
·s

-1
] Kinematická viskozita 

 

2.1.2.2. Odpor těles 

U většiny těles, která jsou obtékána vzduchem, musíme uvažovat s reálnými rozměry. 

V takových případech se na celkovém konečném odporu podílí dvě složky. Je to složka 

třecího odporu (vlivu viskozity) a složka tlakového odporu, která je dána nerovnoměrným 

rozložením tlaku po povrchu tělesa. V závislosti na převládající složce odporu můžeme 

tělesa rozdělit do tří skupin[1]: 

 Deskovitá, paralelní s proudem (Převládá složka třecího odporu) 

 Deskovitá, kolmá k proudu  (Převládá složka tlakového odporu) 
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 Spojitě zakřivená   (Kombinace obou předchozích složek) 

Vztah pro odpor takových těles (Rovnice 5) [2] je stejný, pouze do něj vstupují jiné 

hodnoty v závislosti na skupině, do které těleso spadá.  

Rovnice 5. Odporová síla 

          
  
 

 
      

Kde: 

Fx  [N]  Odporová síla 

 cx [1]  Součinitel celkového odporu 

S [m2]  Charakteristická plocha 

v∞ [m·s
-2

]  Rychlost proudění nenarušeného proudu před tělesem 

 [kg.m
3 
] Hustota 

 

Tělesa s dominantním třecím odporem 

Typickým příkladem těles s dominantním třecím odporem jsou letecké profily křídel 

nebo tenká deska umístěná paralelně se směrem proudění. Součinitel odporu se odvíjí od 

tvaru profilu a velkou roli hraje i kvalita jeho povrchu. Charakteristická plocha se určuje 

jako velikost plochy, která přišla do kontaktu se vzduchem (smáčená plocha) nebo snáze 

zjistitelná plocha půdorysu. Velikost odporu také ovlivňuje drsnost povrchu, který přichází 

do styku s proudící tekutinou (Obrázek 10). [2]  

 

Obrázek 10. Obtékání s dominantním třecím odporem [2] 

Tělesa s dominantním tlakovým odporem 

Mezi taková tělesa lze zařadit tenká deskovitá tělesa, položena kolmo ke 

směru proudění vzduchu, nebo tělesa, která mají v zadní části ostré hrany. V takových 

případech dochází k tvorbě vírových oblastí za tělesem a tedy i velkému úplavu (Obrázek 
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11). Před tělesem vzniká oblast přetlaku a naopak oblast podtlaku vzniká za tělesem. 

K odtržení mezní vrstvy dochází na hranách tělesa. [2] Hodnota součinitele odporu se 

odvíjí od tvaru obtékaného tělesa a charakteristická plocha se určí nejčastěji průmětem 

tělesa do roviny kolmé ke směru proudění. [1] 

 

Obrázek 11. Obtékání s dominantním tlakovým odporem [2] 

Tělesa spojitě zakřivená 

Mezi tělesa s kombinací třecího a tlakového odporu můžeme zařadit například válec 

nebo kouli, které jsou z hlediska proudění prozkoumána nejlépe,. Součinitel odporu 

u takových těles je závislý na Reynoldsových číslech a spolu s nimi se výrazně mění. Proto 

je stanovení odporu takového tělesa výpočtem velice obtížné. Pro tato tělesa je 

charakteristické, že dochází k odtržení mezní vrstvy v zadní části tělesa. Z toho plyne, že 

u proudění až do místa odtržení mezí vrstvy převládá třecí odpor, a od okamžiku odtržení 

naopak převládá odpor tlakový (Obrázek 12). V důsledku zmíněného odtržení mezní 

vrstvy vzniká za tělesem úplav. Charakteristická plocha se volí jako průmět tělesa do 

roviny. 
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Obrázek 12. Obtékání s kombinací obou odporů [2] 

Jak už bylo zmíněno, nejlépe je zmapováno obtékání válce. V reálných případech 

může válec nahradit například tovární komín. Při obtékání se za válcem tvoří úplav, ten při 

malých Reynoldsových číslech zůstává za válcem a neodtrhává se. Se zvyšujícím se 

Reynoldsovým číslem se začíná úplav od tělesa odtrhávat a je unášen ve směru proudu. 

K odtrhávání dochází střídavě na obou stranách válce. Odtrhnutým vírům unášeným 

proudem se říká Kármánova vírová cesta. [2] Pro lepší představu můžeme tvar Kármánovy 

vírové cesty v závislosti na velikosti Reynoldsových čísel (Re) pozorovat na obrázku 

(Obrázek 13). 

 

Obrázek 13. Kármánova vírová cesta [2] 

   Kármánova vírová cesta se netvoří pouze při obtékání válce, ale lze ji pozorovat i při 

obtékání různých těles. V přírodě můžeme tento úkaz pozorovat na mracích, které obtékají 

vrchol hory.  
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2.1.2.3. Obtékání dopravních prostředků 

Problematice aerodynamického odporu začínají výrobci většiny dopravních prostředků 

věnovat stále větší pozornost. Výrobci železničních vozidel nejsou výjimkou. Zejména pak 

při konstrukci vozidel, určených pro vysokorychlostní tratě, tvoří aerodynamický odpor 

podstatnou část celkového odporu, jeho zmenšováním lze snížit energetickou náročnost 

provozu vozidla při vysokých rychlostech a tím dosáhnout konkurenční výhody a lepší 

prodejnosti prostředku. 

Při určování odporové síly je nejdůležitější správně určit velikost součinitele odporu. 

Ten lze určit zpravidla třemi způsoby: 

 Měřením věrného zmenšeného modelu v aerodynamickém tunelu. 

 Měřením skutečného modelu v aerodynamickém tunelu. 

 Pomocí numerických výpočtů. 

Při pohybu železničního nebo silničního vozidla vznikají charakteristické proudy, 

způsobené jejich tvarem. Silniční i železniční vozidla lze vzhledem k jejich délce 

považovat za úzká. Jejich tvarem je způsobeno, že při pohybu v prostředí vzniká oblast 

přetlaku pod vozidlem a naopak oblast podtlaku nad vozidlem (Obrázek 14). V důsledku 

toho má vzduch z oblasti podvozku tendenci proudit po bocích do oblasti s nižším tlakem. 

Vznikají tedy další vírové proudy po bocích vozidla a za vozidlem. Tyto proudy bývají 

označovány jako indukované a tvoří takzvaný indukovaný odpor. [2] 

 

Obrázek 14. Tvorba indukovaného proudění [7] 
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2.1.2.4. Aerodynamické tunely 

Aerodynamické tunely jsou zařízení, která jsou konstruována za účelem 

experimentálního zkoumání problematiky obtékání těles. Během simulace procesu 

v tunelu lze měřením určit velikosti sil a momentů, které na těleso během obtékání 

působí. Tunely lze rozdělit podle rychlosti proudícího vzduchu nebo podle stavebního 

uspořádání.  

Podle rychlosti proudícího vzduchu se aerodynamické tunely dělí na:   

 Tunely subsonické - rychlost proudícího vzduchu v tunelech dosahuje nižších 

hodnot než rychlost zvuku. 

 Tunely nadzvukové - proudění dokáže dosáhnout vyšší rychlosti než je rychlost 

zvuku. 

Podle konstrukčního uspořádání lze potom tunely rozdělit do dvou základních skupin: 

 Tunely s otevřeným okruhem (Obrázek 15) – Vzdušina je nasávána 

z vnějšího prostředí a není umožněna její opětovná cirkulace. Stavba 

takového tunelu je ekonomicky výhodnější, ale jeho provoz je z hlediska 

energetiky náročnější. Je potřeba také počítat a případně upravovat vlhkost 

vstupující vzdušiny. [2] 

 

Obrázek 15. Tunel s otevřeným okruhem [2] 

 Tunely s uzavřeným okruhem (Obrázek 16) – Vzdušina požadovaných 

vlastností (především hustoty a viskozity) proudí v uzavřeném okruhu bez 

výraznějších ztrát. Stavba takového tunelu je sice ekonomicky náročnější, 

ale podmínky v něm mohou být snáze upravené podle požadavků. Oblast 
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měřícího prostoru v takovém tunelu se dá rovněž rozdělit na uzavřenou a 

otevřenou. (Obrázek 16) [2] 

 

Obrázek 16. Tunel s uzavřeným okruhem a uzavřeným měřícím prostorem [2] 

 

Pokusy v aerodynamických tunelech v historii probíhaly nejčastěji v oblastech letectví, 

kosmonautiky a vnitřní aerodynamiky (spalovací a parní turbíny). V současné době 

využívá aerodynamických tunelů mnohem více oblastí. Jako příklad lze uvést měření 

aerodynamiky automobilů, vrcholových sportovců (cyklistika, sjezdové lyžování) 

a v neposlední řadě obtékání výškových budov a mostů. V této problematice není do tunelu 

umístěn reálná stavba, ale její věrný model zmenšený v patřičném měřítku. Velikosti 

tunelů závisí tedy především na předpokládaných tělesech, která se v tunelech budou 

zkoumat. Existují tunely, do jejichž měřícího prostoru se vejde letadlo nebo vlak, ale také 

tunely, které se svými rozměry vejdou do běžné místnosti. V poslední době je v důsledku 

zlepšování výpočetní techniky postupně reálné simulování v aerodynamických tunelech 

nahrazováno numerickým modelováním pomocí softwarových aplikací. 

2.2. Odpory proti pohybu vozidel 

Při pohybu vozidla po trati působí na vozidlo řada sil, na jejichž překonání musí 

vozidlo vynaložit energii. Z hlediska mechaniky pohybu vozidel jsou tyto síly definovány 

jako jednotlivé odpory proti pohybu vlaku a vycházejí ze základní rovnice pohybu vlaku 

(Rovnice 6). Odpory je možné rozdělit na aktivní a pasivní. 

Aktivní odpor – působí mezi zdrojem energie (spalovací nebo trakční motor) a místem 

přenosu síly (styk kola s kolejnicí). Tyto odpory jsou závislé na konstrukčním řešení 

soustavy přenosu výkonu každého vozidla a nezáleží na vnějších podmínkách prostředí, ve 

kterém se vozidlo pohybuje. 
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Pasivní odpor – je to skupina vnějších sil působících proti pohybu vozidla za jízdy. 

Tyto odpory lze rozdělit na traťové a vozidlové. 

a) Traťové odpory – jsou dány tratí, po které se vozidlo pohybuje 

a především na sklonových poměrech trati. 

b) Vozidlové odpory – závisí na vnějších konstrukčních tvarech vozidla 

a na rychlosti jakou se pohybuje. 

 Základní rovnice pohybu vlaku je běžně vyjadřována v následujícím tvaru (Rovnice 6) 

[5]. 

Rovnice 6. Základní rovnice pohybu vlaku 

                                  
     

 
 
  

  
                 

Kde: 

FO [N] Tažná síla na obvodu kol 

GL [N] Tíha hnacího vozidla 

GD [N] Tíha všech tažených vozidel 

oL [1] Součinitel vozidlového odporu hnacího vozidla 

oD [1] Součinitel odporu tažených vozidel 

oT [1] Součinitel traťového odporu 

ρ [1] Součinitel vlivu rotujících hmot 

g [m·s
-2

] Tíhové zrychlení 

v [m·s
-1

] Rychlost 

t [s] Čas 

V běžných výpočtech se používá obecné vyjádření odporu jako síly proti pohybu 

vozidla (Rovnice 7) [5]. 

Rovnice 7. Velikost odporu proti pohybu vozidla 

                         

Kde: 

O [N] Velikost odporu proti pohybu vozidla 

GVL [N] Tíha vlaku nebo vozidla 

o [1] Součinitel odporu, který je vztažen na tíhu vozidla 
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2.2.1. Traťový odpor 

Odpor trati OT je dán stavebním uspořádáním trati a terénem, ve kterém trať vede. Na 

jeho velikosti má podíl také délka, hmotnost a způsob uspořádání vlaku. Na celkovou 

velikost traťového odporu mají vliv sklonové poměry na trati, oblouky na trati a dopravní 

stavby v blízkosti tratě. 

2.2.1.1. Vliv sklonu tratě 

Sklon tratě ovlivňuje velikost jízdního odporu v případě, že vozidlo jede po přímé trati, 

která svírá s vodorovnou rovinou úhel α. V takové případě je velikost odporu rovna 

poměrné části tíhy vozidla dle rovnice (Rovnice 8). [5] 

Rovnice 8. Odpor sklonu tratě 

                                    

Kde: 

Oskl [N] Odpor sklonu 

Gvl [N] Tíha vlaku nebo vozidla 

α [°] Úhel svírající trať s vodorovnou rovinou 

mvl [kg] Hmotnost vlaku nebo vozidla 

g [m·s
-2

] Tíhové zrychlení 

V reálném provozu kolejové dopravy se primárně nepoužívá odpor vyjádřený 

v newtonech, ale sklon tratě vyjádřený v promilích [‰]. Ten se spočte podle následujícího 

vztahu (Rovnice 9). [5] 

Rovnice 9. Sklon tratě 

 

 
      

 

    
                      

Kde: 

p [m] Převýšení tratě 

l [m] Délka sklonového úseku tratě promítnutá do vodorovné roviny 

s [‰] Sklon tratě 

α [°] Úhel svírající trať s vodorovnou rovinou 

Podle výsledné velikosti sklonu tratě lze všechny sklonové úseky rozdělit do tří 

kategorií. 

 s = 0 - jízda po rovině, 

 s < 0 - jízda po spádu, 
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 s > 0 - jízda do stoupání. 

 

2.2.1.2. Vliv Oblouku na trati 

Při průjezdu vozidla obloukem na trati vznikají síly, které působí na vozidlo 

a odchylují jej z přímého směru jízdy. Při praktických výpočtech se působení sil na vozidlo 

nahrazuje přídavným sklonem oblouku sobl a jejich hodnotu lze vypočíst podle pozice, ve 

které se oblouk nachází, z následujících vzorců (Rovnice 10). [5] 

Rovnice 10. Sklon oblouku  

 Pro konvenční tratě s rozchodem e = 1435 [mm] 

 

     
   

    
       

 Pro vysokorychlostní tratě dle TSI 

 

     
   

    
       

 Pro systém metra 

 

     
   

       
       

Kde: 

Robl [m] Poloměr oblouku 

sobl  [‰] Sklon oblouku 

Pokud nastane na trati situace, při které na sebe navzájem navazují dva protiběžné 

oblouky, násobí se dodatečně přídavný sklon navazujícího oblouku koeficientem 1,5. 

2.2.1.3. Vliv dopravních staveb  

Mezi dopravní stavby, které kladou největší odpor proti pohybu vlaku, patří tunely. 

Odpor klade vlaku především sloupec vzduchu, který je projíždějícím vozidlem z tunelu 

vytlačován. Při praktických výpočtech se opět odpor tunelu převádí na přídavný sklon. 

Velikost přídavného sklonu lze rozdělit podle následujících kritérií. [5] 

 Jednokolejný tunel – uvažujeme s přídavným sklonem 2 [‰] 

 Dvojkolejný tunel – uvažujeme s přídavným sklonem 1 [‰] 
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2.2.2. Vozidlový odpor 

Vozidlové odpory jsou složeny z několika činitelů. Jejich velikost závisí na rychlosti, 

jakou se vozidlo pohybuje. Obecně platí, že čím vyšší rychlostí se vozidlo pohybuje, tím 

větších hodnot nabývá výsledný vozidlový odpor. Obecně lze silové složky vozidlového 

odporu rozdělit takto: 

 Of [N] - odpor valení kola po kolejnici 

 Ol [N] - odpor tření ložisek 

 Ovz [N] - odpor prostředí 

Obecně platí, že podmínky na trati, ovlivňující jízdu vlaku, jsou nestálé. Především 

tření v ložiscích a odpor prostředí jsou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách. 

Proto se běžně k určení vozidlového odporu používá obecných experimentálně 

stanovených průběhů jejich hodnot v závislosti na rychlosti, která má na výsledný odpor 

největší vliv. Tuto závislost vozidlového odporu lze vyjádřit vztahem (Rovnice 11). [5] 

Rovnice 11. Vozidlový odpor 

                

Kde: 

ov        [1] Výsledný vozidlový odpor 

V        [m.s
-1

] Okamžitá rychlost 

a, b, c  [1] Koeficienty odporu jednotlivých složek stanoveny tabulkově pomocí 

jízdních zkoušek vozidel 

Alternativní možností, jak stanovit vozidlový odpor pro dané vozidlo, je dohledání 

vztahu uvedeného výrobcem vozidla. Pro zvolené vozidlo řady 163, vyrobené firmou 

Škoda Plzeň v letech 1984 – 1992, lze vztah pro vozidlový odpor dohledat. Vztah pro 

vozidlový odpor vozidla řady 163 je uveden níže (Rovnice 12). 

Rovnice 12. Vozidlový odpor vozidla řady 163 

             
    

  
 
 

       

V diplomové práci je pro účely porovnání zahrnut také výpočet vozidlových odporů 

v závislosti na rychlosti pro hnací vozidlo řady 163 pomocí dvou metod. První metodu 

tvoří obecný empiricky stanovený vzorec (Rovnice 11) vycházející z konstrukčního 

uspořádání daného vozidla. Druhou metodu tvoří výpočet odporu pomocí empirického 
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vzorce (Rovnice 12) stanoveného výrobcem vozidla. Parametry lokomotivy jsou uvedeny 

níže [5] (Tabulka 3).  

Tabulka 3. Vybrané parametry lokomotivy řady 163 [5] 

Název parametru Hodnota parametru Jednotky 

Hmotnost lokomotivy mL 84000 [kg] 

Uspořádání pojezdu Bo´Bo´ [-] 

Hodnota součinitele a 2,1·10
-3

 [1] 

Hodnota součinitele b 0,0·10
-3

 [1] 

Hodnota součinitele c 0,00085·10
-3

 [1] 

 

Složka odporu prostředí je pro porovnání vypočtena zvlášť dle vztahu (Rovnice 5, 

Tabulka 4). Jako proudící tekutina byl uvažován vzduch o hustotě ρ = 1,18 kg·m
-3

, 

kinematická viskozita vzduchu byla uvažována ν = 0,000015 m
2
·s

-1
. Jako charakteristická 

plocha byla dosazena hodnota plochy průmětu vozidla do roviny kolmé ke směru 

ustáleného proudění S = 11,293 m
2
. Součinitel odporu cx bylo obtížné zvolit, běžně se 

tento součinitel získává z hodnot naměřených ve větrných tunelech. Nakonec byl zvolen 

s ohledem na neaerodynamický tvar a uspořádání hnacího vozidla cx = 0,9. [15] 

Vypočtené hodnoty vozidlových odporů v závislosti na rychlosti pro hnací vozidlo 

řady 163 pomocí dvou metod jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 4).  
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Tabulka 4. Vypočtené hodnoty vozidlového odporu v závislosti na rychlosti 

Rychlost 
Odpor dle 
obecného 

vztahu 

Odpor dle 
vztahu 

výrobce 

Složka 
odporu 

prostředí 
v Ov Ol Ovz 

[km·h
-1

] [kN] [kN] [kN] 
0 2,10 5,08 0,00 

10 2,19 5,25 0,05 
20 2,44 5,54 0,19 
30 2,87 5,92 0,42 
40 3,46 6,42 0,74 
50 4,23 7,01 1,16 
60 5,16 7,72 2,67 
70 6,27 8,52 2,27 
80 7,54 9,44 2,96 
90 8,99 10,45 3,75 

100 10,60 11,57 4,63 
110 12,39 12,80 5,60 
120 14,34 14,13 6,66 
130 16,47 15,57 7,82 
140 18,76 17,11 9,07 

 

Závislosti vozidlového odporu na rychlosti vypočteného podle dvou různých vztahů 

a složky odporu vzduchu pro lokomotivu řady 163 na rychlosti pohybu lze vyjádřit také 

graficky (Graf 1). 

 

Graf 1. Závislost vozidlového odporu na rychlosti vozidla 
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Ze zpracované závislosti vyplývá, že vozidlový odpor v závislosti na rychlosti pohybu 

roste a že hodnoty vypočtené podle obecných vztahů a podle vztahů uvedeného výrobcem 

dosahují stejného průběhu a v oblasti od 100 km/h do 140km/h jsou téměř totožné. Podíl 

složky odporu prostředí se na celkovém vozidlovém odporu výrazněji projeví až při 

vyšších rychlostech. Hodnoty takto získané výpočtem budou v diplomové práci dále 

porovnány s hodnotami zjištěnými simulačním výpočtem. 

3. Tvorba modelů vybraných kolejových vozidel 

3.1. Představení software 

V oblasti produkce nových nebo inovovaných výrobků se v posledních letech 

upřednostňuje maximální urychlení předvýrobních etap. K tomu slouží množství nástrojů, 

programů a aplikací, spjatých s rozvojem výpočetní techniky. Na základě zmíněných 

potřeb a možností se v minulých letech masivně přešlo z klasického konstruování na 

počítačovou grafiku. V oblasti průmyslového navrhování je nejčastější přechod na digitální 

modelování. 

Pro vymodelování všech součástí a celků určených pro simulaci bylo použito 

softwarové CAD aplikace firmy Autodesk, nejznámější pod obchodním označením  

Autodesk Inventor ve verzi z roku 2013. 

Autodesk Inventor je celosvětově dlouhodobě nejprodávanější a nejznámější 

strojírenskou aplikací pro 3D parametrické a adaptivní navrhování, pro tvorbu 2D 

výkresové dokumentace, a pro reálnou vizualizaci a animaci navrhovaného celku či 

součásti. Základní konstrukční prvky v Inventoru jsou součásti (anglicky parts), 

a ukládající se ve formátu *.ipt. Součásti jsou odvozeny z 2D náčrtů (anglicky sketch). 

Jednotlivé součásti jsou pomocí vazeb kombinovány a vázány do sestav (anglicky 

assembly). Druhy vazeb mezi součástmi se liší podle jejich typů a potřeby spojení. 

Například uchycení dvou rovinných ploch dvou těles nebo tečné uchycení válcové plochy 

k rovinné. Sestavy jsou ukládány ve formátu *.iam. Součásti sestavy tvoří následně základ 

pro tvorbu výkresové dokumentace, ta se ukládá nejčastěji ve formátech *.idw (starší 

varianta *.dwf) nebo alternativně ve formátu *.pdf. Výhodou tvorby návrhu v jednom 

software typu Autodesk Inventor je vzájemná provázanost jednotlivých celků a typů 

souborů. Při změně například kóty nebo rozměru součásti, dojde k  aktualizaci celých 

sestav a také výkresů, ve kterých se daná součást nachází. 
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Po spuštění aplikace se před uživatelem objeví základní pracovní rozhraní. Prostředí 

aplikace lze rozdělit do tří základních pracovních sektorů (Obrázek 17). Ty se od sebe 

nepatrně odlišují v závislosti na módu, ve kterém je aplikace spuštěna. Aplikace bez 

rozšíření standardně obsahuje čtyři módy: 

 Mód pro tvorbu součástí 

 Mód pro tvorbu sestav 

 Mód pro tvorbu výkresové dokumentace 

 Mód pro tvorbu prezentací 

 

Obrázek 17. Rozhraní aplikace Autodesk Inventor 

Pro tvorbu modelu určeného pro následnou simulaci v jiné softwarové aplikaci bylo 

využíváno módů pro tvorbu součástí a sestav. Rozdělení pracovního prostoru při tvorbě 

modelu bylo v obou používaných módech identické. 

 Sektor č. 1 – Sdružuje panel nástrojů pro aktivaci jednotlivých příkazů 

používaných při práci v daném módu. Pro tvorbu součásti tedy panel 

obsahuje jiný soubor nástrojů, než při tvorbě sestavy (Obrázek 17). Pro 

tvorbu součásti jsou tedy dominantní příkazy pro vytváření a úpravu objemu 

jednotlivých těles. Při tvorbě sestavy jsou naopak dominantní příkazy pro 

vkládání dílčích těles a vytváření vazeb mezi nimi. 

 Sektor č. 2 – Je v obou módech stejný. V případě součásti zobrazuje strom 

jednotlivých elementárních objemů, ze kterých je součást tvořena. 
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V případě sestavy opět zobrazuje strom, ve kterém jsou zařazeny všechny 

dílčí součásti sestavy a také vazby mezi nimi.  

 Sektor č. 3 – Zabírá největší pracovní plochu ve všech módech. Umožňuje 

zadat vstupní parametry jednotlivých příkazů. Zároveň slouží jako zpětná 

vazba, protože zobrazuje vykonání jednotlivých příkazů.  

 

3.2. Zjednodušení modelu 

Současná kolejová vozidla se skládají z mnoha vzájemně propojených konstrukčních 

skupin a celků. Součinnost těchto celků umožňuje bezpečný a plynulý pohyb vozidla, 

včetně přepravy osob a materiálu. Stavba jednotlivých zařízení se liší podle druhu a určení 

vozidla. Mezi základní konstrukční skupiny vozidla lze zařadit: [5] 

 Pojezd vozidla – Zajišťuje vedení vozidla v koleji. Nese rám vozidla 

a zajišťuje jeho pružné uložení. Přenáší tažnou a brzdnou sílu mezi rámem 

vozidla a jejím působištěm (styk kola s kolejnicí). 

 Rám vozidla – Tvoří hlavní nosnou část. Na rám vozidla jsou různými 

vazbami vázány všechny ostatní konstrukční celky. Zajišťuje přenos sil 

mezi nimi.  

 Tažné a narážecí ústrojí – Konstrukční celek, přenášející podélné síly mezi 

jednotlivými vozidly řazenými ve vlaku. 

 Nástavba vozidla – Jde o účelovou část, liší se tedy podle určení vozidla. 

U tažených vozidel jde zpravidla o prostor uzpůsobený pro přepravu osob, 

nebo nákladu. Největší konstrukční náročnost má nástavba u hnacích 

vozidel.  

 Brzdové zařízení vozidla – Nejdůležitější bezpečnostní celek na vozidlech, 

vytváří brzdnou sílu na obvodu kol. 

 Hnací soustava (pouze u hnacích vozidel) – Soustava, která vyvozuje tažnou 

sílu na obvodu kol.  

Při tvorbě modelu vlaku určeného pro následnou simulaci obtékání vzduchu v jiné 

aplikaci bylo použito několik výrazných zjednodušení. Některé konstrukční skupiny 

a jejich části byly zcela vynechány. Zjednodušení se týkalo především prvků, které 

neovlivňovaly výrazným způsobem proudění vzduchu okolo vlaku. Ze stejného důvodu 

bylo upuštěno od modelování celých konstrukčních skupin.  
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Z konstrukce hnacího vozidla například nebylo vymodelováno zařízení strojovny, 

stanoviště strojvedoucího, hnací soustava nebo soustava pískového hospodářství. Došlo ke 

zjednodušení brzdové soustavy, která byla omezena pouze na brzdové kotouče. Vzduchová 

soustava byla omezena pouze na hlavní vzduchojem. V konstrukci podvozku byly rovněž 

vynechány například tlumiče vrtivých pohybů nebo rozvodovka. 

U vozidel tažených nebyly vymodelovány podvozky běžně používané, ale byly 

převzaty z hnacího vozidla za předpokladu, že jejich konstrukce nebude mít podstatný vliv 

na proud vzduchu. U vysokostěnného vozu běžné stavby nebyly ze stejného důvodu 

vymodelovány funkční čelní a postranní vrata pro nakládku a vykládku. 

3.3. Popis částí modelu 

Celý model je sestaven ze tří hlavních sestav (Obrázek 18). První sestavu tvoří 

zjednodušený model hnacího vozidla. Následující sestavy zjednodušeně znázorňují 

nákladní železniční vozy. První vůz je zjednodušeným modelem plošinového vozu běžné 

stavby, druhý vůz je zjednodušeným modelem vysokostěnného vozu běžné stavby. 

 

Obrázek 18. Vizualizace vlaku 

Výsledná sestava hnacího vozidla je složena z 24 podsestav, které tvoří jednotlivé 

konstrukční skupiny. Součásti v dílčích sestavách byly většinou vymodelovány. V případě 

šroubových a čepových spojení byly potřebné součásti převzaty z předdefinovaných 

modelů z knihovny, která je součástí aplikace Autodesk Inventor. 
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3.3.1. Konstrukce hnacího vozidla 

Tvorba modelu hnacího vozidla byla inspirována hnacími vozidly řady 163 

vyráběných v letech 1984 až 1992 firmou Škoda. Tato řada byla vyráběna jako univerzální 

lokomotivy pro vozbu jak osobních, tak i nákladních vlaků. Jedná se o lokomotivu se 

dvěma podvozky, elektrické trakce a dvěma stanovišti strojvedoucího. Na každé stanoviště 

je přístup umožněn po obou stranách vozidla.  

Základ lokomotivní skříně tvoří rám (Obrázek 19). Rám je svařovaný z ocelových 

profilů, tvoří ho dva podélníky, dva čelníky a sedm příčníků. K čelníkům je přimontováno 

spřáhlové a narážecí ústrojí, které zvyšuje namáhání těchto částí. Eliminaci uvedeného 

namáhání zajišťují dvě dodatečné výztuhy mezi čelníkem a příčníkem. Pod čelníky jsou 

umístěna smetadla a rozměrné hlavní vzduchojemy. Mezi podvozky je pak umístěn trakční 

transformátor. 

 

Obrázek 19. Model rámu hnacího vozidla 

Lokomotivní skříň je tvořena kostrou, která je na bočnicích pokryta plechy 

s podélnými prolisy. Pokrytí takovým typem plechu zvyšuje tuhost celé lokomotivní 

skříně. Stanoviště strojvedoucího (Obrázek 20) je vybaveno dvěma vstupy, dvěma čelními 

okny a dvěma bočními okny. Dveře na stanoviště strojvedoucího jsou vybaveny oknem 

a klikou se zámkem. Vstup na stanoviště strojvedoucího je opatřen dvěma madly pro 

bezpečnost a nástupním schodem v rámu skříně. Na obou bočnicích v oblasti strojovny 

jsou umístěna obdélníková okna. Na čelech lokomotivy jsou návěstní světla a hlavní 

reflektor.  
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Obrázek 20. Kabina strojvedoucího 

 

Lokomotivní skříň je posazena na dvou dvounápravových podvozcích pomocí 

otočného čepu v každém podvozku (Obrázek 21). Rám podvozku je svařovaný 

z ocelových profilů. Hlavní prvky rámu podvozku jsou dva podélníky a dva příčníky, na 

kterých je umístěno pouzdro pro otočný čep skříně. Dále je povozek doplněn o dva čelníky 

pro zvýšení tuhosti. Sekundární vypružení mezi rámem podvozku a rámem skříně zajišťuje 

soustava čtyř vinutých ocelových pružin spolu s jedním párem tlumičů.  

 

Obrázek 21. Podvozek 
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 Vedení dvojkolí modelované lokomotivy je realizováno pomocí ojnice. Mezi 

dvojkolím a rámem podvozku zajišťuje přenos podélných sil dvojice ojnic. Ojnice jsou 

připevněny pomocí čepů mezi konzolami ložiskové skříně a podvozku (Obrázek 22). 

Přenos a tlumení svislých sil mezi dvojkolím a rámem podvozku obstarává primární 

vypružení. Primární vypružení pro každé kolo je složeno ze dvou vinutých pružin a dvou 

tlumičů kmitů umístěných v jejich osách. Pružiny i tlumiče jsou uchyceny v konzole 

ložiskové skříně na dvojkolí, a v konzole svařené s rámem podvozku (Obrázek 23). Pro 

minimalizaci odporu vznikajícího mezi rotačními a nerotačními částmi v ložiskové skříni 

bylo do modelu dosazeno valivé ložisko. Na dvojkolí je dále umístěna část mechanické 

brzdy v podobě brzdového kotouče. Spojení celistvých kol, brzdového kotouče a nápravy 

byla dosaženo nalisováním za tepla. 

 

 

Obrázek 22. Ložisková skříň 
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Obrázek 23. Dvojkolí 

3.3.2. Konstrukce plošinového vozu 

Do vlaku byl jako druhý vůz zařazen plošinový vůz běžné stavby (Obrázek 24). Tento 

typ železničního vozu je konstruován pro přepravu kusových zásilek, které není nutné 

chránit před povětrnostními vlivy. Nejčastěji přepravovanými typy jsou objemné, nebo 

v některém z rozměrů neobvyklé zásilky. Příkladem často převážených zásilek jsou 

dopravní prostředky, strojírenské, stavební, nebo hutní výrobky. 

 

 

Obrázek 24. Plošinový vůz běžné stavby 
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Vůz zařazený do modelovaného vlaku byl koncipován jako čtyřnápravový, 

podvozkový vůz. Základním prvkem pro přenos sil je rám vozu. Ten je svařen z ocelových 

profilů tvořících dva podélníky, dva čelníky, včetně spřáhlového a narážecího ústrojí 

a sedmi příčníků. Přenos sil mezi podvozky a rámem vozu je zprostředkován přes čep 

integrovaný v rámu vozu a pouzdro čepu, které je součástí rámu podvozku. S rámem 

podvozku je svařen rám podlahy. Do rámu jsou vsazeny dřevěné trámy, které tvoří 

podlahu. 

3.3.3. Konstrukce vysokostěnného vozu 

Jako třetí vůz je do vlaku zařazen otevřený vysokostěnný vůz běžné stavby 

(Obrázek 25). Tento typ vozu slouží nejčastěji pro přepravu sypkých hmot, jako například 

uhlí, koks, rudy, nebo pro přepravu kusových zásilek. Vyprazdňování vozu se realizuje 

pomocí dveří umístěných v bočnicích, nebo na rotačním výklopníku. 

 

Obrázek 25. Vysokostěnný vůz běžné stavby 

Vysokostěnný vůz zařazený do modelovaného vlaku byl rovněž koncipován jako 

čtyřnápravový, podvozkový. Základním prvkem pro přenos sil je také rám vozu. Ten je 

svařen z ocelových profilů. Profily tvoří dva podélníky, dva čelníky se spřáhlovým 

a narážecím ústrojím, a sedm příčníků. Přenos sil mezi podvozky a rámem vozu je 

zprostředkován přes čep v rámu vozu a pouzdro čepu, které je součástí rámu podvozku. Na 

rám podvozku je přivařena nástavba. Nástavba je složena z rámu podlahy, plechové 

podlahy, dvou čelních a dvou bočních stěn.  
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Model sestavy celého vlaku je zpracován v Příloze 1. Pro následnou simulaci byl 

vybrán a exportován v několika typech souboru pouze model hnacího vozidla. Exportování 

a následná práce se sestavou všech tří vozů v takto detailním konstrukčním zpracování 

znamenaly příliš velkou zátěž pro výpočetní techniku.  

4. Tvorba simulačního modelu 

Se simulačním software určeným pro zpracovávání analýzy odporu vzduchu 

vybraného kolejového vozidla jsem se setkal v rámci řešení diplomové práce poprvé, bez 

předešlých zkušeností. Z toho vyplynuly některé problémy a situace, kterým by se zkušený 

řešitel jistě vyhnul. Obsah následující kapitoly bude tedy pojednávat o několika pokusech, 

úspěšných i neúspěšných, které vedly ke konečnému řešení. 

4.1. Představení software 

V problematice proudění tekutin není na celosvětovém trhu tak velké množství 

softwarových produktů, jako například v oblasti počítačové grafiky a konstrukce.  Pro 

účely modelování proudění v předložené diplomové práci byla VŠB-TU Ostrava 

poskytnuta licence pro softwarovou aplikaci STAR-CCM+. Zmíněná aplikace byla 

vyvinuta americkou firmou CD-adapco, která se řadí k největším světovým 

poskytovatelům pomocného simulačního software.  

Aplikace STAR-CCM+ byla ve stávající podobě vyvinuta v roce 2004. Současná 

koncepce spočívá v propojení výpočetně slabšího počítače, například laptopu, se 

vzdáleným, který disponuje větším výpočetním výkonem. Tato změna umožňuje zrychlit 

náročné modelovací procesy a zároveň snížit výpočetní nároky na pracovní počítače. 

S touto podstatnou změnou přišlo i obnovení grafického rozhraní aplikace do současné 

podoby (Obrázek 26). 
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Obrázek 26. Zobrazení základního rozhraní aplikace 

 

Po spuštění aplikace se uživateli zobrazí základní rozhraní. Vizuální rozhraní aplikace 

pro práci je rozděleno na čtyři základní pracovní sektory (Obrázek 26), všechny sektory 

jsou umístěny pod lištou menu a vodorovným panelem nástrojů v nejvyšší části.  

 Sektor č. 1 zobrazuje průzkumníka neboli strom celé simulace. Pro tvorbu 

simulace se jedná o nejdůležitější sektor. Jsou zde složky, umožňující 

přístup ke všem požadovaným operacím, které je nutno provést pro 

úspěšnou simulaci. Pro simulování proudění kapaliny jsou nejdůležitější 

tyto složky: 

o Geometry – Ve složce Geometry jsou soustředěny informace, 

týkající se tělesa, které je vytvořeno v jiné aplikaci a pro simulaci je 

do programu STAR-CCM+ vloženo ve vhodném formátu.   

o Continua – Složka Continua sdružuje informace a parametry sítě 

tvořené pro daný simulační model.  

o Regions – Ve složce regions jsou v případě simulace obtékání 

vzduchu sdruženy informace o větrném tunelu a obtékané součásti.  

o Stopping criteria – Slouží pro definici ukončení výpočetních kroků 

při simulaci. 

o Reports – Slouží k vyvolávání jednotlivých příkazů, které monitorují 

průběh sledovaných veličin během simulace.  
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o Monitors – Pomocí jednotlivých položek v této složce lze vyvolat 

zobrazení daných příkazů v sektoru č. 3. 

o Scenes – Složka sdružující všechny v programu vytvořené 

vizualizace, které mohou být zobrazeny v sektoru č. 3. 

 

  Sektor č. 2 slouží pro úpravu a definici vlastností a parametrů obsažených 

ve stromu simulace alternativou tomuto sektoru je místní nabídka všech 

parametrů ve stromu simulace. 

 Sektor č. 3 je grafickým oknem. Slouží pro vizualizaci postupů a výstupů 

v průběhu simulace. Prostřednictvím jednotlivých scén (Scene) jsou 

zobrazeny zadané požadavky vybrané ve stromu simulace. Je několik 

základních typů scén. Pro simulaci byly využívány geometrická, síťová, 

skalární, vektorová a grafy výstupních výsledků simulace. 

 Sektor č. 4 je textovým výstupem a zpětnou vazbou při jednotlivých krocích 

v simulaci. 

Ve většině případů dojde ke grafickému vymodelování dané součásti v jiné softwarové 

aplikaci než STAR-CCM+, proto je potřeba modelovat součásti v takovém formátu, aby 

byly kompatibilní v obou používaných aplikacích. Některé z typů součástí akceptovaných 

pro vložení jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 5). 

Tabulka 5. Typy akceptovaných souborů 

Zkratka formátu Název formátu 

*.x_t  *.x_b Parasolid 

*.iges  *.igs IGES 

*.stp  *.step STEP 

*.pat PATRAN shells 

*.dbs CD adapco format 

*.sldprt,  *.sldasm SolidWorks 

*.ipt  *.iam Autodesk Inventor 

 

4.2. Import geometrie 

Zjednodušený model hnacího kolejového vozidla vytvořený v Kapitole 3 byl pro účel 

simulace z Autodesk Inventor exportován v kompatibilním formátu *.stp (Obrázek 27). 

Exportování v takovémto formátu se ukázalo být nejvhodnějším.  Po nahrání byla 
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geometrie souboru *.stp vyhodnocena jako početná soustava ploch a těles. Geometrie byla 

tedy dodatečně upravena a zjednodušena. Pro účely simulace byly z geometrie původně 

odebrány některé konstrukční prvky a celky, které mají na proudění vzduchu zanedbatelný 

vliv. Jednalo se především o šrouby, podložky, matice a čepová spojení v konstrukcích 

podvozku a hlavního rámu.  

 

Obrázek 27. Původní importovaná geometrie v programu STAR-CCM+ 

I přes tato zjednodušení se model hnacího vozidla ukázal být příliš výpočetně 

náročným. Dalším problémem byla konstrukce tohoto modelu. Bylo objeveno větší 

množství chybných ploch a hran, se kterými program neuměl správně pracovat. Vstupní 

geometrie hnacího vozidla na obrázku (Obrázek 27) byla tedy ještě několikrát nahrazena 

jinou.  

   

4.3. Tvorba výpočtové sítě 

Simulace proudění vzduchu probíhá ve větrném tunelu. Proto i výpočtová síť musí být 

ohraničená plochami, ve kterých bude simulace probíhat. Tunel požadovaných rozměrů je 

možné vytvořit v samotné simulační aplikaci, nebo jej importovat z jiného programu jako 

sestavu společně s vozidlem. Rozměry větrného tunelu se odvíjí od rozměrů vozidla 

umístěného v tunelu. Volný prostor před vozidlem odpovídá jedné délce vozidla, prostor 

tunelu za vozidlem je roven dvojnásobné délce vozidla. Šířka tunelu je trojnásobná oproti 

šířce vozidla, přičemž vozidlo je umístěno ve středu. Výška tunelu je dvojnásobná 

vzhledem k  výšce vozidla. Podlaha tunelu není tečná rovina ke kolům, ale je posunuta 

výše směrem k těžišti vozu. Vyvýšení roviny podlahy umožňuje lepší propojení následně 

vytvářené sítě se stěnami tunelu. [11] Při tvorbě simulace bylo použito obou možností. 
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Tunel byl tedy modelován jak v Autodesk Inventoru společně s vozidlem, tak v programu 

STAR- CCM+. Pro lepší představu je vymodelována vizualizace větrného tunelu 

(Obrázek 28).   

 

Obrázek 28. Vizualizace větrného tunelu 

 

Do aplikace STAR-CCM+ byl nejprve vkládán model hnacího vozidla popsaný 

a zobrazený v kapitole 4.2 (Obrázek 27, Obrázek 28). Z důvodu příliš detailního 

zpracování některých částí a chybného vytvoření některých síťových hran a ploch byl 

model postupně upravován. Byly vynechávány některé konstrukční skupiny a jejich části. 

Zjednodušení se nejprve týkalo prvků, které výrazným způsobem neovlivňovalo proudění 

vzduchu okolo vlaku, ale to se ukázalo jako nedostatečné. Muselo být postupně přikročeno 

k dalším úkonům, které by zjednodušily výpočty a umožnily simulaci. V dalších krocích 

byly na hnacím vozidle postupně zjednodušovány vinuté pružiny na tvar válce, brzdový 

kotouč byl nahrazen celistvým. Ze sestavy byly úplně odstraněny tažné háky a také většina 

čepových a šroubových spojů. V podvozcích byly odstraněny tlumiče a jejich uložení. 

Výsledné zjednodušené modely sestavy byly několikrát opakovaně exportovány v několika 

souborech určených pro následnou simulaci. I přes tato výrazná zjednodušení se nepodařilo 

simulaci provést. Důvodem bylo opakované chybné načítání velkého množství ploch 

a hran (Obrázek 29), nutných pro správné vytvoření plošné a objemové sítě. Odstranění 

a úprava tak velkého množství ploch by byla časově velice náročná. Zpětně bylo tedy 

potřeba změnit geometrii, která do modelu vstupovala. 



48 

 

 

Obrázek 29. Příklad vyhodnocení nevyhovující geometrie v programu STAR-CCM+ 

 

V další fázi modelování simulace obtékání bylo přistoupeno k nahrazení geometrie 

hnacího vozidla, vytvořené v programu Autodesk Inventor, jinou. Změna v nové geometrii 

spočívala v dodatečném vytvoření větrného tunelu a kolejnic. Tyto součásti byly zahrnuty 

do jedné soustavy společně se zjednodušeným modelem hnacího vozidla. Z objemu tunelu 

byl odečten objem hnacího vozidla a kolejnic. Kolejnice byly vazbou uchyceny k podlaze 

tunelu a hnací vozidlo bylo posazeno na jejich temena. Následně byla vytvořena jednolitá 

plocha a opět exportována ve formátu *.stp. (Obrázek 30). Výhodou takového řešení bylo 

sjednocení některých ploch, bránících používané aplikaci ve správném vytvoření 

povrchové a objemové sítě. Problém tvorby sítě se tímto zlepšil. 

 

Obrázek 30. Zjednodušený model tunelu a hnacího vozidla 

Model na obrázku je tvořen pouze zobrazenými hranami. Zobrazení všech ploch 

včetně plného tunelu by nebylo průkazné. Změna geometrie tedy pomohla k vytvoření 
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objemové a plošné sítě. Výpočetní zpracování těchto operací se rovněž zrychlilo. 

Konečnou simulaci proudění však nebylo možno na tomto modelu spustit. Pravděpodobně 

došlo k chybě ve složitější konstrukci podvozku ve vstupní geometrii. Geometrie použitá 

pro úspěšnou simulaci (Obrázek 31) byla tedy dodatečně výrazně zjednodušena 

a exportována ve formátu *.stp. Během simulace bylo postupováno podle základního 

návodu vydaného výrobcem programu STAR-CCM+ [11]. Pro porovnání s výpočty 

získanými pomocí empirických vzorců byla tedy použita výrazně zjednodušená geometrie 

pouze skříně a rámu hnacího vozidla, doplněná o některé konstrukční celky jako hlavní 

vzduchojemy, trakční transformátor a smetadla (Obrázek 31).  

 

Obrázek 31. Výsledná geometrie simulace 

Vytvoření sítě pro takto zjednodušenou geometrii nebylo výpočetně tak náročné jako 

u předešlých pokusů. Pro simulaci byly tedy vytvořeny dvě sítě, plošná a objemová. Sítí 

bylo pokryto jak hnací vozidlo, tak prostor větrného tunelu (Obrázek 32). Rozměr 

základního oka sítě byl zvolen na jeden metr. Od tohoto rozměru se odvíjelo další 

dodatečné síťování. 

 

Obrázek 32. Vygenerovaná výpočtová síť 
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Vzhledem k faktu, že hnací vozidlo má členitější plochu než tunel, byly pro oblast 

vozidla upraveny podmínky tvorby sítě na menší základní rozměr oka sítě. Parametry pro 

jemnější vytvoření sítě byly vytvořeny dvěma způsoby. Ve stromu simulace bylo určeno, 

že jednotlivé segmenty sítě na plochách hnacího vozidla budou mít podle potřeby zhruba 

desetinovou velikost oproti rozměru základního segmentu (Obrázek 33). Druhým 

způsobem zjemnění bylo dodatečné přidání oblasti, ve které je síť více zahuštěna. 

Dodatečná oblast byla do modelu simulace přidána také z důvodu detailnějšího 

vymodelování úplavu za hnacím vozidlem. (Obrázek 34)  

 

Obrázek 33. Detailní zobrazení jemnějšího síťování na hnacím vozidle 

 

Obrázek 34. Dodatečná oblast jemnějšího síťování 
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4.4. Tvorba okrajových podmínek 

Po úspěšně vymodelované síti bylo pro výpočet nutné určit vstupní podmínky. 

Typy okrajových podmínek 

Nejčastěji běžně volené okrajové podmínky jsou konstantní hodnoty veličin. To je 

případ i této prováděné simulace. Dalšími možnými typy okrajových podmínek například 

jsou: [3]  

 Polynom n-tého stupně:                  
        

  

 Části lineárních funkcí 

 Kombinace polynomické a lineární funkce 

Všechny plochy v simulaci mají přiřazeny nějaké vlastnosti. Standardní typ plochy je 

implicitně nastaven jako pasivní pevná plocha (wall). Charakteristiky jednotlivých ploch 

použitých v modelu simulace jsou popsány v tabulce (Tabulka 6) a zobrazeny na obrázku 

(Obrázek 35), kde je pro přehlednost vynecháno zobrazení stěn a stropu tunelu. 

Tabulka 6. Vlastnosti jednotlivých ploch v simulaci 

Název plochy tunelu Typ plochy tunelu 

Hnací vozidlo Pevná plocha bez vlastností (wall) 

Podlaha (floor) Pevná plocha bez vlastností (wall) 

Vstupní plocha (output) Vstup proudění vzduchu (Velocity inlet) 

Výstupní plocha (input) Výstup proudění vzduchu (Pressure outlet) 

Rovina symetrie (symetry) Rovina symetrie vozidla 

Stěna a strop tunelu (sides) Pevná plocha bez vlastností (wall) 
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Obrázek 35. Zobrazení ploch různých vlastností v simulaci 

Další skupinou nutných vstupních podmínek, bylo definování proudění vzduchu. Při 

výběru parametrů proudění bylo postupováno podle doporučení výrobce simulačního 

programu. Zvolené parametry proudění jsou popsány v tabulce (Tabulka 7). Dále byly 

předepsány podmínky pro ukončení simulace. Byl zadán maximální počet výpočtových 

kroků na 100 pro ověření správné funkce výpočtu. Interval maximálního počtu kroků se 

postupně zvyšoval na hodnotu 400. Při dosažení hranice čtyř set výpočtových kroků se 

daly pozorované hodnoty považovat za ustálené.  

Tabulka 7. Fyzikální modely zvolené pro výslednou simulaci 

Typ zvoleného parametru 

3D proudění 

Ustálené proudění 

Proudící médium – plyn (vzduch) 

Oddělené proudění 

Konstantní hustota vzduchu 

Turbulentní proudění 

Turbulentní proudění podle modelu K-epsilon 

 

Jako další vstupní hodnoty do simulačního výpočtu musela být zvolena rychlost 

proudění vzduchu, hustota vzduchu, základní tlak, plocha průmětu lokomotivy ve směru 

proudění. Hodnoty zvolených parametrů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 8). 
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Tabulka 8. Hodnoty veličin vstupujících do simulace 

Zvolená veličina Zvolená hodnota Jednotka 

Rychlost proudění vzduchu 20, 30 [m∙s
-1

] 

Hustota vzduchu 1,18415 [kg∙m
-3

] 

Základní tlak 101325 Pa 

Plocha průmětu HV 5,6465 m
2
 

 

Po zadání všech potřebných parametrů byly v několika intervalech spuštěny simulace 

obtékání hnacího kolejového vozidla vzduchem. Pro rychlost 20 m·s
-1

 je simulační soubor 

zpracován v Příloze 2. Pro rychlost 30 m·s
-1

 je simulační soubor zpracován v Příloze 3. 

5 Zhodnocení výsledků a doporučení 

Rekapitulaci výsledků lze rozdělit do několika oblastí. V první části je teoreticky 

popsána a vysvětlena problematika mechaniky tekutin a odporů proti pohybu vozidel. 

V mechanice tekutin je blíže popsána problematika obtékání těles a proudění tekutin. 

Teorie odporů proti pohybu vozidel objasňuje traťové a vozidlové odpory. Podle obecně 

používaných rovnic a podle údajů výrobce byly vypočteny hodnoty odporu vzduchu pro 

hnací vozidlo. Hodnoty vozidlového odporu v závislosti na rychlosti jsou zobrazeny 

v tabulce (Tabulka 4). Lze konstatovat, že vozidlový odpor roste se zvyšující se rychlostí 

vozidla a že údaje získané oběma způsoby spolu korespondují. V oblasti mezi 100 km/h -

130 km/h jsou téměř shodné. Složka odporu vzduchu se na celkovém vozidlovém odporu 

projevuje výraznou měrou až od vyšších rychlostí. Samotná složka odporu vzduchu 

stanovená pomocí vztahu pro odpor prostředí (Rovnice 5) je pro závěrečné srovnání se 

simulačními výpočty vyjádřena pro dvě různé rychlosti (Tabulka 9). 

Tabulka 9. Vypočtené hodnoty odporové síly pro dvě rychlosti 

Rychlost proudění Jednotka Odporová síla Jednotka 

20 [m·s
-1

] 3,67 [kN] 

30 [m·s
-1

] 5,5 [kN] 

    

Zhodnocení vlastních výsledků lze rozdělit na dvě oblasti. První oblastí je hodnocení 

modelů vytvořených v aplikaci Autodesk Inventor. Druhou oblastí je potom hodnocení 

kvality vytvořeného simulačního modelu a hodnocení výstupů získaných na základě 

simulace v aplikaci STAR-CCM+. 
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V aplikaci Autodesk Inventor byly vytvořeny celkem tři hlavní sestavy. Jsou to sestavy 

hnacího kolejového vozidla, vysokostěnného taženého vozidla běžné stavby a plošinového 

taženého vozidla běžné stavby. Vozidla byla modelována podle skutečných rozměrů 

převzatých z typových výkresů reálných vozidel. Z důvodu vysokých výpočetních nároků 

byla pro simulaci použita pouze sestava hnacího kolejového vozidla. 

Po několika neúspěšných simulačních pokusech v aplikaci STAR-CCM+ byla detailní 

sestava HV nahrazena sestavou tunelu a HV oproti původní výrazně zjednodušenou. Na 

této sestavě byla samotná simulace obtékání vzduchu provedena. Po vygenerování 

dostatečně kvalitní plošné a objemové výpočetní sítě bylo přistoupeno k definici 

okrajových podmínek. Jako médium ve větrném tunelu byl za běžného tlaku 101 kPa 

zvolen vzduch běžné hustoty. Simulační výpočty byly prováděny ve dvou různých 

rychlostech proudění vzduchu. Konkrétně 20 m·s
-1

 a 30 m·s
-1

. Výsledky byly srovnány 

s hodnotami získanými výpočtem pomocí obecných rovnic. 

Jako výstupní hodnoty provedené simulace určené pro další hodnocení a porovnání 

byly prostřednictvím jednotlivých scén zvoleny následující hodnoty. Všechny hodnoty 

byly zobrazovány pro obě rychlostní simulace. 

1. Graf zobrazení změn ve výpočtu. 

Tyto grafy naznačují přesnost výpočtu, zobrazují jednotlivé zbytkové hodnoty 

(residuals) při výpočtových krocích (iteration). Jakmile se zbytkové hodnoty ustálí 

na konstantních hodnotách, velikost sledovaných veličin je rovněž ustálená a není 

pravděpodobné, že budou doznávat výrazných změn. Na následujících obrázcích 

(Obrázek 36, Obrázek 37) jsou zobrazeny stavy změn při ukončení simulačních 

výpočtů. 
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Obrázek 36. Stav změn ve výpočtu při ukončení simulace obtékání rychlostí 20 m·s-1 

 

Obrázek 37. Stav změn ve výpočtu při ukončení simulace obtékání rychlostí 30 m·s-1 

  

2. Vektorové zobrazení rychlosti proudění vzduchu okolo vlaku. 

Tyto výstupy umožňují pozorovat směr proudění a také rychlost proudění 

v jednotlivých místech. Příklad simulace proudění je uveden na obrázku 

(Obrázek 38). 
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Obrázek 38. Zobrazení směru a rychlosti proudění při vstupní rychlosti 30m·s-1 

 

3. Skalární zobrazení rozložení tlaku na hnací vozidlo. 

Skalární výstupy mohou zobrazovat, stejně jako vektorové, řadu funkcí. Pro 

výsledky této simulace bylo vybráno rozložení tlaku na povrchu hnacího vozidla. 

Před vozidlem je možno pozorovat přetlak. To znamená, že proudící vzduch 

působí na vozidlo tlakovým odporem. Příklady rozložení tlaku na hnacím vozidle 

jsou uvedeny na následujících obrázcích (Obrázek 39, Obrázek 40) 

 

Obrázek 39. Rozložení tlaku na hnacím vozidle při rychlosti 20m•s-1 
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Obrázek 40. Rozložení tlaku na hnacím vozidle při rychlosti 30m•s-1 

 

4. Ustálený graf síly, která působí proti pohybu vozidla. 

V závislosti na jednotlivých výpočtových krocích a míře ustálení proudění je na 

následujících grafech vyjádřena síla, která působí proti pohybu vozidla. Velikosti 

odporů jsou zobrazeny na následujících obrázcích. (Obrázek 41, Obrázek 42) 

 

Obrázek 41. Ustálená síla působící na vozidlo při rychlosti 20 m•s-1 
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Obrázek 42. Ustálená síla působící na vozidlo při rychlosti 30 m•s-1 

 

5. Ustálený graf koeficientu odporu vzduchu cx, vypočteného během simulace. 

V závislosti na jednotlivých výpočtových krocích a míře ustálení proudění je na 

následujících grafech vyjádřen koeficient odporu vzduchu vycházející z hustoty 

vzduchu, rychlosti proudění a charakteristické plochy (Obrázek 43, Obrázek 44). 

 

Obrázek 43. Ustálená hodnota součinitele aerodynamického odporu při rychlosti 20 m•s-1 
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Obrázek 44. Ustálená hodnota součinitele aerodynamického odporu při rychlosti 30 m•s-1 

 

6. Geometrické zobrazení proudnic okolo hnacího vozidla. 

Proudnice na následujících obrázcích (Obrázek 45, Obrázek 46) názorně 

ukazují, jakým směrem a jakou rychlostí proudí vzduch okolo vozidla. Dále 

ukazují, jak vypadá úplav, tvořící se za vozidlem v důsledku obtékání vzduchu. 

 

Obrázek 45. Proudnice zobrazené okolo hnacího vozidla při rychlosti 30 m•s-1 
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Obrázek 46. Úplav tvořící se za vozidlem při rychlosti 30 m•s-1 

 

Příklady simulačních výpočtů pro jednotlivé rychlosti jsou zpracovány v Přílohách č. 2 

a 3. Srovnání hodnot odporů prostředí na pohybující se kolejové vozidlo, získaných 

pomocí výpočtů z obecné rovnice odporu a simulačního modelu jsou zobrazeny v tabulce 

(Tabulka 10). 

Tabulka 10. Porovnání velikostí odporů prostředí 

  Rychlost proudění[m·s
-1

] Odporová síla [kN] 

Hodnota z rovnice 

  

20 3,67 

30 5,5 

Hodnota simulačního výpočtu 

  

20 2,95 

30 5,52 

  

Z údajů zobrazených v tabulce lze vypozorovat, že obě hodnoty odporu proti pohybu 

vozidla jsou nižší nebo přibližně stejné jako hodnoty vypočtené podle univerzální rovnice. 

Možným vysvětlením je fakt, že geometrie používaná pro simulační výpočet byla výrazně 

zjednodušena oproti vymodelovanému nebo reálnému hnacímu vozidlu. Zejména absence 

podvozků a sběračů může mít na výslednou hodnotu síly působící proti pohybu vozidla 

nezanedbatelný vliv. 

Obtékání vozidla vzduchem má tedy podstatný silový vliv na vozidlo zejména ve 

vyšších rychlostech. Oblast výpočetní simulace obtékání vzduchu je proto velice důležitým 

a ekonomicky výhodným faktorem při navrhování konstrukcí kolejových vozidel. Ze 

získaných praktických poznatků a zkušeností vyplývá doporučení, že je užitečné se touto 

problematikou dále zabývat. Je potřeba provádět další testování, konstruovat a sestavovat 
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vhodné konstrukční a simulační modely a rozvíjet spolupráci mezi kompatibilními 

softwarovými aplikacemi tak, aby získané poznatky a výsledky podávaly ucelené 

a objektivní informace o dané problematice.     

6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo pomocí simulačních nástrojů analyzovat odpor vzduchu 

vybraného kolejového vozidla v závislosti na rychlosti a posoudit získané hodnoty 

s výsledky teoretických výpočtů.  

Konstrukce modelu, vytvořeného v aplikaci Autodesk Inventor, byla určena pro další 

simulační výpočty. Byl vytvořen model vlaku skládající se z jednoho vozidla hnacího a 

dvou vozidel tažených. Hnací vozidlo bylo vymodelováno podle typových rozměrů 

hnacího vozidla řady 163. Tažená vozidla byla dvojího typu. Prvním vozidlem byl 

plošinový vůz běžné stavby. Druhým vozidlem byl vysokostěnný vůz běžné stavby. 

Vzhledem k velkým výpočetním nárokům na simulaci obtékání celého vlaku byla 

aplikována některá zjednodušení.  

Aplikace Autodesk Inventor je vhodná pro konstrukční tvorbu modelů kolejových 

vozidel. Detailně zpracované modely se bez dalších úprav nedají efektivně použít pro 

simulační výpočty proudění v programu Star-CCM+. Vzhledem k velkým výpočetním 

nárokům na simulaci obtékání celého vlaku musí být aplikována některá zjednodušení 

nebo používána kvalitní výpočetní technika, která s detailně zpracovanými modely dokáže 

pracovat.  

Porovnání výsledků simulace s vypočtenými hodnotami bylo provedeno, ale je 

zkreslené, jelikož model pro simulační výpočty byl oproti reálným vozidlům výrazně 

zjednodušen.  
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