
 

 

 

 



 

 



 

 

 

        



 

1 Úvod 
Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje značnou přepravou osob, surovin, informací a 

energií. Dle typu dopravní cesty se pro tyto účely vyuţívá přepravy pozemní, vodní i vzdušné. 

Pozemní doprava zaujímá nemalou část této dopravní sítě. S příchodem technické revoluce a 

vynálezu první parní lokomotivy r. 1804 Richardem Trevithickem, zaujala významnou roli 

v pozemní dopravě, přeprava ţelezniční. 

 Od prvopočátků ţelezniční dopravy urazil vývoj vlaků a pouţívané technologie dlouhou 

cestu. Stále větší nároky na mnoţství přepravovaných komodit, vedly konstruktéry vlaků k 

neustálému vývoji a zlepšování vlastností, jakými jsou rychlost, efektivita, šetrnost 

k ţivotnímu prostředí, komfort a v neposlední řadě také bezpečnost. Vývoj nehodovosti 

v České Republice, dle dopravní ročenky Ministerstva dopravy pro rok 2010 [1], je uveden v 

tab. 1. 1. Je patrné, ţe i kdyţ se nehodovost od roku 2005 sníţila, je stále důleţité tomuto 

faktoru věnovat zvýšenou pozornost. Narazí-li lokomotiva během ţelezniční nehody do 

překáţky v jakékoliv podobě, je sice náraz do jisté míry tlumen nárazníkem, ale i přesto můţe 

být ţivot průvodčího v ohroţení. Konstrukce kabiny, která má průvodčího před nárazem 

ochránit, musí být podrobena zevrubné bezpečnostní kontrole a její návrh musí vyhovovat 

náročným standardům.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Osobní přeprava 

(tis.) 
180 266 183 027 184 233 177 424 164 958 164 802 

Nákladní doprava 

(tis.tun) 
85 613 97 491 99 777 95 073 76 715 82 900 

Počet vážných 

nehod 
312 233 115 133 113 125 

Tab. 1. 1. Statistika železniční dopravy 

 

 



 

2 Rozbor problematiky 

Zadání práce vychází z projektu „Výzkum a vývoj prototypu čtyřnápravové trakční 

jednotky s alternativním zdrojem energie a s možností dálkového stavění jízdní cesty 

strojvedoucím“. Tento projekt, viz [2], byl zaměřen na vývoj a výrobu prototypu zařízení 

uplatnitelného pro transport těţkých předmětů v průmyslových oblastech s cílem 

minimalizace emisních a hlukových parametrů. Došlo k přestavbě stávající, dieselové 

lokomotivy na elektrickou, byl zachován rám a dále došlo k repasování podvozku. Nová 

lokomotiva je posouvacího typu. To znamená, ţe je určena k přesunu velkých hmotností na 

malé vzdálenosti. Lokomotiva se pohybuje provozní rychlostí vL(0), viz vzorec 2. 1. Schéma 

nárazu vagónu do lokomotivy je zobrazeno na obr. 2. 1. 

 

Obr. 2. 1. Schéma nárazu lokomotivy do vagónu 

𝑣𝐿 0 = 20 𝑘𝑚
  (2.1) 

Jakkoliv se tato rychlost můţe jevit jako malá, při moţné kolizi můţe dojít k poškození 

konstrukce kabiny a tím samozřejmě i ke zranění samotného strojvůdce. Po nárazu se 

předpokládá, ţe kabinu jiţ nebude moţno pouţívat v dalším provozu 

Problematikou bezpečnosti při nárazu se zabývá několik metod. Nejpřesnější je 

samozřejmě náraz experimentálně provést při tzv. Nárazovém testu, podrobněji viz [3]. Tento 

je vyuţíván v automobilovém průmyslu, avšak vzhledem k proporcím lokomotivy a finanční 

náročnosti není vhodný, a proto od něj bylo upuštěno a došlo k matematickému modelování a 

řešení problému pomocí metody konečných prvků.   

Úkolem této práce bude matematicky popsat náraz lokomotivy pohybující se rychlostí 

vL(0) do odbrzděného vagónu pohybující se rychlostí vV(0), popsat chování deformace, 

zkontrolovat kabinu ochraňujícího průvodčího a popřípadě navrhnout moţné bezpečnostní 

úpravy kabiny. To bude provedeno v několika krocích: 



 

1. Matematický popis pohybu řešené soustavy. 

2. Stanovení polí kinematických veličin soustavy a síly v nárazníku pro lineární 

charakteristiku vypruţení nárazníku. 

3. Stanovení polí kinematických veličin soustavy a síly v nárazníku pro nelineární 

charakteristiku vypruţení nárazníku. 

4. Analýza modelu rámu a stanovení jeho deformační charakteristiky. 

5. Získání polí kinematických veličin soustavy a síly s vlivem tuhosti rámu i 

nárazníku. 

6. Analýza modelu kabiny a její kontrola při nárazu. 

7. Návrh konstrukčních opatření kabiny. 

 Tuhost nárazníku je definovaná tzv. charakteristikou vypružení, která je zobrazena na 

obr. 2. 2. 

 

Obr. 2. 2. Charakteristika vypružení 

 Z obrázku je zřejmé, ţe do určité hodnoty a síly a deformace, je průběh lineární a tuhost 

nárazníku tedy můţeme povaţovat za konstantní, na obrázku značeno jako oblast I. Mezní 

hodnota této síly byla stanovena jako 

𝐹𝑚𝑒𝑧 = 632 𝑘𝑁, (2.2) 

čemuţ odpovídá posunutí 



 

𝑢𝑚𝑒𝑧 = 95 𝑚𝑚.  (2.3) 

Po překročení této síly jiţ není moţno tuhost povaţovat za konstantní, ale musíme ji vnímat 

jako funkci posuvu 

𝑘 = 𝑓(𝑢).  (2.4) 

Abychom věděli, zdali se nacházíme v lineární či nelineární oblasti tuhosti nárazníku je 

nutné stanovit odporovou sílu nebo stlačení nárazníku, která při jeho stlačování vlivem 

deformace vzniká. Při dalším postupu byla stanovována odporová síla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Stanovení kinematických polí soustavy a síly pro 

lineární charakteristiku vypružení  

Nejdříve budeme předpokládat, ţe se nacházíme v oblasti I, viz obr. 2.2.  Tuhost pruţiny 

v lineární oblasti, určíme z hodnot (1.1) a (1.2) 

𝑘𝐿 =
𝐹𝑚𝑒𝑧

𝑢𝑚𝑒𝑧
=

632 ∙103

95
= 6652,6 𝑁 𝑚𝑚  .                                   (3.1) 

Náraz lokomotivy do odbrzděného vagónu a jejich následný společný pohyb se dá, dle 

teorie mechanického kmitání interpretovat jako volné kmitání netlumené soustavy se dvěma 

stupni volnosti. To znamená, ţe lokomotiva s vagónem představují dvě nestejné hmotnosti a 

jejich nárazníky jsou nahrazeny lineárními pruţinami, jak je zobrazeno na obr. 3. 1.   

 
Obr. 3. 1. Dvě nestejné hmoty spojené soustavou pružin 

 

Vyuţitím roviny symetrie a poznatků o řazení pruţin můţeme model zobrazený výše 

redukovat na soustavu dvou nestejných hmot, které jsou spojeny pouze jednou, lineární 

pruţinou, viz obr. 3. 2. 

 

Obr. 3. 2. Matematický model soustavy se dvěma stupni volnosti  

 

 

 

 



 

 Pro sériové řazení pruţin platí 

𝑘𝑐 = 𝑘12 =
1

1
𝑘1

+
1
𝑘2

=
1

1
6652,6 +

1
6652,6 

=  3326,3 𝑁 𝑚𝑚 , 
(3.2) 

                  kde   𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘3 = 𝑘4 = 𝑘𝐿 =  6652,6  𝑁 𝑚𝑚 . (3.3) 

Po zavedení symetrie a nahrazení dvou pruţin jednou, tedy zjišťujeme, ţe tuhost této 

výsledné pruţiny, je poloviční, viz obr. 3. 2. 

Další hodnoty parametrů lokomotivy a vagónu jsou uvedeny v tabulce. 3. 1. 

𝒎𝑳[𝒕] 60 

𝒎𝑽[𝒕] 80 

𝒗𝑳 𝟎  [𝒌𝒎
𝒉 ] 20 

𝒗𝑽 𝟎  [𝒌𝒎
𝒉 ]. 0 

Tab. 3. 1. Parametry soustavy 

 

Problém zjištění výsledné, maximální síly působící v nárazníku byl řešen analytickou i 

numerickou metodou.  

3.1 Analytická metoda řešení 

Při analytickém řešení, hledáme s pouţitím matematické analýzy výsledek ve tvaru tzv. 

explicitní funkce, tj. 

𝑔 = 𝑓 𝑥 . (3.4) 

Ačkoliv vede analytický postup k exaktnímu řešení, jeho pouţití je spojeno se značným 

zjednodušením, viz [4]. 

Řešení spočívá v sestavení pohybových rovnic. K tomu vyuţijeme metodu uvolnění, kdy 

silové působení pruţiny na jednotlivé hmoty nahradíme direkční silou Fd, viz obr. 3. 3.  



 

 

Obr. 3. 3. Uvolnění soustavy  

 

Pohybové rovnice pro pohyb lokomotivy a vagónu, tedy hmoty mL jsou 

                                                                      
𝑚𝐿

2
∙ 𝑢 𝐿 = 𝐹𝑑 , (3.5) 

                                                                     
𝑚𝑉

2
∙ 𝑢 𝑉 = −𝐹𝑑 ,  

        kde                                             𝐹𝑑 = 𝑘𝑐 ∙ (𝑢𝑉 − 𝑢𝐿). (3.6) 

Dosazením reakční síly v pruţině 𝐹 do pohybových rovnic (3.5) a matematické úpravě 

získáme 

𝑚𝐿

2
∙ 𝑢 𝐿 + 𝑢𝐿 ∙ 𝑘𝑐 + 𝑢𝑉 ∙ (−𝑘𝑐) = 0, (3.7) 

𝑚𝑉

2
∙ 𝑢 𝑉 + 𝑢𝐿 ∙ (−𝑘𝑐) + 𝑢𝑉 ∙ 𝑘𝑐 = 0.  

Výsledné pohybové rovnice, můţeme napsat v maticovém tvaru 

𝑀 ∙ 𝑢 + 𝐾 ∙ 𝑢 = 0, (3.8) 

kde                                        𝑀 …𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑡, 

                                                     𝑢 … 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑐𝑜𝑣ý 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑧𝑟𝑦𝑐𝑙𝑒𝑛í, 

                                                     𝐾 …𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑢𝑜𝑠𝑡í, 

                                                     𝑢 …𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑐𝑜𝑣ý 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑢ř𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐. 

Po rozepsání 

 

𝑚𝐿

2
0

0
𝑚𝑉

2

 ∙  
𝑢𝐿 
𝑢𝑉 

 +  
𝑘𝑐 −𝑘𝑐

−𝑘𝑐 𝑘𝑐
 ∙  

𝑢𝐿 
𝑢𝑉 

 =  
0
0
 . 

(3.9) 



 

Soustava má dvě vlastní úhlové frekvence ΩL a ΩV, které určíme jako kořeny frekvenční 

rovnice dané determinantem  

𝑑𝑒𝑡  
𝑘𝑐 − 𝛺2 ∙

𝑚𝐿

2
−𝑘𝑐

−𝑘𝑐 𝑘𝑐 − 𝛺2 ∙
𝑚𝑉

2

 = 0, 

(3.10) 

řešením bikvadratické rovnice frekvenčního polynomu získávám 

                                                             𝜆1 = 0 → 𝛺1 = 0, (3.11) 

𝜆2 = 𝑘𝑐  ∙
 
𝑚𝐿

2
+

𝑚𝐿
2

 
𝑚𝐿 ∙𝑚𝑉

4

 → 𝛺2 =  𝑘𝑐  ∙
 
𝑚𝐿

2
+

𝑚𝐿
2

 
𝑚𝐿∙𝑚𝑉

4

 . 

(3.12) 

Modální matice vlastních tvarů  

𝐶 =  
−𝑘𝑐 −𝑘𝑐

𝑘𝑐 − 𝛺1
2 ∙

𝑚𝐿

2
𝑘𝑐 − 𝛺2

2 ∙
𝑚𝐿

2

 . 
(3.13) 

Vlastní tvary kmitání normované na 1, pro dvě nestejné hmotnosti spojené pruţinou 

můţeme potom vyjádřit jako 

 
휀1𝑖

휀2𝑖
 =  

1
1
 ,  

1

−
𝑚𝐿

𝑚𝑉

 . 
(3.14) 

Pakliţe označíme poměr výchylek v1i a v2i  jako αi, platí 

𝛼𝑖  =
휀2𝑖

휀1𝑖
 ;   𝑖 = 1, 2. (3.15) 

Integrací soustavy pohybových rovnic (3.7) získáme vztahy pro výchylky volného 

kmitání se dvěma stupni volnosti, viz [5] 

          𝑢𝐿 = 𝐶1 ∙ cos 𝛺1𝑡 + 𝐶2 ∙ sin 𝛺1𝑡 + 𝐶3 ∙ cos 𝛺2𝑡 + 𝐶4 ∙ sin 𝛺2𝑡 + 𝑣𝑐(0) ∙ 𝑡, (3.16) 

𝑢𝑉 = 𝐶1 ∙ 𝛼1 ∙ cos 𝛺1𝑡 + 𝐶2 ∙ 𝛼1 ∙ sin 𝛺1𝑡 + 𝐶3 ∙ 𝛼2 ∙ cos 𝛺2𝑡 + 𝐶4 ∙ 𝛼2 ∙ sin 𝛺2𝑡+𝑣𝑐 0 ∙ 𝑡. 

Všimněme si, ţe v rovnici pro výchylky (3.16) se vyskytuje veličina 

𝑣𝑐(0) ∙ 𝑡, (3.17) 

která v původní interpretaci vzorce dle [5], nebyla zohledněna. Uvedený vzorec (3.16) 

v původním textu totiţ nezahrnuje stav, kdy druhá hmota není spojena rámem a je volná. Celá 

soustava tedy není vázaná a je nutné tento vliv zohlednit, jinak by výsledky z analytického 



 

řešení nebyly správné. Ze zákona zachování hybnosti platí, ţe celková hybnost sousty se musí 

rovnat součtu jednotlivých hybností 

𝑝𝑐  = 𝑝𝐿 + 𝑝𝑉 . (3.18) 

Po rozepsání  

 𝑚𝐿 + 𝑚𝑉 ∙ 𝑣𝑐 0 = 𝑚𝐿 ∙ 𝑣𝐿 0 + 𝑚𝑉 ∙ 𝑣𝑉 0 . (3.19) 

Z tabulky 3. 1. víme, ţe počáteční rychlost vagónu je nulová a můţeme výraz upravit do 

tvaru pro počáteční celkovou rychlost, jakou se bude celá soustava po nárazu pohybovat 

𝑣𝑐 =
𝑚𝐿 ∙ 𝑣𝐿(0)

 𝑚𝐿 + 𝑚𝑉 
 . 

(3.20) 

Integrační konstanty se vypočtou z daných počátečních podmínek  

𝐶1 =
𝛼1 ∙ 𝑢𝐿 0 − 𝑢𝑉   0 

𝛼2 − 𝛼1
, 𝐶2 =

𝛼1 ∙ 𝑢 𝐿 0 − 𝑢 𝑉   0 

 𝛼2 − 𝛼1 ∙ 𝛺1
, 

(3.21) 

𝐶3 =
−𝛼1 ∙ 𝑢𝐿 0 + 𝑢𝑉   0 

𝛼2 − 𝛼1
, 𝐶4 =

−𝛼1 ∙ 𝑢 𝐿 0 + 𝑢 𝑉   0 

 𝛼2 − 𝛼1 ∙ 𝛺1
, 

 

a jestliţe počáteční podmínky jsou 

𝑢𝐿 0 = 0 𝑚𝑚, 𝑢V 0 = 0 𝑚𝑚, (3.22) 

𝑢 𝐿 0 = 𝑣𝐿 0 , 𝑢 V 0 = 0 mm
s ,  

integrační konstanty se zjednoduší do podoby 

𝐶1 = 0, 𝐶2 =
𝛼1 ∙ 𝑣𝐿

 𝛼2 − 𝛼1 ∙ 𝛺1
, (3.23) 

𝐶3 = 0, 𝐶4 =
−𝛼1 ∙ 𝑣𝐿

 𝛼2 − 𝛼1 ∙ 𝛺1
.  

Výsledné výchylky volného kmitání budou  

𝑢𝐿 = 𝐶4 ∙ sin 𝛺2𝑡 + 𝑣𝑐 ∙ 𝑡 (3.24) 

𝑢𝑉 = 𝐶4 ∙ 𝛼2 ∙ sin 𝛺2𝑡+𝑣𝑐 ∙ 𝑡.  

Pro výslednou sílu v působící v pruţině platí vztah 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑚𝑎𝑥 (𝑢𝐿 − 𝑢𝑉) = 1326 kN. (3.25) 

Polohy lokomotivy a vagónu během nárazu jsou zobrazeny na obr. 3. 4. 



 

 

Obr. 3. 4. Pole posuvů- analytické řešení  

 Jelikoţ je výsledná síla (3.25) vyšší, neţ je mezní síla v lineární oblati, musíme problém 

povaţovat za nelineární, to znamená, ţe tuhost je funkcí posuvu a není konstantní, viz obr. 2. 

2.  

Algoritmus metody naprogramovaný v prostředí jazyka Matlab je uveden v příloze 11.1 

Analytické stanovení kinematických polí soustavy a síly pro lineární charakteristiku 

vypružení. 

3.2 Numerická metoda řešení 

Řešení numerické, je řešením přibliţným. Během řešení dochází k tzv. diskretizaci, 

podrobněji viz [6]. Problém je poté řešen v konečném počtu kroků a výsledkem je tabulka 

hodnot.  

Stejně jako u analytické metody, i zde budeme vycházet ze sestavení pohybových rovnic. 

V našem případě budeme rovnice (3.5) převádět do tvaru soustavy diferenciálních rovnic 

prvního řádu. Obecně úlohou s počátečními podmínkami pro obyčejné diferenciální rovnice 

prvního řádu definujeme jako [7] 

                                                               𝑔1
′ = 𝑓1 𝑥, 𝑔1, … , 𝑔𝑛 , 

                                                                                ⋮ 

𝑔𝑛
′ = 𝑓𝑛  𝑥, 𝑔1, … , 𝑔𝑛 , 𝑥 ∈  𝛽, 𝛾 , 

(3.26) 

kde  

                                     𝑛…𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑛ý𝑐 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐í,  



 

𝑥 …𝑝𝑟𝑜𝑚ě𝑛𝑛á 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑢  𝛽, 𝛾  . 

Úkolem je najít takový n počet funkcí, které vyhovují zápisu (3.26) a pro něţ platí 

doplňující podmínky, které označujeme jako podmínky počáteční, viz (3.27)  

𝑔1 0 = 𝜌1 ,  

                                                                               ⋮ 

𝑔𝑛 0 = 𝜌𝑛 , 

(3.27) 

a vektor 

𝜌 =  𝜌1 , … , 𝜌𝑚  , (3.28) 

jako vektor počátečních podmínek. 

Řešení je provedeno v prostředí programovacího jazyka Matlab. Ten řeší soustavy 

diferenciálních rovnic pomocí implementované metody Runge- Kutta 4. řádu.  

Metoda Runge- Kutta 4. řádu 

Pro ukázku je pouţita metoda Runge- Kutta pro jeden stupeň volnosti [7] 

𝑔𝑛+1 = 𝑔𝑛 +
1

6
∙  ∙  𝑘1 + 2 ∙ 𝑘2 + 2 ∙ 𝑘3 + 𝑘4 , 

(3.29) 

                                                         𝑘1 = 𝑓 𝑥𝑛 , 𝑔𝑛 , (3.30) 

                                          𝑘2 = 𝑓  𝑥𝑛 +
1

2
∙ ,  𝑔𝑛 +

1

2
∙  ∙ 𝑘1 , (3.31) 

                                           𝑘3 = 𝑓  𝑥𝑛 +
1

2
∙ ,  𝑔𝑛 +

1

2
∙  ∙ 𝑘2 , (3.32) 

                                                𝑘4 = 𝑓 𝑥𝑛 + ,  𝑔𝑛 +  ∙ 𝑘3 , (3.33) 

kde  

 …𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎č𝑛í𝑜 𝑘𝑟𝑜𝑘𝑢. 

Diskretizační chyba L této metody roste s pátou mocninou integračního kroku h, dle 

(3.34). 

𝐽 = 𝑓(5). (3.34) 



 

Výhoda této jednokrokové metody spočívá v tom, ţe neklade ţádné nároky na hladkost 

pravé strany, jak tomu je např. u metody Taylorova rozvoje.  

Pro dvě nestejné hmoty můţeme psát 4 diferenciální rovnice, které řešíme jako soustavu 

dle (3.26) 

                                                                     𝑥 𝐿 = 𝑣𝐿 , (3.35) 

                                                                 𝑣  
𝐿 =

𝑘𝑐 ∙ (𝑢𝑉 − 𝑢𝐿)

𝑚𝐿
, 

 

                                                                     𝑥 𝑉 = 𝑣𝑉 ,  

                                                              𝑣 𝑉 =
−𝑘𝑐 ∙ (𝑢𝑉 − 𝑢𝐿)

𝑚𝑉
, 

 

kde 

𝑢𝐿 = 𝑦1 , (3.36) 

𝑣𝐿 = 𝑦2 ,  

𝑢𝑉 = 𝑦3 ,  

𝑣𝑉 = 𝑦4 ,  

s počátečními podmínkami      

𝑛 =  𝑢𝐿 0 , 𝑣𝐿 0 ,𝑢𝑉 0 , 𝑣𝑉 0  . (3.37) 

Provedeme-li srovnání průběhů polohy získané analytickým a numerickým výpočtem, 

shledáme je jako totoţné, viz obr. 3. 4. Stejné je to s výslednou silou, viz (3.25). Algoritmus 

metody naprogramovaný v prostředí jazyka Matlab je uveden v příloze 11.2 Numerické 

stanovení kinematických polí soustavy a síly pro lineární charakteristiku vypružení. Jak jiţ 

bylo uvedeno, výsledná maximální síla v nárazníku přesahuje do nelineární oblasti 

charakteristiky vypruţení, viz obr. 2. 2., a my musíme počítat s uváţením nelineárního 

průběhu tuhosti. 

 

 

 



 

4 Stanovení kinematických polí soustavy a síly pro 

nelineární charakteristiku vypružení  

V nelineární oblasti jiţ tuhost k, není konstantní, ale je funkcí posuvu u. Jedná se o tzv. 

parametrickou nelinearitu, viz (2.4). 

Stejně jako v předchozím případě numerického řešení budeme z pohybových rovnic 

sestavovat diferenciální rovnice prvního řádu, které budou řešeny v prostředí programovacího 

jazyka Matlab metodou Runge Kutta 4. řádu. Abychom mohli pro zadaný posuv lokomotivy a 

vagónu určit sílu, která v nárazníku vzniká a tak zahrnout vliv nelineární tuhosti, vyuţijeme 

funkci interp1. Ta aproximuje průběh křivky vypruţení v nelineární oblasti mezi danými 

body. 

                                                                     𝑥 𝐿 = 𝑣𝐿  (4.1) 

                                                                 𝑣  
𝐿 =

𝑘(𝑢) ∙ (𝑢𝑉 − 𝑢𝐿)

𝑚𝐿
 

 

                                                                     𝑥 𝑉 = 𝑣𝑉   

                                                              𝑣 𝑉 =
−𝑘(𝑢) ∙ (𝑢𝑉 − 𝑢𝐿)

𝑚𝑉
 

 

s počátečními podmínkami      

𝜌 =  𝑢𝐿 0 , 𝑣𝐿 0 , 𝑢𝑉 0 ,𝑣𝑉 0   (4.2) 

Pole posuvů a rychlostí jsou zobrazena na obr. 4. 1., resp. 4. 2. 

 

Obr. 4. 1. Pole posuvů- nelineární oblast  



 

 

 
Obr. 4. 2. Pole rychlostí- nelineární oblast  

 

 Je moţné si všimnout, ţe oproti řešení v lineární oblasti je průběh polohy rychlejší. Také 

výsledná maximální síla je mnohem větší, neţ tomu bylo v kapitole č. 3. Průběhy síly a 

zrychlení, jsou zachyceny na obr. 4. 3., resp. 4. 4.  

 
Obr. 4. 3. Průběh síly- nelineární oblast  

 

 

Obr. 4. 4. Průběh zrychlení- nelineární oblast  



 

I kdyţ jsou jak síla, tak zrychlení záporné, byly pro přehlednost zobrazeny jako kladné. 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑘 𝑢 ∙ 𝑚𝑎𝑥  𝑢𝑉 − 𝑢𝐿  = 3129,8 𝑘𝑁 (4.3) 

Algoritmus metody naprogramovaný v prostředí jazyka Matlab je uveden v příloze 11.3 

Numerické stanovení kinematických polí soustavy a síly pro nelineární charakteristiku 

vypružení. Tento algoritmus bude dále vyuţit ke stanovení pole posuvů soustavy s uváţením 

tuhosti rámu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Stanovení tuhosti rámu   

Vlivem nárazu lokomotivy pohybující se počáteční rychlostí vL(0) do odbrzděného 

vagónu dochází ke značnému přetvoření rámu lokomotivy. To je doprovázeno velkými 

poměrnými deformacemi spojenými s velkými posuvy vyšetřovaného rámu, coţ vylučuje 

další pouţití rámu i vlastní kabiny lokomotivy. Jedná se o nelineární problém, který je dle [4] 

charakterizován vlastnostmi: 

 Rovnováha soustavy je dosaţena v deformovaném stavu, který blíţe neznáme. 

 Vztahy mezi posuvy a deformacemi nejsou lineární- geometrické nelinearity 

 Chování materiálů je obecné- materiálové nelinearity 

 Vazby jsou reprezentovány obecnými vztahy- strukturální nelinearita 

Určení jeho tuhosti bylo výpočtově značně náročné, protoţe jsme během řešení setkali se 

všemi třemi zdroji nelinearit. K numerickému řešení problému bylo vyuţito metody 

konečných prvků, provedenou programem Ansys Workbench v. 13. 

5.1 Tvorba výpočetního modelu 

Původní model lokomotivy, který byl autorem diplomové práce vyţádán od výrobce, je 

zobrazen na obr. 5. 1.  

 

Obr. 5. 1.  Původní model 
 

Jednotlivé, trojrozměrné části modelu byly nejprve přemodelovány vyuţitím neutrálních 

rovin a poté diskretizovány pomocí skořepinových prvků. Dle přiloţené technické 

dokumentace byl dále, vymodelován nárazník, který byl posléze připojen k modelu rámu, viz 



 

obr. 5. 3. Tím došlo ke zjednodušení výpočtového model rámu, tak, aby došlo k co největší 

úspoře výpočtového času.  

5.2 Nastavení materiálových hodnot 

Jelikoţ je model sloţen s několika částí, které mají jiné materiálové vlastnosti, bylo na 

vyţádání autora diplomové práce provedeno změření těchto vlastností. Ty byly poté 

aplikovány při nastavování jednotlivých částí. Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu kapitoly č. 5., 

chování materiálů během nárazu je značně obecné. U těchto materiálů není závislost mezi 

napětím a příslušnou poměrnou deformací. Tento fakt musí být při zadávání materiálových 

parametrů zohledněn. 

 Jedním z materiálových modelů popisující vliv plastických nelinearit je tzv. bilineární 

materiálový model. Ten je popsán hodnotami meze kluzu Re a tangenciálního modulu, jehoţ 

průběh je zobrazen na obr. 5. 2. Materiály pro jednotlivé součásti, viz obr. 5. 3., a nastavení 

jejich hodnot je shrnuto v tabulce 5. 1.  

 

Obr. 5. 2.  Průběh tangenciálního modulu 

 



 

 

Obr. 5. 3.  Popis součástí rámu 
 

 

Číslo Název Materiál Re [MPa] RM  [MPa] 
Tangenciální 

modul [MPa] 

1 Nárazník 11 375 250 460 1450 

2 Vrchní deska 11 500 270 500 1450 

3 Čelní deska 11 373 250 422 1450 

4 Čelník 11 373 235 407 1450 

5 Ţebro 11 375 250 460 1450 

6 Spodní deska 11 375 250 460 1450 

7 Tlačná deska 11 375 250 460 1450 

Tab. 5. 1. Nastavení materiálů 

 



 

5.3 Nastavení kontaktů 

Protoţe je konstrukce rámu sloţena z několika částí, viz obr. 5. 3., muselo být k jejich 

spojení pouţito kontaktů. Program Ansys Workbench v. 13., pouţívá pět základních kontaktů, 

které jednoznačně definují pohyb spojených částí. Níţe jsou popsány charakteristiky 

kontaktů, které byly v této práci pouţity, podrobněji viz [8]. 

Pevný kontakt (Bonded)  

Tento kontakt zaručuje pevné spojení, čímţ nedochází k ţádnému klouzání či odtrţení 

spojených částí.  

Hladký kontakt (Frictionless) 

Nastavení tohoto kontaktu simuluje jednoosý kontakt, ve kterém, pokud dojde k odtrţení 

tělesa, klesne hodnota tlaku mezi kontaktními plochami na nulu. Umoţňuje klouzání 

kontaktních ploch díky nulovému koeficientu tření f. 

Třecí kontak (Frictional) 

Kontaktní plochy mohou přenášet smykové napětí. Je poţadovaná nenulová hodnota 

koeficientu tření f. 

Následuje popis pouţitého kontaktu a jeho konkrétnějšího nastavení pro jednotlivé 

kontaktní plochy.  

Spojení čelníku a čelní desky 

Vlivem vyuţití neutrálních rovin a následné diskretizace pomocí skořepinových prvků, 

došlo mezi některými částmi, které byly v původním modelu ve styku, k vytvoření mezery. 

Proto bylo vyuţito pevného kontaktu (bonded). Spojované plochy a tedy i chování kontaktu 

bylo nastaveno jako asymetrické. Pro lepší konvergenci došlo po několikadenním ladění k 

nastavení MPC formulace, která je doporučována při pouţití pevného kontaktu. Jak jde vidět 

z obrázku 5. 4., čelník a čelní deska jsou od sebe na modelu trochu vzdáleny.  

Pro tyto případy se někdy vyuţívá tzv. pinball metody, která umoţňuje nastavit 

vzdálenost mezi kontakty a program jí tak nemusí hledat automaticky. Při ladění však bylo 

zjištěno, ţe s tímto nastavením úloha špatně konverguje a bylo od ní upuštěno. 

 

 



 

 
Obr. 5. 4. Spojení čelníku a čelní desky 

 

Spojení nárazníku s čelní deskou 

I zde je nutno vlivem vzniku mezery mezi nárazníkem pouţití kontaktu. Protoţe nárazník 

je k čelní desce přišroubován, byl pouţit pevný kontakt. Chování kontaktu bylo nastaveno 

jako symetrické. Spojení je zobrazeno na obr. 5. 5. 

 
Obr. 5. 5. Spojení nárazníku s čelní deskou 

 

Kontakt mezi plochami válců tvořící nárazník  

Kontaktní plochy vnitřního a vnějšího válce, které tvoří nárazník, se po sobě během 

deformace posouvají. Vzhledem k tomu ţe je vnitřek nárazníku mazán a k posuvu můţe 

docházet jen v jednom směru, byl zvolen hladký kontakt (frictionless). Chování kontaktu bylo 

dále nastaveno jako asymetrické a stejně jako u spojení čelníku a čelní desky bylo po několika 

pokusech upuštěno od nastavení vzdálenosti mezi kontakty metodou pinball (opět vlivem 



 

mezery vzniklé modelací částí pomocí jejich neutrálních rovin). Spojení je zobrazeno na obr. 

5. 6. 

 

 
Obr. 5. 6. Spojení mezi třecími plochami nárazníku 

 

Kontakt mezi tlačnou deskou a nárazníkem 

Tlačná deska v našem případě simuluje nárazník stojícího odbrzděného vagónu. Bylo 

vyţito hladkého kontaktu a symetrického nastavení chování kontaktu. Dále bylo nastaveno, 

aby se v kaţdé iteraci znovu přepočítala tuhost kontaktu, coţ vedlo k lepším výsledkům a 

rychlejšímu průběhu iterace. Spojení je zobrazeno na obr. 5. 7. 

Obr. 5. 7. Spojení mezi tlačnou deskou a nárazníkem 

 

 

 



 

Kontakt mezi vnějším válcem nárazníku a čelní deskou 

Během prvních výpočtů bylo zjištěno, ţe vnější část válce, tvořícího nárazník, během 

deformace projela čelní desku a čelník, aniţ by je deformovala. Tomu bylo zabráněno 

hladkým kontaktem se symetrickým chováním. Spojení je zobrazeno na obr. 5. 8. 

 
Obr. 5. 8. Spojení mezi tlačnou deskou a nárazníkem 

5.4 Tvorba sítě 

Síť konečno- prvkového modelu byla vytvořena pomoc, skořepinových prvků typu 

shell181. Tento 4 uzlový prvek má 6 stupňů volnosti a je vhodný pro nelineární úlohy kde 

očekáváme velké defomace.  Po několika výpočtech, kdy úloha nekonvergovala a docházelo 

k velkým plastickým deformacím v místech styku válců nárazníku, čelní desky a čelníku, byla 

v těchto místech síť zhuštěna, čímţ bylo dosáhnuto lepší konvergence. Oblasti a hodnoty 

nastavení velikosti sítě, jsou patrny z obr. 5. 9., Zbytek oblastí byl nastaven s hodnotou  

𝑠 = 70 𝑚𝑚. (5.1) 

Finální síť má parametry, je zobrazena na obr. 5. 10. aţ 5. 12. Její parametry jsou shrnuty 

v tabulce. 5. 2. 

Počet uzlů 13934 

Počet stupňů volnosti 75255 

Tab. 5. 2. Parametry sítě modelu 

 



 

 

Obr. 5. 9. Aplikace nastavení velikosti sítě na problematické části 

 

 

Obr. 5. 10. Síť řešeného modelu- pohled zepředu 

 
 



 

 

Obr. 5. 11. Síť řešeného modelu- pohled zezdola 

 

 
 

Obr. 5. 12. Síť řešeného modelu- nárazník 

5.5 Okrajové podmínky a zatížení 

Na obr. 5. 13. jsou zobrazeny okrajové podmínky, které byly realizovány vetknutím 

přerušené části ve směru osy z. Dále bylo vyuţito symetrie, která je zadána rovinou yz, viz 

obr. 5. 14. 



 

 

Obr. 5. 13. Aplikace okrajových podmínek- vetknutí 

 

 
Obr. 5. 14. Aplikace okrajových podmínek- symetrie 

 

Zatíţení je realizováno tlačením tuhé desky s předepsaným posuvem 

𝑢 = 100 𝑚𝑚, (5.2) 

 který simuluje vliv nárazníku vagónu během nárazu. Pouţitím posuvu a nikoliv 

aplikované síly jsme dosáhli lepší konvergence, coţ bude dále rozebráno v podkapitole 5. 6.  



 

 

 Obr. 5. 15. Aplikace zatížení 

5.6 Modální analýza 
V rámci ladění výpočetního modelu byla provedena modální analýza vetknutého rámu, 

viz obr. 5. 13. Modální analýza byla provedena jen s pevnými kontakty a bez tlačné desky, 

aby bylo zjištěno, jestli jsou všechny součásti pohromadě a nedochází k nechtěnému uvolnění 

některé z částí rámu. Výsledné frekvence, zaokrouhlené na jedno desetinné místo, pro prvních 

deset vlastních tvarů, jsou uvedeny v tabulce č. 5. 3., a první tři vlastní tvary jsou zobrazeny 

na obr. 5. 16. aţ 5. 18. 

Vlastní tvar Frekvence [Hz] Vlastní tvar Frekvence [Hz] 

1 67 6 146,3 

2 82,2 7 148,2 

3 97,7 8 163,9 

4 104,2 9 178,1 

5 127,8 10 195 

Tab. 5. 3. Hodnoty frekvencí vlastních tvarů vetknutého rámu 

 

 



 

 

Obr. 5. 16. První vlastní tvar- 67 Hz 

 

 

Obr. 5. 17. Druhý vlastní tvar- 82,2 Hz 
 

 

Obr. 5. 18. Třetí vlastní tvar- 97,7Hz 



 

5.7 Ztráta stability tvaru 

Vlivem geometrických nelinearit, v našem případě velkých poměrných deformací, můţe 

dojít k efektu, který označujeme ztrátou stability tvaru. Při řešení nelineárních úloh se 

můţeme setkat s tzv. trajektoriemi zatížení. Touto dráhou označujeme závislost mezi silou a 

odpovídající deformací. Při vyšetřování nelineární stability můţe na zatěţovací dráze objevit 

limitní nebo bifurkační bod.  

Limitní bod 

Místo, kde je první derivace zatěžující trajektorie rovna nule. Vyskytuje se zde lokální 

extrém a je moţné, ţe v tomto místě přeskočí deformovaný tvar z jedné polohy do druhé. 

Bifurkační bod 

Dochází zde k rozdělení zatěţující trajektorie na dvě (izolovaný) či více (násobný) větví. 

Typickým případem takového stavu je prolomení prutu ukotveného ve dvou rotačních 

vazbách, viz obr 5. 19. 

 

Obr. 5. 19. Prolomení prutu 

 

Aby k podobným efektům nedocházelo, je v prostředí programu Ansys Workbench 

implementována stabilizace. Ten pomáhá dosáhnout konvergence úlohy tím, ţe kaţdému uzlu 

v systému přiřadí myšlený tlumič. Kaţdý stupeň volnosti, který je nestabilní a má velké 

posuvy, je vyváţen velkou tlumící silou, a tím je zabráněno ztrátě stability. Nástroj stabilizace 

pouţívá dvě metody.  

 

 



 

Energie   

Zadává poměr energie rozptýlení. Poměr práce, kterou vykonávají stabilizační síly 

k potenciální energii tlumeného elementu. Zadává se v intervalu  0,1 . 

Tlumení 

Zadávám faktor tlumení. Hodnotu, kterou program pouţívá k výpočtu stabilizačních sil 

pro kaţdý iterační krok. Opět se zadává v intervalu  0,1 . 

Pro ověření věrohodnosti výsledků se porovnává hodnota energie, která je vynaloţená 

posuvem elementů označovaná jako deformační energie, která by měla řádově být 

několikanásobně větší neţ energie vynaloţená stabilizačními silami označovaná jako 

stabilizační energie.  

Ladění bylo provedeno na vetknuté tenkostěnné trubce. Tato byla na vrcholu vystavena 

zatíţení. To mělo nejdříve podobu zatěţující síly ale po špatných zkušenostech s konvergencí 

a věrohodností výsledků, byl aplikován posuv, viz obr. 5. 20.  

 

Obr. 5. 20. Aplikované zatížení 

Průběhy celkového posunutí pro pouţité metody a nastavení jsou zobrazeny na obr. 5. 21. 

- 5. 24. a srovnání energií v tabulce 5. 4. 

 

 



 

Tlumící faktor Deformační energie [mJ] Stabilizační energie [mJ] 

1e-6 13943 0,2 

1e-4 14417 17,1 

0,1 11304 17327 

Energetický faktor Deformační energie [mJ] Stabilizační energie [mJ] 

1e-6 17529 22,8 

1e-4 16263 509 

0,1 12805 29021 

Tab. 5. 4. Ladění stabilizace  

 

 

Obr. 5. 21. Celkové posunutí v mm s použitím metody tlumení- faktor 1e-6  

 

 

Obr. 5. 22. Celkové posunutí v mm s použitím metody tlumení- faktor 1e-1 

 



 

 

Obr. 5. 23. Celkové posunutí v mm s použitím metody energie- faktor 1e-6 

 

 

Obr. 5. 24. Celkové posunutí v mm s použitím metody energie- faktor 1e-1 

Z výsledku ladění, které probíhalo několik týdnů, je zřejmé, ţe nejlepších výsledků 

dostáváme, pokud je hodnota faktoru co nejmenší. Metody energie i tlumení dávají obdobné 

výsledky, ale poměr energií vycházejí lépe u metody tlumení, která tedy bude při výpočtu 

pouţita s faktorem  

𝑏 = 1 ∙ 10−6. (5.3) 

 

5.8 Výsledky 

Před interpretací výsledků nejprve zkontrolujme věrohodnost výsledů, tedy poměr 

energií, viz tab. 5. 5.  

Stabilizační energie [mJ] Deformační energie [mJ] 

1285 1,09e6 
Tab. 5. 5. Kontrola věrohodnosti výsledků  



 

Jelikoţ je hodnota deformační energie řádově několika násobně větší, můţeme výsledky 

povaţovat za věrohodné. Všechny hodnoty byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

 

Celkové posunutí 

Sekvence celkového posunutí, ke které vlivem posouvání tuhé desky proti nárazníku 

lokomotivy dochází, je zobrazeno na obr. 5. 25. 

 
Obr. 5.25. Průběh celkového posunutí v mm 

 

 Místo s největším posuvem, který dosahuje hodnoty  

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 162,5 𝑚𝑚, (5.4) 

je na obrázku vyznačeno praporkem, viz obr. 5. 26. 

 

Obr. 5.26. Celkové posunutí v mm 

 Zajímavým jevem při posuvu, je značné zdeformování vnitřního válce tvořícího 

nárazník. Tuto deformaci můţeme v detailu pozorovat na obr. 5. 27. a 5. 28.    



 

Redukované napětí dle HMH 

Celkové napětí dle teorie HMH je zobrazeno na obr. 5. 27. Místo s největší koncentrací 

napětí, která dosahuje hodnoty, 

𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 = 757𝑀𝑃𝑎, (5.5) 

a nachází se na vnějším válci, tvořící nárazník a je na obrázku vyznačeno praporkem. 

 

Obr. 5. 27. HMH napětí v MPa 

Plastická deformace 

Místa s největší plastickou deformací jsou zobrazena na obr. 5. 28. Místo s největší 

koncentrací napětí se nachází na vnitřním nárazníku a je vyznačeno praporkem. 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0,367. (5.6) 

 

 

 Obr. 5. 28. Ekvivalentní plastická deformace  



 

Úkolem této kapitoly bylo stanovit deformační charakteristiku rámu, která spolu s tuhostí 

nárazníku tvoří odpor proti celkové deformaci. Z výstupu nelineárního numerického řešení 

v programu Ansys Workbench byla sestavena závislost reakční síly, vzniklé při tlačení a 

odpovídajícím deformacím, viz obr. 5. 29. Je vidět ţe při dosaţení určité síly, která byla 

později stanovena v kapitole č. 6 jako  

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 3937,6 𝑘𝑁.  (5.7) 

 Dochází k nárůstu deformace, aniţ by se síla zvyšovala.  

 

Obr. 5. 29. Deformační charakteristika rámu 

 

Pokud jsme podle vzorce (3.2) předpokládali sériové řazení pruţin, můţeme deformaci 

rámu přičíst k deformaci nárazníku lokomotivy i vagónu a dostaneme tak celkovou 

deformační charakteristiku nezbytnou pro určení výsledného pole posuvů, viz obr. 5. 30. 

 

Obr. 5. 30. Celková deformační charakteristika 



 

6 Řešení nárazu lokomotivy do vagónu 

Řešení nárazu lokomotivy do vagónu se zjištěnou celkovou deformační charakteristikou 

rámu a nárazníku bylo provedeno v prostředí programu Matlab. Bylo pouţito stejného 

algoritmu a pohybových rovnic, jako v kapitole č. 4. jen data byla aktualizována a bylo 

pouţito pole deformací rámu získaných v kapitole č. 5. 

Algoritmus metody naprogramovaný v prostředí jazyka Matlab je uveden v příloze 11.4 

Numerické stanovení kinematických polí soustavy a síly s uvážení deformační charakteristiky 

rámu. 

Pole posuvů a rychlostí jsou zobrazena na obr. 6. 1., resp. 6. 2. Je vidět ţe změna poloh 

vlaku a lokomotivy je rychlejší, neţ jak tomu bylo na obr. 4. 1. Je to dáno tím, ţe celková 

tuhost díky uvaţovanému vlivu rámu vzrostla, tudíţ i výsledná síla, tlačící hmoty do původní 

polohy, je větší, viz obr. 6. 3. To samé platí pro výsledné zrychlení, které je zobrazeno na obr. 

6. 4. 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑐 𝑢 ∙ 𝑚𝑎𝑥  𝑢𝑉 − 𝑢𝐿  = 3901,2 𝑘𝑁 (6.1) 

 Tabulka pole posuvů a rychlostí lokomotivy a vagónu je uvedena v příloze 11.5 

Tabulka výsledného pole posuvů a rychlostí lokomotivy a vagónu. 

 

 Obr. 6. 1. Pole posuvů- vliv rámu  

 



 

 
Obr. 6. 2. Pole rychlostí- vliv rámu 

 

 

Obr. 6. 3. Průběh síly- vliv rámu  

 

 

  Obr. 6. 4. Průběh zrychlení- vliv rámu  



 

7 Analýza výpočetního modelu kabiny lokomotivy 

Cílem analýzy výpočetního modelu, je zkontrolovat jej tak, aby při nárazu nedošlo 

k ohroţení ţivota strojvedoucího. S dalším pouţitím lokomotivy se však jiţ nepočítá. Při 

kontrole konstrukce kabiny lokomotivy se vycházelo z původního modelu kabiny, který byl 

na vyţádání autora diplomové práce dodán od výrobce. Celý model je zobrazen na obr. 7. 1.  

 
Obr. 7. 1. Původní model konstrukce kabiny 

 

 Pro velký počet částí, které původní model obsahoval a geometrické náročnosti, musely 

být provedeny úpravy, vedoucí ke zjednodušení. Bylo vyuţito roviny symetrie a došlo 

k odstranění, pro výpočtový model, nepotřebných částí, jako krytů motoru a energetických, 

článků oplechování, dveří, pantů a skleněných výplní, viz obr. 7. 2. 

 

Obr. 7. 2. Původní model po řadě zjednodušení 



 

Jelikoţ původní model, který byl diskretizován prostorovými prvky, vykazoval příliš 

mnoho stupňů volnosti, došlo k diskretizaci tenkostěnných profilů, ze kterých kabiny sestává, 

pomocí prvků skořepinových, viz obr. 7. 3.  

 

Obr. 7. 3. Skořepinový model kabiny 

 

Tím bylo docíleno zjednodušení geometrie a sníţení počtu uzlů a tím i stupňů volnosti. 

Během tzv. lazení výpočtového modelu bylo ovšem zjištěno, ţe ani modelace pomocí 

skořepinových prvků není efektivní. Proto se autor rozhodl k odstranění části vrchu kabiny 

řezem a tuto část nahradit pomocí nosníkových prvků. Zobrazení řezu a upraveného modelu je 

zobrazen na obr. 7. 4. a 7. 5. Všechny tenkostěnné profily, jak uţ skořepinové nebo nosníkové, 

mají tloušťku stěny. 

𝑡 = 4 𝑚𝑚. (7.1) 

.  

 

 



 

Obr. 7. 4. Řez vedoucí k nahrazení skořepinových prvků 

 

¨ 

Obr. 7. 5. Výsledný model 

 



 

Během konzultací s výrobcem bylo zjištěno, ţe střecha v dodaném modelu neodpovídá 

poţadavkům zadavatele a proto došlo k jejímu přemodelování. Později však došlo k jejímu 

odstranění v důsledku špatné konvergence úlohy a její vliv byl nahrazen, hmotným bodem, 

viz obr. 7. 11. 

 Jak je zobrazeno na obr. 7. 6., kabina se skládá z vrchní a spodní části.  

 

Obr. 7. 6. Vrchní a spodní část kabiny 
 

 Tyto jsou spojeny jednak šrouby a za druhé čepy, zasazenými do pouzder. Původní 

rozloţení čepů a šroubových spojení je zobrazeno na obr. 7.7. Protoţe však úloha během 

lazení vykazovala značná napětí, právě v okolí čepů a kvůli čemuţ úloha nekonvergovala, 

bylo autorem zvoleno nové rozloţení. Toto je zobrazeno na obr. 7. 8.  

 



 

Obr. 7. 7. Původní rozložení šroubů a čepů 

 

Obr. 7. 8. Navrhované rozložení šroubů a čepů 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno, spojení vrchní a spodní části kabiny je realizováno pomocí čepů 

zapuštěných do pouzder a šroubového spoje, který stahuje příslušná pouzdra. Původní model 

pouzder a čepů, byl vytvořen prostorovými prvky, jak je zobrazeno na obr. 7. 9. Po několika 

týdenním zkoušení však bylo zjištěno, ţe pro zlepšení vlastností konvergence, bude 

efektivnější vliv šroubů nahradit pruţinou, coţ je uskutečněno v podkapitole 7. 4., a pouzdra, 

které šrouby spojují, vymodelovat jako skořepinové prvky, viz obr. 7. 10. To umoţní spojit 

pouzdra k jednotlivým částem kabiny bez pouţití funkce spojení, kterou program Ansys 

pouţívá. Výhody tohoto kroku, jsou podrobněji zdůvodněny v podkapitole. 7. 2. Model 



 

kabiny lokomotivy je tady vytvořen ze všech tří typů prvků- prostorových, skořepinových i 

nosníkových. Jejich vzájemným spojením se podrobněji zabývá podkapitola 7. 2 

 

Obr. 7. 9. Původní model čepů, pouzder a šroubů 

 

 

Obr. 7. 10. Změněný model pouzder  

 

 

 Protoţe nezbytnou součástí kabiny jsou různorodé ovládací panely a zařízení, které 

umoţňují strojvedoucímu řízení stroje, bylo v prostředí programu Ansys Workbench v. 1, 



 

vyuţito funkce tzv. hmotných bodů, které nahrazují vliv hmotnosti těchto zařízení. Dále byl 

také uvaţován vliv hmotnosti střechy, která byla z modelu odstraněna, a dveří tak, aby 

výsledná hmotnost kabiny splňovala specifikovanou hmotnost. Rozloţený hmotných bodů a 

jejich hodnoty jsou zobrazeny na obr. 7. 11., resp. v tabulce 7. 1. 

Číslo Název Hmotnost [kg] 

1 Střecha 35 

2 Dveře 155 

3 Zařízení 1 201 

4 Zařízení 2 121 

Tab. 7. 1. Rozložení a hodnoty hmotností 

 
 

 
 Obr. 7. 11. Rozložení hmotnosti 

  

 Vlivem pouţití hmotných bodů budou výsledky pro vrchní část kabiny, která je tvořena 

 nosníkovými prvky, silně ovlivněny, coţ je nutno zohlednit v interpretaci výsledků. 



 

7.1 Nastavení materiálových hodnot 

Podobně, jako tomu bylo u modelu rámu v kapitole č. 5, dojde i v kabině lokomotivě 

během nárazu k velkým plastickým deformacím na samé hranici jednotlivých mezí pevnosti 

RM. Proto se i zde jedná o tzv. materiálovou nelinearitu, k jejímuţ řešení byl zvolen bilineární 

materiálový model. Materiálové vlastnosti byly na vyţádání autora diplomové práce změřeny 

a dále aplikována při nastavení výpočetního modelu, viz tabulka 7. 2. Rozloţení typů 

materiálů kabiny je zobrazeno na obr. 7. 12. 

 

 
Obr. 7. 12. Popis součástí kabiny 

 
 

Číslo Název Materiál Re [MPa] RM  [MPa] 
Tangenciální 

modul [MPa] 

1 Nosníkový profil 11 373 186 340 1450 

2 Čep 11 523 333 520 1450 

3 Pouzdro 11 523 333 520 1450 

Tab. 7. 2. Nastavení materiálů 

 

 Nastavení a průběh tangenciálního modulu, je stejný jako na obr. 5. 2., u modelu rámu 

lokomotivy. 



 

7.2 Nastavení kontaktů a vazeb 

Spojení některých částí kabiny vyţadovalo pouţití kontaktů a vazeb. Jejich podrobnější 

definice, je popsána v podkapitole 5. 3.  

Jelikoţ je část vrchní kabiny vymodelována pomocí nosníkových prvků, zatímco celá 

spodní část kabiny skořepinovými prvky, bylo nutné tyto části spojit. To ovšem nelze 

realizovat kontaktem, protoţe ty umoţňují spojovat pouze plochy, nikoliv hrany nebo body. 

Proto je nezbytné vyuţít vazeb. Po několika pokusech se jako nejlepší metoda osvědčila 

metoda tzv. pevnou vazbou, viz obr. 7. 13.  

 

Obr. 7. 13. Použití pevného spoje pro napojení skořepin na nosníky 

Nejdůleţitějším prvkem u nastavení spoje, je jeho chování. To můţeme zvolit jako tuhé, 

nebo deformovatelné. Chování typu tuhé v tomto případě vykazovalo lepší konvergenční 

vlastnosti  

Tuhé chování 

Spojení je definováno jako tuhé a je zamezeno jakékoliv deformaci v rámci spojení. 

Deformovatelné chování 

Ve spojení definováno tímto chováním, můţe dojít k deformaci. 

 

Čepy, které spolu se šrouby realizují spojení obou částí kabin, bylo nutné napevno spojit 

s nosníkovými profily, které jsou vytvořeny skořepinovými prvky. Z tohoto důvodu byly 

plochy čepů i pouzder rozděleny tak, aby na ně bylo moţno aplikovat pevnou vazbu, který je 



 

přichytí k hraně tenkostěnného profilu. Rozdělení ploch čepů a příslušných pouzder je 

zobrazeno na obr. 7. 14 a aplikace spojení na obr. 7. 15.  

 

Obr. 7. 14. Rozdělení ploch čepů a příslušných pouzder 

 

 
Obr. 7. 15. Použití pevného spoje pro napojení trojrozměrných prvků na skořepiny 

Chování spojení bylo nastaveno jako deformovatelné. Během lazení modelu bylo 

zjištěno, ţe počet pevných spojů negativně ovlivňuje konvergenci. Proto byla pouzdra, která 

jsou staţeny šrouby, přemodelovány vyuţitím neutrální roviny a diskretizována 

skořepinovými prvky, čímţ bylo umoţněno jejich spojení s příslušnými částmi kabiny bez 

pouţití toho spojení. V opačném případě úloha vůbec nekonvergovala. 



 

Mezi vrchní a spodní částí kabiny se nachází gumová vrstva. Ta má za úkol regulaci 

rozloţení váhy vrchu kabiny, tlumení nárazu a těsnění. Tento vliv byl realizován pomocí 

třecího kontaktu, viz obr. 7. 16.  

 

Obr. 7. 16. Náhrada vlivu gumy třecím kontaktem 

Jako formulace kontaktu byla zvolena metoda rozšířených lagrangiánů. Vybráním 

formulace v podstatě volíme matematický příkaz, kterým vynutíme slučitelnost podmínek, 

které jsou kladeny na plochy kontaktu. 

Metoda rozšířených lagrangiánů 

Účelem této metody je sníţit citlivost kontaktní tuhosti. To má za následek sníţení moţné 

penetrace součástí, které jsou v kontaktu, neţ umoţňují jiné metody. Nevýhodou je vyšší 

počet iterací, neţ dojde ke konvergenci, podrobněji viz [9]. 

Dále bylo nastaveno, aby se tuhost kontaktu přepočítala  pro kaţdou novou iteraci. 

Hodnota tření f mezi ocelí a gumou byla stanovena jako 

𝑓 = 0,28. (7.2) 

Poslední kontakt byl aplikován na válcovou plochu čepu a plochu pouzdra, s níţ je čep 

v kontaktu. Opět byla zvolena formulace typu rozšířený lagrange, stejně jako aktualizace 

tuhosti kontaktu pro kaţdý časový přírůstek. Bylo opět pouţito třecího kontaktu tentokrát se 

součinitelem tření 

𝑓 = 0,1. (7.3) 

Tento kontakt je zobrazen na obr. 7. 17.  



 

 
Obr. 7. 17. Třecí kontakt mezi čepem a pouzdrem 

 

7.3 Tvorba sítě 

Síť diskretizovaného modelu byla vytvořena ze tří typů prvků. Čepy a pouzdra pro čepy 

byl vytvořeny prostorovými prvky, tenkostěnné profily a pouzdra pro šrouby byly vytvořeny 

pomocí čtyř- uzlových, skořepinových prvků a v neposlední řadě tenkostěnné profily tvořící 

vrchní část kabiny tvoří nosníkové prvky. Na některých částích muselo dojít ke zjemnění sítě, 

aby úloha lépe konvergovala. Na obr. 7. 18., je znázorněna aplikace metody velikosti prvku 

jednotlivé části s pouţitými hodnotami.  

 
Obr. 7. 18. Aplikace nastavení velikosti sítě na problematické části 

 

 



 

Části, které nejsou označeny na obr. 7. 18., byly vysíťovány s následujícími hodnotami 

𝑠č𝑒𝑝𝑦 = 6 𝑚𝑚. (7.4) 

𝑠č𝑒𝑝𝑦 _𝑙𝑎𝑣𝑎 = 3 𝑚𝑚.  

𝑠𝑝𝑜𝑢𝑧𝑑𝑟𝑎 = 6 𝑚𝑚.  

𝑠𝑝𝑜𝑢𝑧𝑑𝑟𝑎 _č𝑒𝑝ů = 3 𝑚𝑚.  

𝑠𝑛𝑜𝑠𝑛 í𝑘𝑦 = 190 𝑚𝑚.  

Výsledná síť je zobrazena na obr. 7. 19. aţ 7. 21. a její parametry zobrazuje tab. 7. 3. 

Počet uzlů 149025 

Počet stupňů volnosti 740761 

Tab. 7. 3. Parametry sítě modelu 

 

 
Obr. 7. 19. Výsledná síť- spodní část kabiny 



 

Obr. 7. 20. Výsledná síť- vrchní část kabiny 

 

Obr. 7. 21. Výsledná síť- čep a pouzdro pro čep 

 



 

7.4 Okrajové podmínky a zatížení 

Jak jiţ bylo uvedeno na začátku této kapitoly, bylo vyuţito roviny symetrie ke zmenšení 

počtu částí modelu a jeho menší výpočetní náročnosti. Rovina symetrie je zobrazena na obr. 

7. 22.  

 
Obr. 7. 22. Využití roviny symetrie 

 

 Následný výpočet byl proveden pomocí transientní analýzy, která byla rozdělena do 

čtyř zátěţových stavů, čemuţ předcházelo několikatýdenní lazení výpočtového modelu, při 

kterém bylo zjištěno, ţe rozdělení jednotlivých zatíţené do samostatných kroků je, z hlediska 

rychlosti a správnosti výpočtu, efektivnější 

První zátěžový stav 

Jak jiţ bylo uvedeno výše v textu, spojení vrchní a spodní části kabiny je realizováno 

pomocí šroubů a čepů. V prvním zatěţujícím kroku tedy stáhneme spodní a vrchní část 

kabiny utaţením šroubů. Šroubové spojení je v našem případě nahrazeno pouţitím funkce 

pružina, která simuluje vliv předpětí od utaţeného šroubu. Aplikované předpětí bylo staveno 

dle [10] jako 

𝐹𝑝ř𝑒𝑑𝑝 ě𝑡í = 110 𝑘𝑁. (7.5) 

Aplikace předpětí je zobrazeno na obr. 7. 23. 



 

 
Obr. 7. 23. Stažení pouzder vlivem předpětí 

Tento zátěţový krok končí v čase 

𝑡 = 0,5 𝑠. (7.6) 

Druhý zátěžový stav 

Ve druhém kroku byla celá kabina zatíţena vlastní hmotností. Bylo vyuţito funkce 

zrychlení, která byla aplikována na kabinu, viz obr. 7. 24.  

 

Obr. 7. 24. Zatížení vlastní vahou 



 

Hodnota zrychlení je 

𝑎 = 9 810  𝑚𝑚
𝑠−2  (7.7) 

Tento zátěţový krok končí v čase 

𝑡 = 1 𝑠. (7.8) 

 

Třetí zátěžový a čtvrtý stav 

Ve třetím a čtvrtém zátěţovém kroku bylo na spodní část kabiny, která je přivařená 

k rámu lokomotivy, aplikováno pole posuvů lokomotivy, které jsme zjistily v programu 

Matlab, v kapitole č. 6., příloha 9. 5 Tabulka výsledného pole posuvů a rychlostí lokomotivy a 

vagónu. Toto je definováno do času 0,14 sekund. Aplikace posunutí však bylo nastaveno do 

času t (7.10), abychom mohli posoudit i chování kabiny při jejím dokmitu po nárazu. K 

tomuto poli jsme započítali vliv počáteční rychlosti lokomotivy, viz tab. 3. 1. Aplikace pole 

posuvů je zde rozdělena na dva kroky z důvodů jiného nastavení pro ukládání výsledků.  

Pro třetí zátěţový stav, který končí v čase t, viz (7.9), bylo nastaveno podrobnější 

ukládání výsledků, jelikoţ zde očekáváme maximální hodnoty sledovaných veličin. 

𝑡 = 1,15 𝑠. (7.9) 

Pro čtvrtý zátěţový stav, který končí v čase t, viz (7.10), bylo nastaveno hrubší ukládání 

výsledků, jelikoţ se jedná o stav po nárazu, u kterého nepředpokládáme výskyt maximálních 

hodnot sledovaných veličin. Tento krok vedl k redukci velikosti výsledkového souboru. 

𝑡 = 3 𝑠. (7.10) 

Pole posuvů bylo aplikováno na plochy spodní části kabiny, které jsou přivařeny k vrchní 

desce rámu. Dále bylo aplikováno jak pro směr jízdy dopředu, tedy ve směru osy x, viz obr. 7. 

25., tak i ve směru opačném pro případ, ţe by došlo k nárazu lokomotivy při couvání.   

 

 



 

 
Obr. 7. 25. Aplikace pole posunutí na plochy kabiny 

 

7.5 Modální analýza 

V rámci ladění výpočetního modelu byla provedena modální analýza. Protoţe je vrchní 

část spojena se spodní pomocí některých kontaktů a vazeb, modální analýza musela být 

provedena pro obě části zvlášť. Obě části proto byly na spodních plochách vetknuty, aby 

modální analýza odpovídala skutečnému konstrukčnímu uchycení. 

Modální analýza spodní části kabiny 

 Výsledné frekvence pro prvních deset vlastních tvarů, jsou uvedeny v tabulce č. 7. 4., a 

první tři vlastní tvary jsou zobrazeny na obr. 7. 26. aţ 7. 28. Hodnoty jsou zaokrouhleny na 

jedno desetinné místo. 

Vlastní tvar Frekvence [Hz] Vlastní tvar Frekvence [Hz] 

1 24 6 108,3 

2 45,6 7 113,9 

3 52 8 122,9 

4 56 9 133,4 

5 89,1 10 140,2 

Tab. 7. 4. Hodnoty frekvencí vlastních tvarů spodní části kabiny 

 

 



 

 

Obr. 7. 26. První vlastní tvar- 24 Hz 

 

 

Obr. 7. 27. Druhý vlastní tvar- 45,6 Hz 

 

 

Obr. 7. 28. Třetí vlastní tvar- 52 Hz 

 



 

Modální analýza vrchní části kabiny 

 Výsledné frekvence pro prvních deset vlastních tvarů, jsou uvedeny v tabulce č. 7. 5., a 

první tři vlastní tvary jsou zobrazeny na obr. 7. 29. aţ 7. 31. Hodnoty jsou zaokrouhleny na 

jedno desetinné místo. 

Vlastní tvar Frekvence [Hz] Vlastní tvar Frekvence [Hz] 

1 12 6 54,8 

2 23,1 7 66,3 

3 23,4 8 71,2 

4 43,1 9 83,1 

5 45,9 10 91,3 

Tab. 7. 5. Hodnoty frekvencí vlastních tvarů vrchní části kabiny 

 

 
Obr. 7. 29. První vlastní tvar- 12 Hz 

 



 

 
Obr. 7. 30. Druhý vlastní tvar- 23,1 Hz 

 

Obr. 7. 31. Třetí vlastní tvar- 23,4 Hz 



 

7.6 Kontrola vlastní frekvence vrchní části kabiny 

Pro horní části kabiny byla provedena kontrola naladění její vlastní frekvence. Z modální 

analýzy horní části kabiny, která byla provedena v podkapitole 7. 5., byla zjištěna první 

vlastní frekvence horní části jako (viz obr. 7. 25) 

𝑓 = 12 𝐻𝑧. (7.11) 

Cílem je zkontrolovat, zde se frekvence nárazu neblíţí vlastní frekvenci horní části 

kabiny, a nedochází tak k tzv. rezonanci. To by znamenalo rizikové hodnoty amplitudy 

rozkmitu a s tím související zvýšení napětí v nosníkových profilech. Abychom neprováděli 

lazení na celé části horní kabiny, coţ by bylo časově velmi náročné, byl problém nahrazen 

kmitáním vetknutého nosníku, obdélníkového průřezu, viz obr. 7. 32.  

 
Obr. 7. 32. Schéma vetknuté tyče 

 

Délka tyče (7.12) je rovna, vzdálenosti podstavy horní kabiny k jejímu těţišti a 

nahrazuje tuhost k celé kabiny.  

𝑙 = 966 𝑚𝑚 (7.12) 

Z vlastní frekvence kmitání horní části kabiny mohu dle známého vzorce (7.13) tuto 

tuhost určit.  



 

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 =  
𝑘

𝑚
, 

(7.13) 

𝑘 =  2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 2 ∙ 𝑚 (7.14) 

kde 

𝑚 = 795 𝑘𝑔…𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑐𝑛í čá𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑎𝑏𝑖𝑛𝑦, (7.15) 

byla aplikována na konec tyče pomocí hmotného bodu. 

Abychom ladící model naladili na stejnou vlastní frekvenci kmitání, jako je tomu u 

kabiny, musíme určit rozměry profilu. To provedeme pomocí vzorce (7.16) dle [5], tak ţe 

jedem z rozměrů zvolíme a druhý dopočteme, viz (7.17). 

𝑘 =
𝐸 ∙ 𝑟 ∙ 3

4 ∙ 𝑙3
 

(7.16) 

kde 

𝐸 …𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖. 

𝑟 …𝑣ýš𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑢. 

 … šíř𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑢. 

 = 80𝑚𝑚. (7.17) 

𝑟 = 162 𝑚𝑚.  

Na obr. 7. 29, je zobrazen první vlastní tvar kmitání ladícího modelu. Je patrné, ţe tyč 

kmitá ve směru osy x, jako tomu bylo u kabiny, viz 7. 33.  



 

 

Obr. 7. 33. První vlastní tvar ladícího modelu 

Dále provedeme transientní analýzu, kde budeme na spodek tyče aplikovat stejné pole 

posuvů, jako tomu bylo u kabiny, v podkapitole 7.4. Dále budeme měnit délku tyče, čímţ 

docílíme změny tuhosti, resp. vyšší a niţší vlastní frekvence. Pro kaţdou frekvenci opět 

provedeme transientní analýzu a srovnáme průběhy výsledného napětí, viz obr. 7. 34. 

Amplitudy napětí pro jednotlivé frekvence jsou shrnuty v tab. 7. 6. 

 
Obr. 7. 34. Průběh napětí dle HMH pro jednotlivé frekvence 

 

Délka tyče [mm] Frekvence [Hz] Napětí [MPa] 

1200 11,683 1602,4  

966 11,995 1653,7  

800 15,975 1726,6 

Tab. 7. 6. Hodnoty maximálních napětí dle HMH pro jednotlivé frekvence 



 

Z obrázku 7. 34. je vidět, ţe zvětšením první vlastní frekvence maximální hodnota 

napětí vzrostla. Po ustálení, které nastane kolem 1.1 sekundy, však napětí kmitá s mnohem 

menším rozkmitem a po nárazové kmitání takto naladěné kabiny by bylo bezpečnější. Pro 

niţší frekvenci, je tomu právě naopak. Průběh napětí pro vyšetřovanou vlastní frekvenci horní 

části kabiny, viz obr. 7. 29 je zhruba někde v rozmezí obou jiných frekvencí. Zadavatel by 

mohl redukováním tuhosti či zvýšením hmotnosti, dle vzorce (7.13), docílit menšího 

maximálního napětí v kabině, ale nynější frekvence není rezonanční a poměr hmotnosti a 

tuhosti kabiny je v pořádku. 

Shrnutí všech ladících opatření, které napomohly úspěšné konvergenci úlohy: 

1. Zjednodušení celého modelu, odstranění k výpočtu nepotřebných částí. 

2. Vymazání zkosení a zaoblení. 

3. Vymazání střechy a její nahrazení hmotným bodem. 

4. Převedení profilů kabiny z prostorových prvků na skořepinové. 

5. Přidání většího počtu čepů. 

6. Náhrada části vrchní kabiny jednorozměrnými nosníkovými prvky. 

7. Převedení pouzder pro šrouby na skořepinové prvky a jejich přichycení 

k příslušným částem kabiny bez pouţití spojů. 

8. Nahrazení vlivu šroubů pruţinami. 

9. Nadělení ploch čepů a příslušných pouzder a jejich přichycení k příslušným 

částem kabiny pomocí spojů. 

10. Zjemnění sítě v kritických oblastech. 

11. Správné nastavené formulací u kontaktů a chování vlastností spojů. 

12. Rozdělení aplikace zatíţení do 4 kroků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Výsledky kontroly konstrukce kabiny lokomotivy 

Výsledky kontroly konstrukce kabiny, která byla provedena numericky v programu Ansys 

Workbench v. 13., jsou rozděleny podle směru jízdy lokomotivy. Jelikoţ byla část 

tenkostěnných profilů modelována skořepinovými prvky, zatímco druhá nosníkovými prvky, 

neumoţňuje program Ansys Workbench zobrazení některých výsledků pro oba typy zároveň. 

Proto jsou některé výsledky rozděleny pro kaţdý typ prvku zvlášť. Hodnoty všech výsledků 

byly zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 

8.1 Směr jízdy dozadu 

Celkové posunutí 

Průběh celkového posunutí během nárazu je zobrazen na obr. 8. 1. Největší hodnota 

posunutí se vyskytla v čase kkrit a její hodnota byla 𝛿𝑚𝑎𝑥 . 

𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,12 𝑠.  (8.1) 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 6610,7 𝑚𝑚. (8.2) 

Celkové posunutí pro čas (8.1) je zobrazeno na obr. 8. 2., a detail na místo s největší 

hodnotou, která je označena praporkem, na obr. 8. 3.  

 

Obr. 8. 1. Průběh deformace kabiny lokomotivy během nárazu 



 

 
Obr. 8. 2. Rozložení celkového posunutí pro kritický čas; [mm] 

 

Obr. 8. 3. Detail na místo s největším celkovým posunutím; [mm] 

 

 

 



 

Redukované napětí dle HMH- tenkostěnné profily (skořepinové prvky) 

Průběh hodnot redukovaného napětí během nárazu je zobrazen na obr. 8. 4. Největší 

hodnota napětí se vyskytla v čase tkrit a její hodnota byla 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 . 

                                              𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,15 𝑠. (8.3) 

𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 = 398,3 𝑀𝑃𝑎. (8.4) 

Obr. 8. 4. Průběh napětí dle HMH v kabině lokomotivy během nárazu; [MPa] 

 

Dle tab. 7. 2. je patrné ţe hodnota 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥  překročila hodnotu meze pevnosti pro 

zvolený materiál. Při bliţším prozkoumání ovšem zjistíme, ţe se jedná o malé místo 

s výskytem koncentrace napětí, viz obr. 8. 5.  

 
Obr. 8. 5. Detail na místo s největší hodnotou napětí dle HMH 

 

 



 

To je způsobeno na sebe nedoléhajících hran tenkostěnných profilů, které jsou spolu 

napojeny, (vyznačeno na obr. 8. 6.). 

 
Obr. 8. 6. Rozložení napětí dle HMH pro kritický čas; [MPa] 

 

Proto bylo výrobci doporučeno změnit geometrii tak, aby na sebe hrany tenkostěnných 

profilů dosedaly bez vůle. Dalším důvodem je absence zaoblení, které byly při tvorbě modelu 

odstraněny. U skutečné konstrukce, kde se zaoblení nacházejí, by se proto výsledné napětí 

sníţilo. Ţádné další místo hodnotu meze pevnosti RM nepřekročilo a to ani v místech, kde se 

během konvergence objevovaly kritická místa s trvalou plastickou deformací, tzv. plastické 

klouby, viz obr. 8. 7.  

Obr. 8. 7. Napětí dle HMH v kritických místech; [MPa] 



 

 

Plastická deformace- tenkostěnné profily (skořepinové prvky) 

Změny poměrné plastické deformace v závislosti na vyšetřovaném čase t (7.10), jsou 

zobrazeny na obr. 8. 8. Bylo zjištěno, ţe maximální plastická deformace se vyskytla v čase tkrit 

a její hodnota byla 𝜇𝑚𝑎𝑥 . 

                                                           𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,13 𝑠. (8.5) 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0,16. (8.6) 

 
Obr. 8. 8. Průběh plastické deformace kabiny lokomotivy během nárazu 

Hodnoty plastické deformace a místa, ve kterých vlivem napětí vzniká trvalá plastická 

deformace, jsou pro kritický čas t (8.4) zobrazeny na obr. 8. 9. Podrobný náhled na kritické 

místo je vidět na obr. 8. 10. 

Obr. 8. 9. Rozložení plastické deformace pro kritický čas 

 



 

Obr. 8. 10. Detail místo s největší hodnotou plastické deformace 

 

Redukované napětí dle HMH- čepy a pouzdra 

 Jelikoţ čepy a pouzdra mají významnou funkci při spojení kabiny, jsou vlivem 

rozkmitání obou částí vystaveny velkému zatíţení. Jejich kontrola je proto velice důleţitá. 

Změny redukovaného napětí dle teorie HMH během deformace, jsou zobrazeny na obr. 8. 11. 

Maximální napětí dle HMH se objevilo v čase tkrit s hodnotou 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 . 

                                                           𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,08 𝑠. (8.7) 

𝜍𝐻𝑀𝐻_𝑚𝑎𝑥 = 503,71 𝑀𝑃𝑎. (8.8) 

 
Obr. 8. 11. Průběh napětí dle HMH v čepech a pouzdrech během nárazu 

 

Dle tab. 7. 2. je patrné ţe hodnota 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥  nepřekročila hodnotu meze pevnosti RM pro 

zvolený materiál. Navíc z obr. 8. 13. je patrné, ţe v kritickém místě vzniká koncentrace napětí 

vlivem zrušení zaoblení hran. Vlivem zaoblení na reálné součásti by došlo ke zmenšení 



 

hodnoty tohoto napětí. Čepy a pouzdra tedy můţeme povaţovat za vyhovující. Rozloţení 

napětí na čepech a pouzdrech pro kritický čas, je zobrazeno na obr. 8. 12. 

Obr. 8. 12. Rozložení napětí dle HMH pro kritický čas; [MPa] 

 

Obr. 8. 13. Detail na čep a příslušné pouzdro; [MPa] 

 

Plastická deformace- čepy a pouzdra 

Průběh plastické deformace v rámci vyšetřovaného času t (7.10) je zobrazen na obr. 8. 

14. Maximální napětí dle HMH se objevilo v čase tkrit s hodnotou 𝜇𝑚𝑎𝑥 . 



 

                                                                     𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,13 𝑠. (8.9) 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0,06. (8.10) 

 
Obr. 8. 14. Průběh poměrné plastické deformace v čepech a pouzdrech během nárazu 

Z grafu je patrné, ţe poměrné plastické deformace jsou velmi malé a k trvalým 

plastickým deformacím, zde téměř nedochází. Proto se není nutno obávat poškození. 

Rozloţení napětí na čepech a pouzdrech pro kritický čas, je zobrazeno na obr. 8. 15. Detail na 

čep a příslušné pouzdro s největší plastickou deformací je na obr. 8. 16. Místo je označeno 

praporkem. 

 
Obr. 8. 15. Rozložení plastické deformace pro kritický čas 

 



 

Obr. 8. 16. Detail na čep a příslušné pouzdro 

 

Maximální kombinované napětí- tenkostěnné profily (nosníkové prvky) 

Jak bylo uvedeno v kapitole 7., vlivem nahrazení některých ovládacích zařízení a střechy 

kabiny pomocí hmotných bodů, tyto do značné míry ovlivní výsledky pro horní část kabiny. 

Proto budou následující hodnoty povaţovány jako silně nepřesné a brány pouze jako 

orientační. Průběh maximálního kombinovaného napětí pro tenkostěnné profily kabiny 

lokomotivy, modelovanými nosníkovými prvky je zobrazen na obr. 8. 17. Bylo zjištěno, ţe 

maximum tohoto napětí se objevilo v čase 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  s hodnotou 𝜍𝑚𝑎𝑥  

                                                           𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,13 𝑠. (8.11) 

𝜍𝑚𝑎𝑥 = 291,82 𝑀𝑃𝑎 (8.12) 

 

Obr. 8. 17. Průběh maximálního kombinovaného napětí v kabině lokomotivy během nárazu 



 

Porovnáme- li hodnotu kritického napětí v profilech kabiny lokomotivy, 𝜍𝑚𝑎𝑥 , 

s hodnotou mete pevnosti RM, dle tab. 7. 2., zjistíme, napětí tuto mez nepřekročilo a 

tenkostěnné profily vydrţí náraz bez poškození. Maximální kombinované napětí pro kritický 

čas je zobrazeno na obr. 8. 18., detail s místem výskytu maximální hodnoty potom na obr. 8. 

19. 

 
Obr. 8. 18. Rozložení maximálního kombinovaného napětí pro kritický čas; [MPa] 

 

 

 
Obr. 8. 19. Detail místa s největší hodnotou maximálního kombinovaného napětí; [MPa] 

 



 

Minimální kombinované napětí- tenkostěnné profily (nosníkové prvky) 

Průběh minimálního kombinovaného napětí pro tenkostěnné profily kabiny lokomotivy, 

modelovanými nosníkovými prvky, je zobrazen na obr. 8. 20. Bylo zjištěno, ţe maximum 

tohoto napětí se objevilo v čase 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  s hodnotou 𝜍𝑚𝑎𝑥  

                                                      𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,1278 𝑠. (8.13) 

𝜍𝑚𝑎𝑥 = −297,56 𝑀𝑃𝑎 (8.14) 

 

Obr. 8. 20. Průběh minimálního kombinovaného napětí v kabině lokomotivy během nárazu 

 

Porovnáme- li opět hodnotu kritického napětí v profilech kabiny lokomotivy, s hodnotou 

mete pevnosti RM pro tenkostěnné profily dle tab. 7. 2., zjistíme, ţe ani minimální 

kombinované napětí tuto mez. Výsledek vyhovuje bezpečnostním poţadavkům. Minimální 

kombinované napětí pro kritický čas je zobrazeno na obr. 8. 21., detail s místem výskytu 

maximální hodnoty potom na obr. 8. 22. 



 

 
Obr. 8. 21. Rozložení minimálního kombinovaného napětí pro kritický čas 

 

 
Obr. 8. 22. Detail místa s největší hodnotou minimálního kombinovaného napětí 

8.2 Směr jízdy dopředu 

Celkové posunutí 

Průběh hodnot celkového posunutí během vyšetřovaného času t (7.10), je zobrazen na 

obr. 8. 23. Největší hodnota posunutí se vyskytla v čase tkrit a její hodnota byla 𝛿𝑚𝑎𝑥 . 

𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,12 𝑠.  (8.15) 



 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 6090,3 𝑚𝑚. (8.16) 

Celkové posunutí pro čas (8.15) je zobrazena na obr. 8. 24., a detail na místo s největší 

hodnotou, která je označena praporkem, na obr. 8. 25.  

 

Obr. 8. 23. Průběh deformace kabiny lokomotivy během nárazu 

 
Obr. 8. 24. Rozložení celková deformace pro kritický čas; [mm] 

 



 

 

Obr. 8. 25. Detail na místo s největší celkovou deformací; [mm] 

 

Redukované napětí dle HMH- tenkostěnné profily (skořepinové prvky) 

Průběh hodnot redukovaného napětí během nárazu je zobrazen na obr. 8. 26. Největší 

hodnota napětí se vyskytla v čase tkrit a její hodnota byla 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 . Při porovnání s pohybem 

dozadu je dosaţená hodnota maximálního napětí 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥  menší, neţ tomu bylo u pohybu 

dozadu, viz rovnice (8.4) 

                                              𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,15 𝑠. (8.17) 

𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 = 382,47 𝑀𝑃𝑎. (8.18) 

 

Obr. 8. 26. Průběh napětí dle HMH v kabině lokomotivy během nárazu 



 

Dle tab. 7. 2. je patrné ţe hodnota 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥  překročila hodnotu meze pevnosti pro 

zvolený materiál. Při bliţším prozkoumání ovšem zjistíme, ţe v daném místě vznikla 

singularita napětí, viz obr. 8. 27.  

 
Obr. 8. 27. Detail na místo s největší hodnotou napětí dle HMH; [MPa] 

 

K té došlo vlivem odstranění zaoblení hran u tenkostěnných profilů. Protoţe ţádné další 

místo hodnotu meze pevnosti RM nepřekročilo, byla konstrukce shledána jako vyhovující. 

Hodnoty jednotlivých napětí v kritických místech je zobrazeno na obr. 8. 28. Napětí pro 

kritický čas je zobrazeno na obr. 8. 29.  

 
Obr. 8. 28. Napětí dle HMH v kritických místech; [MPa] 

 



 

  
Obr. 8. 29. Rozložení napětí dle HMH pro kritický čas; [MPa] 

 

Plastická deformace- tenkostěnné profily (skořepinové prvky) 

Průběh poměrné plastické deformace v závislosti na vyšetřovaném čase t (7.10), jsou 

zobrazeny na obr. 8. 30. Bylo zjištěno, ţe maximální plastická deformace se vyskytla v čase 

tkrit a její hodnota byla 𝜇𝑚𝑎𝑥 . I zde je hodnota maximální plastické deformace, neţ tomu bylo 

u zpětného chodu, viz vzorec (8.6) 

                                                                   𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,14 𝑠. (8.19) 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0,15. (8.20) 

 
Obr. 8. 30. Průběh plastické deformace kabiny lokomotivy během nárazu 

Hodnoty plastické deformace a místa, ve kterých vlivem napětí vzniká, jsou pro kritický 

čas (8.4) zobrazeny na obr. 8. 31. Podrobný náhled na kritické místo je vidět na obr. 8. 32. 



 

 
Obr. 8. 31. Rozložení plastické deformace pro kritický čas 

 

Obr. 8. 32. Detail místo s největší hodnotou plastické deformace 

 

Redukované napětí dle HMH- čepy a pouzdra 

 Jelikoţ čepy a pouzdra mají významnou funkci při spojení kabiny, jsou vlivem 

rozkmitání obou částí vystaveny velkému zatíţení. Jejich kontrola je proto velice důleţitá. 

Změny redukovaného napětí dle teorie HMH během deformace, jsou zobrazeny na obr. 8. 33. 

Maximální napětí dle HMH se objevilo v čase tkrit s hodnotou 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 . Výsledná hodnota 

napětí je menší, neţ tomu bylo u zpětného chodu, viz vzorec (8.8). 

                                                           𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,08 𝑠. (8.21) 

𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥 = 516,56 𝑀𝑃𝑎. (8.22) 



 

 
Obr. 8. 33. Průběh napětí dle HMH v čepech a pouzdrech během nárazu 

Dle tab. 7. 2. je patrné ţe hodnota 𝜍𝐻𝑀𝐻 _𝑚𝑎𝑥  nepřekročila hodnotu meze pevnosti RM pro 

zvolený materiál. Navíc z obr. 8. 35. je patrné, ţe v kritickém místě vzniká koncentrace napětí 

vlivem zrušení zaoblení hran. Vlivem zaoblení na reálné součásti by došlo ke zmenšení 

hodnoty tohoto napětí. Čepy a pouzdra tedy můţeme povaţovat za vyhovující. Rozloţení 

napětí na čepech a pouzdrech pro kritický čas, je zobrazeno na obr. 8. 34. 

 
Obr. 8. 34. Rozložení napětí dle HMH pro kritický čas; [MPa] 



 

Obr. 8. 35. Detail na čep a příslušné pouzdro; [MPa] 

Plastická deformace- čepy a pouzdra 

Průběh plastické deformace v rámci vyšetřovaného času t, viz vzorec (7.10), je zobrazen 

na obr. 8. 36. Maximální napětí dle HMH se objevilo v čase tkrit s hodnotou 𝜇𝑚𝑎𝑥 . 

                                                                     𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,15 𝑠. (8.23) 

𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0,07. (8.24) 

 
Obr. 8. 36. Průběh poměrné plastické deformace v čepech a pouzdrech během nárazu 

Z grafu je patrné, ţe poměrné plastické deformace jsou velmi malé a není nutno se obávat 

poškození. Rozloţení napětí na čepech a pouzdrech pro kritický čas, je zobrazeno na obr. 8. 

37. Detail na čep a příslušné pouzdro s největší plastickou deformací je na obr. 8. 38. Místo je 

označeno praporkem. 



 

 
Obr. 8. 37. Rozložení plastické deformace pro kritický čas 

 

Obr. 8. 38. Detail na čep a příslušné pouzdro 

 

Maximální kombinované napětí- tenkostěnné profily (nosníkové prvky) 

I zde musíme uváţit vliv přidaných hmotných bodů, které do značné míry ovlivnily 

výsledky. Průběh maximálního kombinovaného napětí pro tenkostěnné profily kabiny 

lokomotivy, modelovanými nosníkovými prvky je zobrazen na obr. 8. 39. Bylo zjištěno, ţe 

maximum tohoto napětí se objevilo v čase 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  s hodnotou 𝜍𝑚𝑎𝑥  

                                                           𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,13 𝑠. (8.25) 

𝜍𝑚𝑎𝑥 = 294,53 𝑀𝑃𝑎 (8.26) 



 

 

Obr. 8. 39. Průběh maximálního kombinovaného napětí v kabině lokomotivy během nárazu 

Porovnáme- li hodnotu kritického napětí v profilech kabiny lokomotivy, 𝜍𝑚𝑎𝑥 , 

s hodnotou mete pevnosti RM, dle tab. 7. 2., zjistíme, napětí tuto mez nepřekročilo a 

tenkostěnné profily vydrţí náraz bez poškození. Maximální kombinované napětí pro kritický 

čas je zobrazeno na obr. 8. 40., detail s místem výskytu maximální hodnoty potom na obr. 8. 

41. Můţeme si všimnout, ţe maximální hodnota kombinovaného napětí je o něco větší, neţ 

tomu bylo u zpětného chodu, viz vzorec (8.12). 

 
Obr. 8. 40. Rozložení maximálního kombinovaného napětí pro kritický čas; [MPa] 



 

 
Obr. 8. 41. Detail místa s největší hodnotou maximálního kombinovaného napětí; [MPa] 

 

Minimální kombinované napětí- tenkostěnné profily (nosníkové profily) 

Průběh minimálního kombinovaného napětí pro tenkostěnné profily kabiny lokomotivy, 

modelovanými nosníkovými prvky je zobrazen na obr. 8. 42. Bylo zjištěno, ţe maximum 

tohoto napětí se objevilo v čase 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  s hodnotou 𝜍𝑚𝑎𝑥 . I zde platí, ţe maximální hodnota 

minimálního kombinovaného napětí je o něco větší, neţ tomu bylo u zpětného chodu, viz 

vzorec (8.14). 

                                                      𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1,13 𝑠. (8.27) 

𝜍𝑚𝑎𝑥 = −305,34 𝑀𝑃𝑎 (8.28) 

 

Obr. 8. 42. Průběh minimálního kombinovaného napětí v kabině lokomotivy během nárazu 



 

Porovnáme- li opět hodnotu kritického napětí v profilech kabiny lokomotivy, s hodnotou 

mete pevnosti RM pro tenkostěnné profily dle tab. 7. 2., zjistíme, ţe ani minimální 

kombinované napětí tuto mez. Výsledek vyhovuje bezpečnostním poţadavkům. Minimální 

kombinované napětí pro kritický čas je zobrazeno na obr. 8. 43., detail s místem výskytu 

maximální hodnoty potom na obr. 8. 44. 

 
Obr. 8. 43. Rozložení minimálního kombinovaného napětí pro kritický čas; [MPa] 

 

 
Obr. 8. 44. Detail místa s největší hodnotou minimálního kombinovaného napětí; [MPa] 

 

 



 

9 Shrnutí dosažených výsledků 

Technickým problémem této diplomové práce je kontrola konstrukce kabiny lokomotivy 

při nárazu lokomotivy do vagónu. Kontrola probíhala s důrazem na bezpečnost a ochranu 

ţivota průvodčího lokomotivy. 

Problém byl definován jako náraz jedoucí lokomotivy do odbrzděného vagónu, viz 

obr. 2. 1, s cílem popisu kinematických vlastností pohybu této soustavy. Pomocí algoritmu 

byla kinematická pole stanovena a dále rozšířena jak o vliv nelineárního průběhu tuhosti 

nárazníku (viz obr. 2. 2), tak i tuhosti rámu lokomotivy (podrobněji viz kapitola č. 5). 

Výsledné pole posuvů lokomotivy bylo aplikováno na vytvořený model kabiny lokomotivy, a 

to pro oba jízdní směry. 

Analýza modelu kabiny byla numericky provedena v programu Ansys Workbench v. 13. 

Spolu s popisem tvorby a diskretizace modelu, nastavením materiálových vlastností, 

okrajových podmínek a zatíţení, je podrobněji popsána v kapitole č. 7.  

Pro model kabiny byla provedena modální analýza, která ukázala, ţe perioda nárazu se 

blíţí periodě, odpovídající vlastní frekvenci konstrukce kabiny (viz obr. 7. 29).  Proto byl 

zadavatel informován, ţe nalazením kabiny lokomotivy na niţší frekvenci, by se amplituda 

napětí sníţila, dle obr. 7. 34. Toto by mohlo být provedeno konstrukčními úpravami kabiny 

lokomotivami, např. odebráním některých tenkostěnných profilů, které by vedly ke sníţení 

tuhosti.  

Během analýzy také došlo k přidání čepů, které spojují spodní a vrchní část kabiny. To 

vedlo ke sníţení napětí a poměrných plastických deformací. Původní a nové rozmístění čepů 

je zobrazeno na obr. 7. 7., resp. 7. 8. 

Výsledky kontroly kabiny lokomotivy jsou shrnuty v kapitole 8.  

Výsledky proti směru jízdy lokomotivy 

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH pro tenkostěnné profily, které byly 

vytvořené pomocí skořepinových prvků, dosahuje hodnoty 398 MPa. I kdyţ tato hodnota 

přesahuje meze pevnosti daného materiálu, viz tab. 7. 2, při bliţším prozkoumání bylo 

zjištěno, ţe se jedná pouze o singularitu s koncentrací napětí, viz obr. 8. 5. Tato koncentrace 

je způsobena špatnou geometrií kabiny, kdy na sebe některé hrany tenkostěnných profilů 

nenavazují, viz obr. 8. 6. Na tuto konstrukční vadu byl zadavatel upozorněn a bylo mu 

doporučeno změnit geometrii tak, aby na sebe konkrétní profily navazovaly. V ţádném jiném 



 

místě hodnota napětí redukovaného nepřekročila mez pevnosti. Napětí vzniklé vlivem nárazu 

bude mít za následek vznik několika míst s větší plastickou deformací, které se označují jako 

tzv. plastické klouby. Tato místa jsou patrná z obr. 8. 9.   

Největší hodnoty pro maximální a minimální kombinované napětí ve vrchní části kabiny, 

která byla vytvořena nosníkovými prvky, dosáhly 292 MPa, resp. -298MPa. Rozloţení 

kritických napětí jsou zobrazena na obr. 8. 18. a 8. 21. I kdyţ nedošlo k překročení meze 

pevnosti RM, povaţujeme tyto výsledky za přibliţné, kvůli pouţití tzv. hmotných bodů 

(podrobněji viz kapitola 7).  

Redukované napětí v čepech a jim příslušných pouzdrech, nepřekročilo během nárazu 

hodnotu 504 MPa. Napětí v čepech a pouzdrech je zobrazeno na obr. 8. 12. a 8. 13. V čepech 

nebyly pozorovány ani velké hodnoty poměrných plastických deformací. Toto je důsledkem 

přidání čepů, viz obr. 7. 8., coţ bylo doporučeno i zadavateli. 

Výsledky ve směru jízdy lokomotivy 

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH pro tenkostěnné profily během nárazu 

dosahuje hodnoty 383 MPa. I zde se ovšem jedná o koncentraci napětí, viz obr. 8. 27. K té 

v tomto případě dochází zanedbáním zaoblení hran profilů. V ţádném jiném místě hodnota 

napětí nepřekročila mez pevnosti, dle obr. 8. 28. Napětí vzniklé vlivem nárazu bude mít za 

následek vznik několika míst s větší plastickou deformací, které se označují jako tzv. 

plastické klouby. Tato místa jsou patrná z obr. 8. 31.   

Největší hodnoty pro maximální a minimální kombinované napětí ve vrchní části kabiny, 

která byla vytvořena nosníkovými prvky, dosáhly 295 MPa, resp. -305 MPa. Napětí jsou 

zobrazena na obr. 8. 40. a 8. 43. Stejně jako u výsledku pro zpětný chod lokomotivy, 

povaţujeme tyto výsledky za přibliţné, a to i přesto, ţe nepřesáhly hodnotu meze pevnosti RM 

pro daný materiál, viz tab. 7. 2. 

Redukované napětí v čepech a jim příslušných pouzdrech, nepřekročilo během nárazu 

hodnotu 517 MPa. Napětí v čepech a pouzdrech je zobrazeno na obr. 8. 37. a 8. 38. V čepech 

nebyly pozorovány ani velké hodnoty poměrných plastických deformací. Toto je důsledkem 

přidání čepů, viz obr. 7. 8, coţ bylo doporučeno i zadavateli. 

Srovnání napětí v jednotlivých částech kabiny pro oba směry pohybu jsou shrnuty 

v tabulce. 9. 1. Přestoţe kabina vykazuje ve směru jízdy větší hodnoty napětí, jsou výsledky 

pro oba směry téměř totoţné a je nutné věnovat stejnou pozornost i chodu zpětnému.  



 

 Ve směru jízdy Proti směru jízdy 

HMH napětí- skořepinové 

prvky 383 MPa 398 MPa 

HMH napětí- čepy a 

pouzdra 517MPa 504 MPa 

Max. kombinované 

napětí- nosníkové prvky 295 MPa 292 MPa 

Min. kombinované 

napětí- nosníkové prvky -305 MPa -298 MPa 

Tab. 9. 1. Srovnání napětí ve směru a proti směru jízdy kabiny 

I přesto, ţe byla kabina lokomotivy shledána jako vyhovující, byly zadavateli práce 

doporučeny některé kroky, které sníţí hodnoty napětí a tím i riziko utrpění zranění osob, 

řídích lokomotivu. Vlivem deformací během nárazu je však vyloučeno její opětovné pouţití 

v provozu. 

 

 

  

 

 

 

 


